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Raxun Gamzatốp viết: 
“Con người ta cần hai năm để học nói và cần  

sáu mươi năm để học cách im lặng!” 
 

Martin Luther King nói: 
“Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi  

          chúng ta im lặng về những điều lẽ ra phải lên tiếng”. 
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LỜI GIỚI THIỆU                                          
(cho lần tái bản thứ 2) 

  
Lê Thanh Dũng 

  
Cuốn sách như một mâm cơm có ba bốn món thôi nhưng 

đầy hương vị đậm đà, ăn có thể đến no nhưng không chán. Người 
ăn thấy đó là những món ăn Việt hẳn hoi thậm chí “định vị” được 
nó hình như… ở đồng bằng bắc bộ, nhấm nháp kỹ chút nữa thấy 
có vẻ như ở quê cụ Tam Nguyên, cụ Tú nữa kia1. Tôi nghĩ tác giả 
không siêu và cũng không…lẩn thẩn đến mức định hình văn 
phong trước khi viết đâu mà vùng đất nó ngấm vào người thế nào 
thì nó ra câu ra chữ thế. Nói vậy vì người vùng này thấy cách tư 
duy và câu chữ viết ra của tác giả nó quen thuộc, vậy thôi. Nó 
mộc mạc, nó có tiếng cười, nó chua cay nhưng nó thanh chứ 
không thô. Nó… thế nào nữa thì không dám nói vì nếu ai đó bảo 
tác giả là tay ngang với văn chương thì người viết những dòng 
này cũng …ngang không kém, yêu văn chương mà cũng chưa 
biết yêu thế nào cho ra yêu. 
  

Một “CUỘC CHƠI” mà tác giả lại chỉ đi “NGANG 
QUA” thôi, như anh chàng hai tay đút túi đi chợ huyện la cà quán 
nọ lều kia rồi về làng kể chuyện bâng quơ. Nhưng cái chợ mà tác 
giả đi chơi đó không có phiên, nó họp cả đời, và tác giả đã la cà ở  
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đó cả đời. Nói là “ngang qua” vậy thôi nhưng ngang đi rồi lại… 
ngang lại, anh chàng ham chơi quá, đến già mà chưa chán chợ. 
Thế rồi lại còn tý toáy mang ra cái máy ảnh cà tàng, chụp đây 
một nhát kia một nhát, cái máy ảnh mà các phóng viên chính hiệu 
chẳng xài. Thế mà ra những cái ảnh được giải hẳn hoi, giải hàng 
tỉnh chứ đâu phải giải huyện và quan trọng hơn cả là được công 
chúng tấm tắc tán thưởng2! 
  

Quay trở lại cái mâm cơm bày ra, nó ngon nó đậm đà, có 
chát, có chua, có cay, có đắng và quí hơn cả là có công sức có 
tấm lòng của ông chủ hiền lành và hiếu khách cho nên người ta 
chẳng mấy bận tâm với đôi ba hạt sạn, vài miếng thái chưa khéo 
(mà kìa hình như có ông khách không vui, hẳn là dị ứng với món 
nào đó, cay quá hay đắng quá không nuốt nổi chăng - cay đắng 
với ông ta thôi! Đành chịu vậy chứ biết làm sao, tội nghiệp…) 
  

Cái hay và quý của những câu chuyện những bài viết trong 
cuốn sách, theo tôi biết, là thật trăm phần trăm, nếu có chỗ chưa 
thật thì chỉ là nó chưa nói hết, chưa nói đến trần trụi ra mà thôi. 
Thế mới có chuyện người sống cùng thời cùng nơi với tác giả đọc 
chuyện nào thì biết ngay nhân vật của câu chuyện là ai3. 
  

Một câu chuyện xảy ra, nhiều người thấy chẳng có gì đáng 
nói thế mà qua con mắt và bàn tay của Trần Huy 
Thuận chuyện đã thành truyện. Thế là tài chứ sao nữa. Tôi nhớ 
trong cuốn phim làng Vũ Đại Ngày Ấy, khi biết anh giáo Thứ 
định viết truyện về anh Chí, chị vợ lạ lắm và cười: “Anh Chí thì  
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có chuyện gì mà nói.” Nhưng rồi anh “Chí Phèo” có chuyện gì thì 
ai cũng biết, cả thế giới cũng biết. 
  
LTD 
--------- 
1. Lão nhà thơ Hải Như khai bút xuân Quý tị đã vẽ chân dung Trần 
Huy Thuận như sau (trích): 
… Tôi thật sự bất ngờ khi được gặp Thuận - Trần Huy 
Cái tên THUẬN là do nguyện vọng của các cụ đặt cho Anh 
Anh đã đi vào văn chương bằng cái đầu “không thuận” 
Với bút pháp đọc lên là thấy ngay chất Tú Xương tiếp nối 
“Narguer le monde” –  
Nhạo báng cái nhố nhăng, thói rởm đời của quan và dân đang lộng 
hành thời cận đại 
Anh đã đánh động cuộc đời và định nghĩa cái cần đóng góp với đương 
thời của người cầm bút hôm nay… 
 
Sài Gòn, 10 tháng Giêng 2013  
HẢI  NHƯ  
NGUỒN: http://tranmygiong.blogtiengviet.net/2013/01/17/pha_c_thaoco
_cha_n_dung_thuaonn_traobn_h 
---------------  
2. Phần nhiều các bài viết trong tập này đều đã được đăng tải trên một 
số trang web quen thuộc như: – *http://tamnhin.net  – *http://dantri.com.vn   
 *http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-12-22-lanh-dao-va-lanh-chua -  
*http://trannhuong.com/danh-muc-8/bau-ban-gop-co-phan-trang-169.vhtm  - 
*http://www.vanvn.net 
* http://nhavantphcm.com.vn/tran-huy-thuan-nha-van-thu-vien.html - 
*http://nguyentrongtao.info/tag/tr%E1%BA%A7n-huy-thu%E1%BA%ADn/  
3. Bìa sách lần tái bản này được nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo vẽ, với ý tưởng: 
“tác giả dùng bút như vũ khí nhúng vào lọ mực cuộc đời để làm cho 
cây đời mãi xanh tươi”. 
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CHA TÔI 
Tôi mồ côi cha từ lúc mới chín tuổi, ký ức về người không 

nhiều, nhưng để lại những ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn tôi, đi 
theo tôi suốt cuộc đời. 
 

Xuất thân từ một gia đình nông dân thuộc một miền quê có 
tiếng nghèo khó nhất tỉnh: “Nam Định tứ cùng, Phong, Ý vi  tối” 
– Nam Định có bốn huyện nghèo, Phong Doanh và Ý Yên là kém 
nhất! Quê tôi thuộc một trong hai cái địa danh vi tối đó! Vi tối 
không chỉ về kinh tế, mà vi tối cả trong văn hóa sống, văn hóa 
ứng xử. Càng lớn lên, tôi càng nhận ra điều ấy. Thật kỳ lạ, một 
cái làng chỉ cách  thành phố mươi kilômét, lại nằm ngay cạnh 
đường quốc lộ và đường sắt xuyên Bắc – Nam, vậy mà  ánh sáng 
văn minh không thể lọt được đến đây. Làng gì mà cho tới tận cuối 
thế kỷ thứ hai mươi, một cái giếng nước sạch cũng không có; tất 
cả mọi sinh hoạt ăn uống tắm giặt... đều quanh cái ao tù. Trên ao  
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tù là cái...  cầu tõm  truyền thống. Nhiều năm trời, người quê tôi 
đi đến đâu, cũng bị người ta gọi là dân cầu tõm là vì thế! 

 
Chỉ tới sau năm hai ngàn quê tôi mới có nước máy, nhưng 

phải mấy năm sau  mới lác đác có một số gia đình chịu dùng. Có 
thể vì họ quá quen với cái ao  gia truyền  của họ; nhưng chủ yếu 
vẫn là do đời sống quá...  vi tối! Cái văn hóa sớm nhất được  cách 
mạng, chính là cái cầu tõm! Điện thì có sớm hơn, nhưng họa  
hoằn lắm họ mới bật lên, cho cái ánh sáng văn minh rọi lên mặt 
một lát, rồi vội vàng tắt luôn! Cơ sở đời sống như thế,  làm sao 
người nơi đây mở mày mở mặt ra được?  
 

Dần dà tôi cũng hiểu ra rằng, nếu như ngày ấy, cha tôi 
không quyết định rời bỏ quê hương, để ra thành phố kiếm kế lập 
thân, thì liệu không biết đời sống gia đình tôi, anh chị em tôi, có 
được như sau này? Là một nông dân, nhưng cha tôi rất  khéo tay, 
ông học được nghề chạm khắc từ ai đó và nhanh chóng trở thành 
ông chủ hiệu làm hoành phi câu đối từ bao giờ? Khi Nhà nước 
bảo hộ mở “hội đấu xảo” (gần giống như Hội chợ triển lãm kinh  
tế - kỹ thuật ngày nay), cha tôi đã tham gia. Vua Bảo Đại đến 
thăm gian hàng và bắt tay ông. Một bức hoành khổ lớn do cha tôi 
làm, được chọn bày trong Đại nội Huế và cha tôi được thưởng  
mề đay! Vinh dự lắm!  Nhưng  cha  tôi chưa kịp tổ chức  ăn khao  
cái vinh dự ấy với dân làng, thì Cách mạng  tháng Tám nổ ra. Thế 
là bức ảnh chụp bắt tay vua cùng chiếc mề đay phải giấu biệt -
mặc dù đó chỉ là biểu trưng của thành quả lao động trong cuộc 
đời làm nghề của ông! 
 

Rời cái làng quê vi tối ra thành phố lập nghiệp, cha tôi đã 
từ người nông dân, chuyển thành người công nhân, rồi người chủ.  
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Thợ của  cửa hiệu cha tôi  hầu hết  là con cháu từ quê ra, được 
cha tôi truyền nghề, nuôi nấng. Với gia đình tôi, họ vừa là con 
cháu, anh em, vừa là kẻ học việc, là thợ thuyền  trong nhà! Cha 
tôi cư xử bình  đẳng với họ và họ cũng coi cha tôi là một ân nhân, 
người đã kéo họ ra khỏi cái ao tù quê hương, tạo nghề nghiệp và 
thay đổi cuộc sống cho họ. Cho nên khi Nhà nước tiến hành công 
cuộc cải tạo công – thương nghiệp..., gia đình tôi không bị những 
người thợ cũ đấu tố là bóc lột. Anh chị em chúng tôi nhờ thế mà 
có cuộc sống và  lý lịch  công tác khá yên ổn!  
 

Hằng năm, vào dịp tháng ba ngày tám đói kém, cha mẹ tôi 
thường về quê phát chẩn cứu tế dân làng. Ngày bố đồng chí chủ 
tịch xã đương nhiệm còn sống, ông thường kể lại cho anh chị em 
tôi, chuyện ông lợi dụng lúc cha tôi sơ  ý, lẻn ra lẻn vào nhận quà 
phát chẩn tới hai ba lần!  Ông này về sau cũng được cha  mẹ tôi 
cưu mang, đưa ra Thành phố dạy nghề, trở thành thợ chủ lực của 
nhà chúng tôi thời đó.Đến thời anh chị em tôi, mặc dù điều kiện 
vật chất và tinh thần rất hạn  hẹp, nhưng chúng tôi cũng đã theo 
gương cha mẹ, cố gắng làm được đôi ba việc nho nhỏ cho quê 
cũng như cho dân làng. Một vài thanh niên trong và ngoài họ tộc 
được lên làm việc trên tỉnh, được chọn, được giới thiệu đi học 
hoặc đi lao động ở nước ngoài. Có người dần trở nên khá giả, 
thành đạt. Trong số ấy, có một cháu làm đến chức hiệu trưởng, 
hiệu phó một trường đại học trên Hà Nội. Ấy là nghe dân làng  
nói vậy, chứ thực hư thế nào, đã lâu lắm anh chị em chúng tôi 
cũng không gặp lại người này.  
 

Chị Hồng tôi kể rằng, hồi nạn đói năm Ất Dậu (1945),  mẹ 
tôi thường nắm rất nhiều cơm đem cho những người ăn xin trên 
đường phố. Rồi cơm nắm không xuể, người chết đói mỗi ngày  
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mỗi tăng, nằm la liệt khắp mọi nơi; mẹ tôi phải nấu thêm cả cháo 
để có thể cứu được nhiều người hơn. Có một chuyện thương tâm 
như thế này: một gia đình nọ có tới năm, sáu người cùng dắt díu 
nhau đi ăn xin. Thương tình, có người muốn nhận hai đứa nhỏ 
tuổi nhất làm con nuôi, nhưng không một cháu nào chịu rời bố 
mẹ, anh em. Sau đấy mấy ngày thì từng thành viên trong gia đình  
ấy đều lần lượt chết đói gần hết, cuối cùng đến mùa gặt hái, chỉ 
còn mỗi bà mẹ trở về quê hương!  
 

Rồi chuyện hồi cách mạng mới thành công, tuy nạn trộm 
cắp có giảm, nhưng chưa phải đã hết hẳn. Đêm  ấy, mọi người 
đang ngủ ngon giấc, bỗng ngoài đường có tiếng kêu cứu. Mẹ tôi 
gọi anh cả chúng tôi dậy, bật đèn và sai mở hé cửa ra. Một người 
đàn ông ăn mặc chỉnh tề, ôm khư khư một chiếc cặp da, vội lao 
đến xin được cứu giúp. Phía sau anh ta, lố nhố mấy người lạ mặt. 
Mẹ tôi bảo: “Anh  cứ ngồi yên đấy, đợi lính tuần giải quyết, 
không việc gì mà sợ”. Lát sau có mấy cảnh binh đi qua, mẹ tôi 
gọi họ lại, để người kia trình bày. Người phụ trách toán đi tuần 
muốn dắt ngay nạn nhân đi, nhưng mẹ tôi bảo anh cả tôi:  “Người  
này có chiếc cặp, từ nãy đến giờ cứ ôm khư khư thế kia, chắc bên 
trong có tiền đấy, nên con phải cùng lên đồn với họ làm chứng. 
Đã giúp người  thì phải giúp đến cùng”. Tại đồn, người có chiếc 
cặp tiền ngủ lăn quay. Thì ra anh ta bị đánh thuốc mê! Khi tiến 
hành mở cặp kiểm tiền lập biên bản, mấy người tuần đêm có ý 
muốn biển lận, họ ném một bọc tiền vào phòng trong. Anh tôi 
phát hiện kịp thời, buộc họ phải trả lại. Sự việc ấy, sau được báo 
chí đăng tin. Ít hôm sau, người bị hại đã cùng gia đình đến cám 
ơn cha mẹ tôi.  
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Sinh thời, mẹ tôi thường kể chuyện cha tôi có lần đã đóng giả một 
người hành khất, đến nhà phú ông nọ,  để thử xem cô con  
gái nhà ấy, ngôn, hạnh ra sao, trước khi quyết định nhờ người 
mối mai cho anh cả chúng tôi! Quả chưa thấy có ai quan tâm đến 
tương lai hạnh phúc con cái mình đến như vậy!  
 

Cha tôi đặt tên cửa hiệu là Thành Mỹ. Vâng! Không phải 
là Thành Phát,  Thành Lộc... mà là Thành Mỹ. Mãi sau này, tôi 
mới  hiểu được ý nguyện sâu xa của người thông qua cái nghĩa 
của tên hiệu đó. Cái  đẹp  hoàn mỹ là cái quan trọng nhất trong 
đạo làm Người!  Các bậc  thánh  triết xưa quan niệm  chân,  thiện,  
mỹ là  khuôn thước cho cuộc sống. Khi cuộc sống đạt được đến 
cái mỹ, tức là đã phải có được cái chân và cái thiện. 

  
Khi  cha  mẹ tôi trở nên giàu có, giống như bao nhiêu 

người giàu có khác thời đó, ông bà cũng muốn có một chức sắc gì  
đó để khỏi mang tiếng “bố cu, mẹ đĩ”! Và điều đó cũng  phù hợp 
với yêu cầu của dân làng muốn có chút tiền để kiến thiết quê 
hương. Từ nhà quê mấy cụ bô lão được cử ra đến gia đình tôi  để 
bàn chuyện ấy. Hai ý tưởng gặp nhau, một bên đem chức lý 
trưởng  rao bán, một bên bỏ tiền ra mua. Thế là cha tôi trở thành 
cụ lý. Đó là chức lý trưởng mua, chỉ có tiếng chứ tuyệt không có 
chút quyền lực gì! Ấy vậy mà sau này, anh chị em chúng tôi cũng 
khốn đốn về cái hư danh ấy, mãi cho đến thời kỳ  đổi mới của đất 
nước! Cha tôi mất năm 1946, đúng vào dịp kỷ niệm một năm 
Cách mạng tháng Tám. Đường phố dựng cổng chào, chăng đèn 
kết hoa rực rỡ. Đám ma cha tôi vô tình  được đi dưới những cổng 
chào và chùm đèn hoa ấy! Thằng bé chín tuổi là tôi, mặc áo xô, đi 
guốc gỗ, đầu đội nùn rơm, tay chống gậy tre cùng các anh chị đi 
sau linh cữu.  Ai trông thấy tôi lúc ấy cũng thấy thương, thấy tội  
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nghiệp cho thằng bé sớm mồ côi cha! Còn bản thân tôi lúc ấy, 
chưa hẳn đã cảm nhận được cái tội nghiệp của số phận không có 
cha trên đời! Chín tuổi, còn bé quá - người ngày xưa lại dại, 
không khôn ngoan như bây giờ, nên lúc ấy tôi đâu có khái niệm  
khóc như cha chết  là khóc như thế nào!  
 

Nhưng câu chuyện này về cha thì tôi nhớ: Trước khi trở 
bệnh nặng, ông có gọi anh cả1 tôi đến bên giường và hỏi: 
 

-  Thầy đọc nhật trình (báo ngày) thấy nói, rồi đây mọi 
người đều bình  đẳng, ai cũng được ăn học đầy đủ. Vậy thầy hỏi 
anh, sau này lấy ai đi thay thùng2? 
 

Khoa học tiến bộ, xã hội ngày càng văn minh, bây giờ 
không còn người đi thay thùng nữa. Điều cha tôi băn khoăn, theo 
nghĩa đen, hình như đã được giải quyết. Nhưng còn nghĩa bóng? 
Vâng! Nghĩa bóng của câu hỏi, thì có lẽ còn lâu lắm mới có thể 
trả lời được. Chắc phải vậy thôi!  Chúng ta đang sống trong môi 
trường mà sự phân biệt giàu nghèo có những “bứt phá ngoạn 
mục” thì còn lâu lắm, điều trăn trở của cha tôi, một người  dân 
bình thường, mới có thể giải đáp được!  
 

Vâng! Chắc là phải vậy thôi!  
 

Sắp tới ngày giỗ cha tôi, cháu tôi nói:  
 

-  Ông ơi, năm nay ông già rồi, ông để cháu làm nhiệm vụ 
lau bức hoành treo trên cao kia nhé! 
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Cháu nói thế, vì cháu biết, hằng năm, cứ vào dịp này, tôi 

lại bắc ghế, trèo lên lau bức hoành phi khảm hai chữ  Thành Mỹ, 
treo nơi phòng khách. Vâng, thế là cháu đã hiểu được cái tâm 
nguyện của tôi: Cái gì có thể tối, nhưng hai chữ Thành Mỹ, nhất 
định phải luôn  làm cho nó càng ngày càng sáng!  
---------------  
1. Nguyên Ủy viên thường trực UB  Bảo vệ, Trưởng ban cứu thương 
thuộc Ủy ban Nhân dân cách mạng (sau đổi là Ủy ban hành chính) Tp. 
Nam Định (1945-1947). 

2. Ngày xưa chưa có hố xí tự hoại, tối tối đường phố thường có “đội 
quân” mang thùng, mang móc sắt đi đến từng nhà, để vào đổi thùng đã 
đầy phân!   
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“Nói phiếm mà chơi 
Nghe phiếm chơi” 

Vũ Minh Am 
(thơ tặng THThuận) 

truyện 
phiếm   
i 
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NÓI THẲNG NÓI THẬT 
và NGHE NÓI THẲNG NÓI THẬT1! 

 
"Kẻ sĩ, người trí thức  

mà không nói được tiếng nói của chính mình...thì suy cho cùng,  
nào có khác gì con sáo bị cụt mất đầu lưỡi đâu?" 

(Giáo sư Tương Lai) 
"Lời nói thật thà có thể bị buộc tội 

Lời nịnh hót dối lừa 
có thể được tuyên dương" 

(Nhà thơ Nguyễn Duy) 
 “Từ trước đến nay, chúng ta có “cái bệnh” rất lớn  

là không dám nói lên sự thật”2.  
(Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) 

 
Dân chủ là tiêu chí hàng đầu để xếp hạng văn minh đối với 

một đất nước. Nhưng biểu hiện đầu tiên của  dân chủ  lại chính là 
tự do. Cho nên có thể nói: Tự do là khát vọng lớn nhất của con 
người mọi thời đại (Bác Hồ nói:  “Không có gì  quý hơn độc lập 
tự do”). Trong đó, tự do nói lên sự thật, nói thẳng sự thật, được 
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bày tỏ suy nghĩ của mình, ước nguyện  của mình... chính là khát 
vọng thường trực!   
 

Nhưng, nói thẳng sự thật  -  tưởng dễ mà khó! Đâu phải cứ 
muốn nói thẳng là ta có thể nói thẳng được? Người  thấy sao nói 
thế, người nghe sao nói vậy, cứ nghĩ mình là  người thẳng thắn, 
hóa ra không phải! Bởi thấy và nghe là những hành vi dễ nhất mà 
mỗi người có thể làm được, ngoại trừ những người khiếm thị, 
khiếm thính  (nhưng  những người này lại thường có linh cảm đặc 
biệt mà người sáng mắt, sáng tai không dễ gì qua mặt!). Thấy và 
nghe mới chỉ là nhận ra cái vẻ bề ngoài, cái hình thức của sự vật - 
mà ai cũng hiểu, hình thức nhiều khi không phản ánh đúng bản 
chất nội dung.  
 

Thấy  phải bằng đôi mắt tinh  tường, nghe  phải được nghe  
bằng cả hai tai! 
 

Ngược với thấy sao nói thế, nghe sao nói vậy là loại 
người… thấy rõ mười mươi  mà không  dám nói, nghe rõ mồn 
một  mà giả điếc làm ngơ! 
 

Cho nên, thấy và nghe chỉ là bước đầu tiên để nhận thức 
bản chất: bước thu thập thông tin. Bởi vì nói thẳng bao giờ cũng 
đi đôi với nói thật, nên vấn đề nhận thức đúng bản chất mới là 
điều vô cùng quan thiết. Muốn vậy, trước tiên phải có kiến thức 
về lĩnh vực mình muốn nói. Dân ta có câu:  Biết thời thưa thốt, 
không biết, dựa cột mà nghe!. Cùng với kiến thức, là tư duy khoa 
học, là biết đánh giá một cách toàn diện, khách quan  -  đừng như 
lũ thầy bói xem voi; đồng thời phải xuất phát từ một cái tâm trong 
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sáng - để thẳng không thành cong, để  méo không hóa tròn, để  bé 
không xé ra to, để to không vo thành bé... 
 

Nhận thức đúng bản chất -  cần thiết, nhưng chưa đủ! Còn 
phải có dũng khí dám nói sự thật, đừng để  miếng thịt bịt miệng! 
(Cần nói thêm rằng, không dám nói sự thật không chỉ là hành vi 
của kẻ hèn yếu, mà nhiều khi còn  đồng nghĩa với  ngậm miệng 
ăn tiền. Thực tế cuộc sống không hiếm kẻ tiến thân rất nhanh 
bằng con đường ngậm miệng: “Ngậm hàm thì tiến”! Dân gian đã 
nói như thế!). Sinh thời, Phùng Quán từng viết:  Yêu ai cứ bảo là 
yêu/Ghét ai cứ bảo là ghét/ Dù ai ngon ngọt nuông chiều/ Cũng 
không nói yêu thành ghét/ Dù ai cầm dao dọa giết/ Cũng không 
nói ghét thành yêu…   
 

Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, không phải lúc nào 
cũng phải... nói đúng sự thật! Một bác sĩ, khi phát hiện ca bệnh 
hiểm nghèo, có nên nói trực tiếp sự thật đó với bệnh nhân không?  
– Không trong trường hợp này, nhiều khi lại là đức nghề nghiệp 
cần thiết đối với một lương y! Vấn đề là ở chỗ:  Không phải sự 
thật nào cũng nên nói; nhưng một khi đã có thể nói, thì phải nói 
đúng sự thật!  Đấy có thể coi là những  tiêu chí  để đánh giá phẩm 
chất một người-biết-nói-thẳng.  

 
*** 

 
Có người-biết-nói-thẳng không thôi, chưa đủ, còn cần phải 

có người-biết-nghe-nói-thẳng. Không phải ai ai cũng muốn nghe 
lời nói thẳng, bởi trung ngôn nghịch nhĩ (tuy bề ngoài, người nào 
cũng tỏ ra sẵn sàng nghe nói thẳng, nói thật!). Mặt khác, không 
phải ai đó tuyên bố sẵn sàng nghe nói thẳng nói thật, sẽ lập tức 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
21 

 

                                                                                                                                                 
được đáp ứng! Một người muốn nghe người khác nói lên sự thật, 
người đó mới chỉ là người-dám-nghe-nói-thẳng – Vâng! Rất đáng 
trân trọng! Nhưng chỉ... dám không thôi thì chưa đủ. Người muốn 
nghe lời nói thẳng, trước hết, dù ở cương vị nào, người đó cũng 
phải có được phẩm chất cần thiết như những tiêu chí đã nêu đối 
với người-biết-nói-thẳng (thậm chí còn phải ở mức cao hơn), nhất 
là sự dũng cảm (đặc biệt  là khi điều được nghe lại đụng chạm 
đến... người thân, đến chính  bản thân!) - Để không bị nhầm, bị 
lừa, bị bẫy...  người nghe còn phải có kinh nghiệm nghe, lại phải 
biết đích thân kiểm tra tính đúng đắn của những điều nghe được 
ấy. Người như thế, có thể đặt cho cái tên là người-biết-nghe-nói-
thẳng hoặc người-nghe-nói-thẳng-được! 
 

Như vậy, thực tế tồn tại một lô-gic sau: người-biết-nói-
thẳng, khi có dịp được nói thẳng, người đó sẽ đủ tự tin để  nói-
thẳng-được! Tương tự, người muốn nghe nói thẳng, chỉ thật sự 
được nghe, khi người đó...  nghe-nói-thẳng-được, tức là khi  biết-
nghe-nói-thẳng!  Xưa nay thiếu gì “kẻ sĩ” đã “mai danh  ẩn tích” 
chính vì  không muốn “đem đàn gẩy tai trâu”.  
 

Một đất nước phát triển, một xã hội dân  chủ và văn minh, 
rất cần những người-biết-nói-thẳng - được  nói thẳng! Càng rất 
cần những người-nghe-nói-thẳng-được - được nghe nói thẳng! 
Đó chính là mục tiêu hàng đầu của giáo dục.  Và đó cũng là cái 
gốc của nền  văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thật vậy! 
Làm sao có thể được coi là một nước văn minh, dân chủ, khi 
trong nước đó,  người-biết-nói-thật và người-nghe-nói-thật-được, 
chỉ như lá mùa thu3.  
---------------   
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1. Đăng lần đầu trên chongthamnhung.thanhtra.gov.vn ngày 07-03-
2007. Trang web này của Chính phủ, sau ít tháng thì đóng cửa không 
tuyên bố. 
 
2. NGUỒN: http://www.baomoi.com/Chuc-tet-cac-nha-khoa-hoc-o-
TPHCM-Chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang-Vu-khi-cua-chung-ta-la-
dam-noi-len-su-that/122/10379637.epi  
 
3. “Tự do phát ngôn thì cứ tự do phát ngôn, nhưng quyền  tự do sau 
phát ngôn thì tôi không bảo đảm” – TS. Lê Đăng Doanh đã có lần trả 
lời vị Hiệu trưởng một Trường Đại học Singapore như vậy!  
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NÓI VÀ LÀM 
Lời nói mà không đi đôi với việc làm 

của các quan chức cấp càng cao 
càng làm xói mòn lòng tin của người dân. 

(TS. Nguyễn Quang A) 
 

Nói phải đi đôi với làm  là một đòi hỏi mang tính xã hội. 
Không phải riêng thời nay, mà xưa đã thế và sau này vẫn thế. Từ 
thần dân đến vua quan, từ kẻ bị lãnh đạo đến người lãnh  đạo... 
đều phải luôn luôn ghi nhớ: Nói phải đi đôi với làm! Bởi, mười 
lần nói không bằng một lần làm; bởi nói hay không bằng cày giỏi; 
bởi nói và làm gắn chặt với chữ tín: một lần bất tín, vạn sự bất tin 
- một lần nói không đúng, nói không đi với làm; vạn lần mất lòng 
tin ở người nghe! Khi tổng bí thư Nguyễn Văn Linh quyết định kí 
tên NVL dưới loạt bài báo “Những việc cần làm ngay”, ông đã 
không chỉ viết tắt họ tên mình, mà còn có ý gửi gắm một phương 
châm sống, một phương châm lãnh đạo: Nói và làm. 
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Nhưng tại sao nói lại không đi đôi với làm? Điều dễ hiểu 
này ai cũng biết, đó là vì bao giờ nói cũng dễ hơn làm. Nói dễ vì 
nói do cái lưỡi phụ trách (mà cái lưỡi vốn “không xương”, nên 
“nhiều đường lắt léo”); còn làm khó, vì làm thuộc thẩm quyền đôi 
tay và cơ bắp! Nói dễ, vì lời nói gió bay, vì  nói trước quên sau, 
vì  nói đâu bỏ đấy và vì lời nói không mất tiền mua... Nhưng, hãy 
cảnh giác! Lão Tử đã từng dạy: Lời nói có thể tin được thì nghe 
không hay; lời nói nghe hay thì không thể tin được!  

 
Nhưng sợ nhất có lẽ là người biết – không nói và người 

nói – không biết! 
 

Nói là một việc đơn giản – trẻ con, người lớn... nếu không 
bị khuyết tật bộ phận thanh quản, đều có thể  nói những gì muốn 
nói - vấn  đề  nằm  ở  chỗ… có  được  nói  hay không!  Nhưng tác 
dụng trong cuộc sống xã hội của lời nói thì không hề đơn giản 
chút nào. Lời nói như dao chém đá, không dễ phủi phui được 
đâu! Cho nên chớ có ăn có nói  không,  nói bừa, nói ẩu, nói ngon, 
nói ngọt, nói cho xong chuyện, nói một đàng làm một nẻo và nhất 
là chớ có... nói lời lại nuốt lời  –  trừ phi anh không còn là người 
tự trọng! 
 

Thậm chí, chúng ta không chỉ cần biết sợ và đừng cả tin 
vào mọi lời nói, mà còn phải ghi nhớ: Chính vì nói dễ nên đôi khi 
nó rất nguy hiểm. Cha ông ta đã từng căn dặn: Lời nói đọi máu  
đấy sao! "Nói" còn được định danh là "phát ngôn". Phát ngôn là 
công việc quan trọng xưa nay, do đó mọi phát ngôn đều phải thận 
trọng. Các tổ chức chính trị, xã hội thường cử ra người phát ngôn  
của họ và chỉ những lời nói (tuyên bố) của người này mới có giá 
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trị đại diện cho tổ chức chính trị, xã hội đó. Cho nên, nói tưởng là 
việc dễ, mà chẳng dễ tí nào! 
 

Làm khó, vì làm phải tốn sức, tốn công, thậm chí phải 
quên mình, phải hy sinh... Tốn sức, tốn công thì nhiều người có 
thể làm được. Nhưng hy sinh, quên mình, mới là thử thách khó 
vượt qua! Mà ở đời, những việc quan trọng nhất, lại thường đòi 
hỏi người thực hiện phải hy sinh, phải quên mình! Dám hy sinh 
thì việc khó trở thành dễ. Đó là chân lý vậy! Chiến đấu chống 
ngoại xâm, phải cầm chắc có thể hy sinh xương máu. Chấp nhận 
rồi, thì cái chết nhẹ tựa lông hồng; gian nan, nguy hiểm đến mấy 
cũng dễ dàng vượt qua! Cuộc chiến đấu với nội xâm (nạn tham 
nhũng), khó hơn nhiều, đòi hỏi sự hy sinh lớn lao hơn nhiều. Vì  
đó là cuộc chiến với người sống bên ta, với đồng đội, đồng chí... 
thậm chí với chính bản thân ta  –  nhằm loại trừ nạn sâu mọt đục 
khoét, đang làm băng hoại giá trị đạo đức, lối sống; làm mục 
ruỗng xã hội! Lên án  tham nhũng thì dễ, ai ai cũng lên án được, 
thậm  chí bản thân kẻ tham nhũng còn lớn tiếng lên án  hơn tất cả 
mọi người nữa cơ – Dân ta có câu: “Vừa ăn cướp vừa la làng”  đó 
thôi!  Chống tham nhũng là chuyện cực kỳ khó, là vì vậy! Bởi  
lên án là hành vi nói, còn chống là hành vi làm.  Tham nhũng 
đang là căn bệnh phổ biến của nhiều nước. Vừa qua, Hội nghị 
chống tham nhũng quốc tế lần thứ 14 đã kết thúc tại Bangkok với 
thông điệp "Niềm tin sẽ được khôi phục, nếu theo sau những  
tuyên bố  mạnh mẽ là  hành động  cụ thể"1 . Qua thế đủ thấy: Cái 
gốc vẫn là vấn đề NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM. 
 

"Tự  do ngôn luận"  là  một  thể  chế  dân chủ  mà  ngày 
nay hầu khắp các  nước trên thế giới đều đưa vào hiến pháp. Đã 
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đưa vào hiến pháp có nghĩa  đã tuyên bố - đã nói  trước thế giới là 
nước tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận của mọi  người dân.  

 
Vâng! Nói phải đi đôi với làm, điều ấy ai cũng thường 

nghe, ai cũng hiểu và ai... cũng nói được – mà làm thì mới khó 
làm sao!  
---------------  
1. http://vnn.vietnamnet.vn/chinhtri/201011/Tha-chinh-phu-
khong-cam-ket-947260/index.htm?mode=mobile 
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CÁI TAI VÀ VĂN HÓA NGHE 
 

“Gảy đàn liệu có lọt tai trâu?” 
(Văn Như Cương) 

 
Người lành mạnh, người bình thường nghe bằng hai tai. 

 
Người có đủ hai tai lành lặn, nhưng chỉ có một tai làm 

việc, dân gian gọi là người chuyên có... nghe một tai! Cái tai  
chuyên môn hóa  ấy, chỉ rặt nghe các đệ tử ruột, không nghe ai 
khác, không nghe ý kiến khác ngoài ý kiến tâng bốc ca ngợi 
mình! 
 

Trung ngôn, nghịch nhĩ - Những lời nói thẳng làm nhiều 
sếp nghe không lọt lỗ tai! Còn nghe chưa thủng lỗ tai, nghe chưa 
ra đầu ra đuôi đã vội… phán, là hành vi của những kẻ hồ đồ.  
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Người sợ liên lụy trách nhiệm thì dù thiên hạ nói gì cũng... 

ngô nghê giả điếc! 
 

Cũng có người bị gọi là tai lành tai điếc, mặc dù anh ta 
chẳng... điếc chút nào cả. Đó là loại người có tính tầm phào; nghe 
đấy mà đâu có nghe? Đầu óc còn để tận đâu đâu! 
 

Nghe cho có nghe, nghe mà chả nghe gì cả, nghe đâu bỏ 
đấy là những cách nghe của không ít quan chức làm công tác tiếp 
dân, mắc bệnh lãnh cảm! Dân đội đơn kêu khản cả giọng mà quan  
làm như không nghe thấy gì, đích thị quan ấy bị điếc lòi tai.  
 

Kẻ thích đưa chuyện làm quà, thường mới nghe hơi nồi 
chõ, đã lê la đi kể khắp nơi, được người đương thời gọi là... buôn 
dưa lê! 
 

Dự Hội thảo khoa học mà có người mặt cứ ngây ra như  
mặt ngỗng ỉa, chẳng hiểu mô tê gì cả, chẳng khác chi... vịt nghe 
sấm! 
 

Mấy anh chàng có tính hão huyền, thường hay nằm mộng 
nghe kèn! 
 

Đem tâm sự nói với người vô tâm, chẳng khác gì  đem đàn 
gảy tai trâu, thà vạch đầu gối ra mà nói, còn hơn! 
 

Kẻ lười chảy thây thường điếc tai: làm, sáng tai: họ 
(dừng)!  
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Người thô lỗ thì nói cứ như đấm vào tai người nghe! Hiền 

như Bụt cũng phát tức. Kẻ khôn ngoan bao giờ  cũng nhẹ nhàng 
nói ngon nói ngọt, nói như  rót mật vào tai. Đặc biệt, nếu dùng 
cách nói này với sếp, thì dễ đưa sếp... lên mây lắm. Rồi thì muốn 
gì, sếp cũng sẵn sàng chiều, ngay cả lúc ấy ta có đề nghị sếp ký 
giấy bán... cầu Long Biên, sếp cũng ký! (Bởi xưa có câu: Nói 
ngọt, lọt đến xương mà!) 
 

Tai luôn luôn vểnh lên nghe ngóng chuyện người khác, 
đích thị là tai của kẻ hay kiếm chuyện rồi! Nói thế chứ, một khi 
đã bị vạch mặt chỉ tên, những kẻ này cũng dễ cụp tai như chó cụp 
đuôi thôi! 
 

Trên bảo, dưới không nghe là căn bệnh yếu sinh lý của 
đấng mày râu; nhưng thời nay, cụm từ ấy còn được dùng để ám 
chỉ cảnh kỷ cương không nghiêm, phép vua thua lệ làng; cảnh cá 
mè một lứa, không ai bảo được ai; hoặc cũng để nói về tình trạng 
người trên ở chẳng chính ngôi, để cho người dưới chúng tôi hỗn 
hào!, như dân gian thường nói! 
 

Thế đấy! Có đôi tai lành lặn để nghe; nhưng nghe như thế 
nào, lại không phải là chuyện đơn giản!  
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CHƯỚNG CÁI TAI, GAI CÁI MẮT, 
NGẠT CÁI MŨI 

 
Khi có điều chướng mắt, không muốn nhìn thì cách xử  sự 

thông minh, tế nhị và ... an toàn nhất có lẽ nên là quay mặt đi 
hoặc nhắm nghiền mắt lại! Còn khi gặp những điều chướng mắt 
diễn ra hàng ngày, thậm chí hàng giờ, thì làm sao có thể quay mặt 
đi hoặc nhắm mắt mãi mãi  được: Vậy là phải tính nước chuyển 
nhà, chuyển nơi làm việc  –  một “nước” đi không hề đơn giản; vì 
nhẽ, đâu phải cứ muốn chuyển là chuyển ngay được? Thế là đành 
đi đến quyết định tiêu cực: Thôi, coi như mình không trông thấy 
hoặc coi như chẳng có gì diễn ra chung quanh ta cả! Quá lắm thì 
tự coi như mình đã mù! Thế là xong!.. Chứ cứ vâng theo lời cụ 
Đồ Chiểu: "Giữa đường thấy sự bất bình, chẳng tha", hoặc "ngứa 
mồm" tham gia ý kiến này nọ, thì có ngày mang vạ vào thân! 
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Khi môi trường bốc mùi khó chịu, người ta bịt mũi lại! 

Nhưng cũng giống như  trường hợp “nhìn”, nếu cái đầu mối phát 
sinh ra mùi đó lại ở kề kề cạnh ta, thì chẳng ai có khả năng bịt 
mũi suốt ngày này sang tháng khác được! Thế thì phải làm thế 
nào? Chả thế nào ngoài cách... này: Dọn đi nơi khác  –  vâng, dọn 
đi nơi khác! Không dọn, thì đành... nút hai lỗ mũi lại, vô hiệu hóa 
cái khả năng “ngửi” mà trời đã phú cho nó  đi; để có thể “chung 
sống hoà bình với...  cái mùi xú uế” cạnh ta!  
 

Khi tiếng ồn vượt quá mức chịu đựng, người ta bịt tai lại! 
Khi bị xúc phạm, người ta cũng bịt tai, hoặc phản đòn bằng cách 
cũng dùng lời lẽ “đầu đường xó chợ” của đối thủ, để... "xúc 
phạm" lại đối thủ! Quá nữa, mà kẻ xúc phạm lại yếu hơn mình, 
thì tốt nhất là... bịt mồm nó lại, dán băng keo vào miệng nó như 
cái cô giáo mầm non nọ đã làm  –  khỏi phải dài dòng tranh luận, 
phân tích cho nó mất thời gian! Đến thế mà đối thủ vẫn chưa chịu 
thua, thì phải dùng vũ lực – các cụ dậy rồi: “Già đòn, non nhẽ”!  

 
Nhưng “tiếng ồn” lại phát ra từ mồm một vị thuyết giáo 

chuyên “tra tấn” cử tọa toàn bằng những ý tưởng sáo rỗng, cũ 
mèm hoặc khi tiếng ổn lại nằm ngay sát vách nhà ta, nó không 
phát ra từ những cái mồm sinh học, mà nó là tiếng máy, tiếng búa 
gõ vào tôn của một xưởng cơ khí nằm ngay trong khu chung cư 
hoặc tiếng còi ô-tô tải "siêu trường siêu trọng" bỗng cao hứng 
thét lên inh  ỏi, phá tan giấc ngủ trưa của mọi người,.. thì các cách 
trên đều bó tay!  
 

- Có cách đấy! 
 

- Cách gì? 
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- Tự chọc vào tai cho điếc đi! 
 

Nghe ghê quá! Nghe “tiêu cực” quá! Nhưng trong cuộc 
sồng thường nhật, nhiều khi mục tiêu “lợi nhuận” đã  đẩy một số 
“ông chủ” - các nhà doanh nghiệp, đến việc bất chấp tất cả. Và 
rồi cũng do lợi nhuận (từ "phong bao" của các "ông chủ"), có 
những “nhà chức trách”... phải “quên” luôn bổn phận "cầm cân 
nẩy mực" giữ gìn kỉ cương phép nước, bất chấp điều gì sẽ xẩy ra 
đối với môi trường sống của cộng đồng: Một nhà hàng karaôke 
ông  ổng thâu đêm; một dòng nước nhiễm độc từ nhà máy nọ, thải 
vào khu dân cư; một ổ mại dâm, một điểm trích hút và buôn bán 
ma túy hoạt động ngang nhiên hoặc một vụ án “treo” bôc mùi rác 
rưởi bao che, làm dư luận bất bình, phẫn uất!.. 
 

Vậy thì trong những trường hợp như thế, cái “ý tưởng” 
tiêu cực: làm cho mắt mù đi; làm cho tai điếc đi; hoặc làm cho 
mũi tịt đi có khi... trở thành hiện thực, biết đâu?!! 
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CÁI MẮT VÀ CÁI NHÌN! 
Mắt dùng để nhìn. Đúng quá rồi, sao lại còn phân biệt CÁI 

MẮT với CÁI NHÌN nhỉ? Vậy mà có sự khác nhau đấy. 
 

CÁI MẮT về mặt cấu tạo thì ai cũng giống ai, nhưng CÁI 
NHÌN sự vật, thường không phải lúc nào cũng giống nhau. Đứng 
trước một phong cảnh, người này khen, người khác lại chê. Có 
cái nhìn thiện cảm, cũng có cái nhìn thù địch. Có cái nhìn trong 
sáng, có cái nhìn  đen tối. Có cái nhìn nhân ái, bao dung; lại có cả 
cái nhìn chứa chan hận thù...  
 

CÁI MẮT sinh ra thế nào thì suốt đời nó vẫn thế, không 
thay đổi  -  trừ phi nó bị  tai nạn làm biến dạng hoặc hư hỏng...  
 

Nhưng CÁI NHÌN thì ở mỗi thời điểm, trước mỗi đối 
tượng, lại ... khác nhau, cho dù vẫn nguyên là cái mắt ấy! Có 
những đôi mắt rất đẹp, hiền như "mắt nai" mà nhiều khi lại nhìn 
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người khác bằng con mắt "cú vọ"; có những  cặp mắt "cú vọ" 
thực sự, đôi khi lại hiền dịu như mắt "bồ câu"!.. Có đầy đủ hai 
con mắt lành lặn, nhưng nhiều kẻ chỉ nhìn  đời bằng một thậm chí  
nửa con mắt! Có kẻ mắt mở tháo láo mà vẫn... "mù" vì... sợ trách 
nhiệm, vì nể nang, vì chót "chén chú chén anh", vì "cùng hội 
cùng thuyền" với nhau rồi!.. Có cặp mắt thao láo, nhưng nhìn ai 
cũng "ti hí mắt lươn"... Lại có cả chuyện những đôi mắt rất sáng, 
nhưng chủ nhân của nó lại muốn cho nó "đui" đi, để khỏi nhìn 
thấy những điều chướng mắt...  Nhiều khi quan sát con người, chỉ 
cần nhìn con mắt khi nói chuyện là có thể biết người đó có thật 
thà, thẳng thắn hay không. Ngây thơ như trẻ con trước khi định 
"vòi vĩnh" cũng biết nhìn vào đôi mắt của bố mẹ để thăm dò xem 
có phải lúc thích hợp để chúng làm điều đó hay không.  
 

Chưa hết! Trước đồng tiền có kẻ  mắt mờ đi, thậm chí tối 
sầm lại; ngược lại có kẻ mắt lại  sáng lên.  Có tình trạng dân đang 
lo ăn đến vàng cả mắt, mong tiền trợ cấp đến  đỏ con ngươi thì 
quan tham nhìn vào bất cứ đâu, bất cứ việc gì từ dự án đến lễ hội, 
từ quy hoạch đến chính sách, từ triển khai nghị quyết đến tổ chức 
hội thảo...thảy đều nhìn thấy có cơ hội kiếm ăn cho mình. Kết cục 
là quan tham cứ thản nhiên vơ đầy túi còn dân đen thì cứ trắng 
mắt ra!.  
 

CÁI NHÌN  đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống: 
"Trăm nghe không bằng một thấy"... Nhưng "thấy"  lại phụ thuộc 
tầm nhìn. Có cái nhìn cơ học và có cái nhìn lý trí.  Mỗi loại có 
một tầm nhìn khác nhau. Tầm  nhìn cơ học  thì phụ thuộc chất 
lượng bản thân con mắt và phụ thuộc thời tiết. Mắt bị cận thị, bị 
viễn thị, bị chột, bị loà, bị mù... hoặc gặp tình trạng không gian 
đầy sương mù thì tầm nhìn không thể tốt.  Tầm nhìn lý trí  phụ 
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thuộc trí tuệ của chủ nhân đôi mắt. Trí tuệ lại phụ thuộc tri thức. 
Thiếu tri thức đương nhiên không thể có tầm nhìn rộng, không 
thể có tầm nhìn xa, không thể có cái nhìn chuẩn xác; dẫn đến 
quyết sách sai, hành động mù quáng... 
 

Cái nhìn còn phụ thuộc vị trí nhìn (điểm nhìn - quan 
điểm). Vị trí nói ở đây vừa có ý nghĩa cơ học (chỗ đứng nhìn), 
vừa có ý nghĩa xã hội (trình độ học vấn, vị trí xã hội...).   
 

Mà cái sự nhìn thì bản thân nó đã có nhiều dạng nhiều vẻ 
lắm. Thày thuốc Tây y thì "nhìn đâu cũng thấy vi trùng", Công an 
nếu quá “cảnh giác” thì "nhìn đâu cũng thấy có địch", Tuyên 
huấn thì "nhìn đâu cũng thấy diễn biến hoà bình"!... Có những 
người không phải "mù mầu" nhưng lại chỉ nhìn thấy rặt "mầu 
hồng", không một mầu nào khác, thậm chí thấy rất rõ nó xám xịt 
mà vẫn cứ bảo rằng rất ... "hồng". Ngược lại có những kẻ nhìn 
vào  đâu cũng chỉ thấy tối tăm, ảm đạm, lạnh lẽo, hoang  vu... Đó 
thảy đều là những CÁI NHÌN lệch lạc, méo mó...  
 

Nhìn trừng trừng là cách nhìn của người muốn áp chế, 
muốn "ăn sống nuốt tươi" đối tượng mà anh ta nhìn! Người đó có 
khi là bề trên, có khi là bề dưới, tuỳ thuộc hoàn cảnh... 
 

Nhìn hau háu là kiểu nhìn thèm khát một cái gì đó. Với trẻ 
con thì cái gì đó có thể chỉ là cái kẹo, miếng bánh, chai sữa... Với 
người lớn thì cái gì đó nếu là vật chất thì thường phải là những 
thứ có giá trị kinh tế ... Còn nếu là tinh thần thì cái "tinh thần" đó 
cũng phải hàm  chứa ... nhiều giá trị vật chất!.. Còn "Tinh thần 
suông" có lẽ chả mấy ai... "hau háu" nhìn ... Nhiều cô gái bắt gặp 
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cái nhìn kiểu "hau háu" này của cánh con trai, thảy đều... khiếp 
vía!.. 
 

Nhìn bao dung là cái nhìn của kẻ trượng phu, người nhân 
nghĩa. Nhìn xa trông rộng là cái nhìn cần có ở người làm công 
việc lãnh đạo – thiển cận thì mọi khổ đau, người bị lãnh đạo 
"lãnh đủ". 
 

"Mắt la mày lém" là cái nhìn của kẻ tiểu nhân.  
 

"Tráo trưng trợn trừng" là cái nhìn của kẻ bất lương, cậy 
quyền thế.  
 

Có cái "nhìn tử tế" lại có cả cái sự "nhìn đểu" nữa!... Nhiều 
khi ra đường hoặc ở nơi công cộng nào đó, thực bụng ta chả nghĩ 
xấu về ai, nhìn ai cũng bằng cái nhìn tử tế, thế mà vẫn gặp hoạ, bị 
vu cho là "nhìn đểu", rồi bị ăn đòn "hội chợ".... Rõ ràng trong 
trường hợp này không phải tại CÁI MẮT mà tại kẻ xấu muốn tìm 
cớ để trị đối phương hoặc chỉ để “lấy mẽ” ra oai! 
 

Lại có câu này, "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Không nhớ 
tác giả của câu nói đó, nhưng ai cũng hiểu: CÁI NHÌN thường 
luôn luôn gắn với cái tâm của bản thân người nhìn. Tâm sáng thì 
cái nhìn cũng sáng; tâm tối, đương nhiên cái nhìn không thể sáng.  
`   

Phải chăm lo giữ gìn CON MẮT là lẽ đương nhiên: 
Đường phố những ngày này nắng nóng và đầy bụi, vậy thì  đi đâu 
cũng nên mang kính râm. Nhỡ ra bị đau mắt thì  phải tra thuốc 
mắt, bị cận thị thì đeo kính cận, bị viễn thị thì  đeo kính viễn. Đeo 
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kính "hợp số" thì "số" tăng chậm. Không đeo kính thì "số" mau 
tăng. Không cận không viễn mà cứ đeo kính bừa, thì chỉ có hại. 
 

Nhưng chăm lo giữ cho tâm hồn luôn trong sáng và 
thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trí tuệ, để có CÁI NHÌN lành 
mạnh, cái nhìn thấu nghĩa đạt tình, mới là điều hệ trọng!.. 
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NGỰ NGAY GIỮA MẶT LÀ CÁI … MŨI! 
 

MŨI là một bộ phận của cơ thể được "ngự" ngay giữa mặt, 
dưới mắt và trên mồm! Chỉ cái "vị thế" ấy của mũi đã cho thấy 
vai trò của nó quan trọng đến mức độ nào! 
 

Mũi của con người (và động vật) có hai chức năng chính, 
thứ nhất là "hít thở" không khí (cùng với cái mồm), thứ hai là 
"ngửi" mùi (thông qua cơ quan khứu giác cư trú ở đây).  
 

Chức năng hít thở tác dụng đến sự sống mỗi người từng 
giây, từng phút như thế nào, chúng ta đều đã rõ - chỉ đến khi từ 
giã cõi  đời, con người nói riêng và động vật nói chung mới 
không còn hít thở!  
 

Chức năng ngửi đối với con người tuy không  ảnh hưởng 
trực tiếp đến sự sống còn, nhưng thiếu nó - mũi bị điếc chẳng 
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hạn, trước mắt sự hưởng thụ của chúng ta sẽ mất đi một phần thi 
vị mà thiên nhiên ban tặng. Như khi đứng trước một bông hoa, 
chỉ thấy vẻ đẹp bên ngoài,  chứ  không thưởng thức  được  hương 
vị thơm tho đặc trưng của nó...  
 

Và không chỉ có vậy, khứu giác còn giúp ta sớm nhận biết 
sự vật ngay cả khi mắt và tai chưa kịp phát hiện - ví dụ mùi khét 
của lửa, sớm giúp phát hiện hoả hoạn, trước khi cái mắt nhìn thấy 
ngọn lửa bốc lên, còn đến lúc cái tai nghe thấy tiếng nổ "lốp bốp" 
của ngọn lửa thì thường là đã quá muộn! Thậm chí, có những 
công việc cái mắt, cái tai không làm được, mà chỉ duy nhất cái 
mũi làm được. Ví dụ, để phân biệt loại và chất lượng nước hoa, 
người ta phải nhờ đến tài ngửi của một số chuyên gia. Khi người 
ta yêu nhau, cái mũi là quan trọng lắm đó. Ấy là lúc nó "bén mùi" 
của nhau, đúng như Nguyễn Du đã mô tả: "Hương gây mùi nhớ 
trà khan giọng tình"! 
 

Cái mồm đóng vai trò chính trong việc ăn uống. Nhưng 
việc đánh giá chất lượng món ăn và đồ uống, lại không chỉ do 
mỗi cái mồm quyết định. Khi cái mũi đã tỏ ra “khó ngửi” như 
phát hiện ra mùi thiu, mùi mốc… thì mồm bạo ăn uống đến mấy 
cũng không dám nuốt, phải lè ra ngay lập tức! 
 

Con người thông minh nói chung là nhờ bộ óc,  còn con 
chó thông minh chủ yếu lại là nhờ... CÁI MŨI. Chó khôn là chó 
có tài ... ngửi, tức tài đánh hơi (chẳng hạn, để phát hiện "ma tuý" 
của bọn buôn lậu "cái chết trắng", công an phải dùng đến tài 
ĐÁNH HƠI của chó nghiệp vụ...)  
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Nhưng chức năng của MŨI không chỉ dừng lại ở “hít thở 

và ngửi”, mà còn nhiều tác dụng khác không  kém phần quan 
trọng. Đó là chức năng "biểu đạt tình cảm". Khi khó chịu điều gì 
đó mà chưa đến mức "đỏ mặt tía tai", thì người ta hay "nhăn mũi" 
lại. Ngược lại khi nghe được lời nói  êm tai tâng bốc mình, thì 
trước khi "lên mây xanh", cái mũi thường phồng lên phập phồng! 
Lại nữa, khi con người đau khổ quá mà khóc, thì thường không 
chỉ đôi mắt chảy nước mà ngay cả cái mũi cũng có nước chảy 
ra!... 
 

Đó là chức năng "can thiệp" vào nội tình của người khác, 
hoàn toàn không thuộc trách nhiệm của mình - chức năng... 
"nhúng mũi"! Cái trò nhúng mũi này có mặt ở khắp tất cả mọi lúc 
mọi nơi, từ công sở đến trường học, từ trong nhà ra ngoài 
đường... gây khó chịu, bực bội cho nhiều người!  
 

Đó là chức năng "do thám" hành vi của bạn bè, đồng 
nghiệp, hàng xóm... Dân gian gọi cái đó là trò "đánh hơi" vào 
công việc, vào đời sống riêng tư của người khác, để "tâng công" 
với chủ, để "lấy lòng" sếp, để "đẹp lòng" bề trên cũng như vì 
nhiều lẽ khác.... Muốn sống yên thân, mỗi chúng ta phải tìm cách 
lánh xa, cách ly những đối tượng ấy, càng sớm chừng nào càng 
tốt chừng ấy!  
 

CÁI MŨI còn là điểm yếu của một số loài vật mà từ lâu, 
con người đã biết khai thác rất... hữu hiệu: Để dễ dàng điều khiển, 
sai khiến con trâu, con bò, người ta dùng giây thừng xỏ mũi nó. 
Từ đó, muốn con vật đó đi theo hướng của mình, người chủ chỉ 
cần kéo cái giây thừng. Sau này, để ám chỉ một ai đó đã bị sống 
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lệ thuộc người khác, chấp nhận sự sai khiến của người khác, dân 
gian cũng nói: "Cái thằng ấy đã bị... xỏ mũi rồi".  
 

Trẻ em nước ta không mấy em không từng đọc truyện chú 
người gỗ Pinochio. Sau khi đọc, các em sợ nói dối lắm, bởi 
truyện kể rằng, có một bà tiên đã làm phép cho chú mỗi khi nói 
dối thì chiếc mũi sẽ dài và nhọn ra mãi. Ôi! Giá mà ngày nay bà 
Tiên còn có phép làm như thế đối với cả người lớn chúng ta nữa 
nhỉ? Nếu vậy, ngoài đường sẽ tràn ngập những người mũi dài quá 
khổ mất?!. 
 

Như vậy, vai trò của cái MŨI trong cuộc sống là  rất quan 
trọng. Quan trọng đến mức xưa nay mọi người vẫn bảo nhau: 
"Vuốt mặt phải nể mũi"  -  nghĩa là cái mặt có thể vuốt, nhưng cái 
mũi thì nên nể, đừng có động vào! Do đó, chúng ta nhất định phải 
luôn quan tâm chăm lo săn sóc, bảo vệ đến cái MŨI của chính 
mình một cách chu đáo! Lại phải biết cách giáo dục nó làm sao 
để nó có được một đời sống văn hóa thực sự, không bao giờ làm 
cái việc nhúng mũi hoặc đánh hơi kiểu súc vật đồi với đồng loại. 
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CÁI MỒM: CÔNG VÀ TỘI! 
 

Chức năng chính của cái mồm là ăn và nói. Hai "chức 
năng" đó đều có cả công lẫn tội. Ăn để tồn tại là công, ăn đến 
khuynh gia bại sản, đến thâm thủng công quỹ quốc gia, là tội. Nói 
để cắt nghĩa việc, truyền đạt kiến thức là công, nói để che đậy cái 
xấu, cái ác là tội. 
 

Người và động vật không ăn thì sớm muộn gì cũng sẽ 
chết! Cho nên công lớn đầu tiên của cái Mồm là nhận và nghiền 
nát thức ăn rồi chuyển nó xuống dạ dày. Tiếp đó thức ăn được 
chế biến để lấy dinh dưỡng nuôi cơ thể. Với con người, mồm còn  
để diễn đạt cảm xúc và tư tưởng bằng lời nói (một số động  vật 
cũng biết diễn đạt một số cảm xúc bằng tiếng kêu từ mồm). Cho 
nên với mỗi người chúng ta, công lớn thứ hai của mồm là nói. 
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"Ăn" thường mang theo nhiều hệ quả: Khi nói: "Hay ăn thì 
lăn vào bếp", "tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ" là ám chỉ 
việc muốn có ăn tức muốn tồn tại, thì con người phải biết lao 
động - lao động trí óc hay lao động chân tay (xã hội càng tiến lên, 
thì hàm lượng lao động chân tay càng giảm, hàm lượng trí thức 
trong lao động càng tăng). Chỉ muốn ăn mà không muốn làm thì 
đích thị là kẻ ăn bám rồi. Con cái còn bé, chưa đến tuổi lao động, 
việc nuôi ăn là do cha mẹ, ông bà... Nhưng đã  đến tuổi trưởng 
thành mà vẫn không tự lo kiếm miếng ăn nuôi bản thân, thì không 
thể chấp nhận được, sớm muộn cũng phải thay đổi thôi, nếu 
không, khi người lớn qua đời, chỉ có nước đi ăn mày!   
 

Trong nội bộ một gia đình cũng đã không có ai  ưa gì cái 
kẻ ăn bám, nói chi xã hội? Kẻ ăn bám xã hội thường là "kẻ ăn 
trên ngồi trốc" - Thế mới ngược đời chứ! Không phải là kẻ ăn 
trên ngồi trốc, mà muốn ăn bám thì chỉ có  là  kẻ  ăn mày, ăn xin 
... quá nữa là bọn  ăn cắp, ăn cướp. Còn đã là kẻ ăn trên ngồi trốc, 
thì "nỏ" cần xin ai, cái ăn vẫn cứ tự nhiên dâng lên hàng ngày, 
toàn của ngon vật lạ! Mà kẻ đem dâng lại còn "biết ơn" kẻ ăn 
bám nữa  
 

- Thế đấy! "Ăn" cũng "có nết"  và "mất nết".  Ăn có nết  là  
ăn uống từ tốn chừng mực, là "ăn có mời, (làm có khiến)", là "ăn 
trông nồi ngồi trông hướng",.. Ăn mất nết là thấy "ngon xơi" liền 
"tọng" hồi lùng, chẳng nghĩ đến ai, chỉ cốt thoả cái thèm khát của 
bản thân, là "ăn bẩn", là "ăn tham". Đã tham ăn thì thể nào cũng 
dẫn đến bệnh về tiêu hoá - Xưa các cụ dạy rồi: "tham thực cực 
thân", không chỉ "cực", ối kẻ còn chết vì bội thực đấy! Nhưng trò  
đời, cái tham nó không bao giờ có chừng mực cả, không bao giờ 
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có điểm dừng! Trong xã hội, kẻ ăn trên ngồi chốc mà tham, nhân 
dân gọi là quan tham. Quan tham hay dân tham thì cũng như 
nhau hết: Lòng tham vốn không bao giờ có đáy! 
 

Thời nay kẻ khôn ngoan không "ăn" một mình. Ăn một 
mình dễ bị đệ tử "ghen ăn". Trong tình yêu,  đòn "ghen" vốn rất 
hiểm, nhưng "ghen ăn", đòn còn hiểm hơn nhiều. Nhãn tiền thấy 
rồi. "Quan tham hiện đại" ăn cũng hiện đại, không ăn riêng lẻ nữa 
mà "ăn bè", ăn "tập đoàn", ăn theo  "nhóm lợi ích". Dân thì còng 
lưng lo "làm chủ tập thể", còn quan tham phưỡn bụng "ăn nhậu 
tập đoàn"! Ăn như tằm ăn rỗi, làm sao che đậy được? Khó gì đâu, 
đứa nào định phát hiện, kéo ngay nó vào cùng "bè", cùng 
“nhóm”, tống vào họng nó một phần, mắt nó tối lại, mồm nó 
không há ra được nữa, thế là... kín như "bưng" như "bít"! "Hè" 
nhau mà ăn như thế, Trời cũng phải bó tay; cũng phải nhắm mắt, 
giả điếc làm ngơ. Mà Trời làm gì có tay, có mắt, có tai nhỉ? Mà 
cho dù có đi chăng nữa thì trước mỗi vụ làm ăn, bọn họ đều đã 
biện lễ khấn vái cầu Trời phù hộ độ trì rồi thôi?!.  
 

Nói là hoạt động bầy tỏ tình cảm, quan điểm, sự hiểu 
biết,... của mỗi con người đối với cộng đồng (Nói phải có người 
nghe, chứ nếu sống đơn lẻ, một mình một cõi, chả ai cần nói. 
Trường hợp ấy mà lảm nhảm một mình, chỉ có kẻ bị thần kinh!).  
 

Vậy công của mồm… nói là lớn lắm.  
 

Tuỳ trạng thái và đối tượng mà người ta chọn cách nói thế 
này, cách nói thế kia. Việc không cần nói to, thì ghé tai "thì thầm" 
(kẻ làm điều xấu cũng thường hay nhỏ to với đồng bọn hoặc ra 
hiệu thay cho phát ngôn). Việc phải nói to thì hoặc "hô hào", hoặc 
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hét toáng lên. Kẻ trộm cắp cũng hay hét lắm - Dân ta vẫn nói: 
"Vừa ăn cướp vừa la làng" là gì! Chả trách các quan tham thường 
"ăn to nói nhớn" là phải! NÓI thường là loại hoạt động lắt léo và 
ẩn chứa nhiều cạm bẫy, nên cha ông ta xưa đã từng để lại cho hậu 
thế rất nhiều lời khuyên nhủ, nào là "Lời nói chẳng mất tiền mua, 
liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau", nào là "Lời nói như dao chém 
đá", "Lời nói đọi máu", nào là "Nói ngọt lọt đến xương", nào là 
"Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay",... 
 

"NÓI" là hoạt động năng động nhất của con người - trừ 
người khiếm khuyết bộ phận phát âm. Ăn chỉ có ba bốn, nhiều 
lắm là mươi lần trong một ngày. Nói thì có thể suốt ngày, thậm 
chí ngủ rồi, nhiều người vẫn nói mê! Tần suất hoạt động của cái 
mồm nói nhiều hơn rất nhiều cái mồm ăn. Nhưng hai cái này liên 
kết với nhau chặt chẽ lắm: Ăn càng lắm, nói càng nhiều, "ăn to 
nói lớn". Không ăn thì rã họng ra, nói sao được?!. Cho nên các 
quan tham không chỉ có biệt tài ăn khỏe mà thường bao giờ nói 
cũng hay(đã làm  đến chức quan thì nhất định nói phải hay rồi, 
hiếm có quan nói không hay. Nhưng quan tham thì tuyệt không 
thấy quan nào nói dở cả!). Mà cái "phạm trù" quan tham nói hay 
nhất lại là vấn đề chống... ăn tham! Trong đám dân thường, xét ra 
khó có ai nói hay, nói giỏi được  như họ trong lĩnh vực "nhạy 
cảm" này! Không tin, ai đó cứ thử nói xem? Không khéo lại mắc 
tội ... "phát ngôn vô tổ chức", chứ chẳng chơi! 
 

Ngược lại, đến phận mình, cái mồm nói lại tác động trở lại 
cái mồm ăn, theo nguyên tắc "có vay có trả", chứ tuyệt không "ăn 
không": Quan tham nào nói càng giỏi thì quan  đó ăn càng lớn -  
đó là điều đã  được thực tế cuộc sống chứng minh một cách rất 
hùng hồn, không thể có điều gì còn nghi hoặc! Cứ thế, cái mồm 
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ăn giúp cái mồm nói nói tốt; cái mồm nói đến lượt nó, lại giúp cái 
mồm ăn ăn khoẻ hơn, cái nọ là tiền đề của cái kia và ngược lại - 
Quy trình đó cứ thế phát triển, không ngưng nghỉ!.. Chỉ có công 
sản Quốc gia là ngày một hao mòn mà thôi... 
 

Công dụng của cái mồm nói lớn lắm, khó mà kể hết. Chỉ 
xin điểm thêm mấy điều sau đây:  Thời  xưa dạy: "Nói  hay 
không bằng  cày  giỏi", nhưng ngày  nay nhiều  khi ngược  lại: 
"Người cày  giỏi  không bằng  kẻ  nói  hay"! Một lời nói khéo có 
thể xoa dịu mọi cơn thịnh nộ. Một lời nói hay có thể làm mê hoặc 
lòng người. Một lời "bốc thơm" bề trên, cả  bề trên và chủ của nó 
đều lên mây. Một kẻ ỉ thế, buông lời nạt nộ, ngàn vạn bầy tôi bay 
hồn, bạt vía.  
 

Vậy, cuối cùng, xét theo bình diện xã hội thì giữa công và 
tội của cái mồm, thì thứ nào hơn, thứ nào kém?  Điều đó chắc 
phải nhờ cậy các nhà đạo cao đức trọng phân xử thôi, kẻ hèn mọn 
này không dám lạm bàn!    
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VÕ… MỒM! 
 

Tất cả các môn võ trên thế giới hầu như chỉ dùng đến tứ 
chi: tay hoặc chân hoặc đồng thời cả tay lẫn chân, từ võ Việt đến 
quyền Anh, từ Tâykônđô đến võ Thiếu Lâm, từ Giuđô đến Vật cổ 
điển… Vậy mà trong cuộc sống vẫn tồn tại một môn võ khác, tuy 
không được tổ chức thi đấu tranh tài như các môn võ trên, nhưng 
lại là môn võ rất phổ biến, đó là võ mồm! Các môn võ khác, cũng 
có khi có võ sĩ không chỉ dùng tay chân, mà dùng kèm cả mồm, 
như trường hợp Mike Tyson đã từng cắn đứt tai Evander 
Holyfield, trong một trận đấu quyền Anh quốc tế! Nhưng đấy chỉ 
là trường hợp rất hy hữu, không thật sự phổ biến, nên chẳng ai 
gọi M. Tyson là vận động viên hay võ - sĩ - võ - mồm cả.  
 

Võ mồm, hiểu một cách nôm na là dùng mồm để đánh đối 
thủ. Sẽ có người đặt câu hỏi: Đánh nhau bằng mồm, thì làm thế 
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nào phân biệt thắng thua? Để trả lời câu hỏi này, tốt nhất là thử đi 
sâu tìm hiểu nội dung của môn võ mồm này. 
 

Có nhiều loại võ mồm lắm, nhưng tựu trung người ta phân 
thành hai loại chính sau: Võ của kẻ yếu và võ của kẻ mạnh. Kẻ 
yếu dùng võ mồm để mồm miệng đỡ chân tay; để nói dzậy mà 
không phải dzậy; để a dua theo kẻ khác hoặc để chơi trò nước đôi, 
hai mặt  –  kẻ nào thắng, cũng tưởng mình thuộc phe của họ! Thế 
là giữ được mình trọn vẹn. Cao thủ chưa?  
 

Kẻ mạnh lại khác, họ rất biết vận dụng thời cơ để hạ gục 
đối thủ - không chỉ một hai đối thủ, mà có khi cả một loạt đối thủ 
tầm cỡ, đều bị nốc-ao trong chốc lát, bởi cái võ mồm kiểu này! 
Kẻ dùng võ mồm "thông thái" thường không trực tiếp mà thông 
qua người khác, số đông - Dư luận. Thiên hạ bảo:  Chết vì dư 
luận chính là thế, chính là do bị kẻ khác tiêu diệt bằng môn võ 
mồm! 
 

Một vài kẻ chức quyền cũng có khi dùng võ mồm để trấn 
an dư luận (lừa dư luận)  bằng tài nói  -  hoạt ngôn:  Nói rất hay,  
nói như rót mật vào tai cử tọa; rất hùng hồn khi hứa hẹn, rất dịu 
dàng khi cam kết,  rất  khéo léo  khi không thể không nhận lỗi,  
rất quyết liệt khi đùn đẩy trách nhiệm...  làm cho dân chúng vô 
cùng kì vọng và tụng ca.  Đáng kể nhất trong loại người này là kẻ  
biết dùng lời nói để biện minh, trốn tránh trách nhiệm của mình 
và đá quả bóng đó sang chân người khác. Người khác  nói ở đây 
có khi là cá nhân, có khi là một tổ chức, một cơ chế chính sách...  
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Môn võ nào cũng cần có trọng tài để phân thắng thua. Võ 

mồm là một môn võ phổ biến, nên cũng không thể không có 
trọng tài. Vậy, trọng tài võ mồm là người như thế nào? Xin thưa, 
đó là nhân dân. Kẻ chiến thắng bằng võ mồm, tưởng rằng bịp 
được tất cả, nhưng cuối cùng chưa bao giờ qua mắt được  dư 
luận, trốn tránh được sự  phán xét của nhân dân  –  người trọng 
tài công minh của mọi thời đại!  
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ĂN TẾT 
PHIẾM ĐÀM VỀ CÁI SỰ ĂN! 

Đối với động vật và thực vật, ĂN là để tồn tại và phát 
triển. Từ ngọn cỏ, con kiến đến con voi, con hổ... đều phải ăn. 
"Không ăn thì… Thánh cũng không sống nổi!". Vậy hiển nhiên:  
Ăn để mà sống rồi! Ấy thế mà vẫn có người nói sống để mà ăn! 
Đúng,  sai thế nào, đến nay, cuộc tranh luận vẫn chưa ngã ngũ. 
 

Ăn tưởng là việc đơn giản, ấy vậy mà phải học đấy. Người 
xưa dạy rồi: Miếng ăn được coi là  ngọc thực, nhưng cũng có khi 
là miếng nhục! Ăn uống phải cho đàng hoàng, không nhai nhồm 
nhoàm, càng không phùng mang trợn mắt ăn lấy được. Phải chín 
chắn ngay cả trong việc ăn, đừng có ăn xổi ở thì, ăn không nghĩ 
đến ngày mai. Miệng ăn núi lở,  nên ăn phải đi đôi với làm: Tay 
làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.  Có kẻ ăn hoang phá hại; lại có 
người có tiền có của đấy, nhưng vẫn ăn dè ăn sẻn, dành dụm 
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phòng lúc khó khăn. Con trẻ lên hai lên ba háu ăn thì cha mẹ, ông 
bà ai cũng mừng; nhưng thành người lớn rồi, mà trông thấy 
miếng ăn,  mắt cứ hau háu  thì xấu lắm!  

 
Miếng ăn còn phải sạch sẽ, ăn chín uống sôi, chớ có ăn 

sống ăn sít. Có kẻ ăn như mèo ăn, nhưng cũng có người ăn hùng 
hục như hổ đói. Có người mời gãy đũa, gãy bát không chịu ăn; 
nhưng có kẻ cứ thấy đâu có ăn là sa vào liền, tự nhiên như ruồi,  
cắm mặt xuống bát cơm mà ăn! Bên cạnh người phàm ăn, bạ gì 
cũng ăn; thì cũng có kẻ  kén cá chọn canh.  
 

Có người khi ăn cũng luôn nghĩ đến người khác:  ăn trông 
nồi, ngồi trông hướng, thấy nồi cơm đã vơi, thì dẫu bụng còn đói, 
vẫn hạ bát: "vô phép các cụ, cháu ăn đủ rồi ạ"! Nhưng cũng 
không ít kẻ mặc  thiên hạ, cứ một mình chén tì tì,  chén thủng nồi 
trôi rế…Chén đến mức người ngồi cùng mâm phải nói: "Thôi để 
cậu ấy ăn nốt cho khỏi lạc đàn"!  
 

Ăn cũng có nhiều cách: Lịch sự thì gọi là xơi (“Kính mời 
cụ xơi cơm”), cùng trang lứa thì có thể nói là nhậu, là đánh chén. 
Không lịch sự thì có nhiều cách gọi lắm: nào là  hốc, nhồi, tọng. 
Ví dụ: “Hốc (hoặc nhồi, tọng) cho lắm vào!”. Là gặm, liếm, đớp 
– ba từ này bắt chước động thái ăn của loài chó! Ví dụ: “Tiền trợ 
cấp các gia đình khó khăn, bị các quan địa phương nọ gặm (hoặc 
liếm, đớp) tới quá nửa!”.   
 

Ăn to nói lớn  là biểu hiện tính cách của người đàng 
hoàng. Kẻ gian trá thì hay ăn vụng ăn trộm, ăn giấu ăn giếm…–  
Tất thảy  đều do tính cách, đạo đức, lối sống con người tạo nên 
cả. 
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Lại có cả cảnh kẻ ăn không hết, người lần không ra nữa. 
Một gia đình nông dân, suất ăn hàng ngày chỉ đáng mươi ngàn 
đồng Việt Nam; ấy vậy mà có những đại gia sang Campuchia 
đánh bạc, mất một lúc vài chục ngàn đô-la Mỹ, vẫn thản nhiên 
tiếp tục đi chơi… gái để giải hạn!  
 

Ăn, cũng có sự phân biệt đẳng cấp đấy. Cùng ăn chung 
một bữa tiệc, vậy mà nhiều khi vẫn có kẻ ăn trên ngồi trốc –  
mâm của người thường gọi là đại trà, mâm của kẻ quyền chức, 
gọi là VIP. Thế cho nên đã từng xảy ra chuyện, có thực khách đã 
xô ghế, văng tục bỏ về, khi phát hiện ra mình bị xếp ngồi mâm 
đại trà  – một miếng giữa làng mà!  
 

Người Việt ta ăn cơm bằng đũa, gọi là và cơm.  Ăn hay đi 
với uống - uống bia hoặc uống rượu, mà đã uống thì thường 
"miệng vào lời ra". Lời đã ra thì không khỏi có lời nói hớ, đụng 
chạm người nọ người kia, sinh ra va  nhau. Va rồi, sẽ xảy ra cãi 
vã, cãi mà không chịu nhau thì dễ đi đến  vả  vào mồm nhau, 
thành to chuyện, làm nhiều thực khách bị vạ  lây. Thế là  tình cảm 
bè bạn đang yên lành, bị sứt mẻ, sau này dù có cố công vá víu 
cũng khó lành! 
 

Cũng gọi là "ĂN", nhưng lại không hề…  nhai bằng răng. 
Không dùng răng, lại ăn rất khỏe, rắn mấy cũng ăn, to mấy cũng 
ăn. Đó là cách dân chúng hình tượng hóa cái tệ nhận hối lộ. Kiểu 
ăn này thì diễn ra quanh năm, nhưng sôi nổi nhất, táo tợn nhất, 
vẫn là dịp tết, từ tết Tây đến tết ta. Kinh tế suy thoái ở đâu, chứ 
không thấy ở cái kiểu ăn này! Về nguyên lý, thì người ta chỉ ăn 
khi đói. Nhưng rất nhiều quan ăn cả lúc no (mà họ thì có lúc nào 
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không no?), thế mà chả bao giờ bị bội thực cả! Cổ nhân có câu 
này khuyên mọi người, chí lý lắm, nhưng chả mấy quan chịu 
nghe: Ăn cơm mắm cáy thì ngáy o o  –  ăn cơm thịt bò thì lo ngay 
ngáy. Họ lý sự rằng, cứ ăn đi, rồi lại mời kẻ khác ăn, nghĩa là 
đừng có ăn một mình, thì vẫn ngáy o o, chả việc gì phải lo cả! 
Bởi thế mới có sự ngược đời: Thằng tham ăn phưỡn bụng ra, 
không lo, trái lại người biết cái việc nó tham, lại lo  –  lo nó cho 
là mình biết, nó thù! 
 

Quan có chức lớn thường ăn sang; không sang, một vài 
triệu, thậm chí một vài trăm triệu, không ăn. Không ăn không 
phải là không ăn  mà là  không bõ bèn, không ra tấm ra miếng  thì 
không thèm ăn! Thời buổi nay, tìm  được một Quan không ăn, 
khác gì đáy biển mò kim! Quan cỡ nhỏ và quan sắp về vườn có 
nhiều vị còn phàm  ăn và tạp ăn hơn lớp trẻ. Hết cách này thì bầy 
kế khác, phải khẩn trương ăn kẻo về vườn đến nơi rồi. Kế "ốm 
vờ" là một kế đơn giản mà hiệu quả lại rất cao. Đầu tiên là để phu 
nhân hoặc phu quân "đóng" trước. Nằm phòng VIP bệnh viện  thì 
khác chi nằm nhà mà ngại? Vơ vét một đợt quà thăm xong thì  
đến lượt bản thân Quan ốm. Vơ tiếp lần nữa, thế là ... "no". Nghĩ 
cho cùng thì cái kế ốm vờ này đâu đã là cái gì ghê gớm? Xưa đã 
chả có kẻ còn "mượn bố" để "làm ma"  thu tiền phúng viếng là gì!  
 

Thế đấy! Cái sự ĂN nó cuốn hút con người ta đến mê mẩn 
cả đầu óc, không còn biết danh dự, phải trái là gì. Cứ thấy ăn 
được là ăn, thấy không ăn được cũng tìm cách mà  ăn bằng được. 
Bạ gì cũng ăn: sạch bẩn, to nhỏ, sang hèn, ăn tuốt! Ăn của thằng 
có tóc đã  đành, nhưng thằng đầu trọc có việc tìm  đến quan, thì 
dù nó chỉ có cái khố rách, mà rơi vào đúng lúc cần tận thu, quan 
cũng ăn. Các quan tham thường ngậm miệng mà ăn, nhiều khi ăn 
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rất lớn mà vẫn kín như bưng. Thánh lắm! Người thường không dễ 
gì bắt chước được đâu. Cơ quan phòng chống tham nhũng cũng 
không dễ gì có được chứng cớ quả tang. 
 

Trong cuộc sống, còn tồn tại khá nhiều kiểu ăn mà không 
phải ăn, như ăn hiếp, ăn chặn  –  một kiểu hành xử bắt nạt người 
yếu (yếu lực hoặc yếu thế) của bọn côn đồ; như  ăn cắp, ăn trộm, 
ăn cướp (mà khi áp dụng vào giới quan chức thì người ta lại gọi 
bằng mỹ từ tham ô, tham nhũng). 
 

Trong cuộc sống, có thói ăn không nói có, lại có cả chuyện  
ăn có nói không. Các quan tham là hay ăn có nói  không lắm, 
chứng cứ rõ mười mươi, quan vẫn chối bỏ… không ăn. Bí quá thì  
đổ tội đó cho phu nhân (đã có vị dùng cách ấy mà thoát mọi tội 
lỗi đấy, lấy lý do ai làm nấy chịu, quan tuy là chồng nhưng từ lâu 
đã ly thân, nên không thể chịu trách nhiệm! Đúng quá đi chứ, 
trường hợp như thế mà bắt quan chịu trách nhiệm thì oan  ức cho 
quan lắm, còn đâu là sự công minh chính trực nữa).  
 

Ngoài ra, người ta còn dùng hình tượng ăn để nói về một 
trong những cái đạo làm người, đó là sống ở trên đời phải luôn 
ghi nhớ công ơn người đã giúp đỡ mình,  làm ơn không nên nhớ, 
chịu ơn chớ có quên. Kẻ quên ơn, bị xã hội sỉ vả là đồ  ăn cháo đá 
bát.  
 

*** 
 

Ăn để mà sống hay sống để mà ăn?  –  Phải chăng, chính 
là hai quan niệm này đã chi phối những hành vi ăn kể trên, của 
mỗi người chúng ta? Ngày xuân, trước mâm cỗ tết, xin lạm bàn 
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đôi điều quanh cái sự ăn, cũng chỉ nhằm góp chút hương vị trào 
lộng cho không khí bữa ăn. Tuyệt không có ý gì khác, xin thưa!  
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CƯỜI… KHÓC – KHÓC CƯỜI… 
Người ta, khi buồn: khóc; khi vui: cười. Lẽ thông thường 

là thế, nhưng không hoàn toàn thế. Có những sự buồn đau đến 
mức tưởng như không thể chịu đựng nổi, thì lại không thể khóc 
được; hoặc khóc mà không ra được nước mắt, khóc mà tiếng 
khóc nghẹn nơi cuống họng. Thậm chí  không những không khóc 
mà bỗng dưng lại bật lên tiếng cười man dại –  khóc  như thế mới 
thực sự ghê sợ! Tương tự như vậy, khi vui quá, người ta cười ngặt 
nghẽo, rồi cười chảy cả nước mắt nước mũi. Nhưng nếu niềm vui 
đến quá lớn, quá đột ngột, thì lúc ấy thường chúng ta khóc chứ 
không cười. Cái cười ấy thật sung sướng, hạnh phúc biết bao!  
 

Khóc hay cười đều do bộ não chúng ta chỉ huy. Bộ chỉ huy 
đó lại bắt nguồn từ thông tin do đôi mắt và đôi tai (thậm chí có 
khi phải huy động đủ cả năm giác quan) đem đến. Chuyện đáng 
khóc, mà cười, thì cái cười ấy vô duyên, vô văn hóa, vô đạo đức! 
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Chuyện nên cười, mà khóc, là kẻ yếu đuối, ớn hèn; nếu không thì 
cũng là sự giả dối! 
 

Khóc cho thân phận mình, đó là lẽ thường. Nhưng con 
người đôi khi còn khóc cả cho người dưng nữa, như Kiều khóc 
Đạm Tiên chẳng hạn! Và cũng có trường hợp khóc cho người 
dưng chỉ để kiếm tiền sinh sống – gọi là khóc thuê! Trường hợp 
đầu thì tiếng là khóc người dưng, nhưng chính là mượn cớ, khóc 
cho chính mình. Còn trường hợp sau thì rõ ràng chỉ là khóc cho 
người mà thôi. Lại có kẻ chả có gì đáng khóc, cũng khóc rên rỉ. 
Đó là sự khóc giả tạo, thiên hạ gọi họ là những kẻ “thương vay 
khóc mướn”.   
 

Cười đôi khi còn biểu hiện thái độ khinh miệt: cười khẩy, 
cười vào mũi  (ví dụ: “Anh làm ăn như thế, không sợ thiên hạ 
người ta cười vào mũi cho à?”).  

 
Cười hoặc khóc, có thể cùng đám đông, giữa đám đông 

nhưng đáng sợ lại là khi ai đó cười một mình,  khóc một mình  – 
nếu như chủ nhân tiếng cười, tiếng khóc đó không hề mắc bệnh 
thần kinh (nghe người điên khóc, cười cũng sợ, nhưng đó là thứ 
sợ khác!).  
 

Cùng một sự việc mà đôi khi kẻ khóc, người cười:  Người 
ngoài cười nụ, người trong khóc thầm (Kiều - Nguyễn Du). Lại 
có kẻ, bề ngoài thì cùng khóc với mình, chia sẻ nỗi bất hạnh với 
mình, nhưng bên trong, hắn  múa tay trong bị, nghĩa là hắn đang 
cười thầm ta đấy!  
 

*** 
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Vâng! Cuộc đời mỗi con người chúng ta thường xuyên gắn 
chặt với sự cười và sự khóc từ lúc lọt lòng mẹ đến khi nhắm mắt 
xuôi tay. Khoảng giữa hai sự khóc, cười ấy, là tất cả sự bề bộn 
trong lo toan hòa nhập với thiên nhiên và  đấu tranh với dã thú, 
với đồng loại để mưu sinh, để tồn tại.  
 

Cầu chúc cho mọi người được cười khi đáng cười, khóc 
khi không thể không khóc. Không ai phải cười ra nước mắt; cũng 
không ai phải khóc giấm khóc giúi, khóc thầm khóc vụng!  

 
Và câu hỏi từ hàng ngàn năm: Tại sao khi vừa thoát thai ra 

khỏi bụng mẹ, con người lại khóc (các động vật khác thì không)? 
Đó là tiếng khóc buồn hay tiếng khóc vui? Còn nếu như bây giờ, 
có đứa trẻ nào đó sinh ra, không khóc, mà lại… cười, thì  điều đó 
sẽ ra sao nhỉ, nên mừng hay nên lo đây?   
 

Và còn câu này nữa: “Mỉm cười nơi chín suối”: Tại sao lại 
mỉm cười? Đó là biểu hiện sự thỏa mãn với cuộc sống đã qua hay 
mừng thoát nạn trần gian?!  
 

Còn khi ta bật cười vì ngao ngán cảnh thế sự nhân tình thì 
sao? 
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CÁI MẶT KHÔNG THỂ CHƠI ĐƯỢC 
Lâu nay chúng ta quen gọi loài người, với ý nói về một 

loại động vật cấp cao nói chung. Nhưng chỉ cần quan sát riêng 
cái bộ mặt, có lẽ cũng phải phân loài người ra nhiều loại, chí ít là 
hai: Loại thứ nhất gọi là loại có tâm, có đức và loại thứ hai là 
loại không có những thứ đó! 
 

Loại thứ nhất: Có đặc điểm như sau: Khi định làm một 
việc gì đó mà trong lòng cảm thấy không được thoải mái, phải 
đắn đo suy nghĩ «nên hay không», thì người ta thường tự thấy 
ngượng ngùng, bẽn lẽn, tâm không an…  Cao hơn  tí nữa, thấy 
mình bối rối, mất tự nhiên sinh ra thẹn thò (thường thì cố giữ kín 
trong lòng nhưng nhiều lúc thì… thẹn ra mặt!). Lại có khi 
ngượng quá thì người ta còn nói: “ngượng chín cả mặt”.  
 

Thẹn gì chứ một khi thẹn với lương tâm thì cái sự thẹn ấy 
đã ở mức nghiêm trọng lắm lắm! 
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Xấu hổ là trạng thái nặng nề hơn ngượng và thẹn, ấy là khi  
người ta nhận ra mình thua kém người khác về một lĩnh vực nào 
đó;  là khi  người ta đã làm một điều không nên làm, một điều 
không xứng đáng với tư cách và trình độ của bản thân, không 
xứng đáng với sự tín nhiệm hoặc trông cậy của mọi người; hoặc 
là khi người ta nhận ra cái lỗi trong việc làm của mình. Xấu hổ có 
nhiều mức, nhẹ thì “xấu hổ quá, chả dám nhìn mặt ai”, nặng thì 
“xấu hổ chết đi được”! Ngay những người đóng vai hề mua vui 
cho thiên hạ (nghĩa là không phải kẻ thực sự làm điều sai quấy) 
cũng thường phải vẽ mặt, đeo râu, đeo mặt nạ, chứ không dám 
chiềng cái mặt thật của mình ra. 
 

Tất cả các trạng thái dẫn ra ở trên đều xuất phát từ trong 
tâm, từ lòng tự trọng của mỗi người và được biểu hiện một cách 
rất tự giác, rất tự nhiên. Nhiều khi việc sai quấy của họ chỉ mình 
họ biết, không một ai biết, nhưng họ vẫn tự dằn vặt, tự thẹn với 
chính lương tâm họ… Xấu hổ đến một mức nào đó, cũng bật 
thành sức mạnh. Mác viết: “Xấu hổ là loại hình nổi giận hướng 
vào bên trong, nếu như cả một dân tộc biết xấu hổ thì nó sẽ mang 
sức mạnh của một con sư tử thu mình lại để chuẩn bị phóng tới” 
(Toàn tập Marx - Engels, NXB Sự thật tập 1, tr.487).  

 
Loại thứ hai: Ngược lại với loại trên, khi làm một việc sai 

trái tỉ như nói một đáng làm một nẻo, tỉ như biết làm thế là sai 
quấy, là ti tiện, là tàn bạo, là dã man, là mọi rợ, là loạn luân, là 
thất đức… nhưng cứ phớt lờ đi mà làm,  -  miễn là việc làm  ấy 
đem lại tiền của, danh vọng cho họ. Vì ti ền, vì chức, họ không kể 
gi đến, không đếm xỉa gì  đến thuần phong mỹ tục, đến truyền 
thống của tổ tiên, đến gia phong của gia đình,  đến cái chuẩn mực 
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văn hóa tối thiểu mà một con người sống ở trên đời cần phải có… 
Họ hành động không thấy ngượng, không thấy thẹn, không thấy 
xấu hổ, cứ chiềng cái mặt ra nhăn nhăn nhở nhở trước bàn dân 
thiên hạ… một cách trơ trẽn, trơ tráo, lì lợm. Đấy là những bộ 
mặt rất khó “lay chuyển”, nghĩa là rất khó phục thiện, khó trở 
thành người tử tế lắm – Như Nam Cao viết: Những bộ mặt 
“không thể chơi được”. Và trước những kẻ như vậy, người ta chỉ 
có thể nói: đồ mặt trơ trán bóng, đồ lì lợm, đồ mặt dầy, đồ mặt 
mo, đồ mặt thớt, đồ mặt nạc đóm dày1… 
 

Loại thứ hai này rõ ràng còn thua cả một số loài động vật, 
vì lẽ những phẩm chất biết thẹn, biết ngượng, biết xấu hổ…  
không chỉ có ở mỗi loài người thứ nhất nói trên, mà còn có ở cả 
một số loài động vật: Con mèo biết … giấu phân, con chó biết 
cụp đuôi khi bị chủ mắng…  

 
Có người đã nói: “Nhìn mặt, tắt ti-vi!” – Nhưng với loại 

mặt thứ hai này, hẳn là không chỉ muốn làm có thế! 
---------------  
1. Nhớ tới một truyện ngụ ngôn của  Ê dốp: Khi Thượng đế sáng 
tạo ra muôn loài, ngài nặn ra con người và muôn thú. Sau khi 
làm xong, nhìn lại Ngài thấy thú quá nhiều còn con người thì quá 
ít, thế là Ngài bèn lấy một số loài thú để nặn lại thành con người. 
Cho nên nhiều người có bộ mặt người nhưng lòng dạ là thú, do 
Thượng đế nặn lại thôi.  
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"TỰ... NGUYỆN"? 
Tự nguyện, chữ gốc Hán đấy, nhưng mà dễ hiểu, người bé 

hay người lớn; người nhiều chữ hay người ít chữ; người nông dân 
hay người công nhân; người trí “thức” hay người trí “ngủ”…  chỉ 
nghe thoáng qua đều hiểu ngay!  
 

Bệnh viện thì có “Giường tự nguyện”, “Phòng tự nguyện”,  
"Khoa tự nguyên",  “Thuốc tự nguyện”; gần đây lại thấy có cả… 
“Thầy thuốc tự nguyện” nữa. Thoải mái chửa hỡi các bệnh nhân 
và người nhà bệnh nhân? Muốn có phòng  đầy  đủ tiện nghi? -  
Có ngay! Muốn được bác sỹ… “xịn” chăm sóc?  -  Có ngay! Từ 
nay, không còn chê trách được điều gì nữa nhé miễn là… có tiền! 
Còn nếu chỉ có cái sổ Bảo hiểm y tế không thôi thì không có 
quyền vào “Phòng tự nguyện”, càng không yêu cầu được “Thầy 
thuốc tự nguyện”. 
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Trường học thì có lớp học… “thêm” tự nguyện. Ai muốn 

cho con cháu nên người, thì cứ việc tự nguyện làm đơn xin cho 
học thêm, chứ nhà trường không có bắt buộc đâu đấy! Khoản 
đóng góp khác của quý phụ huynh cũng vậy, nhà trường đã có 
nghị  quyết không được thu bất cứ khoản tiền gì ngoài quy  định 
của trên. Còn việc hội Phụ huynh các vị bầy ra việc thu khoản 
này, khoản kia làm phần thưởng động viên thầy cô giáo, để lo lễ 
tết nhà trường,… là chuyện tự nguyện của hội Phụ huynh, nhà 
trường không  can thiệp vào những chuyện như thế đâu!   
 

Mà hội Phụ huynh thì cũng dựa vào sự tự nguyện của từng 
Phụ huynh một đấy chứ; các vị đều chả giơ tay biểu quyết tán 
thành cả đấy sao? Biên bản rành rành đây này! Quý vị phải nhớ 
cho điều đó, đừng có như vị Phụ huynh nọ đã viết trên diễn đàn 
Đại Đoàn Kết rằng: “Muốn con hay chữ, năm học mới nào cũng 
đầy những lo âu của các phụ huynh về học phí, tiền sách, đồng 
phục, đóng góp cho hội phụ huynh, tiền học thêm...”. 
 

Đến cơ quan công quyền cấp phường để xin giấy tờ, ví  
như giấy khai sinh, giấy hôn thú,… thì cũng là dịp người dân phải 
nhớ đến những khoản đóng góp tự nguyện mà bấy nay chưa… 
kịp tự nguyện đóng nhé. Ngoài ra, những khoản tiền in ấn tài liệu 
thì phải tự nguyện trả sòng phẳng đấy, mỗi tờ “A4” bên ngoài 
phô tô hết hai trăm, thì cơ quan lấy thành năm ngàn… Đắt một tí 
thật, nhưng bù lại, được nhân viên nhà nước dùng máy nhà nước, 
nguyên liệu nhà nước, thời gian nhà nước để phục vụ mình, thế 
có "oai" hơn ra ngoài đưa cho tư nhân làm không? Lại được thêm 
khoản có ngay - thế thì tiện quá đi rồi còn gì?!. Cần hiểu thấu đáo 
thế, để tự nguyện cho được việc. Chứ cò kè suy tính  để ra ngoài 
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mà phô tô, rẻ một tí, nhưng khi quay vào xin dấu biết đâu lại 
chẳng gặp khó dễ… 
 

“TỰ NGUYỆN”! Hai chữ vừa dễ hiểu, vừa gần gũi với 
cuộc sống đồng bào ta đến thế, thiết nghĩ nên “sáng tạo” thêm 
nhiều trường hợp để vận dụng phổ cập hơn nữa hai từ “tự 
nguyện”! Các Ngành các Cấp, nếu nơi nào chưa áp dụng kế sách 
cao kiến này, thì mau mau “học tập” đi; lợi cả ba bề bốn bên chứ 
chẳng chơi đâu! 
 

Cái việc "quà cáp biếu xén" cấp trên cũng vậy, xưa nay có 
ai "bắt" đâu? "Bắt" thì hiển nhiên là không rồi, ai không tin, vẫn 
cho là có sự "bắt" thì cứ thử nêu dẫn chứng cụ thể ra xem nào? 
Và không chỉ không "bắt" mà còn có cả lệnh "Cấm" mọi người 
làm cái  việc quà cáp biếu xén ấy nữa cơ! Nhưng nhân dân ta có 
thói "hư" là cứ không chấp hành nghiêm chỉnh. Đấy như cái việc 
"quà cáp" trong dịp Tết chẳng hạn, mặc dù năm nào cũng có sự 
nhắc nhở, ngăn cấm, mà có năm nào chuyện đó không xảy ra?  

 
Nhưng mà cứ để dân ta "tự nguyện" tràn lan như thế này, 

dễ dẫn đến trào lưu... "hư" trong quan hệ giao tiếp giữa cấp dưới 
với cấp trên, giữa nhân dân với cơ quan công quyền lắm. Và như 
vậy thì sẽ chả ra làm sao cả, sẽ thật là vô nguyên tắc. Vâng, rất vô 
nguyên tắc!.. 
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NGU LÂU! 
Biết, nói không biết - ấy là biết! 

(Lão Tử) 
Ngu si hưởng thái bình 

(Lời cổ) 

Ngu  đồng nghĩa với  dại. Ngược với ngu, dại là khôn. 
Vâng, “rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu 
bực mình!”. Lại nữa: “Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng 
dại!”.  Ca dao xưa đã khẳng định như vậy. Ranh giới giữa ngu và 
dại là ngố. Dân An Nam ta xưa kia vốn rất tự tin, người ngoại 
quốc nào sang đến đất nước này cũng bị gọi là ngố: Tầu thì có 
ngố Tàu, Tây thì  có Tây ngố, Nga ngố! 
 

Để diễn tả cái sự ngu, dại, ngố, người xưa đã có rất nhiều 
hình tượng: dại như vích, ngu như lợn, ngu như bò, ngu như 
chó...  Khi chê bai ai đó một cách nhẹ nhàng, thì nói: “Sao mà cậu 
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dại như con vích vậy?”; hoặc “trông cứ như thằng Tây ngố ấy!”. 
Còn khi đã ví ai  đó “ngu như chó” có nghĩa là đã tức về cái sự 
ngu của người ấy lắm rồi, tức đến tột đỉnh rồi, không thể chịu 
được nữa!  
 

Suốt nhiều thế kỉ, dân ta đã dùng những từ ngữ đó để nói 
về cái sự ngu, sự dại, sự ngố. Như vậy tưởng là đã quá đủ rồi, 
không khiến ai phải sáng tác thêm làm gì! Vậy mà mấy thập niên 
gần đây lại nảy nòi ra một hình tượng hoàn toàn mới: Ngu lâu! 
Mới nghe thì chả ra làm sao cả, chả có gì đặc biệt cả. Ấy thế mà 
càng ngẫm, càng thấy thấm thía. Ôi! Sao mà nó đúng đến dễ sợ 
vậy? Nếu tìm ra  được tác giả đích thực của câu nói này, chắc đến 
phải đề nghị trao tặng bằng “tiến sĩ ngôn ngữ danh dự” cho người 
đó mất thôi (tiến sĩ danh dự thì không phải làm luận án, không 
mất công thi cử; hệ quả là không sợ bị gọi là học giả, bằng thật, 
cũng không bị nghi ngờ chạy điểm, cóp bài!).  
 

Ngu lâu là sự ngu tệ hại nhất trong các loại ngu - tệ hại 
nằm ngay trong hai cái từ nghe có vẻ vô hại và hơi du dương  ấy! 
Người ngu lâu là người chủ quan nhất trong những người chủ 
quan: Ngu mà chả  bao giờ cho mình là ngu; ngay khi  đã nhận ra 
mình ngu lâu, mà vẫn cứ tiếp tục ngu, cứ ngu một cách vô tư 
trong suốt cả cuộc đời, ngu như kẻ “mộng du... ngu”, ngu triền 
miên và đôi khi còn đắc chí nữa! Cái tệ hại của ngu lâu là nó kìm 
hãm tất cả, cả người  bị gọi là ngu lẫn người có liên quan đến anh 
ta! Đó là sự khác biệt cụ thể nhất của ngu lâu so với ngu như lợn, 
như bò, hay như chó! 
 

Ngược với ngu là khôn. Song hành với khôn thường là 
ngoan! Cuộc đời có nhiều minh chứng (tuy không là tất cả) rằng 
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kẻ khôn, thường là kẻ ngoan, chí ít cũng là kẻ biết cách ngoan! 
Dân gian gọi những kẻ khôn như thế là “khôn long khôn lỏi”, 
“khôn lọc khôn lõi”! Khi ở đâu đó hình thành hai ba phe phái, mà 
người phe mình khó thắng người phe đối thủ, thì cách lựa chọn 
đúng đắn nhất của mỗi phe, là dồn sự ủng hộ của mình cho kẻ 
ngoan, tức kẻ dễ sai khiến. Thế là ngoan nghiễm nhiên được đa 
số phiếu! Thực tế cuộc đời cho thấy, đã có không ít kẻ ngoan leo 
lên đến tột đỉnh của sự “vinh quang” (!). 
 

Cha ông ta, nhiều khi khiêm tốn cũng tự  nhận mình không 
khôn:  
“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ 
Người khôn, người đến chốn lao xao!”  
Nhưng đấy chỉ là một cách mỉa mai đời mà thôi. Các cụ đâu có 
dại? Năm tháng nếm trải mọi cay đắng, ngọt bùi của cuộc sống, 
mới rút ra được sự “dại” đó. Lớp hậu thế, nhất là khi còn  đang ở 
thời buổi đua chen, đang ở tuổi hăng thi thố để “thiên hạ biết 
mình là ai”, thì học được chữ “dại” của các cụ là khó lắm lắm!  
 

Những kẻ ngu lâu, đâu có được cái cốt cách dại đó của cha 
ông! “Khôn ngoan đến cửa quan mới biết!” là một kinh nghiệm 
đánh giá khôn - dại. Kinh nghiệm này cần nhìn ở cả hai phía: phía 
quan và phía dân. Được làm quan mà không biết tận hưởng lộc 
vua là dại, không khôn! Là dân mà đến chỗ công đường không 
biết biến báo, chạy vạy, không biết phong bao phong bì, có sao 
khai thật vậy, thì cũng là kẻ khờ khạo, chứ không khôn!  
 

Ở cái thành phố tôi, có tay Nghĩa xe bò nổi tiếng một thời. 
Anh ta chỉ làm nghề kéo xe bò thôi, vậy mà xây được nhà lầu lúc 
nào không hay! Cái thời mà tất cả đều là nhà cấp bốn (một tầng 
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trệt, lợp ngói), thậm chí còn tranh tre nứa lá, mà nghe tin Nghĩa 
ngố xây nhà lầu, lấy mẫu tận Thủ đô, thì chả ngạc nhiên làm sao 
được? Thực khách dự bữa tiệc mừng nhà mới đều là những người 
khôn ngoan, rất muốn được Nghĩa ngố giải thích. Rượu vào rồi, 
Nghĩa mới thủng thẳng: “Có gì  đâu, thiên hạ, kể cả các bác đây 
cũng vậy, đều chỉ thích khoe khôn, chẳng ai chịu nhận mình dại. 
Thế là Nghĩa này nhận mình dại, mình ngố! Mà đã ngố thì chả 
thằng khôn nào lại đi tranh giành thiệt hơn với ngố cả, đúng 
không? Thế là ngố đây vơ tất! Hóa ra chính thiên hạ dại, chính 
các bác dại, các bác ngố! Ngay như cái việc hôm nay, chỉ Nghĩa 
ngố này mới dám cả gan làm ngôi nhà lầu to đoành thế này, lại 
đàng hoàng mở tiệc khao nữa; chứ các bác có của nhiều đến mấy, 
bố bảo cũng chả dám. Lại không bị thanh tra kiểm tra ngay tắp lự 
ấy à! Còn Ngố thì chả ai thèm để ý, chả ai thèm chấp! Ai đi chấp 
với thằng Ngố kéo xe bò cơ chứ?”. Kết thúc buổi tiệc, có người 
mừng Nghĩa hai câu:   
 “Khôn như chúng tớ - là khôn dại 
Dại kiểu Nghĩa ngố - ấy dại khôn”! 
 

Vậy ra hai chữ khôn, dại ở đời, không phải là chuyện dễ 
nhận biết! Bởi vốn dĩ, xưa nay: Đời chỉ toàn những người tranh 
khôn, mấy ai tranh dại như anh Nghĩa ngố ở thành phố tôi? Phải 
chăng đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời 
của hai chữ  “ngu lâu”. Và phải chăng cũng còn bởi lẽ những 
người ngu lâu như chính người viết bài này, đâu có bao giờ tự 
cho mình là không... khôn?  
 

Vâng! Không khôn thì, trước sóng gió cuộc đời, làm sao 
tồn tại đến tận bây giờ chứ?  
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ĐỨNG VÀ ĐI 
Đứng và đi bằng hai chân, là hành vi đánh dấu sự tiến hóa 

đặc biệt của con người. Đã là con người bình thường, thì ai cũng 
có đôi chân để đứng và đi. Vậy mà người ta vẫn phải nhắc nhau: 
“Hãy đứng (hoặc hãy đi) bằng chính đôi chân của mình!”. Thế có 
nghĩa là, trong thực tế vẫn có kẻ (lành lặn hẳn hoi) lại… đứng và 
đi bằng chân người khác. 
 

Đứng và đi luôn luôn khăng khít với nhau. Không ai đứng 
mãi một chỗ - đứng như thế có ngày ngã qụy, bởi chồn chân mỏi 
gối; cũng không ai đi mãi, đi mãi tất phải dừng - không thì cũng 
chẳng còn hơi sức đâu mà đi. Nhưng có nhận xét như thế này: 
mỗi chúng ta đều có thể đi bộ liên tục nhiều tiếng đồng hồ, nhưng 
chẳng  mấy ai đứng yên một chỗ nổi một tiếng!  Phạt đứng vốn là 
một hình phạt khá nặng từ xưa đến nay! Đứng rồi đi, đi rồi lại 
đứng; hai trạng thái ấy cứ thế luân phiên, kế tiếp nhau trong suốt 
quá trình sống của mỗi người, trừ trường hợp bị bại liệt.  
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ĐỨNG không phải là sự tùy tiện, mà cũng phải tuân theo 
pháp luật. Có những nơi không nên đứng, không được đứng. Nơi 
treo biển “cấm quay phim chụp ảnh”, mà ta cứ đứng quay phim 
hay chụp ảnh, là vi phạm. Có chỗ chẳng cấm, nhưng xét thấy 
chẳng nên đứng, nên dừng, thì cũng lặng lẽ mà đi đi chứ đứng lại, 
e bị coi là người không tế nhị, thậm chí… thiếu văn hóa. Giữa 
dòng người đang đi, mình ai đó đứng lại, cũng làm thành sự cản 
trở, cho dù chỉ là vô tình.  
 

Đi - càng phải tuân theo pháp luật: phải đi đúng làn đường 
dành cho mình; cho dù đi bằng chính đôi chân của mình hay  đi 
bằng các phương tiện cơ giới. Vượt đèn đỏ hoặc vượt ra ngoài 
các hàng cọc tiêu, dải phân cách... sớm muộn sẽ gây tai nạn, sẽ 
rơi xuống sông, xuống vực. Nghĩa là không được vô phép tắc 
theo kiểu "đường ta, ta cứ đi".  
 

Đứng cũng có nhiều thế khác nhau: Đứng thăng bằng trên 
dây là thế đứng chênh vênh, chỉ những nghệ sĩ xiếc mới dám làm. 
Đứng trên vai người khác  lại là thế đứng không của riêng nghệ sĩ 
xiếc, mà người thường nhiều khi cũng áp dụng. Không chỉ đứng, 
bọn người này còn sẵn sàng đạp lên vai, lên đầu, lên cổ đồng đội 
để đi tới. 
 

Đứng dạng chân chèo, đứng tấn là những thế đứng chắc 
khỏe của người lao động và của các võ sỹ. Nhưng đứng một cách 
thực sự chắc khỏe, dạng chân chèo cũng chẳng bằng, đứng tấn 
cũng xin thua; đó chính là cách đứng... dựa vào thế người trên  
nhiều quyền lực! 
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"Đứng núi này trông núi nọ" là kiểu đứng thể hiện sự tham 

lam, không tự đánh giá được mình. "Đứng quay lưng lại thực tế", 
quay lưng lại nỗi bất hạnh của đồng loại, là thái độ đứng vô trách 
nhiệm.  
 

Người tự trọng và biết tôn trọng người khác, mỗi lần sắp 
đi đâu đó, thường đứng trước gương để chải tóc và sửa soạn y 
phục cho chỉnh tề. 
 

Đứng trước ngã tư đường đời, người khôn ngoan bao giờ 
cũng thận trọng lựa chọn trước khi quyết định đi tiếp. 
 

Hành vi đứng còn gắn với thái độ ứng xử nữa: đứng thắp 
hương trước ban thờ gia tiên, cần nhất là lòng thành kính chứ 
không phải mâm cao cỗ đầy. Đứng trước nhân dân cần sự trân 
trọng. Đứng trước bề trên phải cung kính lễ độ; trước người dưới 
phải ân cần chu đáo. Không ỷ quyền thế, tùy tiện huơ chân múa 
tay, nhất là trước đám đông dân chúng (tại đại hội nhà văn Hà 
Nội lần thứ 11 vừa rồi, lại có chuyện quan tuyên huấn đến diễn 
thuyết với các văn nghệ sỹ mà một tay huơ huơ chém chém, một 
tay đút túi quần thì phải nói là... thiếu văn hóa quá!).  
 

Đi là phải có đích, phải nhắm tới một cái đích nhất định 
nào đó. Bước đi vô định hoặc nhắm mắt đưa chân thì sớm muộn 
cũng gặp tai họa. Mỗi bước đi, thường phải vừa thận trọng vừa 
quyết đoán. Thận trọng để không bị vấp ngã,  để không bị rơi vào 
bẫy...  
 

Nói vậy thôi chứ trong thực tế cuộc sống, nhiều khi cũng 
phải vượt lên mọi trở ngại để bước tới, không thể chần chừ suy 
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tính được, chần chừ là dễ hỏng việc lắm, dễ mất thời cơ lắm. Đi, 
nhiều khi cũng giống như người chơi  cờ: có nước tiến, có nước 
đi ngang, thậm chí có nước tạm lùi, lùi một bước để tiến nhiều 
bước. Khi chưa có đường đi, thì việc chọn đi theo lối mòn của 
những người đi trước, là cách đi an toàn và hiệu quả nhất. Nhưng 
cứ bám mãi lối mòn thì óc sáng tạo sẽ dần thui chột, sẽ không có 
cơ hội tìm ra chân trời mới. 
 

Bây giờ ra đường, nhiều bạn trẻ hễ ngồi lên xe là rất thích 
phóng nhanh và vượt lên trước người khác, cho dù người ấy là 
ông già bà cả. Vượt thì cũng được thôi, nhưng vượt theo kiểu 
chèn trước mũi xe người khác, vượt và rẽ ngang mà không thèm 
có tín hiệu báo trước, thì gây tai nạn là cái khó tránh khỏi. Gây 
chuyện rồi, đáng nhẽ phải dừng lại cứu hoặc xin lỗi người bị nạn, 
thì nhiều bạn trẻ lại phóng xe đi và cười hô hố. Xem thế đủ thấy 
tư chất của mỗi một con người cũng thể hiện qua đứng và đi! Một 
khi đã không đàng hoàng trong đi và đứng, thì không thể đàng 
hoàng trong cư xử, trong ý thức và trong hành động. Một người 
đi, đứng đàng hoàng, thì bao giờ phong cách sống cũng đàng 
hoàng. Nói cách khác, muốn biết một người nào đó có phải là con 
người đàng hoàng hay không, hãy quan sát anh ta đi, đứng có 
đàng hoàng hay không!  

 
Khi một ai đó vừa chết, người thân cũng thường nói: "Mới 

đấy mà đã ... đi rồi, ra đi vĩnh viễn rồi". Vậy "ĐI" cũng còn có 
nghĩa là CHẾT,  nhưng đi như thế - chết, cũng có người lưu lại 
tiếng thơm, có kẻ để lại tiếng xấu, phụ thuộc khi còn sống, người 
đó đã "sống" kiểu nào, làm việc ra sao, "ăn ở" như thế nào!  
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Chúng ta tập đứng, tập đi từ tám, chín tháng tuổi. Lớn lên, 

lại đi đó đi đây, trong nước, ngoài nước có cả; ấy vậy mà đến già, 
có khi vẫn phạm lỗi trong đi, đứng; chưa biết đi, đứng thế nào 
cho phải phép!  
 

Quả có thế, xin thưa!   
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ĐOÀN KẾT - HAI CHỮ QUEN MÀ LẠ 
“Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn”! 

(Lời một bài hát) 
“Đoàn kết là hình thức tối cao,  

là chân trời của tự do”. 
(Hoàng Ngọc Hiến) 

Khi Bác Hồ nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành 
công, thành công, đại thành công”, chúng ta đều hiểu rằng: Đoàn 
kết là cái gốc của thành công. Cũng nói về vấn đề này, từ xa xưa 
dân gian có câu:  thuận vợ thuận chồng, biển đông tát cạn – 
thuận bè thuận bạn, tát cạn biển Đông. Vậy là câu ca dao cổ này 
đã dạy cho ta thêm một tác dụng nữa: Đoàn kết là động lực của 
thành công! 
 

Nhưng, đoàn kết chỉ thực sự là cái gốc, là động lực của 
thành công, khi đó là thứ đoàn kết thực lòng;  đoàn kết mang tính 
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chiến lược, chứ không mang tính chiến thuật - Khi buộc phải 
tranh thủ đối tác nhất thời  trong một mục tiêu cụ  thể của thời 
cuộc (tiếc thay, người ta lại hay lạm dụng cái chiến thuật này 
trong  ứng xử với đồng bào, đồng chí!).  
 

Trong thực tế lịch sử dân tộc ta, đoàn kết không chỉ là cái 
gốc, là động lực; mà Đoàn kết còn là mục tiêu của cuộc sống nữa: 
thương yêu, đùm  bọc trong tình  đồng loại, trong tình làng nghĩa 
xóm... vốn là truyền thống nhiều đời của con người Việt Nam. Đó 
chính là  tầm cao hơn  của Đoàn kết; là tính xã hội rộng nhất, tính 
nhân văn sâu sắc nhât, tính không vụ lợi rõ rệt nhất và cũng là 
tình người cao cả nhất! 
 

Đoàn kết phải nhắm tới mục tiêu, phải đạt tới mục đích. 
 
Dân ta mỗi lần nói về sức mạnh của đoàn kết thường hay 

đưa ra hình ảnh: từng chiếc đũa thì dễ bị bẻ gẫy, bó lại thành bó 
thì khó. Nhận định đó đúng nhưng không đủ. Khi người ta vào 
mâm cơm thì từng đôi đũa riêng rẽ mới có tác dụng, để nguyên cả 
bó buộc chặt, thì cả mâm đều... nhịn! Đoàn kết trong trường hợp 
này là vô nghĩa. 
 

Đoàn kết phải gắn liền với đấu tranh bảo vệ những giá trị 
tinh thần, văn hóa cũng như nền đạo đức truyền thống của dân 
tộc. Tuyệt đối không nệ vào việc giữ gìn đoàn kết nội bộ mà buộc 
người ngay phải đoàn kết với kẻ gian, người liêm trực phải đoàn 
kết với kẻ tham nhũng. Đoàn kết như thế là dung túng cho kẻ xấu 
làm càn!  
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Và mục tiêu đoàn kết chỉ và chỉ thực hiện được trong  môi 

trường dân chủ, bình  đẳng;  đương nhiên là dân chủ thật sự, bình 
đẳng thật sự. Dân chủ, bình  đẳng là điều kiện tiên quyết để có 
đoàn kết. Không có dân chủ thì không thể có bình đẳng; không có 
dân chủ, bình  đẳng thì không thể có đoàn kết. Đó là chân lý vĩnh 
cửu! Không ai khác, chính Bác Hồ đã từng nhấn mạnh trong  Di 
chúc: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên tự 
phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự 
đoàn kết và thống nhất trong Đảng”. Tư tưởng dân chủ của Đảng 
và Bác Hồ trước hết cần được thể hiện trong tất cả các hoạt động 
của Quốc hội  –  cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân. Tiếc 
rằng cho đến nay, điều đó chưa thực hiện được là bao! Chúng ta 
hãy nghe tâm sự của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, vị đại biểu Quốc 
hội nổi tiếng dám nói, khi phóng viên báo Dân Trí phỏng vấn ông 
(ngày 8-1-2008):  
 

PV:  -  Ông có thể cho những ví dụ cụ thể về sự chưa dân 
chủ trong hoạt động Quốc hội?  
 

Đại  biểu Nguyễn Lân Dũng: - Không ít đâu. Ví như việc 
bầu các chức danh chẳng hạn. Khi không có số dư thì không có 
sự lựa chọn nào khác mà không có sự lựa chọn khác thì sao gọi là 
dân chủ được? Tôi biết rằng khi có người được đề cử xin rút khỏi 
danh sách  đề cử thì nhẽ ra phải được Quốc hội thảo luận có đồng 
ý cho rút hay không? … Chưa có đại biểu nào phát hiện được một 
vụ tiêu cực cụ thể nào và cũng chưa lần nào Quốc hội thực hiện 
được việc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với những chức danh do 
Quốc hội phê chuẩn1. 
.  
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Nhưng, công bằng mà nói, chính ngay một số vị đại biểu 

Quốc hội, nhiều khi cũng không thực thi quyền dân chủ của mình 
trong vai trò  đại diện cho dân, nói lên tiếng nói dân chủ của cử 
tri. Tại phiên họp Thường vụ Quốc hội (khoá XI) ngày 3 tháng 5 
năm 2006, Chủ tịch Nguyễn Văn An đã phải nói: “... chúng ta 
chưa làm cho các đại biểu QH có dũng khí, sự mạnh dạn để dám 
nói...” (Báo Thanh Niên số 124 ngày 4-5-2006).  

 
Than ôi, làm sao mà người “đại diện cho quyền lực của 

dân” lại yếu đuối đến thế? Lại phải đợi có người làm cho  mình 
có dũng khí và sự mạnh dạn dám nói – một kiểu “ban phát” 
quyền dân chủ? Thiết nghĩ, khi cử tri tín nhiệm bầu một người 
vào Quốc hội, người đó phải có đủ trình độ kiến thức và sự dũng 
cảm cần thiết, để nói được tiếng nói của dân, thực thi quyền lực 
của dân trong việc giám sát các hoạt động của Chính phủ? Nếu 
không làm được như thế thì tham gia Quốc hội để làm gì? Đại 
biểu Quốc hội là phải biết giơ tay biểu quyết, tức là biết thể hiện 
không chỉ chính kiến của mình, mà đặc biệt còn phải phản ánh 
được chính-kiến-của-cử-tri – cái sau thậm chí còn quan trọng hơn 
cái trước nhiều lần. Trước khi  giơ tay, “bấm nút”  cần phải biết 
thảo luận, tranh luận để tìm ra chân lý của vấn đề. Nếu không, sẽ 
chỉ là một dạng khác của...  nghị gật! Phải chăng rồi đây, cái tiêu 
chuẩn để bầu một người làm đại biểu Quốc hội, ngoài hai yếu tố 
cố hữu là đức –  tài, còn cần bổ sung thêm yếu tố  dám nói tiếng 
nói của nhân dân?  
 

Cũng không lấy làm lạ khi ông nguyên Chủ tịch Quốc hội 
nói: “... chúng ta chưa làm cho các đại biểu QH có dũng khí, sự 
mạnh dạn để dám nói...”, vì thực ra công việc chất vấn thành viên 
Chính phủ  (một hoạt động tiêu biểu hàng đầu và cần thiết nhất 
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của bất cứ Đại biểu Quốc hội nào), đáng ra phải có từ lâu, nhưng 
mãi đến Khóa VIII, kì họp  thứ 10 ngày 20-12-1991, dưới sự chủ 
tọa của Chủ tịch Lê Quang Đạo, Quốc hội chúng ta mới có cuộc 
chất vấn trực tiếp đầu tiên tại hội trường (theo báo Sài gòn tiếp thị  
ngày 25-7-2007). 
 

Mặt khác, công việc điều khiển các cuộc thảo luận, tranh 
luận ở Quốc  hội, phải mang tính  định hướng tư duy chứ không  
áp đặt tư duy.  Càng không thể là thầy giáo hướng dẫn học trò 
thảo luận bài học! Đấy chính là dân chủ trong hoạt động Quốc 
hội! 
 

Đến đây, cũng cần nhắc lại một chút lịch sử: Ở nước ta, 
người đề cập và hô hào sớm nhất vấn đề  dân quyền, chính là cụ 
Phan Tây Hồ. Theo cụ, “Dân chủ vừa là phương pháp để tự 
cường, vừa là  cứu cánh, là  mục đích  tự nó nữa”. Cái lý để cụ 
Phan coi trọng dân chủ là: “Quốc tương hưng tắc thỉnh chư dân!”.  
Điều đó chứng minh cuộc đấu tranh cho dân chủ ở nước ta đã  
được các bậc cách mạng tiền bối chú trọng từ rất sớm. Dân chủ 
chính là mục tiêu đầu tiên, trước hết của cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc. 
 

Không phải ngẫu nhiên khi Cách mạng tháng Tám (1945) 
thành công, Bác Hồ lại đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa. Trong đó, yếu tố dân chủ được đặt lên trước tiên! Một chế độ  
dân chủ trong một nền Cộng hòa, là sự đảm bảo chắc chắn cho 
một Nhà nước độc lập và một cuộc sống tự do, hạnh phúc cho 
nhân dân, ít nhất cũng là điều đúng đắn ở thời điểm ấy. 
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Dân chủ để đoàn kết, đoàn kết trong dân chủ - đó là kỳ 

vọng hàng đầu mang tính thời đại; là sức mạnh vô địch của tư 
tưởng Hồ Chí Minh!  
---------------  

1. Tại Diễn đàn dantri.com.vn thứ Ba, 26-05-2009, nguyên 
chủ tịch QH Nguyễn Văn An đã nhận xét về ý kiến của đại biểu 
Lân Dũng (trích ở trên) như sau:  Đại biểu Dũng nói như thế là 
cũng có lý của ông ấy bởi thực tiễn thì chúng ta còn phải cố gắng 
nhiều hơn nữa, cả trong Đảng, trong Quốc hội, trong xã hội. Đặc 
biệt là trong lĩnh vực làm chủ thì người dân mới làm chủ gián 
tiếp là chủ yếu, còn làm chủ trực tiếp thì chưa có được bao nhiêu;  
mà khi chưa được thực hiện quyền làm chủ trực tiếp thì khó có 
thể nói là dân chủ đầy đủ và thực chất được. 
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BẦU BÁN 
Không biết từ đâu, chữ BẦU không ghép với chữ gì lại 

ghép với chữ BÁN, thành từ láy BẦU BÁN? Chả nhẽ, cái sự 
ghép chữ cũng có số phận, giống như số phận cuộc đời mỗi con 
người chúng ta – bầu  nhất định phải đi với  bán! Phải chăng vì lẽ 
đó mà đằng sau phần lớn các cuộc bầu cử (đương  nhiên là không 
dám “vơ đũa cả nắm”!), đều có sự  mua bán  mà nói cho tế nhị, 
người ta gọi là “vận động hậu trường”, “vận động hành lang”? 
Vận động cũng có đôi ba đường, đường nghĩa, đường tình hoặc 
đường tiền. Nghĩa  đi đôi với tình, tình không thể không có 
chút…  tiền  –  tình  mà không tiền thì suông tình quá! Quốc tế 
cũng thế mà Việt Nam ta càng rứa!  
 

Bầu – bán! Một kiểu mua bán đặc biệt. Không phải hàng 
lậu, hàng giả mà vẫn chui lủi bán chứ không bán công khai - 
không công khai nhưng ai cũng biết! Người mua rõ ràng mua, mà 
vẫn nói "được cấp trên và quần chúng tín nhiệm bầu vào"! Cách 
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rao bán cũng đặc biệt, không công khai ầm ĩ, mà thường chỉ rỉ tai, 
đại để như “Yên tâm, mình sẽ ủng hộ cậu!”. Ngay công tác «quy 
hoạch cán bộ» của ta về hình thức thì có vẻ rất chặt chẽ, rất dân 
chủ, nhưng thực ra sự mua bán nhiều khi đã âm thầm diễn ra ở rất 
nhiều «công đoạn» quy hoạch, ở hầu hết mọi cấp !  
 

Nhiều khi chúng ta tự đánh mất cái quyền lựa chọn của 
mình khi cầm lá phiếu bỏ cho cái kẻ mà người ta đã bán cái vị trí 
ấy cho anh ta từ trước đó rồi! Nghĩ mà thương cho những lá phiếu 
bầu cùng những hòm phiếu bầu (được in và trang hoàng rất đẹp, 
rất hoành tráng) như thế! Đáng tiếc rằng trong cái sự “đánh mất” 
ấy, có cả sự ngây thơ vô tình, lại cũng có cả sự hữu ý hữu tình 
nữa: biết nhưng không thể nào hoặc không dám làm khác! Không 
dám  tức là sợ rồi, sợ trực tiếp hay sợ bóng sợ vía! Còn không thể 
lại là một dạng bất tín: "ôi dào, bỏ thế nào thì kết quả vẫn thế, 
không tác dụng gì đâu!".  
 

Vâng, về hình thức, nhiều cuộc bầu cử đã diễn ra rất công 
khai, rất minh bạch, rất đúng trình tự, bài bản theo pháp luật! Và 
cuột bầu nào cũng đi đến kết thúc. Vấn đề là có bao nhiêu cuộc 
bầu được thực sự coi là thành công? Bao nhiêu cuộc bầu kết thúc 
trước sự dửng dưng của đông đảo dư luận, nhưng lại hả hê với 
"người thắng cuộc” cũng như người đứng phía sau cánh gà của 
cái sân khấu bầu – bán này?!.  
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CHIẾC THANG 
Nhân loại - theo tiến trình văn minh -  đã sáng tạo ra biết 

bao loại thang để trèo lên cao được dễ dàng (và đương nhiên, 
cũng để thuận lợi khi từ trên cao, muốn... xuống thấp!). Nhưng 
chung quanh cái thang, cũng có nhiều chuyện buồn, vui muốn 
nói. 
 

Tuổi thanh xuân tôi, có một kỷ niệm nhớ đời: Năm ấy, tôi 
từ quê lên Hà Nội để dự thi vào học trường Bách Nghệ. Sau phần 
thi lý thuyết trôi chảy, tôi bắt đầu phần thi thực hành. Trong 
phòng thi lúc ấy, chỉ có giám thị và tôi. Khi đã kiểm tra tên, tuổi 
xong, người giám thị lặng lẽ đưa cho tôi một cái búa và một cái 
đinh năm phân, rồi hất hàm chỉ vào chiếc thang tre đang đặt 
chênh vênh cạnh bức tường trước mặt: "Anh trèo lên thang, đóng 
chiếc đinh này vào tường!". Tôi đi đến bên chiếc thang, lưỡng lự 
giây lát, rồi trèo lên với một quyết tâm đầy quả cảm thường thấy 
ở tuổi trẻ! Nhưng chỉ đợi tôi vừa đặt một bàn chân lên bậc thang 
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thứ nhất, người giám thị đã ra hiệu bảo tôi dừng lại và tuyên bố 
cuộc thi thực hành kết thúc! Tôi sững sờ nhìn người giám thị, 
không hiểu điều gì  đã xảy ra? Nhưng ông ta  đã lạnh lùng đọc tên 
gọi thí sinh tiếp theo vào phòng thi. Mãi sau này tôi mới biết, 
mình bị loại vì "thiếu ý thức an toàn trong lao động": thang chưa 
đặt lại ngay ngắn, trèo lên rất có thể bị ngã.  Thế mà tôi lại tưởng 
người ta muốn kiểm tra sự dũng cảm của tôi, nên đã hung hăng 
thể hiện mình. Ôi! Đây là trường đào tạo thợ, chứ đâu phải trường 
tuyển diễn viên xiếc?  
 

Tuổi trung niên, tôi lại gặp một trường hợp khác liên quan 
đến cái thang: lần này không phải thang tre mà là thang tự hành 
(loại thang điện có nhiều bậc, chỉ cần đứng lên một bậc, thang sẽ 
tự chuyển động đưa mình lên hoặc xuống). Năm ấy, tôi được đi 
tham quan nước ngoài, khi đến một siêu thị, gặp loại thang đó lần 
đầu. Thấy mọi người bước lên, chả đắn đo gì, tôi cũng nhanh 
nhẩu lên theo. Đặt chân lên bậc thang rồi, tôi mới giật mình, toàn 
thân tôi cứ muốn ngửa ra phía sau! Hoảng quá, tôi vội nắm lấy 
tay vịn,  đồng thời cố giữ thăng bằng cơ thể, mới không bị ngã.  
 

Tết năm nay, tôi bước sang tuổi bảy nhăm, con cháu túm 
vào lo mừng thọ. Thôi thì theo nhẽ đời, cũng phải để cho chúng 
khoe khoang cái sự hiếu thảo với thiên hạ, mà mình cũng được 
tiếng thơm! Tiệc tùng xong, khách khứa ra về hết, tôi gọi anh con 
cả lại bảo: "Anh cả này, từ đầu năm đến giờ, thầy thấy trong mình 
có gì đó khang khác. Anh cũng nên bàn với các em anh về việc 
đại sự của thầy đi là vừa. Trước tiên thầy đề nghị, anh nên dọn 
dẹp cái phòng nhỏ dưới tầng trệt, rồi chuyển cái giường của thầy 
trên gác xuống. Phòng nhỡ thầy có mệnh hệ nào, chiếc cầu thang 
nhà mình hẹp thế, không thể khiêng thầy xuống được đâu. Chớ để 
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xảy ra tình trạng như ông bạn già của thầy, con cháu phải cưa 
thang đi, rồi dùng chão thòng lọng thả xuống, trông tội nghiệp 
lắm!". 
 

Than ôi! Sự đời là thế, cái việc lên, xuống thang, tưởng 
đơn giản, hóa chẳng đơn giản chút nào!   
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ĐẦY TỚ DÂN HAY CHA MẸ DÂN? 
Chúng ta thường nói: “Cán bộ là đầy tớ” của nhân dân! 

Câu này có xuất xứ từ chế độ phong kiến. Đạo Khổng, đạo Nho 
dạy: Quan là công (nô)  bộc của dân. Theo từ điển Hán Việt 
Thiều Chửu, công (公 ) có nghĩa của chung, bộc (僕 ) có nghĩa 
đầy tớ. Cụm từ "công bộc của dân" có thể được hiểu là "người 
đầy tớ chung của dân". Suốt mấy nghìn năm lịch sử, không biết 
bao nhiêu triều đình phong kiến Á Đông đã tuân theo điều răn 
dạy ấy!  
 

Nhưng không chỉ có một vế nô bộc, triều đình phong kiến 
còn  định nghĩa: “Quan là phụ mẫu của dân”! Như vậy quan vừa 
phải là người tận tụy làm việc cho dân (như một nô bộc); vừa 
phải đàng hoàng, gương mẫu trước dân  (như cha mẹ của dân)! 
 

Trên thế giới, khái niệm viên chức nhà nước là công bộc 
của dân (tiếng Anh là "servant of the people" có nguồn gốc từ 
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tiếng Latinh "servus" có nghĩa là nô lệ) đã có từ rất lâu, trong 
quan niệm của người Mỹ, đạo Hồi. Khái niệm này có lẽ đã được 
bắt nguồn từ nền dân chủ đầu tiên - dân chủ Athena - tại Hy Lạp 
thời cổ đại. 
 

Từ một dân tộc bị nô lệ dưới ách đô hộ của ngoại bang, 
được Cách mạng giải phóng, vươn lên thành chủ nhân đất nước. 
"Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ" 
(HCM Toàn tập. Tập 16, trang 515). Người dân còn ý thức được 
một điều hệ trọng: từ nay, không còn chế độ quan lại hạch sách 
nhũng nhiễu dân lành. Cán bộ cách mạng là những người làm 
việc công tâm; vì cuộc sống, vì lợi ích chính đáng của dân mà 
phục vụ hết lòng!  Còn vấn đề... “cán bộ là đầy tớ của  dân” thì 
hình như trong thực tế, đại bộ phận dân chúng cũng chỉ cho đấy 
là một cách nói dân chủ, cách nói thể hiện sự  ưu việt đặc thù của 
chế độ xã hội mới, mà thôi! Nói thế, không có nghĩa là không tin, 
mà cái chính là, ngay cả trong thời đang còn “sẻ cửa  sẻ nhà” nuôi 
cán bộ hoạt động bí mật, dân cũng không mong, và cũng không 
cần cán bộ phải hạ mình đến mức nô lệ như vậy! 
 

Phải chăng lâu nay vì chúng ta chỉ nhấn mạnh cái vế phục 
vụ (“nô bộc, đầy tớ”), mà xảy ra tình trạng, một bộ phận cán bộ 
đã biến chất thành những tên – vẫn là đầy tớ đấy, nhưng là thứ  
đầy tớ lưu manh, ăn hiếp, ăn cắp, thậm chí ăn cướp của dân! 
 

Vậy thì nên hiểu người cán bộ cách mạng là gì đối với 
dân? Theo thiển nghĩ của tôi, cán bộ, cấp nào cũng vậy, đều là 
viên chức nhà nước – viên chức cấp thấp và viên chức cấp cao.  

Là viên chức thì trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ theo 
chức trách, theo luật pháp; đồng thời phải hiểu được điều cốt lõi 
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này: Đồng lương anh nhận hằng tháng, căn nhà anh  ở hằng ngày, 
miếng cơm (cỗ) anh ăn hằng bữa, chiếc xe anh thường xuyên 
dùng... thảy đều của dân đóng góp từ mồ hôi nước mắt, hai sương 
một nắng mà có! Cái chức, cái ghế cũng do dân bầu, Đảng cử. 
Phải làm việc như thế nào cho xứng đáng, là trách nhiệm và 
lương tâm của mỗi người! 
 

Không cần làm đầy tớ, chỉ cần  làm tròn lương tâm, trách 
nhiệm và đúng pháp luật! Đừng cho mình là tầng lớp cao hơn 
dân; hoặc nhầm tưởng mình giống như vua quan phong kiến, lúc 
nào cũng chỉ muốn làm cha làm mẹ dân!  Làm  cha mẹ  mà  lại  
cứ chỉ  nghĩ  cách  ăn cướp  thật  nhiều tài  sản  của  con dân,  thì  
«cha mẹ» ấy là thứ cha mẹ nào?!.  
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DÂN... "HỖN"! 
Thông lệ, chúng ta chỉ thường nghe nói đến hai từ "thằng 

con", "thằng dân", chứ không mấy khi nghe thấy những câu 
ngược lại. Nay nghe nhà sư nọ trong một cuộc họp cơ quan Mặt 
trận cấp cơ sở đã phát biểu: "Phải sống và làm việc thế nào để 
Dân không gọi Cán bộ bằng thằng!" mà thấy giật mình:  Đạo đức 
xã hội ngày nay suy đồi đến mức ấy ư? Tôi không được nghe trực 
tiếp nhà Sư nói câu đó, nhưng thường ngày không phải là không 
nghe dân chúng nói năng hỗn hào về cán bộ như vậy - đương 
nhiên là nói vụng, nói sau lưng, nói khi người cán bộ đó đã nghỉ 
hưu, đã hết chức hết quyền!...  
 

Mặc dù trong thực tế cuộc sống xưa nay vẫn xảy ra ở nơi 
này nơi kia, chuyện con cái gọi bố mẹ bằng “thằng”, bằng "con", 
nhưng chỉ là cá biệt, chỉ  ở những gia đình đã tha hoá nghiêm 
trọng về đạo đức, như kiểu nhận xét của nhà thơ trào phúng đất 
Non Côi Sông Vỵ: "Nhà kia lỗi phép con khinh bố; Mụ nọ chanh 
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chua vợ chửi chồng". Xưa, Lưu Quang Vũ có một vở kịch nổi 
tiếng, có tên "ông không phải là bố tôi" - người bố trong vở diễn 
này vẫn còn được người con gọi bằng "ông", cho dù gọi một cách 
hận thù, khinh bỉ. Gia pháp sẽ thực sự bị thoá mạ, nếu trở thành 
phổ biến tình trạng con cái không gọi những người sinh thành 
nuôi dưỡng họ bằng cái từ quen thuộc bố, mẹ nữa!  
 

Tương tự, thi thoảng ở chỗ này chỗ nọ, cá biệt có người 
dân tức tối gì  đó với cách giải quyết của Quan, của Cán bộ, cũng 
... sinh tệ chửi đổng, gọi Quan, gọi Cán bộ bằng thằng. Chứ đến 
mức cái việc gọi Cán bộ bằng thằng trở thành phổ biến đến nỗi 
nhà sư nọ phải đưa ra phát biểu có tính chất rung chuông báo 
động như vậy, thì tình hình đã trở nên thật sự nghiêm trọng, 
không thể cho qua! Quan lại phong kiến đế quốc bị dân gọi bằng 
"thằng" cũng là điều dễ hiểu, bởi trong hàng ngũ họ, tuy có nhiều 
người thanh liêm chính trực, làm việc vì dân vì nước... nhưng 
cũng không hiếm kẻ chỉ chăm chăm bắt nạt, bức hại dân lành 
nhằm mục đích vinh thân phì gia. Nhưng Cán bộ thì khác. Hai từ 
Cán bộ (cách mạng) do Bác Hồ đặt tên, nhằm nhấn mạnh trách 
nhiệm cũng như  vinh dự được đem công sức và trí tuệ ra làm 
việc "có ích cho nước, có lợi cho dân", "chí công vô tư", "Hết 
lòng phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân" và cũng còn bởi, Cán 
bộ "là  người đầy tớ trung thành tận tuỵ của nhân dân"...  
 

Suốt hai cuộc trường kỳ kháng chiến, Cán bộ với Dân 
luôn tồn tại mối quan hệ gắn bó máu thịt. Dân không chỉ nuôi mà 
còn sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ Cán bộ - Bởi dưới con 
mắt người Dân thời ấy, Cán bộ đồng nghĩa với Cách mạng, Cách 
mạng đồng nghĩa với Tổ quốc Độc lập, đồng nghĩa với Dân được 
Dân chủ, Tự do, Ấm no, Hạnh phúc! Vì thế, hai từ cán bộ luôn 
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được dân vô cùng yêu quý,  được nằm trang trọng trong trái tim 
mỗi người Dân, từ người già đến con trẻ. Trong xã hội thời ấy, từ 
"thằng" chỉ còn dùng để gọi bọn Việt gian bán nước, bọn tay sai 
đế quốc sài lang, bọn trộm cắp! Cuộc sống thời chiến gian khó 
nguy hiểm là thế, mà tình nghĩa Cán bô – Nhân dân vẫn gắn bó 
một lòng, không mấy khi bị vẩn đục. Không chỉ Dân yêu quý tôn 
trọng Cán bộ, mà chính Cách mạng - với người đại diện gần gũi 
là Cán bộ, cũng rất hiểu và tin yêu Dân. Có một câu hát nói về 
vai trò Nông dân nhưng cũng chính là nói về Nhân dân: "Không 
có Nông dân thì Kháng chiến ta không thể thành công!". 
 

Vậy thì vì đâu mà bây giờ Dân với Cán bộ lại xa cách 
nhau, thậm chí coi thường nhau như vậy? Phải có nguyên nhân 
chứ? Chả nhẽ cả trong chuyện này cũng lại do bàn tay của thế lực 
thù địch sao? Sẽ có người nói như thế đó, nên người viết bài này 
xin phép được dẫn ngay một câu nói nổi tiếng của Hồ Chí Minh: 
"Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta. (Về 
Ðảng cầm quyền, ST, trang 15)". Thì ra Hồ Chí Minh đã tiên 
lượng rất chính xác: Khi Cán bộ không còn được Dân kính trọng 
nữa, thì trước hết phải tìm nguyên nhân ngay trong chính cách cư 
sử của Cán bộ - "Tiên trách kỷ hậu trách nhân" mà! Hồ Chí Minh 
còn cẩn thận căn dặn: "Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa 
chữa cán bộ và tổ chức của ta. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 
521)".  

 
Dân gọi Cán bộ bằng thằng là Dân hỗn rồi, không thể cãi 

được. Nhưng Cán bộ nào bị Dân gọi bằng thằng, thì trước hết 
Cán bộ đó phải tự kiểm tra lại chính mình, về mọi mặt "ăn ở"... 
Phải luôn ghi nhớ lời Bác dạy: "Chúng ta phải yêu dân, kính dân 
thì dân mới yêu ta, kính ta". Câu ca dao cổ, nhưng vẫn rất "thời 
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sự": "Bề trên  ở chẳng chính ngôi, để cho kẻ dưới chúng tôi hỗn 
hào"! 
 

Vậy đấy, hãy ăn ở cho chính ngôi, thì dân chúng chẳng ai 
dám hỗn hào! 
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CHIẾC GHẾ VÀ VĂN HÓA NGỒI 
Con người mới sinh ra vốn chỉ biết nằm, chưa biết ngồi. 

Lớn lên một chút, bắt đầu học lẫy, học bò rồi học ngồi. Ngồi 
vững mới học đứng, học đi. Đi đứng vững vàng rồi, con người lại 
trở lại làm quen với sự... ngồi: ngồi ăn, ngồi học, ngồi chơi, ngồi 
làm việc, ngồi dậy học, ngồi làm lãnh đạo, ngồi chỉ huy thiên hạ... 
Gần như phân nửa thời gian trong cuộc đời mỗi chúng ta, dành 
cho ngồi! 
 

Từ xa xưa, cái sự ăn đã thường gắn chặt với cái sự ngồi:  
ăn trông nồi, ngồi trông hướng, ăn trên ngồi trốc. Sự gắn bó đó có 
lẽ bởi chỗ ngồi nhiều khi là tiền đề, là điều kiện, là môi trường 
cho cái sự ăn! Nhưng gắn bó chặt chẽ nhất với sự ngồi chắc chắn 
vẫn phải là cái ghế! Không có ghế, người ta chỉ còn nước ngồi bệt 
xuống đất! 
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Ghế cũng có đẳng cấp của ghế: Đơn sơ, giản dị, bình dân 

là chiếc ghế đẩu. Loại ghế này có mặt nhiều nhất ở các ngôi nhà 
của những người nghèo. Nhà giàu thì dùng xalông - loại ghế 
không chỉ có chỗ ngồi êm ái, mà còn có cả chỗ dựa lưng vững 
chắc.  
 

Sang trọng và thời thượng là bộ xalông Tàu làm bằng đủ 
thứ gỗ quý, được khảm trai, có tay vịn khuỳnh ra như ngai vàng 
của các vua chúa ngày xưa và được tạo nên bởi bàn tay những 
người thợ lão luyện. Ôi! thật thoải mái khi được ngồi trên những 
bộ xalông như thế! 
 

Thông thường, muốn có ghế ngồi trong nhà, chủ nhân phải 
bỏ tiền túi ra mua, hoặc phải bỏ công sức ra đóng. Cũng rất thông 
thường, với người có chức có tước, thì chả cần mua, cũng chả cần 
đóng, ghế vẫn cứ tự tìm  đến, thậm chí tranh nhau tìm  đến nữa là 
đằng khác!  
 

Nhưng có loại ghế phải được đề bạt, thăng chức, mới được 
ngồi, đó là  ghế sếp - một dạng  công sản quốc gia! Loại ghế này, 
về danh nghĩa thì không mất tiền mua, nhưng đôi khi lại phải mua 
bằng rất nhiều tiền, bằng nhiều cách khác nhau.  
 

Có một thực tế khá phổ biến chung quanh cái ghế công 
quyền: Khi chỉ mới phong thanh có tin ai đó chuẩn bị rời ghế để 
về hưu, thì cái ghế ấy đã không còn hoàn toàn là của anh ta nữa 
rồi! Không chỉ người kế nhiệm anh nghĩ thế, mà có khá nhiều 
người trong cũng như ngoài cơ quan, nghĩ thế! Cái đạo lý ăn quả 
nhớ kẻ trồng cây  hình như đã lỗi thời! Đấy là chưa kể đến những 
chuyện diễn ra đằng sau... bóng của những cái ghế quyền lực. Tại 
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đấy, đôi khi... ngập ngụa mùi phấn son; mùi tanh tưởi gươm giáo, 
súng ống; cùng rất nhiều mùi tởm lợm khác: nịnh hót, xúc xiểm, 
lường gạt, phản trắc... 
 

Lại có chuyện ngược lại: có những cái ghế, đáng ra không 
nên ngồi nữa, thậm chí không được phép ngồi nữa, mà có người 
vẫn cố ý... ngồi, bằng rất nhiều cách, từ chữa giảm tuổi đến chạy 
vạy nơi này, nơi kia để được ngồi thêm, dù chỉ là mấy tháng! 
Không chỉ ngồi ì, ngồi lì; còn sẵn sàng trơ trẽn, ban phát những 
“lời vàng, ý ngọc”, bất chấp sự thờ ơ lạnh nhạt của cử tọa! Lại có 
loại người đã thực sự rời bỏ ghế rồi, mà cứ như người bị bệnh 
mộng du: vẫn tìm mọi cách ngồi vào cái ghế thời đương chức! Họ 
thực sự quên mình vốn là dân thường, đã trở về làm thường dân 
rồi!  
 

Hãy ngồi đúng chỗ! Ghế cần xứng kỳ tài, tựa như y phục 
xứng kỳ đức!  

 
Quả rằng, khi nói cái ghế ở công sở cũng là công sản quốc 

gia thì có vẻ chấp nhặt quá cho nên gần đây, thiên hạ chỉ nói 
nhiều đến những là biệt thự công, xe ô tô công... Nhưng xin thưa 
rằng, cái ghế là vật dụng nhỏ nhoi thật đấy, nhưng lại hấp dẫn 
lòng tham con người đến mê muội, thậm chí đến mất cả nhân tính 
nữa!  
 

Từ thế hệ này sang thế hệ khác, chiếc ghế ám ảnh con 
người như một định mệnh, không dễ gì thoát ra được. Bé, muốn 
ngồi vững phải tập ngồi. Còn người lớn thì sao? Lâu nay chúng ta 
hay nói đến từ nô bộc,  cán bộ là  nô bộc của dân! Nhưng cứ ngồi 
lên cái ghế  nô bộc  là nhiều người quên ngay! Hàng ngày ăn 
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lương dân, ở nhà dân, đi xe dân... mà cứ nghĩ mình đang  ở trên 
dân, cứ tưởng mình thuộc một tầng lớp khác, được Trời cho cái 
quyền... ban phát ân huệ với dân! Cho nên, không chỉ bé mới phải  
học ngồi, mà người lớn, muốn thực sự phục vụ nhân dân, cũng 
phải học ngồi! Nhà nước cần phải nhanh chóng tổ chức những 
lớp học như thế! 
 

Cái lẽ thứ hai khiến người lớn cũng phải học ngồi, ấy là ăn 
trông nồi, ngồi trông hướng – cha ông  ta đã dạy thế! Ghế trên 
ngồi tót sỗ sàng (Kiều-Nguyễn Du), không phải là kiểu ngồi của 
người có học!  
 

Nhưng bây giờ ít người muốn học ngồi lắm! Không muốn 
vì lẽ dưới cái nhìn lợi nhuận, thì cái ăn, cái ngồi thuộc phạm trù... 
thời cơ. Cứ dềnh dang hết  trông nồi lại  trông hướng  thì còn đâu 
là cơ hội? Ăn trên ngồi trốc mới thực sự là điều cần phải phấn 
đấu!  
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CHUNG QUANH MỘT CHỮ... "QUYỀN" 
Quyền có loại do tự nhiên mà có, Trời sinh ra đã có,  cho 

dù người đó là người như thế nào, dòng dõi ra sao, sinh sống ở 
đâu và làm việc như thế nào - Đó là quyền con người, bao gồm 
những Quyền rất cụ thể như quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền 
được học hành, quyền được sống, quyền được chăm sóc y tế... 
Khi một người đến tuổi Công dân thì có thêm quyền công dân, 
quyền làm chủ đất nước. 

 
Nơi tập trung quyền lực của đất nước là Nhân dân (HCM:  

“quyền hành và lực lượng đều nơi dân”) – Quyền lực ấy được thể 
hiện tại Hiến pháp và Pháp luật. Và «Ý chí của nhân dân là cơ sở 
tạo nên quyền lực của chính quyền» - Điều 21 Tuyên ngôn thế 
giới về quyền con người 1948. Cơ quan Lập pháp, cơ quan Hành 
pháp, cơ quan Tư pháp, các tổ chức chính trị, xã hội... đều có 
trách nhiệm tôn trọng và phát huy quyền này. Trình độ văn minh, 
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dân chủ của một quốc gia được đánh giá bằng mức độ thực thi 
loại quyền tự nhiên này.  
 

Chế độ Phong kiến còn biết lấy Dân làm gốc, không lý gì 
con người trong xã hội hiện đại, Người Dân lại không được thực 
thi quyền Dân chủ.  
 

Lại có loại Quyền được hình thành do chức, tước tức là do 
vị trí và vị thế xã hội. Có chức tước do tài năng, đức độ và sự 
cống hiến (nhưng không phải bất cứ người nào tài giỏi, đức độ và 
có cống hiến nhiều cho xã hội đều có chức tước tương xứng – 
điều ấy còn phụ thuộc cơ may, phụ thuộc phúc, phận nữa!). Và 
trong thực tế cuộc sống, còn có chức tước do mua, do gian lận, 
thậm chí do tước đoạt.  
 

Chức đến đâu Quyền đến đó. Quyền mà vượt chức là "lạm 
quyền". Đồng phạm với tội lạm quyền là tội «lợi dụng chức 
quyền» - Chức quyền trong tay mình hoặc «tay» người thân,  để 
kiếm chác, để làm bậy, để chiếm đoạt, để hành hạ người dưới 
quyền...  Cao hơn lạm và lợi dụng chức quyền là tiếm quyền. 

 
Chức càng cao quyền càng lớn – đó là lẽ thường tình.  

Điều cần ghi nhớ là càng có quyền cao chức trọng, càng không 
được quên quyền chức của người dưới quyền, cũng như quyền 
của người không có chức. Họ vừa là số đông, vừa là cái nôi nuôi 
dưỡng nên cái quyền chức hiện tại của anh; không có sự tồn tại 
của họ, quyền chức của anh thành vô nghĩa. Và quan trọng hơn, 
anh cần nhớ rằng: Khi xưa, anh cũng là một trong số họ!  
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Chức phải chính danh - phải là chức được tạo lập từ năng 

lực thực có, từ kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu, hy sinh của 
bản thân,..  kết hợp với cơ may gặp vận hội và môi trường sống 
thích  hợp - phải nói như thế vì thực tế không hiếm những người 
có tài, có trí tuệ thông thái hơn người, có hy sinh và đóng góp lớn 
cho đất nước... vẫn chịu sống với vị thế không tương xứng, không 
ai biết đến, không được trọng dụng. Huyênh hoang tự đắc với 
chức quyền của mình là một sự lố bịch!  
 

QUYỀN  mỗi cá nhân được đặt trong quyền của tổ chức, 
quyền của tổ chức phải đặt trong quyền của cộng đồng, của xã 
hội... và phải chống độc quyền, dù là độc quyền cá nhân hay độc 
quyền tập thể. Quyền này đích thực là thực quyền, bởi nó do thực 
lực của người có nó; nó chung lợi ích và mục đích với tổ chức, 
cộng đồng, xã hội. Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy - cuộc 
đời vốn chả có gì tuyệt đối cả, vẫn tồn tại một thực tế là nhiều khi 
người có thực lực không có thực quyền, chỉ có hư quyền. "Hữu 
danh vô thực" là như vậy!   
 

Lại có loại Quyền cũng được tạo ra từ vị thế xã hội,  
nhưng là thứ vị thế do mua bán, chạy chọt, thoán đoạt, lừa đảo... 
mà có. Loại quyền này tuy không chính danh, là hư danh, nhưng 
trong chừng mực chưa bị tước đoạt, vẫn là thực quyền, thậm chí 
nhiều khi còn vượt cả thực quyền. Quyền loại này thường được 
củng cố và phát huy bằng lực - lực của tập hợp, tập thể, tập đoàn, 
bè cánh, "bè lũ", "cánh hẩu", "cùng hội cùng thuyền", cùng 
«nhóm lợi ích»... Ngu dốt cộng với quyền lực trong trường hợp 
này sẽ trở thành độc đoán, thành bạo chúa độc tài là điều hiển 
nhiên. 
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Quyền luôn đi với Hành. Đã có "Quyền" phải được "Thực 

hành". Quyền nào cũng phải được thực hành;  phải trở thành hiện 
thực, phải được thực thi chứ tuyệt không chỉ tồn tại trên giấy, 
không nói suông, không "treo đầu dê bán thịt chó". Ấy là muốn 
nói đến cái quyền làm chủ của Dân, chứ quyền Quan thì … chả 
có quan nào lại không hành cả! 
 

Đã có QUYỀN tất có lợi. Lợi từ lộc. "Lộc" đúng nghĩa khi 
lộc đó là lộc của Bề trên "ban thưởng" hay của "bề dưới" thực sự 
tự nguyện trả nghĩa, trả  ơn. Không phải như vậy, "Lợi" đó chỉ có 
thể là của "đút lót", của "hối lộ".  
 

Quyền cần sự hỗ trợ của uy. Uy được tạo lập nhờ đức, nhờ 
nhân, nhờ trí, nhờ tín, nhờ lễ, nhờ nghĩa. Nhưng cũng có "uy" 
được tạo lập do áp bức, áp chế, do cậy quyền cậy thế, do làm liều, 
do liều lĩnh, bạt mạng, bất chấp... Uy ấy là uy của mãnh thú, của 
bạo chúa, của lưu manh. 
 

QUYỀN phải có hạn. Trong bất kỳ trường hợp nào Quyền 
cũng phải có giới hạn; vượt quá giới hạn là lạm quyền. Giới hạn 
cụ thể nhất là không được xâm phạm quyền tự nhiên của con 
người, không được xâm phạm quyền tự quyết của một dân tộc,  
quyền toàn vẹn lãnh thổ của một Quốc gia,... Quyền mà vô hạn, 
là cái họa lớn nhất đối với cộng đồng, đối với xã hội, đối với cả 
Loài Người. Quyền lực đến đâu cũng không được thoát ra, không 
được đứng trên Công ước, luật pháp quốc tế; đứng trên Hiến 
pháp, luật pháp Quốc gia. 
 

Quyền luôn gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ. Quyền càng 
cao, Trách nhiệm càng lớn, Nghĩa vụ càng nặng nề. Khi nói 
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"Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất đối với một quốc gia", 
phải hiểu rằng Quốc hội đó có trách nhiệm đại diện cho quyền lợi 
chính đáng của Nhân dân, có trách nhiệm đảm bảo quyền Dân 
chủ, quyền lập hiến, lập pháp, quyền hành pháp của Nhân dân 
được thực thi. Tương tự vậy, Nguyên thủ Quốc gia là người nắm 
Quyền lớn nhất trong bộ máy hành pháp, nhưng  trách nhiệm 
cũng rất nặng nề: Đối nội phải đảm bảo mọi hoạt động phải theo 
đúng hiến pháp và luật pháp; phải làm cho Dân giầu Nước Mạnh, 
Xã hội Văn minh; đối ngoại phải mở rộng bang giao đi đôi với 
giữ vững quyền Độc lập và sự vẹn toàn Lãnh thổ Quốc gia do 
Cha Ông để lại... Không có thứ Quyền thoát ly Nghĩa vụ, Trách 
nhiệm. 
  

Thế đây! Quyền - Ai ai cũng muốn, cũng ham, cũng mơ 
ước thậm chí... thèm khát. Nhưng trước khi có, ai đó nên tìm hiểu 
thấu đáo về nó, mặc dù nó chỉ có một từ: QUYỀN!  
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VĂN HÓA QUYỀN LỰC 
Định nghĩa dưới đây về hai từ QUYỀN LỰC của “thư viện 

điện tử  kilobooks.com, có lẽ là định nghĩa thấu đáo nhất: 
“QUYỀN LỰC là một phạm trù xã hội, thể hiện mối quan hệ giữa 
con người với con người. Quyền lực là một phạm trù ghép, được 
tạo lên từ hai phạm trù “Quyền’’ và “Lực’’. 
 

1-   Vâng! QUYỀN và LỰC tuy hai nhưng luôn là một. 
Cái trước là tiền đề của cái sau và ngược lại. Người có quyền 
trước, có lực sau; kẻ có lực trước có quyền sau. Có QUYỀN là có 
LỰC, không nhiều thì ít – đó là lẽ thông thường. Nhưng vẫn có 
trường hợp bất thường, có quyền mà vẫn chẳng có lực, quyền chỉ 
là “hữu danh vô thực”: Làm đến chức vua như vua Lê vẫn chịu 
lép vế trước chúa Trịnh là một dẫn chứng lịch sử điển hình. Lại 
có khi được giao quyền rất lớn, nhưng chỉ là “danh hão”, người ta 
đặt lên bệ làm “vì”, gọi danh thế để “lấy lòng”, để bỡn cợt, thậm 
chí để làm “bình phong”, che mắt thế gian,… chứ thực chẳng 
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vương tướng gì. Về điểm này, tác giả của “thư viện điện tử” 
http://kilobooks.com cũng đã phân tích khá kỹ: “Trong những 
trường hợp chỉ có quyền mà không có lực, hoặc chỉ có lực mà 
không có quyền thì hoạt động của con người không mang lại kết 
quả như mong muốn”. Ấy là chưa kể đến trường hợp quyền thì 
chỉ là cái danh mờ ảo, nhưng trách nhiệm thì hiện hữu, đó là cái 
mà dân gian gọi  là… “quyền rơm vạ đá”!… 
 

Có người sinh ra đã có “mầm mống” quyền lực, có kẻ suốt 
cuộc đời an phận bị sai khiến: “Con vua thì lại làm vua, con nhà 
sãi chùa đi quyét lá đa”. Nhưng lực thì khác. Có lực tất có quyền, 
không chóng thì chầy. Trừ phi cái gọi là lực ấy, chỉ là lực ảo, là 
sự ngộ nhận. Lực chính đáng là lực tự thân được tạo dựng trong 
quá trình rèn luyện, học tập, tu dưỡng… Nhưng trong thực tế, lực 
còn được tạo thành từ nhiều nguyên cớ khác, chẳng hạn như tiền 
(hoặc vật tương đương) hoặc như lực kẻ đỡ đầu, kẻ đứng khuất 
phía sau – tập hợp thành cái thế cho lực và thực tế, thế mới chính 
là sức mạnh của lực. Và không phải ngẫu nhiên mà người ta lại 
ghép hai từ đó lại với nhau thành cặp từ thế lực.   
 

Có người sinh ra đã có “mầm mống” quyền lực, có kẻ suốt 
cuộc đời an phận bị sai khiến: “Con vua thì lại làm vua, con nhà 
sãi chùa đi quyét lá đa”. Nhưng lực thì khác. Có lực tất có quyền, 
không chóng thì chầy. Trừ phi cái gọi là lực ấy, chỉ là lực ảo, là 
sự ngộ nhận. Lực chính đáng là lực tự thân được tạo dựng trong 
quá trình rèn luyện, học tập, tu dưỡng… Nhưng trong thực tế, lực 
còn được tạo thành từ nhiều nguyên cớ khác, chẳng hạn như tiền 
(hoặc vật tương đương) hoặc như lực kẻ đỡ đầu, kẻ đứng khuất 
phía sau – tập hợp thành cái thế cho lực và thực tế, thế mới chính 
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là sức mạnh của lực. Và không phải ngẫu nhiên mà người ta lại 
ghép hai từ đó lại với nhau thành cặp từ thế lực.   

 
Đối với từng cá thể, con người – bằng rất nhiều con 

đường, hoàn toàn có thể tự định lập quyền lực cho mình từ khả 
năng chuyên môn cao, từ sự được cộng đồng quý trọng, từ sự có 
địa vị và từ sự được suy tôn, phong tước. Thực tế cho thấy, một 
người khi đã định lập được “khả năng chuyên môn cao”, thông 
thường cũng sẽ tự định lập được ba yếu tố còn lại (“được cộng 
đồng quý trọng”, “có địa vị chức vụ” và “được suy tôn phong 
tước”). Bốn yếu tố đó có thể coi là lực của quyền. Một tổ chức, 
một cá nhân được coi là có quyền lực đầy đủ khi hội tụ được hầu 
hết bốn yếu tố trên.  
 

Cuộc sống con người nói riêng, động vật nói chung, suy 
cho cùng kỳ lý, cũng là cuộc đấu tranh sinh tồn, đấu tranh giành 
quyền lực, ở mức độ thấp hay ở mức độ cao; trong từng nhóm lợi 
ích hay trong  cả dòng tộc; trong một địa dư hẹp hay trên cả một 
vùng lãnh thổ; trong phạm vi một quốc gia hay trên một khu vực 
nhiều nước… Vấn đề không phải ở chỗ thừa nhận hay không thừa 
nhận có sự hiện diện cuộc đấu tranh sinh tồn ấy, Vấn đề nằm ở 
chỗ văn hóa quyền lực. 

 
Bất cứ nơi nào, bất cứ thời buổi nào, bên cạnh thế lực 

chính đang điều hành cũng thường tồn tại loại thế lực khác hoạt 
động công khai, nửa công khai hoặc không công khai; cùng hoặc 
không cùng mục tiêu với thế lực chính. Cho nên kẻ đang có 
quyền thường không an thân, rất e sợ những thế lực khác đang 
mạnh lên và muốn giữ được quyền thì hoặc là tự thân phải điều 
hành tốt hơn, hiệu quả hơn để giử và nâng cao uy tín (cách có văn 
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hóa); hoặc phải nhanh chóng làm suy yếu các thế lực manh nha 
đó, càng sớm càng tốt – Phải “bóp chết nó từ trong trứng”, để 
giành độc quyền (cách thiếu văn hóa).  

 
Quyền lực được phân chia thành quyền lực chính trị, quyền 

lực kinh tế và quyền lực văn hóa. Thông lệ thì “quyền lực chính 
trị” là thống soái, nhưng thực tế, nhiều khi “quyền lực kinh tế” lại 
chỉ đạo “quyền lực chính trị”. Quyền lực chính trị, quyền lực kinh 
tế thường có giới hạn về thời gian; trái lại, quyền lực văn hóa có 
khả năng tồn tại qua cả không gian lẫn thời gian, trở thành thứ 
quyền lực vĩnh cửu. Nhửng người nắm quyền lực chính trị, kinh 
tế cần ghi nhớ điều này. 
 

Đối với quốc gia, quyền lực chính trị cao nhất là quyền 
toàn vẹn lãnh thổ. Tiếp đó là tam quyền (Lập pháp, Hành pháp, 
Tư pháp). Đối với mỗi người, quyền lực chính trị cao nhất là 
quyền con người, trong đó trước hết là quyền được sống, tiếp đến 
là các quyền về Cư trú, Tự do, Dân chủ, Ứng cử, Bầu cử…Trong 
mỗi quyền như thế, lại được chia làm nhiều thứ quyền cụ thể như 
trong quyền tự do có tự do lập hội, tự do báo chí… Trong quyền 
dân chủ có bao hàm nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra”…  
 

2-   Nói đến quyền, là nói đến lực, đến thế. Công việc đầu 
tiên của một người vừa được phong quyền, là chăm chú vào việc 
củng cố và tăng cường cái quyền đó – đương nhiên là bằng lực, 
bằng thế, bằng uy. Không thể khác. Người chưa có quyền thì cố 
gắng tạo lực, tạo thế để mau chóng quyền đến tay mình. Có quyền 
rồi thì phải nghĩ đến hành, “hành” sao cho nhanh phát huy hiệu 
quả, hành càng hiệu quả càng tạo uy cho quyền  –  đưa quyền  uy 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
105 

 

                                                                                                                                                 
vào cuộc sống. Trong đó yếu tố văn hóa của chữ quyền cũng như 
của cặp từ quyền lực, đóng vai trò quyết định. 
 

Trong phạm vi một quốc gia, mọi quyền lực đều thuộc về 
Nhân dân, nhân dân là “người” có địa vị quyền lực cao nhất  (ở 
đây cần nhớ câu: “đẩy thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân”). 
Đó là cái văn hóa trước nhất cần có của “người, tổ chức nắm 
quyền lực”. Hống hách, cậy quyền cậy thế, áp đặt tư duy, lợi 
dụng chức quyền… đều là thứ quyền lực vô văn hóa.  
 

Quyền lực cần phải được thể chế hóa bằng hiến pháp và 
pháp luật. Không, tuyệt đối không có một thứ quyền lực nào 
đứng trên, đứng ngoài hiến pháp và pháp luật. Quyền lực còn 
phải được đặt dưới sự giám sát của nhân dân, đúng như  ý kiến 
của thiếu tướng Lê văn Cương trong cuộc tọa đàm “giải quyết 
mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị” do tạp chí 
Cộng sản tổ chức ngày 10/5/2011(vietnamnet.vn/vn/chinh-
tri/20255/): “Quyền lực không được giám sát là quyền lực sẽ bị 
tha hóa. Đó là tất yếu và không có ngoại lệ”. Vâng, đấy chính là 
điều kiện tiên quyết của một xã hội Dân chủ, Văn minh. Chỉ có 
thứ quyền lực đen mới không tuân thủ những quy định đó. 
 

Vấn đề thứ hai của “văn hóa quyền lực” là phải nhận thức 
được rằng, mọi quyền lực chỉ thực sự phát huy trong cuộc sống, 
khi và chỉ khi có được sự đồng thuận trong cộng đồng, trong 
nhân dân. Đồng thuận thực sự chứ không phải  thứ “đồng thuận 
hình thức” – quy thuận (thuận theo do bị áp lực, do sợ hãi)… 
Đồng thuận xã hội là hình  ảnh tốt đẹp và cụ thể của thể chế Dân 
chủ. 
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Cuối cùng, cũng cần nói thêm: văn hóa quyền lực không 

phải chỉ là đòi hỏi của phía người không có quyền mà còn chính 
là nhu cầu tự thân của bản thân quyền lực. Bởi chính yếu tố này 
đã tạo điều kiện cho quyền lực phát  huy. Đúng như thế. Và nếu 
xét trên bình diện đó, thì có thể khẳng định văn hóa quyền lực 
còn quan trọng hơn quyền lực. 
 

Chính vì lẽ đó, chúng tôi nghĩ rằng, trước khi trao quyền, 
cơ quan và cá nhân được trao cần phải được giáo dục đầy đủ về 
văn hóa quyền lực. Chỉ khi thống nhất được các nhận thức cơ bản 
trên, chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa câu Hồ Chí Minh hay 
dùng: “giành chính quyền khó, giữ chính quyền khó hơn” –   Đó 
vừa là lý luận vừa là hành động, vừa là thực tiễn lại vừa là chân lý 
vậy. 
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KÊ KHAI VÀ CÔNG KHAI 
Ngày 5/7/2011, báo Tuổi Trẻ đăng bài công khai bản kê 

khai tài sản  (thực ra, nhà báo có lẽ muốn câu khách đã dật “tít” 
thế, chứ khi đọc vào bài thì đây mới chỉ là bản dự thảo của Chính 
phủ). Nhân đây, xin được lạm bàn đôi điều về vấn đề KÊ KHAI 
và CÔNG KHAI tài sản viên chức Nhà nước…  
 

KÊ KHAI và CÔNG KHAI  tài sản cán bộ vốn từ lâu đã 
được coi là “vấn đề nhạy cảm” (!). Nhưng không vì vậy mà 
không được đưa vào các chương trình nghị sự, trong đó có cả 
Quốc Hội, Đại hội Đảng[1]… Các vị nguyên thủ Quốc gia đương 
chức hoặc về hưu, cũng từng nói đến[2]. Rồi đến các Học giả[3] 
Báo chí cũng đã không ít lần đề cập đến: Báo “Thanh Tra online” 
(thanhtra.com.vn) 10-04-08, trong mục “Phòng, chống tham 
nhũng” có bài viết Hoàn thiện đề án kiểm soát thu nhập người có 
chức vụ, quyền hạn của Hạnh Nguyên, đã nhấn mạnh: “Kê khai 
tài sản – Giải pháp quan trọng về phòng ngừa tham nhũng”.  
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Vietnamnet, 24-11-2008, đưa tin: Nhiều bức xúc của cử tri 

về… đã  được nói với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sáng 
24-11 tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội sau kỳ họp thứ 4 của Quốc 
hội. Cử tri Phạm Đạt (phường Giảng Võ) cho rằng “…như việc 
kê khai tài sản mà Thanh tra Chính phủ đang thực hiện với chủ 
trương công khai, minh bạch để chống tham nhũng, nhưng người 
dân cũng không được cung cấp thông tin, không biết gì để cùng 
giám sát”.  

Ngày 3/2/2009, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 
656/VPCP-KTNT truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ phê bình 
các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa hoàn thành việc kê khai tài 
sản, thu nhập lần đầu theo quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, 
thu nhập. 

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành 
việc kê khai phải thực hiện nghiêm túc công việc này. 

Theo quy định, việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu phải hoàn 
thành trước ngày 31/12/2007. Tuy nhiên, theo báo cáo của Thanh tra 
Chính phủ, đến ngày 20/12/2008, mới có 19 cơ quan ở Trung ương và 
10 địa phương báo cáo đã thực hiện xong. 

*** 
Vậy làm sao mà cái việc “kê khai” và “công khai” tài sản 

công chức nhà nước ta lại cứ khó khăn đến thế? Xưa các cụ dạy 
“Cây ngay không sợ chết đứng!”; thế thì vì lẽ gì, mà nhiều vị 
quan chức ta cứ né tránh mãi như vậy? Cái công việc kê khai và 
công khai ấy thực ra rất bình thường, rất đơn giản. Vì lẽ, nếu chỉ 
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là một viên chức quèn thôi, thì việc thống kê tài sản của ông ta 
hết bao lăm thời gian, công sức? Kê rồi thì công khai toẹt ra trước 
mọi người, có gì mà phải ngại, bởi đó là tài sản chính đáng do 
công sức mình và gia đình mình làm ra? Người ở diện phải kê 
khai mà băn khoăn, đã  đành; người có trách nhiệm thay mặt dân, 
đưa việc đó thành quy chế, luật lệ cũng ngại luôn, thì thật không 
sao lý giải nổi! Thế mà chúng ta cứ luôn được nghe: “Dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”! Chúng ta còn thường xuyên nói 
rất hay: Dân làm chủ, cán bộ là nô bộc. Vậy mà ông chủ lại 
không được quyền hỏi xem, nô bộc của mình có những tài sản gì, 
là cớ làm sao? 
 

Thực ra, bản thân từ “kê khai” đã bao hàm cả hai nội dung 
kê và khai rồi. Kê mà không công khai, là kiểm kê nội bộ  – một 
công việc thường niên  ở các cơ quan, doanh nghiệp; không công 
khai rộng rãi, nhưng vẫn phải báo cáo với cấp có thẩm quyền. Kê 
mà chỉ khai trong phạm vi hẹp, dễ trở thành… khai trong cánh 
hẩu với nhau! Cần phải khẳng định rằng, kê mà không khai, cũng 
chẳng khác gì khai mà không kê  –  nghĩa là đều vô nghĩa như 
nhau! Tách nội dung kê ra khỏi nội dung khai, chỉ là một trò chơi 
chữ. Chơi chữ cả với dân là điều không thể chấp nhận được! 
 
Công khai là gốc của minh bạch. Đã  không minh bạch thì đừng 
nói đến chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng. Minh thì hoàn 
toàn có thể bạch; không  minh thì không chính; không chính tất 
mờ ám! Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã nói bên 
hành lang Quốc hội: “… đã công khai minh bạch thì không có 
chuyện gì có thể giấu diếm được mắt người dân” (Báo Thanh tra 
số 89, ngày 7-11-2006). Cùng đề cập nội dung này, Vũ Quốc 
Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
110 

 

                                                                                                                                                 
nói: “Chỉ có tiền ăn cắp của dân thì mới không dám công khai, 
còn làm giàu bằng chính mồ hôi, công sức của mình thì không có 
lý gì lại không công khai. Ai giấu giếm thì  đều phải xử lý, không 
những cách chức mà còn phải xem xét những tài sản bất minh đó 
có nguồn gốc như thế nào để trả lại cho dân” 
(http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Nguyen-Pho-Chu-
nhiem-UB-Kiem-tra-TU-Van-de-la-cong-khai-cho-
ai/20118/160760.datviet). 
 

Như vậy, vấn đề cốt lõi của kê khai là phải giải đáp được 
cùng một lúc hai câu hỏi:  “Kê khai để làm gì?” và “Kê khai với 
ai?”. Và câu trả lời đúng đắn nhất, chỉ có thể là: Kê khai phải 
nhằm vào mục tiêu ngăn chặn hành vi lợi dụng chức quyền tham 
nhũng của một bộ phận cán bộ có chức có quyền; và do vậy, việc 
kê khai phải đặt dưới sự giám sát của nhân dân. Công khai rộng 
rãi mọi việc là cách tốt nhất để cơ quan công quyền gắn bó với 
dân. 
 

Kê phải đi đôi với công khai, mới minh bạch, mới đúng 
đường lối của Đảng và mong mỏi của dân – Không thể hiểu khác! 

 
---------------  
[1] Tuổi Trẻ Online - thứ năm, 5-2-09: 
… Theo quy định, việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu phải 
hoàn thành trước ngày 31-12-2007. Tuy nhiên, theo báo cáo của 
Thanh tra Chính phủ, đến ngày 20-12-2008 mới có 19 cơ quan ở 
trung ương và 10 địa phương báo cáo đã thực hiện xong. 
Ngày 21/2/2011 Báo Sài Gòn giải phóng đưa tin: Câu chuyện kê 
khai và công khai tài sản của cán bộ một lần nữa lại đặt ra tại các 
cuộc thảo luận ở Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đã có ý kiến 
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đề nghị Trung  ương sớm ban hành quy định về công khai kết quả 
kê khai tài sản một số chức danh chủ chốt trong diện phải kê khai 
tài sản, thu nhập; công chức phải giải trình nguồn gốc tài sản khi 
có yêu cầu  và cần có biện pháp xử lý những hành vi làm giàu bất 
chính; cần có Luật về quyền được thông tin của người dân… 
 
[2] *  Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trả lời phỏng vấn báo 
Tuổi Trẻ  (ngày 25-5-2005): Tham nhũng không giấu được dư 
luận đâu: – Có một điều ở đây cần làm rõ: Ở ta có kê khai nhưng 
chưa công khai, thưa ông? 
- Như thế đâu được. Kê khai như thế thì như chẳng kê khai. Tức 
là anh còn sợ. Anh làm cho tiêu cực có cách lẩn tránh… 
 
 [3] PGS.TS Phạm Duy Nghĩa: “Trong bảng xếp hạng về tính 
minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính quyền đối với dân 
chúng ở 200 quốc gia, do một nhóm nghiên cứu của Ngân hàng 
Thế giới tiến hành, vị trí của nước ta còn chậm được cải thiện 
trong hơn 10 năm  qua. Vay nợ nước ngoài và đầu tư của Nhà 
nước chưa được kiểm soát tốt, doanh nghiệp quốc doanh tiêu tốn 
vốn mà ích lợi chưa cao, quan chức ít phải chịu trách nhiệm cá 
nhân cho những chính sách đôi khi thiếu hợp lý của mình ».  
(http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=3637
43&ChannelID=87)  
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LÃ BẤT VI THỜI HIỆN ĐẠI 
“Phi thương bất phú”! Nhưng thương gì, thương như thế 

nào để mau phú? Đó là câu hỏi thường trực của doanh nhân mọi 
thời đại. 
 

Lã Bất Vi thời xưa, học được cách làm giàu qua người bố: 
“Thưa cha, buôn gì lãi nhất?”  –  “Buôn vua!”. Lã Bất Vi thời nay 
không học bố mà học ở trường đời.  Bố thì có một mà trường đời 
thì vô cùng; nên thời nay gần như nơi nào cũng có Lã Bất Vi, chả 
như thời Chiến Quốc, chỉ mỗi nhà Đại Tần có được một Lã Bất 
Vi, đã là ghê gớm lắm!  
 

Phương tiện buôn của Lã thời nào cũng giống nhau ở chỗ 
không chỉ dùng tiền mà còn dùng gái, dùng ngay chính vợ yêu 
của mình! Nhưng thời nay còn có những Lã sẵn sàng bỏ người 
tình  để cưới vợ bé bất hợp pháp của vua  –  một kiểu Lê Lai liều 
mình cứu chúa, nhưng mang nội dung hoàn toàn hiện đại! Hiệu 
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quả của phương tiện này thật khôn lường, vì nó trói vua suốt cả 
cuộc đời trong trách nhiệm của kẻ đỡ đầu, không thể dứt ra được.  
 

Quả là cách buôn thông minh nhất và cũng thật hời nhất! 
Cách thức buôn của Lã thời nay khác xưa lắm lắm. Ngay đến 
Thuyết buôn vua  cũng chỉ là con buôn của thế kỷ trước, của thời 
Năm Cam; chứ chưa thật sự… “đổi mới” như Lã thời hiện đại!  

 
Tuy là một con người có tầm nhìn rất xa, nhưng Lã ngày 

xưa chỉ tập trung nuôi một Dị Nhân, công tử nước Tần thời đang 
bị làm con tin ở nước Triệu – như thế là… xoàng! Lã thời đại @ 
nuôi cùng một lúc hàng đống công tử mới – không phải là những 
con tin, mà là những người mấp mé trong quy hoạch. Cũng không 
chỉ nuôi một công tử nhà Tần, mà nuôi tất cả, bất chấp  người đó 
thuộc Tần, Sở hay Triệu! Nghĩa là phải đa dạng hóa sản phẩm, 
phải quảng canh chứ không độc canh. Như vậy việc buôn mới 
thật sự chắc ăn, chắc ăn tới cả trăm phần trăm!  
 

Xưa Lã buôn vua chỉ nhằm kiếm lời thông qua mối quan 
hệ đặc biệt với vua, tức là m ột kiểu thu lợi nhuận gián tiếp –  như 
thế cũng là… xoàng! Buôn vua để chính mình trở thành vua mới 
thật cao tay! Khi chính mình đã trở thành vua rồi, thì món hàng 
cũ rất dễ bị ném vào sọt rác và chính Lã lại biến thành hàng hóa 
cho các con buôn khác; nhưng để không bị  sóng trước đổ đâu, 
sóng sau đổ đấy, Lã áp dụng chính sách hợp tác cùng có lợi, thực 
chất là lợi dụng nhau để thu lợi nhuận. Và điều đó chỉ Lã thời 
hiện đại này mới làm nổi.  
 

Thời bao cấp, thành phố quê hương tôi đã từng có hai nhân 
vật được dân gian đặt tên là “vua Đê”, “chúa Tịnh” cùng một số 
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khác được phong ông hoàng như “hoàng Tập”, “hoàng Quynh”, 
“hoàng Túy” – cũng là những tay từ nghiệp buôn vua, trở thành 
một thứ vua chúa không ngai nổi tiếng lừng lẫy một thời, nhưng 
những  « ông hoàng » này  so với các vua không ngai thời nay thì 
làm nô tỳ cũng không đến lượt! 
 

“Ra ngõ gặp Lã Bất Vi!” – Điều đó rồi đây rất có thể trở 
thành hiện thực, nếu như xã hội không có cách phát hiện và ngăn 
chặn chúng ngay từ bây giờ! Các bạn thử quan sát chung quanh 
mà xem!  
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ĐỒNG TIỀN – ĐỒNG CHUYỀN 
Sinh thời, mẹ tôi thường nói: “Đồng tiền nó là đồng 

chuyền các con ạ”. Tôi hiểu, Mẹ tôi muốn nhắc anh chị em chúng 
tôi hai ý: Thứ nhất, đồng tiền là thứ không ở lâu bền với người ta, 
nay nằm trên tay người này, mai đã sang túi người khác. Người 
có thu nhập thấp, cảm nhận điều này rõ lắm: Tiền lương lĩnh về, 
chưa kịp nóng túi, đã rủ rê nhau sang túi mấy bà bán gạo, bán rau 
ngoài chợ gần hết! Đồng tiền cũng còn  được gọi là  đồng bạc, 
một phần vì thế chăng?  
 

Thứ hai, vì cái sự chuyền tay nhau như thế, đồng tiền rất 
bẩn. Có lẽ trên đời này, đồng tiền là thứ bẩn thỉu nhất, bởi nó giây 
đủ các mùi vị, từ mùi thịt cá tanh tưởi, đến mùi hoa quả thum 
thủm do bị ế, bị ủng; từ mùi mồ hôi của chị bán bánh cuốn đến 
mùi dầu mỡ của anh thợ sửa xe… Vì nó là đồng chuyền, cho nên 
đồng tiền luôn luôn mang trong mình nó sự tổng hợp “vĩ đại” 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
116 

 

                                                                                                                                                 
nhất của tất thảy các mùi vị, không thiếu một thứ gì, khiến nó có 
mùi đặc trưng tởm lợm nhất!  

 
Chính vì đặc điểm trên, mà mặc dù quý đồng tiền đến 

mấy, người ta cũng chỉ mân mê chứ rất ít khi thấy một ai đó đưa 
nó đặt lên mũi, lên môi để ngửi hay để hôn! Không ngửi, không 
hôn vì nó rất bẩn; nhưng bẩn đến mấy chúng ta vẫn luôn luôn trân 
trọng đồng tiền. Ví dụ: Khi bề dưới muốn biếu tặng ai tiền, người 
đó phải cho nó vào phong bì, đưa bằng hai tay (thậm chí còn phải 
cung kính dâng lên). Ngược lại, khi được bề trên ban tặng thì bề 
dưới phải đưa cả hai bàn tay ra đón nhận, đồng thời cất tiếng “xin 
cảm ơn” (thêm chữ “ạ” nữa thì càng tốt).  
 

Đồng tiền bẩn, nên nó chứa rất nhiều vi trùng; chứa nhiều 
vi trùng nên nó cũng là nguồn lây đủ mọi thứ bệnh: từ ghẻ lở hắc 
lào đến giang mai, tiêu chảy cấp (tức là bệnh dịch tả đấy, bây giờ 
người ta nói thế cho nó… đỡ mang tiếng vì  đã lỡ tuyên bố xóa 
xong căn bệnh này từ rất lâu rồi?). Lây bệnh mặc lây bệnh, chả ai 
dại đến mức đem vứt nó đi như vứt một tờ giấy lộn. Tờ giấy lộn, 
đôi khi chỉ bị nhàu nát, chứ chưa dây bẩn, rơi giữa đường, chẳng 
mấy ai nhặt lên, dù chỉ để ném nó vào đúng vị trí dành cho nó – 
cái thùng rác, để chứng tỏ mình là một người sống có văn hóa!  
 

Nhưng một đồng tiền bẩn, có nằm cạnh rãnh nước thối, ai 
trông thấy cũng sáng mắt lên, rồi nhìn trước nhìn sau, rồi nhặt 
vội, rồi bỏ ngay vào túi áo hoặc túi quần của mình, nơi nó được 
đăng kí chính thức quyền tự do cư ngụ. Cũng là cách thể hiện 
mình rất biết giá trị của đồng tiền vậy! 
 

Tiền bẩn, muốn sạch thì rửa.  
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Nhưng có thứ tiền không bẩn, thậm chí còn nguyên đai 
nguyên kiện, thơm phức mùi mực in, mà người ta vẫn đem đi… 
rửa. Sự rửa như thế không được khen mà lại gọi là một thứ… tội, 
vâng tội rửa tiền! Nhà nước ta gần đây, cũng mới thành lập Ban 
chỉ đạo phòng chống tội này! Quốc tế  người ta làm cái công việc 
chống này từ lâu lắm rồi. Chắc vì họ quản lý kém, thậm chí rất, 
rất thiếu kinh nghiệm? Ngay đến bây giờ chúng ta mới  thành lập 
ban chỉ đạo chống – chứ đã trực tiếp chống đâu? Nghĩa là vẫn 
trên tinh thần phòng là chính, chứ không phải chống là chính. 
Phòng tốt sẽ chống tốt. Phòng hiệu quả, tốt bằng mấy chống qua 
loa - Đương nhiên! 
 

Tuy nhiên có điều này, mẹ tôi không dạy. Không dạy có lẽ 
vì người không muốn con cái mình hư hỏng do lạm dụng vị thế 
của đồng tiền, làm dơ bẩn sự cao quý  sạch sẽ vốn có của nó? Ấy 
là đồng tiền cũng có sự khôn, dại! Bà con ta chả vẫn thường nhắc 
nhau: “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”  là gì? Tiền đi đâu 
mà được gọi là khôn vậy? Thời nào chứ thời buổi này, có lẽ ngay 
đến trẻ con nước mình cũng cảm nhận được  điều đó. Xin không 
bàn thêm. Có điều, dân gian đã dự báo cái này từ rất sớm: Ai từng 
sống trong thời bao cấp, hẳn đều biết bài vè dưới đây: 
 
Đồng tiền là Tiên là Phật Là sức bật của lò xo 
Là thước đo lòng người Là tiếng cười của tuổi trẻ 
Là sức khỏe của người già Là đà của danh vọng 
Là cái lọng che thân Là cán cân công lý 
Đồng tiền thật hết ý! 
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Bài vè nói khí hơi quá chỉ ở chỗ ví nó với Tiên với Phật, 

chứ còn các cái khác, thảy đều… đúng! Bây giờ đi đâu, làm gì mà 
có sự đưa đường chỉ lối của đồng tiền (nhất  là tiền ngoại), thì 
khó mấy cũng vượt qua. Có tiền, mua gì cũng được, ai chưa tin,  
chép lại câu này vào sổ tay tu dưỡng: “Cái gì không mua  được 
bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Cái vị thế của 
đồng tiền còn tạo thế lực cho người nắm giữ nó. Trong phạm vi 
hẹp là gia đình, ai có khả năng kiếm nhiều tiền, người đó là chủ; 
điều đó ai cũng thấy. Trong xã hội, thì dân gian có câu: “Vai 
mang túi bạc kè kè - Nói quấy nói quá, người nghe rầm rầm!”.  
 

Sống đã vậy, chết thì sao? Có người nói, khi hai tay buông 
xuôi, đồng tiền chả có nghĩa gì nữa cả. Nói thế là xạo. Chết 
không kịp mang, nhưng chết rồi thì vẫn cần. Ngay lúc vừa  ngậm 
hàm, người trong gia đình  đã phải nghĩ ngay đến việc bỏ vào cái 
miệng vô hồn ấy một chút vẩy vàng. Rồi trên dọc đường tiễn  đưa 
người quá cố, nhất là khi qua cầu, lại phải rải tiền xuống đường, 
xuống sông, cả tiền thật lẫn tiền âm phủ. Đó là tiền “làm luật” đối 
với bọn ma quỷ cản đường. “Trần sao âm vậy mà”! Ngoài ra, thử 
hỏi có nhà nào ngày giỗ, ngày Tết không mua tiền, vàng đốt  
cúng cho người chết. Vậy người chết không cần tiền là cái gì? 
Hiển nhiên là cần quá đi rồi còn gì! 
 

Đồng tiền còn là vật có máu… «lạnh». Từ xa xưa ông cha 
ta đã nói: «Lạnh như tiền!». Có thể xuất phát vì ngày xưa tiền làm 
bằng kim loại  mà  nhận xét thế chăng?  Bây giờ dùng tiền giấy là 
chính, người ta vẫn không thay đổi cách nghĩ và cách nói đó. 
Thực ra cái «lạnh» của  đồng tiền còn mang một ý nghĩa khác, 
nghĩa bóng nhiều hơn là nghĩa đen - chỉ  những khi ta thiếu nó 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
119 

 

                                                                                                                                                 
quá, cần đến nó quá, mới thực sự cảm nhận được cái chất “lạnh” 
của nó  –  đồng tiền! 
  

Vâng! Thế đấy, đồng tiền là đồng chuyền, rất bẩn, rất có 
nguy cơ truyền bệnh. Nhưng nó là một thứ thiêng liêng và quý 
giá vô cùng. Sống là phải lo kiếm tiền, kiếm bằng mọi giá, kiếm 
càng nhiều càng tốt. Kiếm đến đâu, cất ngay vào ví, vào két hoặc 
gửi ra ngân hàng các nước trung lập. Nếu trót để bẩn quá, hoặc 
nghi… bẩn, phải rửa ngay. Rửa kín đáo, chớ để Ban phòng chống 
rửa tiền phát hiện! Còn khi chết? Yên tâm, đã có con cháu lo! 
Tuy nhiên cũng cần nhắc điều này: đồng tiền là rất bạc đấy - Bạc 
tình, bạc cả nghĩa nữa. Không kín đáo, không có thế lực, dễ bị nó 
đưa tay vào còng có ngày!   
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ĐỒNG TIỀN… HAI MẶT 
Tử cổ chí kim, từ Đông sang Tây; dù được làm bằng kim 

loại hay bằng giấy, ĐỒNG TIỀN luôn luôn HAI MẶT! 

TIỀN ra đời xuất phát từ nhu cầu trao đổi hàng hóa – 
thương mại, luôn gắn bó chặt chẽ với kinh tế thị trường đồng thời 
là hình ảnh tượng trưng cho giá trị của hàng hóa. Bởi vậy, vai trò  
đầu tiên của TIỀN là làm thước đo giá trị hàng hóa. Từ vai trò 
quan trọng này, TIỀN nghiễm nhiên trở thành phương tiện thanh 
toán và phương tiện tích lũy trong mọi giao dịch của cộng đồng. 
Và bản thân đồng tiền, đến lượt nó, nó cũng trở thành hàng hóa –  
một thứ hàng hóa đặc biệt nhưng mang đầy đủ thuộc tính của bất 
cứ hàng hóa nào. Đồng tiền vốn vô tri nhưng rất hữu ích đối với 
bất cứ ai có nó trong tay - "đồng tiền liền khúc ruột". 

  Nhưng, đấy mới là mặt phải, phía trước của đồng tiền. 
Phía sau hay mặt trái của hàng hóa này, đóng vai trò rất táo tợn 
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và tàn nhẫn - đôi khi sự tàn nhẫn của nó đạt đến mức phi nhân 
tính.  Ấy là lúc nó không còn là công cụ mà đã biến thành kẻ sai 
khiến, thành ông chủ của con người, thành "nén bạc đâm toạc tờ 
giấy", thành thứ để "bịt miệng" - để đậy che tội lỗi. 

Ngay đến kẻ đang “nắm giữ trong tay” rất nhiều tiền, đôi 
khi cũng vẫn chỉ là kẻ nô lệ thảm thương của chính những đồng 
tiền anh ta có – ĐỒNG TIỀN đã trở thành một thứ quyền lực 
đứng trên mọi quyền lực: Quyền lực bất thành văn. Ngay từ thời 
xa xưa, cha ông ta đã nói: “Vai mang túi bạc kè kè / Nói quấy nói 
quá người nghe ầm ầm”. Ấy là lúc đồng tiền đã vượt lên khỏi 
chức năng vật ngang giá thông thường trong thương mại để trở 
thành thứ có thể mua được mọi thứ thuộc con người, từ thân  xác 
đến lương tâm, đến phẩm giá, đến lý trí, đến tình cảm, đến nghĩa 
vụ và đến cả lòng biết ơn… 
 

Khi nào thì mặt trái của đồng tiền hiện ra? 
 

Khi mọi thứ, từ vật chất đến tinh thần, từ lương tâm đến 
trách nhiệm, từ danh vọng đến địa vị, từ văn hóa đến công lý… 
đều trở thành hàng hóa. Lúc ấy, ĐỒNG TIỀN trở thành thống 
soái, trở thành thứ hàng hóa đứng trên mọi hàng hóa. 
 

Đồng tiền có lúc là sứ giả của lòng bác ái, có lúc là nhân 
chứng của lũ sát nhân; có lúc mang tầm vóc của nhà bác học, có 
khi lộ bộ mặt của kẻ tiểu nhân vô học; có lúc đóng vai thôn nữ 
ngây thơ, có khi là gái bán hoa lọc lõi… Và không dừng lại, đồng 
tiền tiếp tục tung hoành làm tha hóa đạo đức, lẽ sống, lý tưởng; 
làm đảo lộn đạo lý: kẻ cắp thành quan tòa, kẻ bất lương thành tu 
sĩ, đầy tớ lên ngôi ông chủ; làm đảo lộn luân lý: Con khinh cha, 
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anh em trong một gia đình kiện cáo nhau, cháu chắt thóa mạ ông 
bà, tổ tiên… Cao hơn nữa, đồng tiền còn khiến một công dân từ 
chỗ là con Dân ưu tú, trở thành kẻ hại Dân tàn nhẫn; từ chỗ xả 
thân trong chiến trận chống ngoại xâm, trở thành tay sai cho 
ngoại bang, chống lại lợi ích Quốc gia, lợi ích Dân tộc… Đó 
chính là sự tha hóa cuối cùng của đồng tiền. Và đến một mức nào 
đó, sự tha hóa ấy sẽ đương nhiên dẫn đến sự sụp đổ niềm tin 
trong chính mỗi con người, trước cuộc sống, trước chính con 
người. Thực ra thì, niềm tin không hề mất đi, niềm tin chuyển 
sang một lĩnh vực khác  –  quay về với tâm linh, với những gì 
thuộc về thần bí. Sự bế tắc trong tư duy tìm đến sự mơ hồ trong 
thần tượng! 
 

Vâng! Đồng tiền vốn luôn HAI MẶT, cả nghĩa đen lẫn 
nghĩa bóng!.. Đồng tiền chỉ sạch khi nó vừa được in ra, nhưng 
một khi đã tham gia vào lưu thông, nó càng ngày càng bẩn. Thậm 
chí ngay trong quá trình in  ấn, đôi khi đồng tiền đó đã… rất bẩn  
–  nếu nó là kết quả của một âm  mưu nào đó của kẻ được giao 
làm ra nó.  

 
Và có điều này cần ghi nhớ: Đồng tiền còn được gọi là 

đồng bạc, là tiền tệ nữa đấy. "Bạc" và "tệ" đến mức nào, điều ấy 
còn tùy thuộc ở chính nơi ta. 
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CHỢ BÚT ĐIỀN: DÂN THÀNH NAM MÌNH 
TỐT THẬT! 

Dân đang ăn yên  ở lành thì  được lệnh chuyển nhà chuyển 
cửa bồng bế nhau đi nơi khác, nhường chỗ cho chính quyền xây 
chợ phục vụ đời sống của nhân dân, đương nhiên là nhân dân 
Thành Nam ta rồi! 
 

Một ý tưởng tốt đẹp như thế - xây chợ phục vụ viêc làm ăn 
buôn bán hằng ngày của nhân dân, thế thì dân mình phải hưởng 
ứng, phải ủng hộ chứ? Và bà con ta thời ấy đã không chỉ hưởng 
ứng, ủng hộ mà còn chấp hành một cách hăng hái nữa ấy chứ! 
Chứng kiến cảnh bà con tha lôi từ cái chổi cùn, rế rách… ra khỏi 
nơi cư trú gắn bó nhiều đời, có người đã thốt ra: - Dân Thành 
Nam mình tốt thật!  
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Phải tốt chứ? Phải tốt để xứng đáng với truyền thống một 

thành phố anh hùng chứ? 
 

Nhưng chợ chưa xây, "bốn ông ba bà" đã lần lượt đến xây 
nhà của mình trước. Chả là vì, nơi ấy nằm ngay ngã ba, một vị trí 
khá đắc địa, sát trung tâm thành phố! Hồi ấy, trong dân đã truyền 
tụng nhau câu “sắc mắc”: “Xây chợ đâu? Xây nhà cho các quan 
đấy chứ?”. Mấy cụ già lẩm cẩm thích kể chuyện cổ lai hy, thì nói: 
Ngày xưa cha ông ta nói rồi,  chợ chưa họp kẻ cắp đã  đến. Thế 
đấy! Đem chuyện cổ ra ví von như thế, có chết người ta không cơ 
chứ! 
 

Rồi thì chợ cũng có chợ. Không trưng biển to đùng, to 
đoành như chợ Rồng hay chợ Mỹ Tho, nhưng người có trách 
nhiệm vẫn công bố: Đó, chợ Bút Điền đó! Cả một khu đất mặt 
đường béo bở như vậy, cái gọi là chợ Bút Điền chỉ chiếm vẻn vẹn 
một phần rất khiêm tốn, chỉ đủ để hơn chục bà con tiểu thương 
buôn bán mấy yến vôi sống, vài chục bó cọc tre cùng một ít luồng 
nứa phục vụ việc xây dựng nhà cửa của nhân dân, mà trước tiên 
là phục vụ ngay  bốn ông ba bà  vừa được phân đất về đó. Ôi thật 
là thuận tiện! Thuận tiện hết chỗ nói. Thế thì bà con còn nỏ mồm 
thắc mắc nỗi gì? 
 

Chợ họp được dăm năm, thì có thêm một số hộ có nhà cửa 
gần kề, tự nguyện tham gia bày bán những mặt hàng như của bà 
con trong chợ, nên Bút Điền trở nên khởi sắc, sầm uất như  một 
cái chợ chuyên về tre luồng nứa lá và vôi cát đá. Đúng lúc  ấy, 
bỗng nhiên có lệnh giải tỏa, thu hồi đất! Không có gì phải thắc 
mắc, đất đai là quốc gia công thổ, hoàn toàn thuộc quyền quản lý 
của Nhà nước -  mà Nhà nước là của dân, do dân, vì dân, cho nên 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
125 

 

                                                                                                                                                 
dân có bị thu hồi, thì cuối cùng cũng nhằm mục  đích phục vụ trở 
lại nhân dân, chứ có đi đâu mà thiệt?!. 
 

Cuối cùng, cái thẻo đất có cái tên Chợ Bút Điền đó, chỉ có 
vai trò làm cảnh vai trò ngụy trang cho việc hợp pháp hóa vấn đề 
cấp đất cho bốn ông ba bà  xây dinh thự! Đến giờ, nó đã hoàn tất 
sứ mạng lịch sử của nó! Không lẽ gì cứ để một cái đám buôn bán 
hỗn độn toàn những tre luồng nứa lá, vôi cát ngổn ngang, làm mất 
mĩ quan đường phố như thế tồn tại? Vậy là người ta tiếp tục chia 
lô, bán cho những người có nhu cầu làm nhà ở và kinh doanh. Giá 
đấu thầu bây giờ có hơi cao so với giá đền bù khi giải tỏa dân 
mấy năm về trước. Nhưng  đắt xắt ra miếng, người ta vẫn tranh 
nhau mua, thậm chí còn mua đi bán lại nữa! Công việc quy hoạch 
biến đất dân ở thành đất một số quan ở và kinh doanh, đến đây đã 
hoàn tất. Chậm một tí, nhưng là chậm chắc. Chẳng những bốn 
ông ba bà được cư trú yên  ổn trên mảnh đất ấy, mà nhiều hộ ăn 
theo cũng được yên thân mà hưởng lộc Trời! Đầu năm nay, Tòa 
án có xét xử ông cựu chủ tịch thành phố  này mấy năm án treo, 
nhưng là cái tội ở xã Nam Toàn, Nam Vân gì đó, chứ không phải 
vụ chợ Bút Điền này. Còn bốn ông ba bà nay cũng đã hạ cánh an 
toàn về làm thường dân cả rồi. Khu đất mang tên chợ Bút Điền 
nay hoàn toàn yên tĩnh không còn tiếng ồn ào cãi vã, tranh khách 
kiểu chợ búa nữa. Chợ đã biến mất, thay thế bằng một dãy phố 
mới sầm uất và khang trang, góp phần tô đẹp thêm cho cái thành 
phố vừa được lên hạng này.  
 

Thánh chửa thưa bà con? Là cái việc quy hoạch chợ Bút 
Điền ấy! Thánh thật, đúng không ạ?   
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ĐI CHỢ TẾT – 
LAN MAN CHUYỆN “MUA, BÁN” 
1/ MUA  –  BÁN là những hoạt động đương nhiên của nền 

“kinh tế thị trường”, đã có kinh tế thị trường thì có hoạt động 
“mua” và “bán”. 
 

Nguyên tắc đúng đắn nhất trong “mua – bán” có lẽ là 
“thuận mua vừa bán”. Một nền kinh tế trong sạch, đúng đắn và ổn 
định là khi nó giữ được nguyên tắc đó. Ngược với “thuận mua 
vừa bán” là “mua như xin – bán như cho”, là “mua bằng bất cứ 
giá nào”, là “ép giá”, là “bán với giá cắt cổ”,… 
 

Cái gốc của việc “thuận mua vừa bán” chính là “giá  cả”. 
Về nguyên tắc, “giá cả” luôn luôn xoay quanh cái trục “giá trị” và 
“giá trị sử dụng”  -  nó cao thấp theo đúng giá trị của bản thân nó. 
Khi nguyên tắc này bị phá vỡ, có nghĩa là nền kinh tế hàng hóa đã 
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rơi vào tình trạng giống như là một xã hội vô chính phủ! Và điều 
này luôn luôn tác động xấu đến đời sống xã hội, đến miếng cơm 
manh áo của đông đảo giới cần lao! Tình trạng giá một số mặt 
hàng được đẩy lên rất cao trong thời gian gần đây, mà điển hình 
là sữa bột các loại – có giá bán cao nhất thế giới, đã nói lên điều 
đó.  
 

Giá cả không tuân theo giá trị và giá trị sử dụng có nguyên 
nhân ở hoạt động đầu cơ,  ở việc “cung không đi đôi với cầu”,  ở 
cơ chế độc quyền  sản xuất kinh doanh. Đầu cơ thì  đã có sự quản 
lý của pháp luật, cung đi đôi với cầu thì thuộc tài  điều khiển của 
nhà doanh nghiệp, còn chống độc quyền thì phải dựa vào đường 
lối cải cách kinh tế vĩ mô.  
 

Giá cả còn không phản ánh đúng giá trị khi nó là hàng giả, 
hàng kém chất, hàng thiu thối được ngụy trang lừa khách hàng,… 
Cái  giá  ấy phản  ánh  giá lương tâm  của chính người kinh doanh 
nó. Tiếc rằng thời này, nhất là vào những dịp lễ tết như hiện nay, 
nhiều kẻ buôn bán đã không từ một thủ đoạn nào nhằm tận thu lợi 
nhuận, thỏa mãn  đến mức tối đa lòng tham của họ, bất chấp sức 
khỏe và tính mạng đồng loại - bản chất “con buôn” mà xã hội 
muốn quên đi, đã trở lại nguyên hình của nó: “táng tận lương 
tâm”! 
 

2/ MUA  –  BÁN chỉ hoạt động được khi trong xã hội thực 
sự có hang hóa. Hàng hóa là những sản phẩm đa dạng được đưa 
vào lưu thông, nó biến đổi và phát triển không ngừng cùng với đà 
phát triển chung của công nghệ và xã hội. Đặc điểm chung nhất 
của hàng hóa chính là giá trị sử dụng phục vụ nhu cầu sống chính 
đáng của mỗi con người cũng như toàn xã hội. Khi xuât hiện một 
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hành vi mua-bán những cái bất thường, những cái vốn không phải 
hoặc không nên là hàng hóa – như mua quan bán chức, mua bằng, 
mua giấy khen, mua tước hiệu, mua dâm,… thì phải hiểu đấy là 
sự thóa mạ đối với hàng hóa và nền kinh tế thị trường, là sự suy 
đồi đạo đức xã hội. Chỉ cần căn cứ những gì báo chí đã phanh 
phui thời gian gần đây, đã thấy, bọn trục lợi đã và  đang sẵn sàng 
biến mọi cái thành hàng hóa – bán tất cả và mua tất cả, kể từ thân 
xác, lương tâm cho đến địa vị xã hội của con người. Trách nhiệm 
cao cả của các tổ chức chính trị - xã hội là phải ngăn chặn và xóa 
bỏ sự hình thành và lan truy ền những loại "hàng hóa" vô văn 
hóa, phản đạo đức đó. Đến đây thiết tưởng cũng cần nói thêm: Đã 
là hang hóa tất phải tham gia thương trường  -  Một loại "chiến 
trường thường là không tiếng súng" nhưng không phải không tàn 
bạo, khốc liệt... Ví dụ: Một chiếc "ghế quan trường" khi không 
phải là thành quả của lao động và sự phấn đấu chân chính, mà đã 
trở thành hàng hóa, thì nó cũng tuân theo những quy luật vốn có 
của thương trường, nó cũng được "định giá", được "mặc  cả", 
được "nâng giá", "hạ giá" cũng như được bảo hành đối với người 
bỏ tiền ra mua nó.  
 

3/ Sức lao động cũng là hàng hóa, một dạng hàng hóa đặc 
biệt. Nhưng sức lao động không phải là lao động, càng không 
phải là bản thân con người và phẩm giá con người.  Con người 
bán sức lao động của mình để kiếm sống, chứ không bán bản thân 
con người  anh ta. Một kẻ đã bán mình cho danh lợi, kẻ đó không 
đáng gọi là người nữa! Rất tiếc là nhiều ông chủ doanh nghiệp - 
kể cả một số doanh nghiệp Nhà nước, đã cố tình hiểu sai  vấn đề 
này, coi người lao động như cỏ rác, muốn đối xử thế nào cũng 
được, tàn nhẫn hơn cả đế quốc phong kiến xưa kia… Ngược lại, 
người lao động do chỗ khó kiếm công ăn việc làm, do đời sống 
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khó khăn, nhiều khi cũng tự giác biến mình thành những nô lệ 
kiểu mới cho các ông chủ sai khiến, hành hạ, nhục mạ. Chuyện 
“làm chủ” của người lao động nhiều khi chỉ còn là huyền thoại, 
chuyện dở khóc dở cười, nghĩ đâu đến chuyện vai trò lãnh đạo 
của giai cấp mình nữa! 
 

Ngày Tết đi chợ, chứng kiến kẻ bán người mua, lan man 
một chút về chuyện bán mua. Không có ý gì khác, ngoài mong 
muốn góp phần làm trong sạch môi trường mua bán vốn lâu nay 
tồn tại khá nhiều bất ổn, nhiều yếu tố “chụp giật” và còn nhiều 
bất công này, để cho người tiêu dùng được an tâm mỗi khi quyết 
định bỏ ra những đồng tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt của 
mình; cũng như để cho người lao động được tự hào mỗi khi cầm 
bút ký vào sổ lương, nhận về số tiền xứng đáng từ tay những ông 
chủ!... 
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VUA ĐI CÀY 
Trước chúng ta một nghìn năm có lẻ, tức là  vào thời kỳ 

còn rất lạc hậu về thông tin cũng như về thể chế chính trị , đã có 
một vị vua thân chinh cùng con trâu, xuống ruộng đi cày đúng 
như một người dân! Năm đó là năm Đinh Hợi (987). Vua đó là 
Lê Đại Hành (Lê Hoàn), vị vua đầu tiên của triều Tiền Lê.  
 

Từ bấy trở về sau, trải qua các triều đại Lý, Trần, 
Nguyễn… các vua chúa đều làm theo và tịch điền trở thành Quốc 
lễ  – lễ cày ruộng!  
 

Vua đi cày! Chắc chắn không phải vì thời đó nhân dân  ta 
thiếu… lực điền, thiếu lao động, đến mức phải huy động đến cả 
Vua! Càng không phải vì chẳng có công việc gì để làm, sợ “nhàn 
cư vi bất thiện”, mà Vua phải ra ruộng đi cày cho khuây khỏa! 
Cần nhớ rằng, khi Lê Hoàn lên làm vua, bên trong thì phải lo trấn 
áp các hào trưởng và sứ quân không chịu tuân phục, bên ngoài thì 
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lo chống ngoại xâm (quân Tống và quân Chiêm Thành).  Việc 
triều chính ngổn ngang trăm mối. Vậy có thể khẳng định, việc 
cày tịch điền, chỉ có một nguyên cớ thôi, đó là Vua muốn thực sự 
quan tâm đến đời sống của dân, khuyến khích dân tăng gia sản 
xuất cải thiện đời sống, sau nhiều năm đất nước trải qua chinh 
chiến. Quả vậy, theo  www.hanam.gov.vn:  “Các cuốn sử cũ đều  
ghi chép Lê Hoàn… tiến hành lễ cày tịch điền, nhằm mục đích 
khuyến khích sản xuất nông nghiệp”. 
 

Vua đi cày! Với một đất nước mà nông dân chiếm một tỉ lệ 
dân số rất cao như nước ta, thì đó là biểu hiện cụ thể nhất của sự  
gần dân, của quan niệm  dân vi bản, mà các triều đại đã nói rất 
hay, nhưng thực hiện nhiều khi không tương xứng! Triều đại nào 
thì nông dân cũng đóng vai trò quyết định đến sự hưng vong của 
triều đại đó.  
 

Vua đi cày, thì quan làm sao dám chỉ biết ngồi võng lọng 
hạch sách nhân dân? Nạn quan liêu hách dịch, nhờ đó mà cũng 
hạn chế đi rất nhiều. Vua đi cày, tấm gương mẫu mực to lớn đó 
cũng đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh noi theo. Chắc hẳn 
chúng ta không ai không có ít nhất một lần trông thấy trên truyền 
hình, hình ảnh vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, ngồi đạp guồng tát nước chống hạn cùng nông dân? 
Học trò của Hồ  Chí Minh cũng có nhiều người làm được những 
công việc tương tự: Nguyễn Chí Thanh từng lội ruộng cấy cùng 
nông dân, bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc đã có lần cải trang làm kẻ 
hành khất để tìm hiểu đời sống thực của dân thời bao cấp! 
 

Vua đi cày đã từng là Quốc lễ. Trong ngày Quốc lễ  đó, 
dân và Vua cùng xuống ruộng đi cày, chứ không phải là dùng đại 
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tiệc hay lên lầu xem bắn pháo hoa. Đại tiệc cũng tốt, pháo hoa 
cũng tốt, bởi đó là hình ảnh của  đất nước phồn vinh; nhưng giá 
như có thêm những lễ kiểu như lễ Tịch điền! 
 

Được tin đầu năm mới này, năm con Trâu, nhằm ngày 6 và 
7 Tết, tỉnh Hà Nam dự kiến sẽ tổ chức “Phục dựng đại lễ Tịch 
điền” tại chân núi Đọi (huyện Duy Tiên), tức tại chính nơi lần đầu 
tiên cách nay trên một ngàn năm, vua Lê Đại Hành đã thực hiện 
việc đi cày. Một việc làm vô cùng ý nghĩa! Và ý nghĩa sẽ còn to 
lớn hơn, nếu như đó không chỉ dừng lại ở sự  phục dựng, trình 
diễn.Phục dựng đại lễ Tịch điền  là một việc làm mang tính ôn cố 
tri tân. Học người xưa không nhất thiết cũng phải vác cày lội 
ruộng như Lê Đại Hành, hoặc xuống đồng tát nước như Hồ Chủ 
tịch. Nhưng cái tinh thần cốt lõi của tịch điền là  gần dân, thương 
dân, vì dân, lo cái lo của dân; là trọng dân, trân trọng lắng nghe ý 
kiến, nguyện vọng của dân; là “lấy dân làm gốc”-  phải được 
thấm nhuần trong tư tưởng, phẩm cách cũng như hành động cụ 
thể của người cán bộ cách mạng.  
 

Vâng! Đó là cách tốt nhất nhớ lại Lễ Tịch điền  -  một thời 
đã được tôn làm Quốc lễ!  
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NGƯỜI CÓ HÀM RĂNG… CHUỘT 
Vào dịp Tết năm trước, khoa Răng-hàm-mặt bệnh viện 

tỉnh H, tiếp nhận một ca bệnh khá kỳ lạ: Hai hàm răng của bệnh 
nhân bị mòn đi rất nhanh, nếu không được thay thế kịp thời e 
rằng sắp mòn đến... lợi! 
 

Bác sĩ nha khoa hỏi bệnh nhân về tình trạng bệnh diễn 
biến đã lâu chưa thì  được trả lời trước kia người này vốn có hàm 
răng chắc khỏe. Bệnh kỳ lạ này mới khởi phát cách đây vài năm, 
kể từ ngày ông ta được đề bạt lên sếp! Mà công việc đâu có nặng 
nhọc, bận rộn gì lắm, chỉ tội cái phải đi… chiêu đãi, nhậu nhẹt 
nhiều. Mình chiêu đãi người ta; người ta lại chiêu đãi mình… 
Làm  ăn trong cơ chế thị trường nó phải thế!  
 

Nghe đến đấy, bác sĩ gật gù, mỉm cười: Tôi hiểu, tôi rất 
hiểu và tìm ra nguyên nhân rồi, thôi sẽ thay cho ông hai hàm răng 
giả. Nhưng chỉ vừa xuất viện chưa đầy một tháng, bệnh nhân đã 
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lại đến yêu cầu thay hàm răng khác, vì những chiếc răng mới thay 
còn mòn nhanh hơn cả răng cũ! Chiều ý bệnh nhân, bác sĩ trưởng 
khoa đành ký giấy xuất ra hai hàm răng ngoại cực hảo hạng mới 
nhập từ nước ngoài về. Nhưng cả lần này nữa, chỉ tồn tại được 
đúng hai tháng, khoa Răng-hàm-mặt lại được tiếp nhận ngài bệnh 
nhân quen thuộc nọ! 
  

Một cuộc hội chẩn, gồm hầu hết các bác sĩ chuyên khoa 
đầu ngành trong và ngoài tỉnh, đã được tổ chức tại Trung tâm hội 
thảo khoa học. Có mấy chuyên gia người nước ngoài, đang giảng 
chuyên đề tại mấy bệnh viên nha khoa trong nước, cũng được 
mời đến dự. Rất nhiều phương án được đề xuất, nhưng cho đến 
ngày họp thứ ba vẫn chưa có phương án nào được chấp nhận; kể 
cả ý kiến tham gia hội thảo của một tiến sĩ về lĩnh vực cơ khí 
chính xác, vốn là phu quân của nữ bác sĩ. chuyên khoa II tại bệnh 
viện, có gợi ý nên chế tạo hàm răng giả bằng thép hợp kim đặc 
biệt, vừa có tính năng chống gỉ, chống mài mòn cơ học, vừa có 
khả năng ngăn chặn sự xâm thực của tất cả các loại vi khuẩn hay 
hóa chất.  
 

May mắn sao, đến sáng ngày hội thảo thứ tư, có một nha sĩ 
trẻ, mới tốt nghiệp mấy bằng đại học ở nước ngoài về, đã trình 
bày một phương án vô cùng táo bạo: Dùng răng chuột để cấy vào 
cho bệnh nhân! Thoạt tiên, ai cũng lấy làm ngỡ ngàng, tưởng như 
chàng trai trẻ này có ý đùa cợt gì  đây. Thậm chí có một vị cán bộ 
quản lý nọ, một người rất có uy tín trong ngành y, đã phát biểu 
đòi đưa nha sĩ trẻ này đi kiểm tra thần kinh! Đến chiều thì mọi bế 
tắc mới được giải quyết. 
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Thì ra phương án của nhà khoa học trẻ này đã  được xây 

dựng trên cơ sở “thuyết mài răng"của Xécghêep, nhà sinh vật học 
Nga nổi tiếng thế giới. Theo thuyết này,  loài gặm nhấm có đặc 
điểm rất phàm ăn và hay đục khoét (điều đó thì ai chả biết!) nên 
thiên nhiên đã phú cho chúng bộ răng có đặc tính hơn hẳn các 
động vật khác. Đó là khả năng tự mọc dài ra theo thời gian.  
 

Theo học thuyết trên, bình quân mỗi tháng răng chuột 
đồng có thể dài ra tới ba xăngtimét! Răng chuột chù còn mọc 
nhanh hơn thế. Nhờ đặc tính  hơn người này, nên tuy loài gặm 
nhấm phải thường xuyên tiếp xúc với các thức ăn cứng rắn, 
nhưng chúng không hề lo phải tìm  đến các bác sĩ nha khoa để 
trồng răng! Minh hứng là không hề tồn tại bất kì m ột khoa Răng-
hàm-mặt-chuột nào trên thế giới này cả! Như vậy, chuột không 
những không sợ mòn răng, mà còn phải thường xuyên mài cho 
răng mòn bớt đi, một khi tốc độ mòn chậm hơn tốc độ mọc dài ra! 
(Thảo nào, nhiều đêm cứ nghe tiếng chuột gặm giường tủ ken 
két!).  
 

Sau một hồi tranh cãi đến gần nổ tung hội trường, cuối 
cùng, tất cả các thành viên dự cuộc hội thảo có một không hai 
này, đã bỏ phiếu tán thành phương án của nha sĩ  trẻ nọ. Cuộc 
phẫu thuật thay răng chuột (hình như là chuột chù, vì răng của 
bệnh nhân chúng ta mòn nhanh quá!)  đã  được thực thi và thành 
công mỹ mãn! Từ đấy, không còn thấy bệnh nhân quen thuộc nọ 
quay trở lại. Sự kiện đó đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của 
nền y học nha khoa tỉnh nhà! Người ta đã nghĩ đến chuyện đề 
nghị cấp trên trao huân chương cho tác giả đề tài dùng răng chuột 
thay thế táo bạo này! 
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Nhưng, việc đề nghị huân chương chưa kịp xem xét thì 

bỗng một hôm khoa Răng-hàm-mặt bệnh viện nói trên, lại xôn 
xao về một ca bệnh kỳ lạ khác. Bệnh nhân là một ông to béo, có 
hai hàm răng chìa ra như răng vổ, nhưng dị dạng hơn răng vổ rất  
nhiều lần! Đã thế, bệnh nhân không chịu ngồi yên, cứ lùng sục 
các đồ vật bằng gỗ, bằng sắt thép để gặm nhấm và nhai rau ráu! 
Bệnh viên phải huy động các chú bảo vệ vào ôm giữ lấy bệnh 
nhân, nếu không ông ta sẽ ăn hết cả cọc màn lẫn dụng cụ nghề 
nghiệp của bác sĩ phòng khám! 
  

Khi lưu bệnh nhân lại khám, người ta đo được các thông 
số sau đây: Cứ sau mười phút, toàn bộ răng của ông ta lại mọc dài 
ra một milimét (đúng bằng tốc độ mọc của răng chuột chù!). Rõ 
ràng tình trạng này nếu không kịp thời được ngăn chặn, thì chỉ 
sau một vài ngày, hàm răng quái quỷ kia sẽ mọc dài ra tới hàng 
gang tay chứ chẳng chơi! 
  

Không hiểu rồi các bác sĩ khoa Răng-hàm-mặt sẽ xử trí vụ 
này ra sao? Còn chúng tôi, qua trò chuyện với người nhà bệnh 
nhân có mặt tại phòng khám lúc đó, đã phát hiện ra rằng, bệnh 
nhân này không phải ai xa lạ, mà chính là cái ông năm xưa bị 
bệnh mòn răng, đã  được cấy bộ răng chuột theo sáng kiến của 
người bác sĩ trẻ! Thì ra ông ta mới nghỉ hưu vài tháng. Ông ta về 
hưu nhưng hàm răng chuột trong miệng lại không có chế độ hưu! 
Thế là nó cứ dài ra, dài mãi ra như thế đó!  
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CHỐNG THAM NHŨNG 
KHÔNG CHỈ LÀ CHỐNG NỘI XÂM 

 
Lâu nay, Đảng và Nhà nước ta đã coi công cuộc chống 

tham nhũng là chống giặc nội xâm. Nhưng xem xét cụ thể, thì 
nhiều khi chống tham nhũng, không chỉ là chống nội xâm, mà 
còn là chống lại chính mình, chống lại chính lợi ích gia đình 
mình!  Bởi thế, chống tham nhũng là một công việc vô cùng khó 
khăn, phức tạp. 
 

Chống tham nhũng phức tạp bắt đầu ở chỗ "duy danh định 
nghĩa" hai chữ  tham nhũng. Chúng ta thường nói rất nhiều về 
vấn đề gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, vậy mà thực tế thì lại 
cứ lạm dụng tiếng nước ngoài, đặc biệt là chữ Hán. Ăn cắp - cho 
dù là ăn cắp của riêng hay của công cũng vẫn là Ăn cắp, không có 
lý Quan ăn cắp thì sang hơn kẻ trộm cắp, nên phải đổi lại thành 
tham nhũng? Thế là dẫn đến việc phải định nghĩa cái từ tham 
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nhũng ấy để đưa vào luật  -  mà đáng ra chỉ cần gọi đích danh tội 
đó là Ăn cắp, thì không cần giải thích gì nữa, không ai thắc mắc, 
hiểu lầm được nữa (Xin đọc thêm bài: "Ở ta làm gì còn... bọn 
tham nhũng" đã  đăng trên Tầm nhìn net (http://tamnhin.net/tieu-
diem/7184/O-ta-lam-gi-con-bon-tham -nhung--.html ), sau đó 
được Tuần Vietnamnet.vn  và một vài trang mạng khác đăng lại). 
  

Chống tham nhũng phức tạp còn bởi hành vi trộm cắp này 
đã "ngấm vào máu", đã trở thành "phương châm sống" của một 
bộ phận cán bộ có chức có quyền. Trong dân gian đã truyền tụng 
câu này: “Hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Đó chính là “tuyên 
ngôn” của bọn tham nhũng! Cơ sở nào để có “tuyên ngôn” như 
vậy? Xin thưa, chính là sự nhận định sau đây của bọn chúng:  
 
Không phải mọi vụ tham nhũng đều bị phát hiện, 
phát hiện chưa chắc đã đủ bằng chứng;  
có đủ bằng chứng chưa chắc đã xử được;  
xử được chưa chắc đã buộc tội được;  
buộc tội được chưa chắc đã phải đi tù;  
đi tù chưa chắc đã phải “ngồi bóc lịch”;  
ngồi bóc lịch chưa chắc đã ngồi mãn hạn!  
 

Nên bọn tham nhũng rất liều lĩnh hoành hành là vì vậy! Đó 
cũng là tình trạng chung của thế giới, không riêng gì Việt Nam ta. 
Là tình trạng chung của nhiều thời đại chứ không chỉ một thời đại 
nào! 
 

Chẳng thế mà đầu năm 2008, trong cuộc họp với Hạ viện 
Nga hôm 11-3-2008, Thủ tướng Nga Vladimir Putin  đã phải đề 
xuất hình phạt: “Phải chặt tay những kẻ ăn hối lộ giống như thời 
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Trung cổ”! Ông nói: “Chỉ cần bắt đầu thi hành hình phạt này, nạn 
ăn hối lộ sẽ chấm dứt ngay lập tức” (theo  tienphong online  -  thứ 
tư, 12-03-2008, Công an Tp HCM 13-3-2008). Ôi! Nghe mà rợn 
cả tóc gáy! Đúng là man rợ kiểu Trung cổ!  
 

Hồi năm 2008 khi mới nghe tuyên bố trên của ông Putin, 
đã có người nói: Liệu sẽ là bao nhiêu triệu cái tay người Nga sẽ bị 
chặt đi đây, nếu ông Putin làm thật? Điều đó còn chờ xem, nhưng 
điều dự đoán sau của ngài Thủ tướng thì có thể tin được:  Chỉ cần 
thật sự bắt đầu thi hành hình phạt này, thì có khi chỉ mới chặt vài 
trăm cái tay thôi, cũng đã  đủ chấm dứt ngay lập tức nạn quan 
tham!  Nước ta thời các vua Trần cũng đã có chuyện: Khi phu 
nhân Trần Thủ Độ có ý muốn xin cho con cháu lên chức này chức 
kia, Trần Thủ Độ đã nói: “Được! Nhưng phải chặt mỗi đứa đi 
một ngón tay, để phân biệt các quan thực tài, với chúng, bọn bất 
tài, nhưng được làm quan vì là con cháu ta”! Nghe vậy phu nhân 
đành phải chấm dứt những chuyện xin xỏ tương tự! 
 

Dân ta xem thời sự  trên VTV, thường hay bình luận: Phải 
mạnh tay xử lý quan tham như bên Trung Quốc, tức phải bắn bỏ 
ngay những tên đầu sỏ, để làm cho chúng chùn bước! Phải làm 
đâu chắc đấy, chứ cứ  bắt, rồi tha; nay có tội, mai vô tội; xử tội 
này, để lại tội kia; hoặc kéo dài điều tra theo kiểu  để lâu cứt trâu 
hóa bùn... thì sẽ dẫn đến nhờn pháp luật! Đảng và Nhà nước ta 
không phải không có chủ trương MẠNH TAY, nhưng tại sao 
thực tế Dân vẫn chưa thấy mạnh? Có thể là bởi nguyên nhân này 
chăng: Cơ quan chống tham nhũng đúng ra  phải hoạt động độc 
lập, thì khi thảo luận ở Quốc Hội, người ta lại muốn "nhất nguyên 
hóa", với lý lẽ "Đã giao chân ga thì phải giao cả chân phanh" -  ví 
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von thật dân dã! Quên rằng như thế chẳng khác gì vừa đá bong 
vừa thổi còi cả! 
 

Phải mạnh tay! Thật sự mạnh tay! Đó là biện pháp trước 
nhất, ít ra cũng là trong bối cảnh hiện nay! Không Trung cổ  kiểu 
Putin, nhưng cần thấy rằng, đối với một người, mạng sống là vô 
cùng quan trọng. Một khi mạng sống đe dọa bị xóa bỏ thì tham 
đến mấy cũng phải chờn! Cho nên cách bắn bỏ của Trung Quốc 
có thể cũng rất hiệu quả! 
 

Chống tích cực chính là phòng vững chắc! Khi quân xâm 
lăng đã tràn vào bờ cõi, thì chống xâm lược phải là hàng đầu. 
Tương tự, khi “giặc nội xâm” đang hoành hành trước mặt như 
hiện nay, thì chống phải là biện  pháp trực tiếp, tối khẩn, để chặn 
đứng chúng lại! Lâu nay chúng ta cứ sợ chống mạnh quá, là 
không đúng với phương châm lấy xây làm chính. Làm và nghĩ 
như thế chính là xa rời quan điểm vừa xây vừa chống của Đảng. 
Vụ án “xử tử Cục trưởng quân nhu Trần Dụ Châu” thời kháng 
chiến chống thực dân Pháp1, người mà trước đó bốn năm Bác đã 
ký quyết định đề bạt, như những thông tin ta được biết đến nay – 
là một điển hình của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc chống 
tham nhũng  –  “công ra công, tội ra tội”: “Công không ai phủ 
nhận nhưng tội thì lớn hơn, tội làm mất lòng tin của nhân dân, tội 
này không thể tha thứ”2; không thể lầm và càng không thể lẫn! 
Điều đáng lưu  ý  ở đây là, thời Bác Hồ ký quyết định tử hình  đối 
với Trần Dụ Châu, tham nhũng còn rất ít, không phổ biến như 
hiện nay, nhưng quyết định của Bác chính  là hành động cương 
quyết dập tắt tệ tham nhũng.  
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Trong giai đoạn toàn quốc đang học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh, thiết tưởng việc nhắc lại những bài học về 
vụ án này là rất cần thiết!  
 
---------------  
1. Vụ án Trần Dụ Châu là vụ án tham nhũng nổi tiếng những năm 50 
của thế kỷ trước. Vụ này đã  được nhà báo Hồng Hà viết trên báo  Cứu 
Quốc  ngày 20-9-1950: Châu lấy cắp của công quỹ một số tiền lớn: 
57.959 đồng Việt Nam, 149 đôla Mỹ, các tài sản khác trị giá 143.900 
đồng Việt Nam. Giá gạo ở Thái Nguyên – Bắc Cạn năm 1950 là 50 
đồng/một kg,  (“57959 đ + 143900 đ = 201859 đ): 50 đ = 4020kg!”- 
Tr.H.Th). 
2.  Nghệ sĩ Tiến Lợi, người đóng vai Bác Hồ trong vở kịch Đêm Trắng, 
trả lời phỏng vấn báo Điện tử Đảng Cộng Sản (Ngày 22-8-2007).  
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PHÒNG hay CHỐNG? 

 Người Việt Nam mình thường có tính cả nể. Vì cả nể nên 
hay né tránh, ngại đụng chạm những vấn đề gọi là “nhạy cảm”. 
Nạn tham nhũng là một trong số những vấn đề đó.  

Cho nên lâu nay, mỗi khi bàn về tham nhũng, người ta cứ 
băn khoăn nên đặt vấn đề chống trước hay phòng trước, tức có 
nghĩa là nên coi trọng chống hay coi trọng phòng? Nếu coi trọng 
“chống” thì liệu có mất lập trường, có “nhìn” đời tối quá không; 
thậm chí còn lo không khéo lại rơi vào âm mưu “diễn biến hòa 
bình” của thế lực thù địch, thì nguy.  

Có một thực tế là: Kết quả thảo luận - ở cấp nào cũng vậy, 
thường phụ thuộc rất nhiều vào vai trò người chủ tọa, “người cầm 
cân nảy mực”, về cả trí tuệ lẫn ý chí. Và cuộc thảo luận xây dựng 
luật về tham nhũng ở Quốc hội (khóa XI), cũng chung số phận 
ấy. Nhiều đại biểu bàn cãi mãi, nhưng cuối cùng thỏa hiệp bằng 
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cụm từ khá êm tai, vừa lòng nhiều người: “Luật phòng chống 
tham nhũng”! 

 Quyết định như thế, người ta đã “quên” rằng, sinh thời Bác 
Hồ hầu như chỉ dùng từ chống tham nhũng, chứ không dùng từ 
phòng - mặc dù thời ấy, nạn tham nhũng chưa đến nỗi tệ hại và 
nguy hiểm như ngày nay. Người nhận định: “"Vì những người và 
cơ quan mắc bệnh quan liêu nên có mắt mà không thấy suốt, có 
tai mà mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ 
luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những cán 
bộ kém, tha hồ tham ô lãng phí"( Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995, T6. Tr 490).  Và: "Tham ô, lãng 
phí, quan liêu là bạn đồng minh của thực dân phong kiến, nó là 
kẻ thù của chúng ta, một loại kẻ thù không mang gươm súng 
nhưng rất nguy hiểm. Vì vậy, chống tham ô, lãng phí và quan liêu 
cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc ngoài mặt trận” 
(Hồ Chí minh, thực hành tiết kiệm và chống thanm ô, lãng phí, 
chống bệnh quan liêu, Nxb sự thật, Hà Nội 1981, tr 4.) – Lưu ý 
là, không phải sau này mà ngay thời ấy Bác đã coi tham nhũng 
như giặc, đánh tham nhũng như đánh giặc. Và: “Đảng ta luôn 
luôn kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, đoàn viên Thanh niên và 
nhân dân ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm và chống 
tham, ô lãng phí, quan liêu…cho nên từ nay, chúng ta bắt đầu mở 
cuộc vận động nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý 
kinh tế, tài chính, chống tham ô, lãng phí, quan lieu”( Sđd). 

Kiên quyết không chỉ trong cách nhìn nhận vấn đề, Người 
còn kiên quyết cả trong biện pháp hành xử: Ngay khi dành được 
chính quyền chưa bao lâu, ngày 23/11/1946 Hồ Chủ tịch đã ký 
sắc lệnh số 64 về việc thành lập Ban thanh tra đặc biệt, sắc lệnh 
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này quy định Ban có quyền “đình chỉ, bắt giam bất cứ nhân viên 
nào trong UBND hay của Chính phủ đã phạm lỗi trước khi mang 
ra Hội đồng chính phủ hay tòa án đặc biệt xét xử”. Không chỉ 
kiên quyết trong biện pháp, Người còn kiên quyết trong hành 
động: Vụ án Trần Dụ Châu trong Kháng chiến là một ví dụ. 

Rất tiếc, chính thời chúng ta đang sống đây, mới hữu 
khuynh cả trong nhận định lẫn biện pháp và cách làm khi không 
chỉ ra được mục tiêu quyết liệt lúc này, lúc mà “Tình trạng tham 
nhũng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của 
một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên đang cản trở việc thực 
hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, gây bất bình, 
làm giảm lòng tin trong nhân dân"( Văn kiện đại hội lần thứ VIII 
của Đảng Nxb CTQG, Hà Nội 2001)”; lúc mà nạn tham nhũng đã 
làm suy yếu lòng tin của Dân đối với Đảng, đối với Chế độ, đe 
dọa sự tồn vong của Chế độ (báo sơ kết 5 năm triển khai thực 
hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) gửi đến kỳ họp thứ 
3, Quốc hội khóa XIII) – Nạn tham nhũng không còn là chuyện 
phòng nữa bởi nó đã hiển hiện rõ mồn một ở tất cả mọi ngóc 
ngách cuộc sống, có mặt ở khắp mọi hoạt động kinh tế, xã hội… 
cho nên vấn đề phải là chống, lấy chống làm biện pháp hàng đầu 
chứ không phải là phòng, chống quyết liệt như chống giặc ngoại 
xâm, đúng như nội dung các nghị quyết của Đảng!  

Vâng! Để nghị quyết TW 5 phát huy hiệu quả, thiết nghĩ, 
cần sớm thay cụm từ phòng chống tham nhũng bằng cụm từ 
chống tham nhũng, trong ngôn từ cũng như trong văn bản pháp 
quy. Đấy cũng chính là trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập 
đạo đức Hồ Chí Minh. 
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NƯỚC NAM TA HIỆN LÀM GÌ CÒN 
BỌNTHAM NHŨNG? 

"Nước Nam ta hiện làm gì còn bọn THAM NHŨNG"! - 
Tôi dám lớn tiếng nói thế là bởi có căn cứ hẳn hoi, mà là căn cứ 
rất khoa học, rất đáng tin cậy nữa cơ đấy. Trước khi xem xét vấn 
đề còn hay không còn bọn THAM NHŨNG, thì phải tìm hiểu 
ngọn ngành xem THAM NHŨNG là cái gì? Thế nào gọi là 
THAM NHŨNG cái đã.  Đây là việc hệ trọng liên quan đến nhiều 
người, thậm chí cả một thế hệ,  nên không qua loa đại khái dẫn 
đến nhận định hàm hồ được. 
 

Vậy THAM NHŨNG là gì?  
 

"Bách khoa toàn thư", một tác phẩm công phu và trí tuệ 
của đất nước vừa được hoàn tất và công bố công khai trên "mạng" 
Internet, đã  định nghĩa THAM NHŨNG là: "hành vi của những 
người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để 
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sách nhiễu, tham ô, nhận hối lộ hoặc cố ý làm trái chính sách, chế 
độ, thể lệ về kinh tế - tài chính vì động cơ vụ lợi, gây thiệt hại cho 
tài sản của nhà nước, tập thể và cá nhân, xâm phạm hoạt động 
đúng đắn của các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, xã hội..." 
(http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=1 
C68aWQ9NTczMCZncm91cGlkPSZraW5kPWV4YWN0JmtleX 
dvcmQ9VGhhbStuaCVjNSVhOW5n&page=1). 
 

Định nghĩa trên có mấy ý: 
1/ THAM NHŨNG (là) "hành vi của những người có chức vụ, 
quyền hạn...  ". Vậy là đã có thể loại ra chừng khoảng trên chín 
mươi chín phần trăm dân số nước Nam ta khỏi đối tượng xem xét 
rồi (Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc nói trên 
tienphong.vn (thứ bảy, 08-03-2008): “Thực tế, bộ máy cán bộ 
công chức của chúng ta  hiện còn lớn, khoảng 1,7 triệu người 
(chưa kể 300.000 cán bộ công chức cơ sở". Vậy thì số người  có 
chức vụ, quyền hạn chắc chỉ độ già nửa triệu, chiếm chưa đầy 
một phần trăm dân số nước ta?). Mà môt đất nước đã có tới trên 
chín mươi chín phần trăm không tham nhũng thì quả đã là một 
Đất nước đáng nể rồi. 
 
2/ Cũng theo định nghĩa trên, thì không phải tất cả những người 
có chức vụ, quyền hạn đều là tham nhũng cả đâu, mà chỉ những 
kẻ "đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, tham ô, nhận 
hối lộ hoặc cố ý làm trái chính sách, chế độ, thể lệ về kinh tế -  tài 
chính vì động cơ vụ lợi... ", mới bị gọi là THAM NHŨNG. Thế là 
lại loại thêm được khá nhiều đối tượng nữa.  
 
3/ Nhưng không phải cứ thấy ai đó "lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
để sách nhiễu, tham ô, nhận hối lộ hoặc cố ý làm trái chính 
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sách,..." là liệt ngay vào danh sách những kẻ THAM NHŨNG 
được, bởi, vẫn theo "Bách khoa toàn thư", còn phải xét thêm một 
yếu tố quan trọng nữa, là phải: "gây thiệt hại cho tài sản của nhà 
nước, tập thể và cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các 
cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, xã hội...".  Vậy đấy, tham 
nhũng mà chưa có đủ bằng chứng chứng tỏ người đó đã gây thiệt 
hại... thì chưa thể gọi là THAM NHŨNG được.  
 

Cứ căn cứ vào ba điểm định nghĩa đó, thì quả là việc đi 
tìm tham nhũng ở nước ta, chả khác gì "mò kim  đáy biển" -  mà 
là BIỂN ĐÔNG hiện đang có tranh chấp, thì còn khó khăn nguy 
hiểm gấp vạn triệu lần! Đúng không? Chẳng trách cái cơ quan 
phòng -  chống tham nhũng ở nước  ta, lập ra mấy năm nay nhưng 
hiệu suất công tác thì rất thấp là quá phải rồi! 
 

Sách "Bách khoa toàn thư" còn trích dẫn thêm: "Pháp lệnh 
Chống tham nhũng, ban hành ngày 26.2.1998 (được sửa đổi, bổ 
sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh 
Chống tham nhũng được Quốc hội khoá X thông qua ngày 
28.4.2000)... Mục A, Chương XXI, Bộ luật hình sự quy định các 
tội phạm về THAM NHŨNG  gồm:  
1. Tham ô tài sản;  
2. Nhận hối lộ; 
3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;  
4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 
5. Lạm quyền trong khi thi hành công vụ;  
6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người  
khác để trục lợi;  
7. Giả mạo trong công tác." 
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Đấy là theo Tự điiển của các bậc trí thức lừng danh, chứ cứ nôm 
na, thì dân ta vẫn hiểu, THAM NHŨNG là phải có đủ hai yếu tố: 
Một là THAM và hai là NHŨNG. Tham thì hầu như đó là thuộc 
tính của muôn loài rồi, từ con người đến con vật đều sẵn có máu 
tham, mà hình như người Nam ta lại có nhiều điều kiên thể hiện 
cái "thuộc tính" THAM ấy hơn cả! - Không tin hả? Xin dẫn 
chứng nhé: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có lần nói với 
Kiều bào rằng: "Ở Việt Nam, không muốn tham vẫn phải động 
lòng tham" (Trích phát biểu khai mạc "Hội nghị người Việt Nam 
ở nước ngoài lần thứ nhất", 21/11/2009  -  Bài 'Lắng nghe tâm tư 
nguyện vọng của kiều bào'  http://www.vnexpress.net/GL/Xa-
hoi/2009/11/3BA15E7A/).  
 

Vậy thì trong bối cảnh hiện nay, đã là dân Nam, khó có 
một ai không động lòng tham?!. Cho nên khi nói THAM là 
"thuộc tính" của người Việt Nam, chắc không còn ai phản 
ứng?!.Và như vậy, THAM ở nước ta chỉ nên coi là một lỗi hơn là 
một tội - quy là tội thì lấy đâu đủ trại giam để giam tội phạm?!. 
Còn yếu tố NHŨNG thì khác. Nếu hiểu một cách giản lược ra thì 
NHŨNG là hành vi gấy sức ép thô bạo để đòi hay buộc người 
khác phải đút lót, hối lộ mình. Không thế, không thể gọi là 
NHŨNG được. Thời buổi ngày nay, làm gì còn có chuyện những 
người có chức  vụ, quyền hạn... phải nhũng nhiễu dân mới kiếm 
được của đút nữa? Theo ông bí thư thành uỷ Hà Nội thì: "Có 
quyền lực nên người khác cứ đưa hối lộ cho dù họ không đòi" 
(Phát biểu tại cuộc họp "giao ban quận huyện" sáng 25/12/2009).  
Đúng quá đi! Có đòi đâu?   
 

Vậy xét trên bình diện tổng thể  -  theo cả cách định nghĩa 
của Bách khoa toàn thư, Pháp lệnh chống tham nhũng lẫn cách 
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hiểu dân dã, thì, hiện thời nước Nam ta, không còn có ai là 
THAM NHŨNG nữa? Bọn tham nhũng đã bị xoá bỏ sạch sành 
sanh không còn mảy may một mống nào nữa rồi - Đúng chưa, 
thưa quý vị? - Không chỉ phải công nhận là đúng mà còn phải 
phấn khởi lên, tươi vui lên nữa, nghe chửa!..    
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BÁN DÂM và THAM NHŨNG 

Mấy hôm nay, báo chí chính thống cứ ầm ĩ đưa tin về mấy 
vụ BÁN DÂM của một số “chân dài, hoa hậu, người mẫu”. Làm 
như vừa “phát hiện” ra một chuyện tầy đình ảnh hưởng lớn tới sự 
an nguy quốc gia! Việc bán dâm như thế đúng là sự suy đồi trong 
lối sống của một bộ phận chị em, những phụ nữ xinh đẹp và nổi 
tiếng. Xinh đẹp, nổi tiếng mà vẫn sẵn sàng bán đi cái phẩm hạnh 
của mình, cái “đáng giá ngàn vàng”, để mua vui một lát cho các 
đại gia lắm tiền, nhiều của, rửng mỡ, hám sắc dục. Thật xấu xa, 
đồi trụy, đáng lên án, mà…  cũng đáng thương! 

Nhưng, việc “bán dâm”, suy cho cùng, là việc chị em bán 
cái của chị em (còn có những tên gọi rất mỹ miều là “hoa”, là 
“bướm”!), một thứ hàng hóa hoàn toàn là của riêng, như dân gian 
thường nói: “vốn tự có”, cha mẹ sinh ra đã có, Trời ban cho mà 
chị em có, không động đến một đồng tiền thuế của dân, của nước. 
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Là món hàng được cất kĩ, che giấu kín, nhưng không phải hàng 
lậu, càng không phải hang quốc cấm. Hoàn toàn không phải là 
của công hay tài sản tập thể (ngay cả khi chị em đã đem nó bán 
cho rất nhiều khách mua dâm!). Người có quyền lợi liên đới duy 
nhất trong chuyện này, có lẽ chỉ là đức lang quân của chị em, nếu 
chị em đó đã lập gia đình. Điều này khác hoàn toàn với tham 
nhũng. Bọn tham nhũng là bọn không mất một cái gì của riêng 
chúng, nhưng được thì được vô kể. Hàng trăm tỉ, thậm chí hàng 
nghìn tỉ công quỹ chứ đâu vài nghìn đô-la bọ? 

Bán cái ‘tự có” của mình, chị em được vài nghìn đô-la 
(báo chí nói vậy). Như thế là “đắt”, là “phải giá” hay “rẻ”? Điều 
đó thuộc vấn đề “thuận mua vừa bán” theo đúng nguyên lý quan 
trọng nhất của kinh tế thị trường. Nên trong cái  chuyện mua bán 
ấy, nếu bán “hớ” thì thiệt vào bản thân chị em và bán được giá 
hời, thì cũng chỉ lợi cho bản thân chị em mà thôi. Chả ảnh hưởng 
gì đến một ai cả! Về điểm này, bọn tham nhũng rất giống chị em 
bán dâm: Đó là họ cũng bán cái “tự có” của họ - không phải cái… 
“nghìn vàng” mà là lương tâm (cho nên, “quan tham” chả bao giờ 
lại có lương tâm cả, câu “lòng tham vô đáy” chính là có nguyên 
cớ từ đấy!). Và bán với giá rất hời, cái giá có thể nuôi sống mấy 
mươi đời nhà tham!    

GÁI BÁN DÂM và QUAN THAM còn giống nhau ở 
điểm: Rất hiểu chữ “thời” và rất biết tận dụng nó. Bởi “quan nhất 
thời” và “xuân có thì”. 
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Nhưng báo chí không hề đả động hoặc đả động rất yếu, rất 

khéo, rất “bản lĩnh nghề nghiệp” đến bọn mua dâm. Một câu hỏi 
được đặt ra là “ai mua dâm? Anh công nhân, anh nông dân hay cả 
anh trí thức quèn nữa, dù có “thèm muốn” đến mấy, cũng phải 
“nhịn”, chứ lương không đủ ăn, lấy đâu ra số tiền hàng nghìn đô-
la để “mua” của chị em với giá như thế? Vậy hoàn toàn có thể 
khẳng định: bọn người “mua dâm” phải và chỉ là những kẻ “ngồi 
trên đống tiền”, bọn “coi tiền như rác”, bọn “ho ra bạc, khạc ra 
tiền”, bọn chuyên tiêu “tiền chùa”, sẵn sàng “đốt” tiền vào mọi 
cuộc trác táng mà không hề sợ khuynh gia bại sản! Bọn này với 
bọn tham nhũng là một. Hoặc nó là con cháu bọn quan tham, 
hoặc nó chính là quan tham.  

Hầu như chỉ thấy hình ảnh chị em bán dâm trên mặt báo, 
mặt ti-vi, chứ chưa mấy khi thấy mặt bọn mua dâm. Có một thực 
tế là: Từ cô gái bán dâm mạt hạng, được vài chục nghìn đồng mỗi 
lần “đi” khách, đến các “hoa hậu, người mẫu” bán sự nổi tiếng 
của bản thân lấy vài nghìn đô, đều biết cúi gầm mặt xuống trước 
ống kính phóng viên. Trái lại, bọn quan tham chưa một tên nào 
biết xấu hổ, biết che cái bộ mặt thất nhân thất đức của chúng 
trước bàn dân thiên hạ. Nhiều tên còn thường xuyên nhơn nhơn 
chiềng cái mặt đáng phỉ nhổ của nó trên màn hình ti-vi mỗi ngày. 
Thế cho nên trong dân gian mới có câu: “Trông mặt, tắt ti-vi”! 

Nhưng nghĩ kĩ lại, chị em bán dâm cũng thật dại khờ. Vội 
gì mà khi bị phát hiện lại đi nhận ngay là bán, trong khi hoàn toàn 
có thể khai là cho? “Cho” thì làm sao bắt tội. Về điểm này, quan 
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tham khôn ngoan hơn chị em nhiều. Thứ nhất là khi bị tố giác, họ 
chối phăng và còn lớn tiếng đe dọa kẻ tố cáo nữa. Ngay khi bị bắt 
quả tang, bằng chứng dành dành, họ vẫn “chạy” các “cửa” để 
thoát tội. Thậm chí khi hết đường “chạy”, đã có lệnh tống giam, 
họ vẫn kịp “trốn” thoát để khỏi vào “bóc lịch” trong “nhà đá”! 
Chị em mà biết dùng chính cái tự có của mình ấy mà chạy, thì …    

***   

Gái bán dâm thời nào cũng có. Cứ “có cầu tất có cung”. 
Quan tham cũng vậy, thời phong kiến, tư bản hay XHCN đều có. 
Cứ quản lý lỏng lẻo là nảy lòng tham, là từ người cách mạng trở 
thành quan tham! 

Quan tham thì càng tham càng giầu sang (cả giầu lẫn 
sang). Lỡ bị phát hiện thì có bao nhiêu thế lực bao che – kể cả 
báo chí. Nếu lỡ bị  xử tù, thì loại tù nhân này cũng đàng hoàng 
béo tốt, chứ không “thân tàn ma dại” như bọn ăn cặp vặt, bọn 
trộm đêm. 

“Đánh đĩ chín phương cũng phải giữ một phương lấy 
chồng” – các Cụ xưa nhận xét về chị em bán “hoa” thế. Quan 
tham thì không. Mười phương, chúng vơ cả mười một!  

Gái bán dâm chỉ là kẻ “bán trôn nuôi miệng”, chẳng thể 
giầu và cũng chẳng thể sang! Đĩ ”có tàn có tán” như chị Tư Hồng 
thuở xưa, cũng không thể bén gót lũ quan tham ngày nay. 
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Bỗng nhớ đến một câu thơ của Tố Hữu, nhà – thơ – lãnh – 

tụ nổi tiếng một thời, mà thương cho phận “hoa hậu người mẫu” 
bán dâm thời nay: 

“Trên dòng Hương Giang 
          Em buông mái chèo…” 
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LỘC và QUAN THAM 

Lộc là danh từ, có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chồi non 
của cây. Giờ giao thừa bước sang năm mới, dân ta có phong tục 
đi hái một ít chồi non – gọi là “hái lộc”, rồi mang về bầy ở nhà 
trong mấy ngày Tết, với hy vọng, năm mới sẽ có nhiều lộc  – cái 
chồi non của cây trở thành biểu tượng của tiền của, thứ mà ai ai 
cũng khao khát, ai ai cũng vất vả lao động ngày đêm để kiếm 
được nó! Không có cái nghĩa này, chả mấy ai quan tâm đến cái 
chồi cây non nớt ấy. 

Nghĩa thứ hai là “bổng” của các vị quan chức – gọi là 
“bổng lộc”. Loại “lộc” này lớn, nhỏ tùy thuộc vào chức tước, gọi 
là “lộc tước”. Thông thường, chức tước càng cao, lộc càng lớn 
(Lương cao lộc hậu). Lộc này được cân đong bằng tiền, vàng, 
bằng xe hơi, bằng máy bay và bằng những dinh cơ sang trọng xây 
dựng nơi đắc địa, nơi tấc đất có giá hàng chục, hàng trăm tấc 
vàng… 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
156 

 

                                                                                                                                                 
Nghĩa thứ ba của lộc là “vật chất có giá trị do đấng linh 

thiêng ban cho” – Lộc Trời! Đấy là nội dung tâm linh của danh từ 
lộc.  

Xưa nay, lộc hầu như không bỗng dưng mà đến với ta. 
Muốn được lộc, con người cần phải cầu xin. Cầu xin ai? – Đương 
nhiên là cầu xin bề trên và thánh thần rồi. - Không thế, chẳng nhẽ 
lại đi cầu xin mấy ông bà nông dân, công nhân (là “chủ nhân ông 
đất nước” thật đấy, nhưng lấy đâu ra của mà phát lộc)?!.  

Bề trên thường ban lộc bằng chức bằng tước chứ ít khi 
bằng tiền của – Ban chức ban tước tức ban tiền, ban của rồi! 
Thánh Thần ban lộc bằng việc cho tín chủ “buôn một bán mười”, 
bằng cho “con nhang” được “nhất bản vạn lợi” và bằng cả việc 
cho “đệ tử” luôn “thăng quan tiến chức” nữa! Lòng tham con 
người vốn vô hạn, “chín đụn, muốn đụn nữa là mười”. Cho nên 
Thánh Thần cũng rất chiều lòng. Chả thế mà các đình chùa ngày 
càng có nhiều người đến cầu xin, càng kẻ giầu sang càng hay cầu 
xin (xưa, các cụ nói rồi: “phú quý sinh lễ nghĩa”),.. Không tin, 
vào dịp Lễ, Tết quý vị cứ thử đến chùa, đền, đặc biệt là đến 
những nơi được đồn đại là linh thiêng, mà xem. Chắc chắn sẽ 
thấy số người có của, có chức đông hơn nhiều lần dân thường. Có 
nơi ban tổ chức “lễ hội” còn phát phù hiệu mầu đỏ, mầu vàng 
phân biệt theo chức sắc, mầu nào được vào thâm cung, mầu nào 
chỉ ở ven ngoài, còn dân thường, đợi đấy!.. Thì ra cái sự bình 
đẳng, bình quyền mà Hồ Chí Minh nói trong cái ngày đọc Tuyên 
ngôn Độc lập, cho đến nay, vẫn chẳng thay đổi là bao! 

Đã nói đến chuyện cầu xin, lại là xin lộc, thì “lễ” phải lớn. 
Lễ lớn thì lộc lớn, kinh nghiệm thế. Lễ với bề trên cũng vậy, lễ 
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với Thánh Thần càng vậy (thì vẫn chả nghe nói “dương sao âm 
vậy”, “Trời sao đất vậy” đấy thôi?). Trên trần thì dùng “tiền thật, 
thóc tươi”, ngoại tệ mạnh càng tốt. Cõi âm thì dùng vàng mã, tiền 
âm phủ. Tại dinh thự bề trên dịp Lễ, Tết, xe con đủ chủng loại 
vào ra tấp nập. Phong bì phong bao rút ra chen lẫn tiếng cười nói 
rôm rả từ sáng tới khuya. Tại các đền chùa thì lò hóa vàng mã lúc 
nào cũng rừng rực lửa. Con nhang đệ tử chen vai thích cánh khấn 
vái xì xụp. Vài chục năm gần đây, người ta còn “phát minh” ra 
cách mới, không phải chỉ “xin” mà còn “vay” lộc nữa (vay của 
thánh thần thì có lẽ chỉ người Việt mình dám làm thế, chứ chắc 
chả nước nào trên thế gian này cả gan như vậy? – “của Chùa mất 
một đền mười” mà. Nhưng người Việt ta cũng biết trọng chữ 
“tín” lắm, năm trước vay, năm sau làm ăn khấm khá, lại lên “lễ 
tạ” và “trả nợ”. Rồi lại xin vay tiếp! Có người sợ không có trả, thi 
không vay mà chỉ khấn xin “nhặt nhạnh chút đồng rơi đồng vãi” 
của Thánh Thần (đôi khi không phải chỉ vì lo không có trả, mà 
còn là… tiếc không muốn trả, nên nói tránh đi thế!). 

Dân “ăn mày, ăn xin” làm gì có tiền xắm lễ cầu xin Thần 
Thánh, đành lê la ngoài cổng, cầu xin người đi lễ rủ lòng thương 
vậy. Mà ai chứ phu nhân các sếp lớn nhỏ, trong những hoàn cảnh 
như thế, thường hay thích làm việc thiện, thích thể hiện mình là 
người nhân đức lắm! Cho nên, tại các nơi Lễ hội, thường xuất 
hiện khá nhiều dân “cái bang” – điều này chứng tỏ họ cũng rất 
hiểu tâm lý các bậc phu nhân, phải không? 

Xin Thánh Thần thì có thể đàng hoàng, công khai (kể cả 
công khai nhờ thầy cúng làm sớ cầu khấn hộ). Nhưng xin bề trên 
thì không. Phải “tế nhị”, phải qua “trung gian”, phải “đi cửa sau”, 
phải cậy nhờ “phu nhân” (khi bề trên là nam) hoặc “phu quân” 
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(nếu bề trên là nữ). Lại còn phải biết lựa “thời điểm”, không thể 
bạ lúc nào cũng… xin. Dịp Lễ Tết mà làm việc đó là thuận lợi và 
rất hợp thời, lại dễ đạt nguyện vọng nhất. Ngoài ra, cũng có thể 
chọn những dịp gia đình bề trên có những sự kiện hệ trọng như có 
việc hiếu, việc hỷ hoặc có người đau yếu… (mà đôi khi chính 
một số bề trên cũng biết cách tạo “điều kiện” giúp kẻ dưới có dịp 
bầy tỏ, đồng thời giúp bề trên kiểm tra lòng trung thành cũng như 
sự biết ơn của kẻ dưới!). Phải chăng xuất phát từ thực tế này, mà 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải cảnh báo (Tại Hội nghị 
cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 - sáng 27/2): “Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể 
hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, 
tham nhũng, lãng phí; bè phái, cục bộ, mất đoàn kết; phong cách 
quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; lối 
sống xa hoa, hưởng lạc...” 

Lộc là thứ “bất khả tận hưởng”. Kinh nghiệm nhiều đời chỉ 
bảo thế. Nhờ thế mà có chuyện các phu nhân hay làm từ thiện và 
cũng nhờ thế các cháu con nhà nghèo khó, đôi khi cũng được 
“mở mày mở mặt” nhờ nhận được ít “đồng rơi đồng vãi” đó. 

Đánh vào tâm lý khát khao cầu tài cầu lộc ấy của một “bộ 
phận không nhỏ” chúng dân, một số đình chùa còn “sáng tác” ra 
nhiều thứ “lễ hội” mới. Chỉ căn cứ vào con số thống kê của Cục 
Văn hóa thông tin cơ sở, Bộ Văn hóa Thông tin vừa công bố, mỗi 
năm nước ta có tới 8.902 lễ hội – ấy là thống kê năm 2004, chứ 
nay chắc còn phải nhiều hơn nữa (http://vietbao.vn/Van-hoa/Viet-
Nam-co-8902-le-hoi-trong-mot-nam/70004243/181/). Có những 
“lễ hội ăn khách”, địa phương này làm, địa phương khác cũng bắt 
chước làm theo, mặc dù xưa nay không hề có lễ hội đó (“máu 
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tham hễ thấy hơi đồng là mê”) – Đó là sự tham dẫn đến trò lừa 
bịp. Chưa hết. Ăn theo lễ hội còn là nạn trộm cắp, cướp giật; nạn  
“chặt chém”, “móc túi” khách thập phương một cách tàn bạo, 
bằng những “dịch vụ” như ăn uống, nghỉ trọ, trông coi xe… – Cái 
này chính là sự tham gắn với cái ác! Kẻ cùng đinh ác và người 
giầu sang cũng ác. Càng muốn mau thỏa mãn lòng tham, càng 
phải tàn ác!  

Lộc tồn tại thất thường. Với người này thì hưởng cả đời, 
với kẻ kia lại chỉ được có một thời gian ngắn thì… “hết lộc”. 
Người ta bảo đó là do “hồng phúc” nhà ấy quyết định. Người hiền 
lành có lộc, thì lý giải là nhờ “tu nhân tích đức”. Kẻ sống thất đức 
mà vẫn có lộc, thì bảo nhờ kiếp trước sống nhân từ, nên kiếp này 
hưởng! Căn cứ vào những lý giải ấy, có thể suy ra: Vậy thì những 
kẻ hiện thời sống thất đức, lợi dụng quyền chức vơ vét hết lộc của 
dân, thì kiếp sau họ sẽ phải “trả”, trả rất đắt, đúng không? 

Nếu điều đó đúng thì sao nhỉ? Thì lộc lớn đến mấy, lộc 
cũng hết!  
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CHÚ MÈO CẢNH! 
Nhà lắm chuột quá! Trước kia chúng còn tránh ban ngày, 

chỉ hoành hành về đêm. Nay thì “moa-phú”, đêm ngày như nhau, 
cứ hở ra cái gì là lũ chuột chết tiệt lại ngoáy cái đuôi tởm lợm của 
nó vào ngay! Người ta bảo: Chó treo, mèo đậy, chứ với giống 
chuột, các cách ấy chả nghĩa lý gì. Thùng gạo đậy kín hẳn hoi, mà 
còn bị chúng khoét cả nắp để chui vào ăn thoải mái; nồi thịt treo 
vào quang sắt, vẫn bị chúng leo lên, nậy vung, khoắng gần hết! 
Thế thì thử hỏi ai mà chả điên chứ? Không chỉ ăn, lũ khốn kiếp 
này còn bậy ra khắp nơi; vo gạo thổi cơm mà không chú ý nhặt 
đãi, có ngày lẫn cả phân chuột là chuyện thường! 
 

Như vậy là đã dùng  đủ cách phòng ngừa rồi, nhưng chuột 
vẫn ngang nhiên hoành hành. Buộc chủ nhà phải tỏ thái độ dứt 
khoát, nghĩa là quyết định phải  chuyển sang lấy "chống làm 
chính".  
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Chống tích cực chính là phòng hiệu quả! Nhưng chống 

bằng cách nào? Bàn luận mãi, cuối cùng gia đình mới đi đến 
thống nhất: nuôi mèo. Bởi vì các cách khác, đều đã dùng qua,  
đầu tiên là thuốc diệt  chuột của ta,  rồi  thuốc diệt chuột của Tàu,  
thuốc nào cũng diệt được vài con là sau đó không lừa được con 
nào nữa.  
 

"Keo dính" mới đầu tưởng hiệu quả lắm, ai dè mấy hôm 
sau mất mồi toi.  "Lồng bẫy chuột" cũng vô tác dụng. Lần nọ, 
một con đã bị sập bẫy, chủ  nhà thức dậy, nhìn rõ chú chuột kễnh 
đang lồng lộn ở trong lồng, thế là yên trí trở vào giường ngủ tiếp. 
Sáng ra, chỉ thấy lồng trống không! Thì ra, nó đã phá lồng sắt, 
chạy biến mất từ lúc nào rồi (hay là có con chuột khác mò đến 
phá lồng, cứu đồng đội?).  Người ta nói: “Mèo già hóa cáo”, chứ 
tôi đồ rằng, chuột sổ lồng mới dễ thành cáo, bởi vì từ ngày đó, cái 
bẫy lồng, chả bắt được con chuột nào nữa! Thế là hết sách! Có 
cảm giác lũ chuột ngày càng rút được nhiều kinh nghiệm để 
phòng chống lại các biện pháp phòng chống chuột của con người! 
Hay cũng có thể nói, càng ngày, chuột ở cái nhà này, càng nhờn 
với mọi cạm bẫy mà người ta dành cho chúng! Thế mới tức chứ!  
 

Chú mèo được bắt về nuôi từ hai tháng tuổi. Đó là giống 
mèo tam thể, xinh đáo để! Ngày đầu, chú xa mẹ, lạ nhà nên cứ 
meo, meo suốt. Chú bé, làm gì  đã bắt được chuột, nhưng từ ngày 
có chú, có tiếng kêu meo, meo, nhà bặt hẳn giống chuột. Chắc nó 
sợ bóng sợ vía nhà mèo! Mọi người mừng lắm. Ít ngày sau, chú 
mèo con quen dần môi trường sống mới, bắt đầu tập trèo, tập 
nhảy, tập vờn chuột, trông hay đáo để! Ai cũng bảo: Chú mèo này 
lớn lên là hay chuột lắm đấy! Cả nhà kỳ vọng vào chú trong công 
việc trừ khử lũ chuột hôi thối. Mọi thành viên trong gia đình  đều 
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chăm chút cho chú mèo con. Luôn luôn cho chú ăn, khi con cá, 
con tôm, khi miếng thịt, miếng mỡ. Có hôm người này cho ăn, 
người kia lại cho ăn. Bởi vì trông chú ăn, thích lắm mà cũng còn 
bởi trong lòng, ai cũng muốn chú mau lớn, khỏe mạnh để đủ sức 
vồ chuột.  
 

Chú mèo lớn trông thấy. Bây giờ đã ra dáng một  tiểu hổ 
rồi! Niềm hy vọng bấy lâu mọi người trông chờ, nay hẳn là sắp 
thành hiện thực!  
 

Nhưng quái lạ! Sau một số ngày yên ổn không còn nạn 
chuột gặm nhấm, đục khoét, lục lọi thức ăn, bỗng mấy hôm nay 
lũ chuột lại quay trở lại. Dấu hiệu là phân chuột có ở khắp nơi, rồi 
nải chuối trên ban thờ cũng bị khoét một hai quả, xoong nồi bị lục 
tung cả vung! Thôi chết, đúng là chuột đã trở lại nhà! Thế con 
mèo đâu? Niềm hy vọng tràn trề bấy nay chả đi đâu cả, chú vẫn 
nằm đấy, béo tròn, vểnh bộ ria mét vừa dài vừa cong một cách rất 
khuê các nhìn mọi người, trong lúc ai cũng đang như muốn điên 
lên vì tức! Thôi đúng rồi, đây chính cống là một chú mèo lười! 
Có ai đó từng nói: mèo trắng, mèo đen, mèo nào cũng được, miễn 
là bắt được chuột. Đây lại là mèo tam thể, chỉ có mẽ đẹp thôi, còn 
lười biếng quá! Nó chỉ thích biểu diễn trò vờn chuột  -  "trò mèo" 
cho các cô cậu con chủ nhà xem, chứ không biết rình bắt chuột 
thật. Mà các cô cậu chủ thích cái trò ấy của mèo lắm, mèo rất biết 
thế mà! 
 

Mèo lười, tội trước tiên là tại chủ chứ  không phải tại mèo! 
Mèo trắng, mèo đen hay mèo tam thể cũng thế thôi. Chăm sóc nó 
quá, lúc nào cũng cho ăn, nó không kịp đói bữa này, đã  được ăn 
bữa khác, thức ăn tự đến với nó, nên nó không có khái niệm phải 
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kiếm tìm. Thức ăn của chủ thừa thãi, mèo nghĩ vậy, vì có bao giờ 
mèo bị bỏ đói đâu? Thế thì việc gì phải gây sự với lũ chuột hôi 
hám ấy cơ chứ? Mi không động đến ta, thì ta cũng không động 
đến mi! - Mèo lý luận thế. Người có lý luận của người, thì mèo 
cũng có lý luận của mèo chứ? Ấy là chưa kể, có lần  tức quá, chủ 
nhà quyết định bỏ đói mấy ngày liền không cho mèo ăn. Tưởng 
phen này bị "xóa bỏ bao cấp" thế, chắc mèo sẽ phải lo bắt chuột 
kiếm sống. Ai dè, chuột vẫn hoành hành khắp mọi nơi trong nhà, 
còn mèo thì vẫn thường xuyên... ngủ! Một sáng thức dậy,  bà chủ  
bỗng dưng phát hiện có khúc cá kho nằm ngay cạnh cái bát ăn lâu 
nay vẫn dành cho mèo. Bà chủ kêu với ông chủ: Mấy hôm nay 
nhà mình làm gì có cá, sao mèo lại có cá? Chả nhẽ lũ chuột ở cái 
nhà này lại học được cách "hối lộ mèo" trong tranh dân gian 
"đám cưới chuột" hay sao? Ôi! Nhận định này mà đúng, thì  đến 
bó tay quy hàng lũ chuột mất thôi!  
 

Và thế là, dần dần, chú mèo lười đã trở thành chú mèo 
cảnh lúc nào không hay! Vâng, một chú mèo tam thể, xinh đáo 
để, hàng ngày thường hay theo chủ ra nằm ở phòng khách, ve vẩy 
đuôi  - làm cảnh! 
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SỢ  - KHÔNG CHỈ DO... HÈN! 

SỢ là thuộc tính của con người, bất kể kẻ sang người hèn. 
Lê Quý Đôn nói: “ Phải biết sợ mới nên người”. 
  

Bé thì sợ chó, sợ chuột, sợ thạch sùng, sợ rắn cắn, sợ 
người lạ, sợ “mẹ mìn” bắt cóc, sợ ma cà rồng, sợ ông “ba bị chín 
quai”… Lớn một chút thì sợ bị la mắng, sợ bị đòn, sợ bị phạt 
không cho ăn. Đến tuổi đi học sợ muộn giờ, sợ không hiểu bài, sợ 
điểm kém, sợ thầy giáo phạt, sợ không được lên lớp. Lớn thêm 
chút nữa thì sợ ế chồng, ế vợ, sợ thua anh kém em, sợ không bằng 
chúng bằng bạn. Đi làm, sợ mất việc, sợ không được lên lương, 
sợ không được lòng sếp, rồi còn có cả một kiểu sợ lạ nữa, là “Sợ 
bóng, sợ gió”… Tóm lại là có rất nhiều thứ buộc ta phải… sợ. Sợ 
cái hữu hình và sợ cả cái vô hình nữa! 
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      Cái sợ của trẻ con chủ yếu là sợ vu vơ, lặt vặt: Do không 
hiểu mà sợ - sợ ma! Do chưa thấy bao giờ hoặc ít thấy, hoặc thấy 
hình dạng nó kì quái, bẩn thỉu quá, mà sợ - sợ gián, sợ chuột, sợ 
thạch sùng! Do đau thể xác mà sợ - sợ rắn, sợ rết, sợ đòn roi của 
người lớn!.. Còn cái sợ của người lớn thì khác. Đó là cái sợ thấy 
được, trực tiếp và cụ thể; sợ cả về thể xác lẫn tinh thần, trong đó 
cái sợ tinh thần chiếm tỉ lệ rất cao. Có cái sợ tránh được, như 
không bao giờ làm việc xấu, không vướng vào những vụ vi phạm 
pháp luật,.. thì chả việc gì phải sợ (ấy là theo lẽ thông thường, 
chứ một khi ... Thôi chả nói nữa, sợ lắm!). Nhưng có cái sợ không 
tránh được, như bị cướp, bị bắt cóc, bị khủng bố, bị tống tiền, bị 
doạ cho thôi việc, bị thuyên chuyển công tác, bị sếp ghét bỏ,... 
Không may gặp những chuyện như thế mà không sợ, thì ai đó 
phải có thần kinh ...thép! Làm điều sai trái, sợ pháp luật, là cái sợ 
bình thường.  
 

Ra đường sợ kẻ cắp, là cái sợ tuy không bình thường 
nhưng còn chấp nhận được. Chứ "ra đường sợ công an” (trong 
khi người ta vẫn nói: “Công an là bạn dân”), “lên phường sợ… 
thủ tục"  (phường là cấp chính quyền thấp nhất, mà chính quyền 
là “của dân, do dân, vì dân”), thì đấy lại là cái sợ hoàn toàn không 
bình thường chút nào. Càng không bình thường hơn khi nghe và 
chứng kiến những cảnh đại loại như thế này: "người ngay sợ kẻ 
gian", "người quân tử sợ kẻ tiểu nhân", "công an sợ đầu gấu", 
"dân lành sợ quan tham",... 
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Con người càng trưởng thành càng có nhiều điều để sợ. 

Già sắp chết, vẫn sợ! Không chỉ là sợ chết mà còn sợ chết rồi, vẫn 
để lại hệ lụy cho con, cho cháu.  
 
 Các cụ ta xưa có câu: "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ 
kẻ bần cùng khố dây". Sợ kẻ anh hùng là nể sợ, là bái phục đạo 
cao đức trọng của người ấy. Còn sợ kẻ bần cùng khố dây là sợ cái 
sự liều lính bất chấp lẽ phải trái, đạo lý, kỉ cương, luật pháp... của 
kẻ đã ở thế đường cùng, đã mất hết lý trí. 
           
      Cánh đàn ông lại có kiểu sợ đặc thù này: sợ vợ! Đến vua 
chúa oai thế, còn sợ hoàng hậu, nữa là dân thường! Những khi 
túm năm tụm ba tán gẫu với bè bạn tôi thường nói thế, để thanh 
minh cho cái tính nhút nhát sợ... bà xã của tôi! Tôi là kẻ học ít, 
nhưng cũng sính dùng chữ lắm, ví dụ, không nói "sợ vợ", nói thế 
nó thô thiển quá, mất giá quá, nên tôi thay bằng câu: "dàn thiên lý 
nhà mình sắp đổ!". thế là mọi người hiểu ý ngay: Thôi tha cho nó 
về, kéo vợ nó lại cho nó... lãnh đủ! Giới trí thức gần đây có nhiều 
người viết hồi ký tự nhận mình “hèn” – hèn tức là sợ đấy, có sợ 
mới phải hèn chứ? Vậy là ngay những kẻ vốn có trí tuệ hơn người 
cũng… sợ, thế thì trách gì cái loại “dân ngu khu đen” mình? 
 
 Sợ cũng có tính thời gian. Có cái chỉ sợ ban đêm, có cái lại 
sợ ban ngày – “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Lại có cái 
sợ cả ngày lẫn đêm: Sợ vợ, sợ “bồ nhí”, sợ cả sếp lẫn vợ sếp,.. 
           
      Sợ có nhiều cách biểu hiện lắm: sợ run cầm cập, sợ hết 
hồn hết vía, sợ tái xanh tái xám, sợ lạnh cả xương sống, sợ dựng 
tóc gáy, sợ toát mồ hôi, sợ rụt vòi, sợ vãi đái, sợ vãi linh hồn... 
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Lại có cả sợ bóng sợ vía nữa (là do người đó đã từng sợ, nay chỉ 
thoáng nghe đến, nghĩ đến, nhắc đến, là "hồn bay phách lạc" rồi - 
như con chim sau lần thoát chết bởi cung tên của người đi săn, 
trông thấy cành cây cong cũng sợ!). 
 
       Chẳng biết những kẻ to gan lớn mật có thật không biết sợ 
không? Mật và gan thế nào là to? To quá dễ sinh bệnh, dễ 
"ngoẻo" sớm - thế thì thà sợ mà được sống thọ thêm một chút, 
còn hơn! Hèn - Vâng, hèn chính là do sợ quá gây ra. Tôi hay bị 
bạn bè mắng lắm, mắng là đồ hèn! Nghe thì tức, nhưng vốn 
nhiễm tính sợ từ bé, nên không dám cãi, không dám sống khác đi, 
nên phải cười xoà: Ừ tao hèn, chúng mày không hèn, chúng mày 
to gan lớn mật, chúng mày gan cóc tía, chúng mày dũng cảm, 
chúng mày anh hùng!.. Bị dồn một hồi như thế, nhiều đứa chót 
mắng tôi hèn, bỗng thấy chờn chợn, không khéo thằng này nó 
khùng! Mà chạm vào ai chứ chạm vào thằng khùng thì có ngày... 
vạ vào thân! Thế là đến lượt chúng... sợ, lại là sợ cái thằng hèn 
này mới... đau chứ! 
           
      Sợ do việc làm của mình sẽ dẫn đến bản thân bị hành tội 
là chuyện đương nhiên, còn sợ vì hành vi của mình mà con cháu, 
người thân bị hành tội theo, bị “vạ lây”. Cái nạn vạ lây này mới 
nghe tưởng đơn giản, nhưng trong thực tế, tác hại của nó ghê gớm 
lắm, nó làm thui chột dũng khí con người, buộc người dũng cảm 
nhất, nhiều khi cũng tự biến mình thành thằng hèn! Ở một xã anh 
hùng (chiến tranh chống Pháp), dân đang kiện cáo về nạn thu hồi 
đất. Chính quyền chắc do đuối lý, đã dùng biện pháp thông tri 
ngầm cho các cơ quan, xem có nhân viên nào người xã đó, cho 
gọi lên “khuyên nhủ” nên về quê phân tích, giải thích chủ trương 
đường lối chính sách cho người thân… đừng để họ kéo nhau 
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khiếu kiện nữa. Người nhà dù vô tình mấy, cũng hiểu: Họ dọa 
con cháu mình rồi đấy. Liệu chừng có ngày con cháu mất việc, 
mất ghế có ngày! Cái mẹo của quan thật đáng sợ. Cái sợ đó hình 
như chỉ có ở mấy nước chậm tiến Á Đông? Nó là hệ quả của cái 
luật man rợ: “tru di tam tộc”! 
 

Có tội sợ đã đành, không làm gì nên tội vẫn sợ. Ấy là sợ bị 
vu khống, sợ bị mắc bẫy kẻ xấu, sợ bị lừa vào tròng và sợ người 
thi hành pháp luật hiểu sai hoặc cố ý hiểu sai luật pháp…  

Chưa hết! Còn một thứ sợ nữa… Là cái sợ của kẻ có 
quyền chức. Sẽ có người hỏi: Đã có quyền chức, chắc chỉ sợ 
người có quyền chức cao hơn? Đúng, nhưng chưa đủ. Bởi thứ 
nhất, cái sợ đó không đáng sợ, đơn giản là tiền sẽ giúp loại bỏ rất 
nhanh nỗi sợ đó – “Tiền che tội lỗi, tiền vây chức quyền” mà! Lại 
có người hỏi: Thế thì chắc chỉ còn sợ… cử tri và quần chúng bỏ 
phiếu tín nhiệm? Xin thưa, cái đó có, nhưng đối tượng này 
thường hữu danh, nhưng hiếm khi hữu thực lắm! Vậy cuối cùng 
kẻ có quyền chức sợ cái gì? - Sợ… chính cái quyền chức của anh 
ta, chứ còn sợ gì nữa! Khi có quyền chức, người ta luôn sợ mất 
chức, sợ xuống chức, sợ bị đồng nghiệp tranh chức,.. Không tin 
à? Cứ thử phấn đấu để có quyền chức, mà xem!..  

Vậy đó! Sợ - tưởng  chỉ là biểu hiện của những thằng hèn, 
hoá ra không loại trừ ai cả?!. 
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BẰNG CẤP   
CHƯA HOÀN TOÀN TẠO NÊN TRÍ THỨC 

“Chế độ sử dụng người theo bằng cấp 
mà không coi trọng  

đến năng lực đích thực 
là động lực để gian dối phát triển” 

(GS. TSKH Hồ Ngọc Đại) 
 
 

Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Khuyến học và Dân 
trí (số 30 ra ngày 24-7-2008), nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, giáo sư 
viện sĩ Phạm Song khẳng định: “Nói thẳng, tôi là người có nhiều 
bằng cấp nhưng kể cả khi còn làm bộ trưởng và hiện nay làm 
Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, tôi không coi bằng cấp là tiêu 
chí để đánh giá, đề bạt cán bộ. Với tôi, một “Thần đèn” Nguyễn 
Cẩm Lũy, một anh  “Hai Lúa” làm máy bay còn có ích cho công 
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việc hơn người có bằng cấp mà chỉ sáng ô đi, tối ô về không có 
chút sáng tạo nào”. 
 

Về ý kiến này của vị GS. họ Phạm, thiết nghĩ cũng nên nêu 
ra đây một dẫn chứng. Đó là trường hợp một người Việt gần như 
chẳng hề có bằng cấp gì, m ột người mà nhà văn Vũ Bằng đã phải 
thốt lên: "Cái đời ông Vĩnh, ấy là cái đời chẳng được học hành 
gì". Vậy mà cái người chẳng được học hành gì  ấy lại trí thức hơn 
rất nhiều trí thức xưa nay ta từng biết. Đó là cụ Nguyễn Văn 
Vĩnh.  
 

Cụ là người Việt đầu tiên gia nhập Hội Nhân quyền Pháp - 
1906. Cụ cũng là chủ bút đầu tiên báo xuất bản bằng chữ quốc 
ngữ ở Bắc Kỳ (Đăng cổ tùng báo - 1907). Là người đầu tiên cùng 
Phan Kế Bính dịch và hiệu đính  Tam quốc chí từ chữ Hán ra chữ 
quốc ngữ (1909). Là người đầu tiên dịch các tác phẩm văn học cổ 
điển Pháp của  Vitor Hugo, Honore de Balzac, Alexandre Dumas, 
Moliere, La Fontaine... ra tiếng Việt. Là người Việt Nam duy 
nhất làm chủ bút ba tờ báo tiếng Pháp ở Bắc Kỳ1 . 
 

Thế nhưng, cái bằng cái cấp cũng đã không chỉ một lần là 
tác nhân gây nên nhiều chuyện cười ra nước mắt! Báo Tiền 
Phong ngày 5-3-2008 có bài “Copy sách được phong giáo sư”: 
Trong đợt xét phong giáo sư tháng 12-2007, GĐ Học viện Hành 
chính (HVHC - thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia 
HCM) Nguyễn Trọng Điều đã không  được Hội đồng chức danh 
giáo sư nhà nước chấp nhận vì “nộp sách lưu chiểu muộn”. Sau 
đó hai cuốn sách chuyên khảo mà ông Điều nộp để được xét 
phong GS bị phát hiện là “cóp” từ công trình tập thể. Cấp dưới 
của ông Điều, Phó GS.TS Đinh Văn Tiến, Phó GĐ HVHC thì  
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được phong GS. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát hiện ra sai phạm 
của ông này tương tự như ông Điều!...”. Không biết khi bị phát 
hiện như thế, hai ông giám đốc và phó giám đốc Học viện có xấu 
hổ không, chứ người dân thường, ít học  như tôi, chỉ đọc tin đây 
trên báo, cũng đã thấy ngượng lắm!  
 

Không chỉ ngượng, mà còn không cả dám cho mấy đứa 
cháu xem tờ báo đã đăng tin đó; vì chúng mà biết, thì làm sao 
người lớn còn dạy chúng nên người được nữa?  

 
Cũng thời gian này, Bộ Giáo dục và Đào  tạo công bố bản 

dự thảo liên quan đến học vị tiến sĩ. Trong đó có quy định: Các 
nghiên cứu sinh bắt buộc phải có bài báo đăng trên các tạp chí 
quốc tế có uy tín thì mới được bảo vệ luận án!  
 

*** 
 

Nhân hai sự kiện này, mặc dù là người ít học, tôi cũng xin 
mạnh dạn phát biểu ba ý kiến sau đây: Một là, thời xa xưa, thế hệ 
cha ông ta, chưa có học hàm giáo sư, chỉ có học vị tiến sĩ (ông 
nghè: “Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng!”). Dân gian cũng 
phân họ ra hai loại: Loại thứ nhất, tiến sĩ bằng da bằng thịt, có tên  
riêng, tên đó được vua cho khắc lên bia đá và được vinh danh ở 
Quốc Tử Giám. Loại thứ hai là tiến sĩ hàng mã, do mấy anh thợ 
dùng giấy và tre nứa làm ra. Loại này không có tên riêng, chỉ có 
tên chung là “Tiến sĩ giấy”; và đương nhiên không được khắc tên 
trên bia đá nào cả! (Nguyễn Khuyến có thơ: “Cũng cờ, cũng biển, 
cũng cân đai  -  Cũng gọi ông Nghè, có kém ai?”). Loại thứ nhất 
đại đa số là tiến sĩ thật, sức học đầy mình và có nhiều đóng góp 
trí tuệ cho xã hội, được không chỉ vua mà cả dân chúng tôn trọng,  
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tin yêu, ca tụng cho đến ngày nay. Tuy vậy, chả thấy có vị nào 
công bố công trình của mình trên báo giới quốc tế cả! Chắc là vì 
thời đó báo chí cũng ít mà nhà nước phong kiến ta lại chưa mở 
cửa hội nhập nhiều như bây giờ!  
 

Loại thứ hai, dân gian thờ xong là đốt liền. Sau khi cúng 
và đốt, liệu mấy vị “tiến sĩ giấy” xuống âm phủ có trở thành tiến 
sĩ thực không, thì chưa thấy có công trình khoa học nào được 
đăng ký ở cấp nhà nước, hay công bố trên các tạp chí khoa học 
của thế giới! 
 

Hai là, ngày nay tuy hàng mã vẫn phát triển, nhưng ít thấy 
bày bán tiến sĩ giấy. Trái lại, giáo sư, tiến sĩ bằng da bằng thịt lại 
rất nhiều! Nói không ngoa: Ra ngõ gặp giáo sư, tiến sĩ (viết tắt: 
GSTS – dân gian gọi đùa là Gà sống thiến sót!) là chuyện 
thường! Có điều, chưa hề thấy bất cứ một trường đại học công lập 
hay dân lập nào khắc bia các giáo sư, tiến sĩ này cả! Nhưng, bia 
miệng về một số vị đó, thì có!  
 

Ba là, dù Bộ có đi đến quyết định vẫn cho áp dụng dự thảo 
quy chế này, thì xin các vị tiến sĩ cũng như các vị giáo sư tương 
lai chớ có lấy thế làm lo mà gầy người đi! Đảm bảo sẽ có ngay 
dịch vụ viết và đăng công trình nghiên cứu trên bất kỳ tờ báo có 
uy tín nào của thế giới cho mà xem! Các vị chỉ cần chuẩn bị tiền 
thôi và phải luôn luôn ghi nhớ câu châm ngôn dân gian này: “Cái 
gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều 
tiền”!  
 

Nên rút kinh nghiệm hai vị giám đốc, phó giám đốc Học 
viện Hành chính trên, chớ có dại lợi dụng chức quyền, biến công 
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trình của tập thể thành công trình của mình, bởi làm như thế, 
trước sau gì cũng lộ thôi, mà lộ thì hết đường cứu chữa! Kẻ ít học 
này hôm nay đã lạm bàn hơi không đúng chỗ, mong được các vị 
học cao lượng thứ! 
---------------  
1. Bùi Dũng: “Mạn đàm về người mang di hiên đại” – 
tuanvietnam.net, 21-4-2009. 
2. Xem lại báo cũ, thì ông này  nguyên là trưởng khoa Sau ĐH, 
Học viện Hành chính quốc gia, là trưởng ban coi thi trong vụ phát 
hiện thí sinh Đào Ngọc Dung, Bí thư Thứ nhất Đoàn Thanh niên 
CSHCM, sử dụng giấy nháp không có chữ ký giám thị - ngày 27-
5-2006. 
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LƯƠNG, THƯỞNG ĐÔI ĐIỀU MUỐN NÓI! 
Tết này tình cờ đọc được trên Vietnamnet tin về thưởng 

Tết Mậu Tý: (18:16' 28-01-2008):  “Một doanh nghiệp ngành 
CNTT đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vừa "giật" kỷ lục 
thưởng Tết năm nay: 240 triệu đồng cho người lao động xuất sắc 
nhất! Tôi chợt nhớ lại một “cú” thưởng cách đây 19 năm, cú 
thưởng được coi là “khủng khiếp nhất năm 1989” do tác giả 
Hoàng Linh viết trên Tạp chí Lao động và Xã hội số 5 – 1990: 
“Theo con số thống kê được của các chuyên gia lao động Tiền 
lương Nội thương thì việc chi thưởng 66,176 triệu đồng cho một 
thương vụ kinh doanh của Công ty thực phẩm thành phố Nam 
Định có thể  gọi là cú thưởng khủng khiếp nhất năm 1989!”. Điều 
đáng chú ý là, trong khi một cá nhân được thưởng do “đem lại lợi 
nhuận lớn cho Công ty” như vậy, thì bản thân Công ty đó năm 
1989 lại... báo cáo thua lỗ! 
 

*** 
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Lương, thưởng là tiền, nhưng là tiền công lao động, nên nó 
còn là mồ hôi, cơ bắp, trí tuệ và đôi khi có cả xương máu! Chưa 
đủ, lương, thưởng còn là danh dự, niềm tự hào... của mỗi con 
người lao động nữa (trong đó, thưởng còn được đánh giá cao hơn 
lương: “trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng”)! 
Và chính vì lẽ này, mà ở phía ngược lại, cũng cần hiểu rằng: 
lương, thưởng thể hiện cái đức “trọng hiền tài” của người lãnh 
đạo, quản lý! 
 

Nhưng lương là lương, thưởng là thưởng.  Lương là giá cả 
sức lao động, thưởng là phần đãi ngộ giá trị hiệu quả của những 
cống hiến trong lao động.  Sức lao động  biểu hiện ở năng suất, 
chất lượng lao động. Còn những cống hiến  trong lao động có thể 
là sự vượt khó, vượt nguy, sự đầu tầu gương mẫu, đem lại hiệu 
quả rõ rệt. Không nên cũng như không thể lẫn lộn. Vậy nhưng 
nhiều khi  người ta đã rất cảm tính trong quyết định về lương, 
thưởng; không chỉ ở cấp vi mô như cơ quan, doanh nghiệp; mà 
còn  ở cả cấp vĩ mô nữa! Trong bài: “Góp bàn về đạo làm thầy” 
(dantri.com.vn  ngày thứ Năm, 24-01-2008), tác giả Bạch Tường 
Minh (Hải Phòng) viết:  “... Xã hội cần phải tôn vinh người thầy 
thực sự chứ không phải chỉ có hình thức. Tôi có một người thầy 
hơn bốn mươi năm trong nghề, nhà giáo ưu tú hẳn hoi đã nghỉ 
hưu mà hưởng lương thấp hơn người con của thầy là sĩ quan quân 
đội chưa được ba mươi năm phục vụ cũng nghỉ hưu”.  
 

Bản thân người viết đã có lần hỏi một vị phó bí thư thường 
trực Tỉnh ủy mới nghỉ hưu, được biết rằng lương hưu già của ông, 
chỉ ngang lương hưu non anh cảnh sát khu vực nơi tôi đang sống!  
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Có điều này cần phải nói ngay: Nhà nước ta đã  từng có 

một quyết sách rất công bằng và hợp lòng dân: đối với những 
người công tác hoặc chiến đấu ở chiến trường B, C, K, tùy theo 
thời gian công tác trực tiếp của từng người mà áp dụng hệ số tính 
đổi phù hợp. Đấy chính là khoản thưởng, thể hiện sự đãi ngộ  đặc 
biệt, sự biết ơn của xã hội đối với những người con đã hy sinh 
xương máu cho độc lập, thống nhất của Tổ quốc! Còn đã là 
lương, thì nhất quyết phải trả theo sức lao động, theo giá trị, hiệu 
quả lao động! Thật không thể hiểu nổi, khi hai sinh viên sư phạm 
cùng tốt nghiệp ra trường, cùng làm công việc giảng dạy trên một 
địa bàn; mà em nọ được trả lương gần gấp hai em kia, chỉ vì môi 
trường công tác của hai em khác nhau, một là dân sự, một là quân 
sự? 
 

Lương cần phải tính đúng, tính đủ. Một bài viết trên Lao 
Động bình luận: “Ai cũng thấy sự vô lý khi bộ trưởng lương mỗi 
tháng cũng chỉ 4,5 triệu đồng”! Về điểm vô lý này, tôi cũng đã có 
lần được phát biểu với ông Đặng Quốc Bảo, lần ông về thăm cơ 
sở chúng tôi, khi ông còn là Trưởng ban Khoa giáo Trung  ương: 
“Mới nghe thì lương giám đốc như tôi chả nhiều nhặn gì so với 
lương một công nhân trong doanh nghiệp. Nhưng sau lương, tôi 
còn nhiều khoản khác, như đi lại bằng xe ô tô công, như tiếp 
khách bằng tiền doanh nghiệp, như đi tham quan du lịch nước 
ngoài bằng ngân sách Nhà nước cấp... Các khoản ngoài lương ấy 
lại không bị khống chế  -  nhiều ít tùy tâm người được hưởng! Mà 
đã tùy, thì rất dễ... tiện, có khi các khoản tùy tiện này lớn gấp 
mấy lần, thậm chí mấy chục lần... lương! Mầm mống của lợi 
dụng chức quyền để tham ô trục lợi, bắt nguồn chính từ đây!”.  
Sự cào bằng trong thiết chế thang, bậc lương, rõ ràng không  đem 
lại sự công bằng. Vậy, tại sao lại không khoán tất cả mọi chi phí 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
177 

 

                                                                                                                                                 
hành chính, mọi chế độ về giao thông... tức mọi thứ “tiền chùa” 
vào lương người quản  lý?  Lúc ấy, trong xã hội, sự chênh lệch về 
lương sẽ rất lớn, nhưng công quỹ sẽ được giảm chi và nạn lãng 
phí, tham ô sẽ được đẩy lùi; bởi không lẽ người ta lại tham ô, lãng 
phí chính đồng lương của họ? Lúc ấy chúng ta sẽ không chỉ 
thoáng trông thấy một ông  thứ trưởng đi xe ôm đến cơ quan làm 
việc như báo chí đã đưa, mà sẽ là rất, rất nhiều! Chắc chắn là như 
vậy. 
  

Lương còn phải trả đúng việc nữa!  Làm việc gì, trả lương 
việc ấy đã đành; việc chỉ cần mức lương này, thì không thể trả 
mức lương kia. Thí dụ, có người đã nhận xét: ở các nước, cảnh 
sát giao thông đường phố chỉ là cấp sĩ, cấp úy, chứ không nhiều 
thiếu tá, trung tá như  ở ta! Không biết có quá không, khi nói: nạn 
lạm phát của ta không chỉ thấy ở lĩnh vực bằng cấp, học hàm, mà 
còn cả ở quân hàm nữa! 
 

Lương phải đủ tái sản xuất sức lao động.  Dantri.com.vn  
(Thứ Hai, 19-11-2007 - 10:24AM) đăng bài “Lương có đủ 
sống?”: ”Tiền lương phải đảm bảo cho người lao động những nhu 
cầu tối thiểu nhất về ăn, mặc, ở, giải trí. Thế nhưng, với cách tính 
lương hiện nay, chỉ ăn và mặc đã khấu trừ gần hết. Nhu cầu ở và 
giải trí thì vẫn còn “ở nơi đâu xa lắm”.  Cái cách chúng ta tăng 
lương mấy năm nay, thực chất chỉ mới bù trượt giá, không hơn 
không kém! Lý giải về vấn đề này, các nhà nghiên cứu cải cách 
tiền lương thường viện  cớ:  không có nguồn!  Đã nhiều người nói 
rồi: nguồn ở chính sự giải quyết tệ lãng phí, tham ô trong bộ máy 
công quyền; ở chính sự cải cách nền hành chính còn quá cồng 
kềnh hiện nay! Tác giả Du Long trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần  
(chủ nhật 09-12-2007) có đưa ra  dẫn chứng: “Ngay cả trong các 
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bộ, có những khoản chi nghe tên thì rất hay ho như việc các viên 
chức giáo dục năm ngoái đi tham quan nghiên cứu giáo dục các 
nước. Một viên chức tham gia đoàn nghiên cứu đi về kể lại tham 
quan tòa tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur như thế nào, cao 
nguyên Genting và sòng bạc ra sao, sang đến Singapore đi 
Sentosa tắm biển, cuối cùng chỉ đến “ngó” một trường học buổi 
sáng và một trường khác buổi chiều ngày chót”.  
 

Và nguồn còn cả ở vấn đề này: cần sắp xếp lại một số tổ 
chức xã hội  chi bằng ngân sách quốc gia, mà hoạt động mang 
tính hình thức, ít hiệu quả. Ví dụ, có Hội chi bằng 38% ngân sách 
Văn phòng Chính phủ, gấp 2,9 lần Văn phòng Chủ tịch nước! Có 
Liên minh chi ngân sách là 62.840.000đ, bằng 1,4 lần ngân sách 
của Văn phòng Chủ tịch nước! Song, người hội viên được hưởng 
những gì về đầu vào, đầu ra của sản phẩm, về dự báo thị trường? 
(Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, 09-12-2007). 
 

Lương hưu cũng phải được đối xử như lương, bởi nó cũng 
chính là lương, là giá trị sức lao động quá khứ, là khoản lương 
trích để dành của người lao động; chứ không phải tiền trợ cấp xã 
hội! Đã là lương, thì không thể, cùng một cấp bậc, người về hưu 
sau lại có lương hưu cao hơn người về hưu trước – tiền hậu bất 
nhất. Dịp Tết vừa rồi, anh bạn tôi đến thăm thủ trưởng cũ của 
mình, nguyên giám đốc một sở (hai chục năm trước gọi là trưởng 
Ty), được ông cho biết, lương hưu của ông hiện nhận là một triệu 
sáu, tức thua lương hưu của anh, một giám đốc doanh nghiệp 
quốc doanh dưới quyền quản lý của ông, tới 600 ngàn đồng! Còn 
bản thân anh, lại thua lương hưu của người trưởng phòng kinh 
doanh chính ngay doanh nghiệp cũ mà anh từng quản lý (năng lực 
sản xuất kinh doanh hầu như không thay đổi, nếu như không 
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muốn nói là đã sút kém!), chỉ vì anh này nghỉ hưu sau anh bạn tôi 
gần chục năm! Những thí dụ như thế có rất nhiều và còn vô lý 
hơn rất nhiều! Cái sự vô lý này liệu có xuất phát từ ý tưởng chỉ 
biết hiện tại, coi nhẹ vai trò của thế hệ đi trước và là mầm mống 
của sự quên ơn quá khứ? 
 

Lương, thưởng còn là công cụ giáo dục cũng  như thúc đẩy 
sản xuất kinh doanh phát triển, bởi nó góp phần quyết định việc 
khuyến khích lao động, cải tiến công nghệ, tăng chất lượng sản 
phẩm và tăng năng suất lao động! Cho nên, hoàn toàn có thể nói: 
trân trọng với việc trả lương, thưởng chính là trân  trọng sức lao 
động, con người lao động! Đó là quan điểm đúng đắn, trước sau 
như một, nhằm mục tiêu thu hút, khuyến khích và sử dụng nhân 
tài – điều mà Đảng và Nhà nước ta đã, đang và mãi mãi đề cao!  
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NGANG... NHƯ CUA! 
Trong giới động vật, hình như cua là con vật duy nhất 

không đi về phía trước mà chỉ chuyên  đi… ngang! Người đời nói 
“ngang như cua” là vì lẽ ấy. Bây giờ thử tưởng tượng, con người 
chúng ta và các động vật khác cũng bắt chước cua, đi ngang, thì 
chắc là buồn cười lắm! Và vấn nạn mất an toàn giao thông hẳn sẽ 
xảy ra nhiều chuyện khôn lường!  
 

Vâng! Đấy mới chỉ là chuyện đi ngang. Thế còn những 
chuyện ngang khác thì sao? Người ta nghiệm ra rằng, bất cứ cái 
gì  ngang  đều xấu! Ví dụ: Một người phát triển theo chiều ngang, 
lùn tịt, chân ngắn, dứt khoát xấu so với người phát triển theo 
chiều dọc, người cao, chân dài (Nếu người ấy lại là các cô gái, thì 
thế là đã chắc chắn đoạt được một trong các tiêu chuẩn hoa hậu 
đương thời rồi đấy!).  
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Không nói toàn cơ thể nữa, chỉ xét riêng cái mặt thôi cũng 

vậy: Khuôn mặt đẹp phải là khuôn mặt trái xoan (phát triển theo 
chiều dọc); còn như Thị Nở, có cái mặt không tuân theo nguyên 
tắc đó, thì dứt khoát là người có bộ mặt xấu điển hình rồi! 
 

Bỏ qua chuyện đẹp xấu, bây giờ một người nào đó, vác 
cây tre đi đường, mà lại để cây tre nằm ngang trên vai, thì có mà 
gây tai nạn một… đống!  Chỉ có thằng Bờm trong phim “Thằng 
Bờm” ngày xưa, mới vác như thế khi qua cổng nhà mà thôi!  
 

Đến như chuyện chơi, thì thiên hạ cũng chả ai  ưa những 
kẻ chơi ngang cả! Ngang, lại còn ngạnh nữa thì thật hết chịu nổi! 
Nhưng có lẽ xấu nhất, khó chịu nhất phải kể về cái tệ… nói 
ngang.  “Cái thằng hễ không cất lời thì thôi, cất lời toàn phun ra 
cái giọng ngang như cua, nghe tức anh ách!”. Hoặc: “Thoáng 
trông mặt hắn đã nhận ra đấy là một thằng ngang rồi, hình như 
hắn chưa hề biết nói những điều có lý, có lẽ bao giờ;  lúc nào 
cũng chỉ chăm chăm phát ngôn những câu ngang cành bứa, không 
thể nào chịu nổi!”.  

 
Nói ngang cũng đồng nghĩa với nói cùn, nói bừa, cãi cù 

bây. Đấy chính là cách mà những kẻ đuối lý trong các cuộc tranh 
luận, thường áp dụng!  Có người do trình độ hạn  chế, thiếu hiểu 
biết mà sinh nói ngang; trái lại có kẻ biết quá rõ như thế là sai, 
vẫn cứ ngang ngạnh nói không sai! Người thường mà hay nói 
ngang đã làm mọi người khó chịu; nếu như kẻ có quyền mà lại 
giở trò nói ngang với nhân dân, thì sự khó chịu tăng rất nhiều lần, 
tai hại không thể lường nổi. Đương nhiên là tai hại cho nước, cho 
dân rồi! 
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Vâng! Món ăn làm từ con cua, cua đồng hay cua bể, đều là những 
món khoái khẩu. Nhưng nói năng, tranh cãi,  thì đừng có ngang… 
như cua!    
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KẺ ĐÓNG THẾ 
Trong nghệ thuật điện ảnh, có một loại diễn viên thường 

đóng cả vai chính lẫn vai phụ, nhưng không hề có tên trong bảng 
danh sách diễn viên tham gia phim; thậm chí bộ mặt thật của 
mình cũng phải giấu đi hoặc phải hóa trang hoàn toàn. Đó chính 
là diễn viên đóng thế! 
 

Đóng thế  là một nghề, một nghề có chuyên môn đặc thù, 
không phải ai cũng nhập vai được; một nghề chân chính; một 
nghề nguy hiểm; một nghề không dành cho kẻ hèn nhát! Kỳ Tín 
bên Tàu và Lê Lai bên ta cũng nổi tiếng trong vai đóng thế. Đó là 
hành động xả thân vì  đại nghĩa, cảm tử vì sự tồn vong của nghĩa 
quân và thủ lĩnh  –  một hành động cao cả mà mãi mãi lịch sử còn 
ngợi ca! Nhưng cuộc đời còn có những kẻ đóng thế không phải vì 
nghề nghiệp, càng không vì những mục đích cao cả kiểu như thế.  
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Những ai chơi cờ tướng đều biết: người cầm  quân nhiều 

khi phải hy sinh một hai quân cờ của mình cho đối phương, nhằm 
đem lại thắng lợi cuối cùng cho đại cục của cả ván cờ. Quân cờ bị 
hy sinh đó, có thể là một con tốt đen tốt đỏ, thậm chí có khi là con 
xe, con mã – người đời thường gọi chung là con  tốt! Đó chính là 
nước thí tốt. Đây có thể là một nước cờ bí  (“cờ  bí  thí  tốt”), 
song cũng có khi lại là một nước cờ cao tay – Một nước cờ đánh 
vào tính tham lam của đối phương, làm đối phương mất cảnh 
giác, để xoay chuyển lại toàn bộ thế cờ, mang lại thắng  lợi chung 
cuộc cho chủ!  

 
Trên  bàn cờ cuộc đời, cũng có những nước cờ  thí tốt  như 

vậy. Nghĩa là cũng có những con tốt bị thí mạng! Những con tốt 
này có thể là tự nguyện, có thể không; có thể được chủ chăm sóc 
sau đó, nhưng cũng có thể bị bỏ quên, bị “qua cầu rút ván”, thậm 
chí bị thủ tiêu bịt đầu mối vì mục đích an toàn tuyệt đối cho chủ! 
Cuộc đời không có đâu nhiều vai chính để ban phát cho hết thảy 
mọi người, cũng như không có nhiều may mắn để ai cũng có thể 
có cơ hội chớp lấy vai  xe,  pháo,  mã…  Do đó, đa số chúng ta 
chỉ là những quân tốt đen tốt đỏ – chỉ là những hạt cát trên sa 
mạc! 
 

Làm  tốt  cũng được, chứ sao? Nhưng cầu cho ai đó, đừng 
bao giờ là một con tốt bị thí!   
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CHÚNG TA ĐANG XÃ HỘI HÓA 
CÁI MÓN... NỢ MIỆNG! 

Nợ gì không nợ, nợ... miệng! Nghe thô thiển thế nào ấy, 
nhưng lại là vấn đề nóng mang tính xã hội, đang ngày càng phát 
triển trong đời sống cộng đồng! Thật vậy! Nợ cái khác, có người 
mắc có người không, nhưng nợ miệng thì dân ta ngày nay không 
mấy ai... thoát nợ! 
 

Nợ miệng, thực chất là miệng nợ, tức là cái miệng đã trót  
ăn của thiên hạ rồi, tức trót nợ rồi, phải lo trả! Đám mừng thọ - 
ăn, đám cưới - ăn, đám tân gia - ăn... đã đành; bởi vì nó còn có 
không khí vui mừng của gia chủ cũng như của thực khách. Nhưng 
cái đám ma lạnh lẽo, buồn thảm là thế, mà cũng ăn được thì thật 
không thể hiểu nổi! Dựng rạp: ăn, ba ngày: ăn, bốn chín ngày: ăn,  
trăm ngày: lại ăn! Vậy mà thiên hạ vẫn ăn đấy! Có kẻ cúi mặt ăn;  
nhưng cũng nhiều người vẫn thản nhiên ngửa mặt cười hô hố, chả  
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bận lòng gì  đến chuyện nhà hiếu đang buồn đau nẫu cả ruột gan!  

 
Ngày xưa, chuyện như thế chỉ thấy ở làng quê cổ hủ, lạc 

hậu; nhưng ngày  nay thì đâu đâu cũng có; ngay giữa Thủ đô 
ngàn năm Văn hiến cũng có! 
 

Nợ, hiểu theo cách thông thường, là người nợ có nhu cầu 
vay, được người chủ nợ thỏa thuận cho vay. Nhưng nợ miệng 
thời hiện đại thì khác: người nợ không có nhu cầu ăn, tức không 
có nhu cầu nợ, vẫn phải ăn, phải nợ! Lại có chuyện không hề nợ, 
vẫn cứ bị đòi nợ miệng như thường! Mà thậm chí nhiều khi 
không đòi được (do chủ sơ suất quên không đưa thiếp mời chẳng 
hạn), thì còn làm mặt hờn dỗi nữa (có hờn dỗi thật, mà cũng có cả 
hờn dỗi vờ bởi thực ra trong lòng đang nghĩ: “may quá, đám ấy 
họ quên mình!”).  
 

Nói thế, không phải không có những khổ chủ… khoái 
được trả nợ miệng (trường hợp này có lẽ nên đổi gọi họ là khoái 
chủ?): Đó là lúc đang lo chạy việc cho con, đang lo chạy chức 
cho bản thân, hoặc kể cả khi đang lo mất ghế, mất việc; mà có dịp 
được trả nợ miệng, thì… nhất rồi! Bận mấy cũng khắc phục mà 
đi, mưa gió gì cũng cố gắng mà đến, dẫu đói nhăn răng cũng ráng 
vay mượn mà theo, ngay cả khi chủ nợ không có ý đòi, vẫn tự 
giác trả! Đến trả nợ trong trường hợp này, còn là dịp để  vua biết 
mặt, chúa biết tên nữa, dại gì mà không đến - cơ hội đâu dễ lặp 
lại! 
 

Cái cách đòi nợ miệng cũng có nhiều điều trớ trêu: Có 
người phải đi tìm nhà con nợ đến mờ cả mắt, vì nỗi đã lâu lắm rồi 
có gặp nhau đâu  -  thân  quen gì lắm mà hay gặp! Lại có cách đòi 
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nợ theo kiểu cho văn phòng gửi thông cáo báo chí đến từng cơ 
quan! Làm như thế thì không còn sợ bỏ sót bất kì ai,  để không 
còn bị ai chê trách; lại không mất thời gian, công sức! Cao tay 
chửa?  

 
Nhưng mà cái cách cao tay ấy, dân thường không bắt 

chước được đâu, bắt chước thì chỉ có mà ăn chửi no! Cách ấy là 
cách của sếp; sếp càng lớn, càng hiệu quả! 
 

Công bằng mà nói, thực tế cũng có không ít người muốn 
xóa bỏ cái hủ tục này, khi nhà có việc, không muốn bày vẽ cỗ  
bàn ra làm gì; nhưng khốn nỗi lại ngại bị chê là chỉ biết ăn của 
người, nên lại đành cắn răng làm theo. Cái văn hoá sợ cái vô văn 
hóa là thế đấy! 
 

Cái miệng con người ta quả thật lắm điều rắc rối:  Nói lắm 
thì vạ miệng, chửi lắm thì mỏi miệng, ăn lắm nợ miệng (kể cả  
miệng không ăn, miệng vẫn nợ!).  Ấy là may mà cái miệng chỉ có 
một thôi đấy, chứ lại có hai như cái mắt, cái tai... thì còn  đẻ ra ối  
chuyện phức tạp! Đến phải nghĩ cách trang bị cho cái miệng một  
cái gì  đó, giống như ta đang bảo hiểm cái đầu khi ngồi xe máy 
tham gia giao thông chẳng hạn!  
 

Kính thưa các nhà văn hóa, nước ta vốn là nước ngàn năm 
Văn hiến - và thực sự đang là nước Văn hiến; chả nhẽ không văn 
hóa được cái hủ tục thiếu văn hóa - nợ miệng, này sao? 
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“NGHỈ HƯU” BAO NỖI ĐOẠN TRƯỜNG! 
“Ta cho con đời ta thanh bạch” 

(Nguyễn Khuê) 
 

Hưu trí  là cách gọi để nói về một ai đó, sau thời gian tham 
gia lao động (chân tay hoặc trí óc), đến tuổi được nghỉ ngơi hoàn 
toàn, vẫn có lương (lương hưu) để sống tiếp, mà không bận tâm 
lo nghĩ gì nữa tới mọi công việc, để có thể: "Khi chén rượu, khi 
cuộc cờ/ Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên" (KIỀU  -  NGUYỄN 
DU).  
 

Đó là kiểu về hưu đúng nghĩa nhất và hạnh phúc nhất! 
Nhưng trong thực tế, không phải ai cũng được thanh thản như 
vậy! Có người chưa đến tuổi, chưa đến hạn đã phải xin nghỉ 
(hoặc buộc phải nghỉ!), gọi là hưu non. Những người như thế, dân 
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gian gọi đùa là... bị cho (thậm chí bị đá) “về vườn” – ý nói  về 
“đuổi gà cho vợ” (kể cả khi vợ chả có vườn hoặc chẳng nuôi gà)! 
 

Lại có người về hưu mà trí chả hưu, ấy là bị nghỉ làm việc 
một cách tức tưởi, do bị đồng nghiệp chèn ép, vu cáo; do bị cấp 
trên ghét bỏ... Nghỉ như thế không thể không bất mãn, bất mãn 
với đời cũng có mà bất mãn với mình, cũng có! Nghỉ như thế 
cũng thường không được chuẩn bị trước về mặt tư tưởng, tâm lý, 
nên dễ bị hẫng hụt. 
  

Lại có trường hợp, nghỉ hàng năm rồi, mà sáng sáng vẫn 
quần áo chỉnh tề, cắp ca-táp đến cơ quan; chỉ khi gần tới nơi, mới 
chợt tỉnh, nhận ra mình đâu có còn được đi làm? Nhưng «quên» ở 
mức độ ấy phần nào còn thông cảm được,  chứ  «quên» đến mức 
tưởng mình vẫn đang là «sếp lớn», đến cơ quan cũ vẫn huơ chân 
múa tay, múa mép «chỉ thị» hết điều này đến điều kia…  thì khó 
coi quá!  Đó  là  những người bị bệnh mộng du công việc,  mộng 
du quyền chức – Về với cuộc sống đời thường rồi mà vẫn không 
sao hoà nhập được, không sao nhận ra cái điều hiển nhiên là mình 
đã hết thời rồi! Người như thế cũng đáng thương lắm  và cũng 
đáng trách lắm! 
  

Lại có kẻ, khi còn đi làm, vơ vét được khá nhiều công quỹ, 
nhưng không bị phát hiện (hoặc bị phát hiện, nhưng không bị xử 
lý!), được nghỉ hưu – dân gian ta đặt cho cái mỹ từ là…  “hạ cánh 
an toàn”! Loại này thường tỏ ra hí hửng lắm, nhưng chỉ hí hửng 
được thời gian đầu, chứ về sau, bị bà con lối xóm khinh bỉ, bất 
quan hệ đi lại; bạn bè chí cốt chả có, bạn “cánh hẩu” thì đã tan tác 
cả. Đi họp đi hành thì đâu còn được "tung hô" như thời đương 
chức, đã thế, nhiều hôm cứ ngồi vào hàng ghế nào thì người đang 
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ngồi ở đó lần lượt bỏ sang hàng ghế khác! Thậm chí có vị còn bị 
thả «tờ rơi» bêu xấu đủ điều, kể cả bị ném vật hôi hám bẩn thỉu 
vào nhà nữa – thật tệ quá! Nghỉ thế thì trí cũng chả được hưu! 
Hàng ngày sống trong “lâu đài” giữa chốn đô hội, mà cô đơn như 
giữa đảo hoang, tội nghiệp lắm! Hưu như thế, đúng là “hưu hắt”! 
Tiền của chất cao như núi, cũng chả mua được tình,  được nghĩa!  
 

Thường đến lúc như thế, những kẻ đó mới thấm câu “Quan 
nhất thời, dân vạn đại”!  

 
Đáng thương là những người đã nghỉ hưu, đã quá tuổi lao 

động, vẫn phải làm việc vì miếng cơm manh áo!  Ấy là do phải 
gánh một gia cảnh nghèo khó quá mức, trách nhiệm với con 
cháuvẫn đè nặng đôi vai già nua! Bởi vì cuộc sống có rất nhiều 
việc cần đến tiền quá mà lương hưu thì lại ít ỏi quá! Cũng có 
trường hợp, con cháu đều đã tự lập, không cần nhờ đến, nhưng 
chính vì không cần nhờ đến, nên bị con cháu khinh! Bưng bát 
cơm đạm bạc lên miệng mà không nuốt nổi vì những tiếng chì 
chiết: “Bôn” cho lắm vào, bây giờ mới khổ mình, khổ con! 
 

Vâng! “Bôn” cho lắm vào  –  Cái từ bôn  này ám chỉ sự 
giữ gìn liêm khiết khi còn đang chức. “Được tiếng thì mất miếng” 
là lẽ đương nhiên! Nhưng nếu con cháu không thông cảm, thì nỗi 
đau ấy dằn vặt  ta suốt quãng đời còn lại! Mà đâu chỉ con cháu? 
Cả họ hàng làng nước nữa chứ! Người ta “một kẻ làm quan, cả họ 
được nhờ”, ông thì “cứ đúng tiêu chuẩn, chính sách mà làm”.  
Thế là nghỉ hưu, về quê không được trọng vọng như cái kẻ tham 
lam nhưng biết co kéo về cho họ hàng làng xóm – mà họ gọi là 
“Ăn, nhưng còn biết nghĩ đến người khác”! Ở quê tôi, có một ông 
chức to lắm, dân làng rất được nhờ, từ con đường bê tông hóa đến 
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ngói hoá các lớp học... thẩy đều có công của ông. Vậy nhưng ông 
có phải bỏ đồng tiền túi  nào ra đâu (mà túi ông thì quá dư thừa 
tiền!)? Ông chỉ dùng tới cái uy từ cái ghế của ông mà thôi! Mọi 
việc cụ thể, có đàn em lo tất; lo chu đáo, không hề để lại dấu vết 
gì bất lợi cho ông! Ông “vừa được tiếng, vừa được cả miếng”.  
 

Người như thế thì con cháu nào, họ hàng nào, làng xóm 
nào có thể mở mồm chê trách được? Ấy là những người khôn, 
những người thức thời, những người biết song hành cùng thời 
đại! Trong khi đó, một ông khác, đóng góp cho quê hương chỉ 
bằng đồng tiền chắt bóp tiết kiệm từ lương cùng  các thu nhập 
chính đáng khác của bản thân và gia đình, thì phải ngồi “chiếu 
dưới” trong những bữa tiệc làng, tiệc họ,... mặc dù tuổi tác cao 
hơn ông kia! Bởi vì ông giữ gìn quá, ông “bôn” quá, ông chả giúp 
cho làng cho họ được bao lăm, nên bây giờ phải chịu lép vế! 
 

Trong xã hội ta hiện tại, hầu như làm bất cứ cái gì cũng 
phải “chạy”: chạy việc, chạy chức, chạy tội... Tưởng chạy thế là 
quá lắm rồi! Nhưng về nghỉ hưu cũng phải chạy, đến khi cầm 
được tờ quyết định nghỉ hưu thì...  đứt mạch máu não mà chết -  
Ấy là trường hợp thầy giáo Vũ Cao Thăng (Nam Ninh, Nam 
Định),  (http://giadinh.net.vn/22071p0c1000/mot-thay-giao-dut-
mach-mau-nao-vi-nhan-duoc-luong-huu.htm). Thật quá thể!   
 

Nghỉ hưu rồi, thì tình nghĩa cũng... hưu! Đó là  chuyện 
thường ngày ở huyện! Thậm chí mới chỉ phong thanh được tin 
anh sắp hưu, thì tình nghĩa đã hưu trước anh rồi! Nhưng chuyện 
sau đây của ông bạn tôi, mới thật đáng kể: Ông chu đáo  chăm lo 
đào tạo người kế cận, chu đáo đến chỉ còn thiếu việc “bế người 
đó lên mâm đã dọn sẵn” mà thôi! Vậy mà chỉ một năm sau, công 
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sức của ông đã bị người kế cận đó phủi phui hết ráo! May mà 
cuối đời, người này nhận ra và hối hận; ấy là khi anh ta bị vấp  
ngã. Anh ta tìm  đến ông, tạ lỗi với ông: “Đời em tuy có lên được 
chức này chức nọ, nhưng trừ lần được anh vô tư giúp đỡ, đào 
tạo, còn thẩy đều phải mua bằng tiền; không bằng tiền thì cũng 
bằng nhiều thứ quí giá khác của con người!”. Nghe vậy, ông vừa 
mủi thương cho số phận người đó, vừa cảm thấy trong lòng có 
phần được an ủi đôi chút!  
 

Nhưng không phải ai cũng có được sự may mắn đó của 
ông bạn tôi. Thế mới biết cái nhẽ sống ở đời, khó thật! Sống làm 
việc như thế nào, để khi nghỉ hưu được thanh thản cõi lòng; thể 
xác được hưu, tinh thần được hưu và bộ não cũng được hưu? Đó 
quả thật là điều không dễ có với tôi, với bạn và với cả mọi người! 
Bởi nó đâu chỉ phụ thuộc bản thân ta? Nó còn chịu ảnh hưởng 
quan niệm sống trong xã hội, của thời cuộc và thế thái nhân tình 
tại thời mà chúng ta đang sống!  
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DÂN CHỦ - CÁI BÁNH KHÔNG DỄ LÀM, 
KHÔNG DỄ ĂN! 

Gần đây, hai từ dân chủ được khá nhiều vị lãnh  đạo nước 
ta nhắc đến. Đầu tiên có lẽ phải kể đến quan điểm khá cụ thể của 
nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An khi ông đặt vấn đề về 
việc sửa đổi Hiến pháp: "toàn dân có được hưởng quyền lợi và 
làm nghĩa vụ tham gia ý kiến và phúc quyết  hay không?" (trong 
bài trả lời phỏng vấn Tuanvietnamnet.vn ngày 24/6/2010: 
http://www.tuanvietnam.net/2010-06-24-cuu-chu-tich-quoc-hoi-
ban-viec-sua-hien-phap).   
 

Tiếp đến, là phát biểu có tính chất hứa hẹn của Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khi ông đến thăm Đại tường Võ 
Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: 
"Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang trong suốt 
65 năm qua, không ngừng phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước 
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pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân dân" (http://dantri.com.vn/c21/s20-448987/chu-tich-
quoc-hoi-tham -dai-tuong-vo-nguyen-giap.htm). Và ngay sau khi 
đắc cử cương vị mới, ông Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng 
lại nhấn mạnh: "đây là dân chủ thực chất chứ không phải là "trình 
diễn với nhau cho có dân chủ" (nguồn: 
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/6772/tan-tong-bi-thu---toi-lam-
khong-phai-de-danh-bong-.html). 
 

Vậy, thực chất dân chủ là gì và làm thế nào để Dân được 
thực thi một cách có hiệu quả quyền làm chủ của mình theo  đúng 
nghĩa mà Hồ Chủ Tịch đã nói cách nay già nửa thế kỷ: "Mọi 
quyền lực đều thuộc về Nhân dân"? 
 

Dân chủ là cụ thể, là thực tế, là hành động chứ tuyệt đối 
không phải là lời nói suông -  là cái bánh vẽ! Nhưng cái bánh dân 
chủ cũng không phải là cái bánh dễ làm, càng không phải là cái 
bánh dễ ăn! 
 

Muốn có dân chủ trước hết Dân phải có tự do. Tự do  ở tất 
cả mọi mặt đời sống xã hội, như đi lại, cư trú, học hành, chăm sóc 
y tế; như thành lập hội đoàn, ngôn luận (Hồ Chí Minh nói: "Dân 
chủ là làm sao cho Dân mở miệng"), hội họp, biểu tình, tín 
ngưỡng,... Khuôn khổ duy nhất của tự do chỉ là quyền lợi Dân 
tộc, lợi ích và chủ quyền Quốc gia. Chỉ những gì vi phạm quyền 
lợi dân tộc, quyền lợi quốc gia mới gọi là lợi dụng tự do để chống 
lại nhân đân, chống lại tổ quốc. 
 

Dân muốn thật sự tự do, thật sự dân chủ trước hết phải 
nâng cao dân trí. Dân trí thấp, Dân thiếu hiểu biết là trở ngại lớn  



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
195 

 

                                                                                                                                                 
nhất, trực tiếp nhất và nguy hại nhất đối với việc thực thi tự do và 
dân chủ (Từ những năm đầu thế kỷ trước, dân ta đã được dạy 
rằng: "Khai dân trí, hậu dân sinh"). Nói "Mọi quyền lợi đều thuộc 
về Nhân dân" không đồng nghĩa với việc Dân trực tiếp làm tất  
cả. Làm mà thiếu hiểu biết, thậm chí không hiểu gì cả, thì còn tồi 
tệ và nguy hiểm hơn không làm! Lê-nin nói: "Ngu dốt cộng nhiệt 
tình thành phá hoại". Hồ Chí Minh cũng coi sự ngu dốt là một 
loại giặc, ngay những tháng đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám, 
người đã nêu cao khẩu hiệu "Diệt giặc dốt".  
 

Dân chủ có thể được thực hiện trực tiếp  hoặc  gián tiếp. 
Dân chủ trực tiếp chỉ thật sự hiệu quả khi dân trí cao. Dân chủ 
gián tiếp sẽ vô nghĩa nếu người dân không lựa chọn đúng người 
có đầy đủ phẩm chất đại diện cho mình. Chỉ xét một việc cụ thể 
như xây dựng luật: Một đạo luật nào đó trước khi ban hành đã 
được bao nhiêu cái đầu học giả, tiến sĩ có kiến thức chuyên sâu về  
từng lĩnh vực nghiên cứu soạn thảo, rồi lại được Quốc hôi thảo 
luận, góp ý sửa đổi từng lời văn, từng dấu chấm câu, ấy vậy mà 
khi luật đi vào cuộc sống, vẫn có những sơ hở, vẫn bị lợi dụng...  
 

Vậy thì, việc Dân  lựa chọn người thực sự có hiểu biết thay 
mặt mình tham gia bàn soạn chuyện Quốc sự, nói lên tiếng nói, 
nguyện vọng, tâm tư... của mình, bảo vệ quyền lợi chính đáng 
cho mình  là hoàn toàn hợp lý. "Trực" hay "gián" chỉ là hình thức.  
Và hình thức đó tùy thuộc bản chất cũng như mức độ quan trọng 
của từng vấn đề cụ thể. Không thể khẳng định hình thức này dân 
chủ hơn hình thức kia và ngược lại.  
 

Như vậy, Dân thực hiện quyền dân chủ thông qua "người 
đại diện" của mình là bình thường, thậm chí cần thi ết, trừ phi 
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người đại diện đó có hành vi phản bội. Không thể nói: "từ Dân 
làm chủ đích thực chuyển sang Quốc hội thay mặt cho dân làm 
chủ.... là sự thay đổi, sự xa rời rất lớn, rất cơ bản về người chủ 
đích thực của đất nước" (NVA  -  Bài báo đã dẫn). Nói thế phải 
chăng là phủ nhận vai trò của Quốc hội, là đối lập Quốc hội với 
Nhân dân? Và như thế, quyền lực của Nhân dân sẽ được đề cao? 
Không, ông nguyên Chủ tịch Quốc hội đã nhầm: Ngay trong điều 
32 Hiến pháp 1946 mà ông đưa ra làm căn cứ cũng xác định: 
"Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa nhân dân 
phúc quyết, nếu 2/3 tống số nghị viện đồng ý" (Dân chỉ tiến hành 
việc phúc quyết khi có được sự đồng thuận của đa số đại biểu 
Quốc hội).Vấn đề nằm ở chỗ: Dân có thực sự được tự do lựa chọn 
người đại diện của mình hay không và người đại diện đó có thực 
sự hành động vì Dân hay không?!. 
 

Dân chỉ thực sự làm chủ, khi chính quyền là công cụ của 
Dân. Nói rộng ra, tất cả các cơ quan Lập pháp, Hành pháp, Tư 
pháp đều thực sự của Dân, do Dân, vì Dân. Nghĩa là các cơ quan 
này chỉ được làm những gì có lợi cho Dân, cho Nước, tuyệt đối 
không vì lợi ích nào khác. Một khi Dân không đồng tình (thể hiện 
cao nhất là  biểu tình) thì các cơ quan đó cần bình t ĩnh xem xét 
lại toàn bộ chính sách cũng như việc làm của mình chứ không 
phải cả tiếng chụp cho Dân cái mũ "lợi dụng dân chủ". "Chụp 
mũ" là một hành vi cửa quyền, lợi dụng chức quyền, lộng quyền 
chống lại quyền và lợi  ích chính đáng của Dân. 
 

Chính quyền muốn thực sự là công cụ của Dân, phải công 
khai chương trình hành  động trước Dân, để Dân - và người đại 
diện của Dân, có thể kiểm tra giám sát hoạt động của mình. Cán 
bộ chính quyền ở cấp cao đến mấy, cũng vẫn chỉ là người làm 
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công ăn lương của Dân, phục vụ Dân. Tám chục năm Dân theo 
Đảng làm Cách mạng, không ngoài mục đích xoá bỏ chế độ ăn 
trên ngồi trốc, bóc lột, hà hiếp, đè nén, áp bức, nhũng nhiễu Dân. 
Không có lý gì lại cứ để tồn tại mãi tình trạng "hành dân là 
chính". 
 

Tóm lại, nếu hình tượng DÂN CHỦ là cái bánh của chung 
mọi người, thì phải hiểu rằng, cái "bánh" đó không phải là cái 
bánh dễ làm, càng không phải là cái bánh dễ ăn! Việc thực thi nó 
phải ở cả hai phía, Dân và Chính quyền của Dân. Phải bằng hành 
động chứ không phải bằng lời nói suông! Dân chủ trên giấy tờ là 
dân chủ hình thức. Dân chủ mà không có Tự do là Dân chủ giả 
hiệu! Chỉ hô hào DÂN CHỦ mà không chú trọng việc nâng cao 
dân trí, là mị Dân! Theo Phan Châu Trinh ((1872–1926)  
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NGƯỜI TA SINH RA 
VỐN…KHÔNG BÌNH ĐẲNG 

Không thể và không nên lẫn lộn giữa bình đẳng và quyền 
được sống bình đẳng! 
 

Có lần, tại một bệnh viện Phụ sản, hai đứa bé gái cùng lúc 
được sinh ra, một đứa có cha mẹ hiện đang là quan chức to, giầu 
có (tạm gọi là cháu A); một đứa không cha, mẹ là công nhân phụ 
hồ (tạm gọi là cháu B). Cháu A kháu khỉnh, da trắng hồng, mắt 
đen như hai hột nhãn, mũi dọc dừa, má  lúm đồng tiền, cơ thể đầy 
đủ. Ngược lại, cháu B đen nhẻm, nhỏ thó, lại bị khèo chân khèo 
tay. Chứng kiến chuyện đó, có người nêu vấn đề: Với hai hoàn 
cảnh ra đời trái ngược nhau như thế, cháu B có bình đẳng với 
cháu A không?  
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"Không" trong trường hợp này là điều có thể khẳng định. 

Cháu A được sung sướng từ lúc lọt lòng (thậm chí có thể khẳng 
định ngay khi cháu còn trong bụng mẹ!). Còn cháu B, ngược lại, 
bất hạnh ngay từ trong trứng!.. Vậy, hoàn cảnh ra đời của hai 
cháu A, B là không bình đẳng (dân gian có câu: “không ai chọn 
được bố, mẹ”). Từ ví dụ điển hình trên, hoàn toàn có thể suy ra, 
không nhiều thì ít, rằng con người ta sinh ra vốn không bình 
đẳng! Từ điểm “đề-pa” như vậy, chắc chắn, cháu B muốn “đuổi 
kịp” cháu A (chứ chưa nói đến “vượt”), là chuyện  không hề dễ 
dàng. Phải có sự nỗ lực lớn lao lắm, thậm chí phải gặp “cơ hội” 
đột biến lắm, may mắn lắm, cháu B mới hy vọng có sự “đổi đời”. 
Tương tự, chỉ khi cháu A không may gặp “sự cố” thật ghê gớm, 
bản thân lại sống cuộc sống quá “buông thả”… mới có thể, đến 
một thời điểm nào đó, sẽ trở thành kẻ bất hạnh.  
 

Hoàn cảnh xuất thân thì mỗi người mỗi khác, không ai tự 
lựa chọn được, Hầu hết vốn không bình đửng - Mỗi cá thể cần 
nhận thức đầy đủ, để có biện pháp phấn đấu. Phấn đấu “vượt lên 
hoàn cảnh” là một trong những nội dung sống đích thực của mỗi 
con người, mỗi cộng đồng và suy rộng ra, cũng có thể là của mỗi 
quốc gia. Ví như người Nhật, họ luôn ý thức được rằng, đất nước 
họ rất ít tài nguyên; muốn có vị thế ngang vai cùng cường quốc 
năm Châu, lớp trẻ Nhật Bản phải nỗ lực ghê gớm trong học tập, 
sáng tạo. Và rõ ràng họ đã thành công!  
 

Nhưng quyền bình đẳng thì phải là phổ thông và vĩnh viễn 
đối với tất cả mọi người. Vấn đề cốt lõi của QUYỀN đó nằm ở 
nội dung bình đẳng về chính trí (trong ứng cử, bầu cử chẳng 
hạn...), bình đẳng về kinh tế (đối với tài nguyên, công sản quốc 
gia) và bình đẳng về pháp luật – (Chúng ta chẳng đã thường nói: 
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“Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng”, không có thứ “pháp 
luật” dành riêng cho kẻ “ăn trên ngồi trốc” hoặc riêng cho người 
cần lao,…) - các quyền này đều đã được đưa vào hiến pháp của 
mỗi quốc gia! Đó chính là quyền thiêng liêng nhất mà xã hội cần 
phải vươn tới và là đối tượng hàng đầu cần phải được pháp luật 
bảo vệ.  
 

Không thể có quyền bình đẳng khi xã hội đang tồn tại đặc 
quyền đặc lợi. Chỉ nêu ra đây hai lĩnh vực xã hội mà đa số dân 
chúng quan tâm. Thứ nhất là ngành Giáo dục. Xin ai đó có điểu 
kiện, thử mở cuộc điều tra để làm một cái thống kê xem các 
trường Đại học thuộc "Tốp đầu" trong tuyển sinh hàng năm như 
Tài Chính Kế toán, Ngân hành, Công an, Quân sự..., tỉ lệ các em 
có bố mẹ, người thân công tác trong từng ngành đó là bao nhiêu? 
Có bao nhiêu em thực sự là con cái dân ngoài ngành, dân thường? 
Lại nữa, trong ngành y tế, đang tồn tại những loại bệnh viện dành 
riêng cho từng đẳng cấp cán bộ. Cán bộ nhơ nhỡ thì có bệnh viện 
E, cán bộ cao hơn thì có Bệnh viện Hữu Nghị rồi Ban Bảo vệ sức 
khoẻ Cán bộ... làm sao lại cứ duy trì mãi thứ đặc quyền đặc lợi 
như thế? Trường học chỉ của sinh viên học sinh, em nào học giỏi 
thi được thì  vào học, không có thứ ưu tiên con ông nọ bà kia, 
trong ngành ngoài ngành. Cúng như vậy, Bệnh viện là của bệnh 
nhân, mọi bệnh nhân đều được chữa trị bình  đẳng. Đó là những 
quyền bình  đẳng tối thiểu. Bởi vì chúng ta vẫn được dạy bảo: 
Một xã hôi công bằng và văn minh, là một xã hội trong đó mọi 
người dân đều phải có quyền bình đẳng, trước hết là Quyền được 
sống bình đẳng. Ai cũng được học hành và ai cũng được chăm 
sóc y tế!..  
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Thật nhầm lẫn, nghĩ rằng bình đẳng là “cái bánh” được 

Trời chia đều cho mỗi người,  mỗi dân tộc; để rồi cứ nằm đấy “há 
miệng chờ sung rụng” - đợi đến cái thời bình  đẳng... "hưởng theo 
nhu cầu", "làm theo năng lực", thì thật nguy hại... Ngược lại, cho 
rằng cuộc đời vốn không có bình  đẳng, để rồi “mạnh ai nấy 
sống”, “sống chết mặc bay”; cũng là sự sai trái trong lẽ sống cũng 
như trong đạo lý. Quyền được sống bình đẳng mãi mãi là nội 
dung và mục tiêu hàng đầu của cuộc sống mọi thời đại, chính vì 
lẽ đó.  
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CÁI … DANH! 
“Danh” là  tên (một người, một nhóm người,…); là danh 

hiệu  hoặc  chức tước của một ai đó. Trong cuộc sống con người, 
cái danh quan trọng lắm, bởi xưa nay, thường “danh có chính, 
ngôn mới thuận”.  
 

“Tên” mỗi người đều do cha mẹ hay ông bà chú bác đặt 
cho. Có “tên khai sinh”, “tên thường gọi”, “bí danh”, thậm chí khi 
chết rồi, còn được đặt cả “tên cúng cơm” nữa  (để đề phòng “cô 
hồn” ăn tranh!). “Tên khai sinh” và “tên thường gọi” thì ai cũng 
có và nhiều khi hai cái tên này là một. “Bí danh” thì chỉ các người 
làm chính trị thời bí mật mới có, người thường không ai đặt. Gần 
đây, mấy “sếp”có máu cặp bồ, muốn tránh bị vợ con phát hiện, 
cũng đặt bí danh cho “bồ nhí” của mình - Mấy phu nhân thấy 
chồng gọi điện thoại “báo cáo thủ trưởng…” hoặc “kính thưa 
đồng chí…”, cứ tưởng các sếp đang bàn chuyện công tác, hóa ra 
toàn “thủ-trưởng-bồ”, “đồng-chí-bẹo” cả!  
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Loài người xưa nay vốn trọng chữ danh. Hiếm có chữ nào 
gắn bó với nhiều tầng lớp xã hội như chữ đó:  Danh nhân, Danh 
sĩ, Danh gia, Danh tiết, Danh tài, Danh họa, Danh hài,... Người vô 
danh là người có địa vị thấp hèn, bị xã hội coi thường.  
 

Đúng vậy! Nhưng nếu là Chiến sĩ vô danh, anh hùng vô 
danh thì lại được đồng loại tôn vinh.  

 
Danh cũng còn gắn với chữ "hiếu": "hiếu danh" - Hiếu 

danh thường là căn bệnh của muôn người mọi thời đại.  
 
Thương hiệu cũng là Danh - Danh của giới doanh nghiệp. 

Đã là doanh nghiệp chân chính đều phải chăm lo phát triển cái 
Danh này. Lời nhắc nhở "Buôn danh ba vạn, bán danh ba đồng" 
rất cần thiết đối với mọi người, nhất là giới doanh nhân. 
 

“Danh hiệu”  của giới trí thức  (như “giáo sư”, “tiến sĩ”,…) 
thì do sự học mà có  –  “Học thật” là chính, nhưng “học giả” cũng 
không hiếm. “Học giả bằng giả” đã đáng lo, nhưng không lo bằng 
“Học giả mà bằng vẫn thật”!  

 
Danh hiệu  của giới doanh nhân (như “Sao vàng đất Việt”, 

“Hàng Việt nam chất lượng cao”…), của các nghệ sĩ, các nhà 
giáo và thày thuốc (như “nghệ sĩ ưu tú”, “nhà giáo nhân dân”, 
“thấy thuốc nhân dân”…). Rồi danh hiệu thi đua (như  “chiến sỹ 
thi đua” các cấp, như “anh hùng lao động”,…) thường là do nỗ 
lực phấn đấu trong công việc mà thành. Nhưng thực tế đôi khi 
vẫn có chuyện này: Ai đó “ngại” phấn đấu “mất thời giờ”, thì cứ 
bỏ tiền ra mà mua. Tiền “đồng” không đủ mua, thì kiếm “đô la” 
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mà mua. Cái ghế quan chức xưa nay vốn cũng là một thứ "danh", 
là "con chú con bác" với "danh hiệu", cho nên nó cũng tuân theo 
quy luật vận động của "danh hiệu". Nghĩa là cái “danh” thường 
phải đi liền với cái “giá”, “danh” nào, “giá”  ấy  –  thế nên người 
đời mới thường nói “danh giá” chứ! Không tin  ư?  - Thiên hạ đã 
“mua” đầy ra cả rồi mà ai đó còn nói “không biết”, thì chả hóa ra 
ngây thơ quá!  
 

Người làm “nghề cầm bút”, cũng thường tự đặt cho mình 
một cái danh, gọi là “bút danh”. Đã dính  đến "danh" thì bút cũng 
khó tránh khỏi những hệ lụy thường tình của kẻ... hiếu danh!  
 

Nhưng con đường thành danh của một kẻ làm văn chương 
cũng lắm nỗi truân chuyên. Thành danh trước hết phải do tài năng 
thực thụ, nhưng cũng không hoàn toàn thế, hoặc chỉ có thế. Ngay 
trong cái công việc văn thơ báo chí này, từ xưa các cụ nói rồi, 
“Viết  – lách!” Viết mà không biết “lách”, thì muôn thuở cũng 
chả ai in. “Lách” có nhiều cách, cách cậy thân quen, cách quà cáp 
tiền nong; lại có cả cách dùng “vốn tự có” của tác giả nữa cơ! 
Mặc dù từ rất xa xưa người ta đã khuyên nhủ: “Lập thân tối hạ thị 
văn chương” rồi đấy! Ấy là chưa nói đến chuyện, trong giới “cầm 
bút” với nhau cũng thường khi đánh nhau, vả vào mồm nhau chả 
khác gì đám vô học! Cái nghề tối hạ mà còn thế, vậy nghề thượng 
đẳng sẽ ra sao?!. Câu hỏi này thì đến giờ, ai cũng tự trả lời được. 
 

Người xưa nói: "Không thành danh cũng thành nhân.  
"Bây giờ già rồi ngẫm lại, “thành Danh” khó thật, nhưng “thành 
Người - Nhân” còn khó khăn hơn gấp vạn lần. Khối kẻ danh tiếng 
cũng không phải loại vừa, vậy mà đời có coi ra gì  đâu? Nói điều  
này khí không phải: Thời nay có khi thành “chuột”, thành “sâu 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
205 

 

                                                                                                                                                 
mọt” lại dễ hơn thành “nhân”.  Tại sao ư? Có căn cứ cả đấy: Tại 
phiên khai mạc "Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 
nhất", ngày 21/11/2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói 
“Ở Việt  Nam, không muốn tham nhũng vẫn phải động lòng 
tham”! Một tháng sau, tại cuộc “họp giao ban quận huyện” sáng 
25/12/2009, Bí thư Thành  ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị lại nói: 
"Cơ chế có những sơ hở khiến nhiều người giàu bất thường, họ 
có quyền lực nên người khác cứ đưa hối lộ cho dù họ không đòi"  
– Vậy rõ ràng với bối cảnh như thế, làm “quan thanh liêm” khó 
hơn làm “quan tham” là gì? Mà xưa nay, bọn quan tham vẫn được 
dân ta gọi là “chuột”, là “sâu mọt” đấy thôi!.  
 

Chữ  DANH  ở đời  –  trừ cái tên bố mẹ đặt cho, ngẫm đều 
là những thứ “bả” làm mê hoặc loài người, hết thế hệ này sang 
thế hệ khác. Đến như Nguyễn Công Trứ cũng còn nói:  “Đã sinh 
ra ở trong trời đất / Phải có danh gì với núi sông!”.  Nói chung 
người ta đều ham hố và chết vì Danh và Lợi (mà hai thứ này lại 
thường câu kết rất chặt với nhau – có danh  ắt có lợi, muốn có lợi 
phải có danh!). Nhưng ở đời cũng công bằng lắm, có  “thực 
danh”  và có cả  “hư danh”, danh “hão”! Thực danh  thì  được 
người đời trân trọng, khắc vào đá, khắc vào tâm  –  vì  đó là  
“danh thơm”. Hư danh thì sớm muộn cũng về chốn hư không. 
Cũng cần ghi nhớ rằng, chữ danh thường gắn với chữ  “phận”.  
Người có danh cũng không nên lấy thế mà  “lên mặt”,  coi thiên 
hạ như  cái rơm cái rác. Kẻ không thành danh cũng không vì thế 
mà bận tâm, nản chí; cũng  chớ có bắt chước anh chàng Erostrat, 
đã tìm sự nổi danh bằng cách đốt đền Artemis! 
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Những điều trên thật là đơn giản, Vậy mà hầu như chỉ đến 

khi gần “kề miệng lỗ”, chuẩn bị sang “thế giới bên kia”, có người 
mới chợt nhận ra đó là chân lý! 
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"LÃNH ĐẠO"  
VÀ SỰ TỈNH NGỘ LÚC “VỀ VƯỜN” 

Trước hết, “lãnh đạo” là động từ, nhưng từ lâu đã bị dùng 
như  danh từ. Từ cái sai này, dẫn đến nhiều sai khác. Nghĩa thực 
chất của "lãnh  đạo" chỉ là "dẫn đường". Khi động vật là số đông, 
sống bầy đàn - động vật hoang dã, thì thường phải có một con giữ 
vai trò đầu đàn để dẫn đường – lãnh đạo cho cả bầy. Lãnh đạo 
không phải là chức danh mà là công việc phải làm. Công việc 
lãnh đạo thường bao gồm: bảo vệ cuộc sống cộng đồng, chống kẻ 
thù, chống bầy đàn khác xâm nhập lãnh địa của mình và hướng 
dẫn việc kiếm ăn cho các thành viên... Nhiệm vụ của từng cá thể 
là phải tuân theo sự lãnh đạo đó.  
 

Với giống vật thì con vật dẫn đường (lãnh  đạo) đồng thời 
là con vật chỉ huy. Con người thì khác: Người "lãnh  đạo" - dẫn 
đường có thể đồng thời là người chỉ huy, nhưng người chỉ huy 
không nhất thiết phải là người dẫn đường. Ví dụ: Khi cần vượt 
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qua một vùng đất lạ, người ta tìm người "bản xứ" để thuê dẫn 
đường chứ người chỉ huy không tự ý mò mẫn tìm đường một 
cách hú họa đầy bất trắc. Uy tín của con vật đầu đàn - con vật làm 
nhiệm vụ lãnh đạo được tạo lập không chỉ bởi sức mạnh bản thân, 
sự quả cảm trong chiến  trận với kẻ thù, mà còn bởi  khả năng tìm 
kiếm thông minh các vùng đất sống quý giá, mang lại nhiều thức 
ăn phù hợp với đồng loại.  Uy tín của con vật đầu đàn còn được 
củng cố bởi sự hy sinh quên mình cho cuộc sống bầy đàn.  

 
Trong tự nhiên, chỉ có một vài loài như Ong và Mối là có 

con Chúa, sinh ra để làm chúa, với những đặc quyền đặc lợi đặc 
thù mà các con ong, con mối bình thường dù có phấn đấu hay tu 
luyện đến mấy, cũng không thể có được. Còn các con vật đầu đàn 
khác  thảy đều xuất phát từ thành viên của bầy đàn, thảy đều sống 
vì lợi ích chung của bầy đàn. Trong thực tế, quan sát giới  động 
vật hoang dã nói chung, người ta chưa thấy con đầu đàn nào biểu 
hiện lợi dụng chức quyền để bắt các thành viên trong bầy đàn 
phải cống nạp hay hối lộ! Dù là thú hay là chim, thì con vật đầu 
đàn cũng vẫn sống cuộc sống như đồng loại, gần đồng loại, cùng 
đồng loại; sống trong bầy đàn, vất vả kiếm sống như bầy đàn, đói 
no cùng bầy đàn. Không ăn trên ngồi chốc, không nhà lầu xe hơi, 
không ngai vàng đế đô.  
 

Qua thế đủ thấy rằng, lãnh đạo là một công việc rất cần 
thiết cho sự tồn vong của mọi bầy đàn, mọi cộng đồng. Tự do như 
loài chim cũng vẫn phải có con chim đầu đàn bay dẫn đường. 
Loài người là động vật cấp cao, phát triển với tốc độ lớn, lại càng 
cần sự lãnh đạo hơn bất kì loại động vật nào trong tự nhiên. 
Nhưng loài người đôi khi thua các loại động vật khác ở đức hy 
sinh vì cuộc sống cộng đồng. Cứ leo lên vị trí đứng đầu (mà lâu 
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nay cứ gọi nhầm là lãnh đạo) là chỉ muốn hưởng thụ hơn người, 
quyền lực hơn người. Đặc trưng dễ thấy ở loại người này như 
sau: Là con dân, nhưng cứ tưởng mình là con Trời; là cá nhân 
trong hưởng thụ nhưng luôn nhân danh "tổ chức", nhân danh "tập 
thể" trong điều hành, trong lãnh đạo. Đứng trong hàng ngũ "ưu tú 
nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động", nhưng lại 
sống phè phỡn trên lưng người lao động, sống buông thả, trác 
táng hơn cả cường hào ác bá xưa... Để rồi muốn gì cũng được, ra 
lệnh thế nào cũng phải chấp hành... Vừa tham vừa nhũng, vừa cậy 
quyền vừa ỷ thế, vừa lộng ngôn vừa lộng hành, vừa tha hoá, vừa 
cường quyền...  Thế là từ vai trò người làm nhiệm vụ lãnh đạo, 
chẳng mấy chốc những kẻ như thế đã trở thành lãnh chúa!... 
 

Ta cứ nghĩ giống Hổ dã man, nhưng bản thân những con 
hổ đầu đàn, sống rất nghĩa tình với đồng loại - "hổ không ăn thịt 
con"  là nhận xét của loài người chúng ta từ xa xưa, cũng phần 
nào nói lên điều ấy. Như bất kì động vật nào khác, trong nội tình 
loài dã thú như Hổ, Báo cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn, 
bất đồng quyền lợi. Khi đó, chúng cũng giải quyết mâu thuẫn 
bằng chiến trận sống mái, nhưng là cuộc đấu một chọi một, 
không hề có vấn đề lợi dụng uy quyền, thế lực...  Cách giải quyết 
thật công bằng, đúng không?!.  
 

Mọi người chúng ta, vốn đều xuất thân từ thường dân, là 
tầng lớp bị lãnh  đạo, nhưng hầu như ai cũng ít nhiều từng kinh 
qua một lần làm lãnh đạo. Lãnh đạo một  nhóm nhỏ, hay lãnh đạo 
cả hàng trăm, hàng vạn đồng loại. Nhưng về già nhìn lại, ngẫm 
khi còn ở cái cương vị lãnh đạo ấy, ta cũng đã đôi lúc không 
tránh khỏi cái thói xấu thường tình, là cứ tưởng mình ghê lắm, 
khác người lắm. Rồi nhìn xuống đám quần chúng dưới trướng, 
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thấy họ thảy đều chỉ như con sâu, con kiến, ta muốn tác oai tác 
quái thế nào, đám sâu kiến ấy cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh! 
Nhận ra và hối hận, thì thường đã muộn quá rồi. Ấy là chưa kể tới 
những kẻ, cho đến khi đã "về vườn", đã rời khỏi chiếc ghế “lãnh  
đạo”, thậm chí sắp đi sang thế giới bên kia, mà vẫn không nhận 
ra, không hối hận. Thật quả có như vậy, xin thưa!   
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XIN HÃY LẮNG NGHE 

Nghe đương nhiên bằng tai rồi. Nhưng khi cha mẹ hay 
người lớn nói "Bảo mãi mà nó có nghe đâu", thì  đấy không còn 
chỉ là vấn đề của riêng cái tai mà đã trở thành vấn đề thuộc ý 
thực, thành trách nhiệm, hơn thế, còn là đạo đức của người nghe 
nữa! 

 
NGHE AI và AI NGHE? 
 
Thông thường thì bề dưới nghe bề trên – Gọi là nghe theo 

chiều thuận. "Bề dưới" ở đây có thể là con cháu trong nhà, nhân 
viên cấp dưới hoặc rộng hơn là "nhân dân". "Bề trên" là cha mẹ, 
ông bà, chú bác; là cán bộ cấp trên, là "sếp lớn", "sếp nhỏ" - gọi 
chung là "lãnh đạo". Cái chiều nghe thuận này đơn giản lắm, chả 
mấy khi vướng mắc. Vướng mắc thời lập tức có cả một rừng quy 
chế xã hội ràng buộc - thấp thì có "gia pháp" cao thì có "luật 
pháp", khiến bề dưới không thể không vâng theo. Tuy nhiên vẫn 
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có ngoại lệ, trên bảo, bảo nhiều lần, dưới vẫn không nghe! Tại cớ 
làm sao? Xin thưa: Có thể do ba nguyên nhân:  

 
Thứ nhất, tại cái khoảng cách giữa trên và dưới không 

được phân minh lắm, nói đúng ra là trên chỉ là cái sự ngồi ghế 
trên, chứ tư chất, kiến thức và hành động  nhiều khi chỉ bằng 
thậm chí còn không bằng dưới - thành "cá mè một lứa".  

 
Thứ hai, do "Bề trên ở chẳng chính ngôi" - Ở chẳng "chính 

ngôi" thì có nhiều biểu hiện lắm, từ sống thiếu gương mẫu, buông 
thả đến nói một đằng làm một nẻo, tham lam vô độ, vơ vét của 
công, lừa dối mọi người... Thế là dần dần dẫn đến việc dưới coi 
khinh trên.  

 
Thứ ba, do kẻ dưới ngỗ ngược quá, vô luân quá, không coi  

gia pháp, luật pháp là gì, ngang nhiên làm điều sai quấy.  
 
Nhưng trong một xã hội Dân chủ thực sự, thì không chỉ 

tồn tại mỗi trường hợp nghe theo thuận chiều như vậy. Song hành 
với nó là vấn đề rất được xã hội quan tâm: "nghe theo chiều 
ngược", tức là bề trên nghe bề dưới -  biểu hiện cụ thể của sự tôn 
trọng quyền làm chủ của người Dân (một cộng đồng thuộc bề 
dưới). Chiều nghe ngược này phải thường xuyên được coi trọng ở 
tất cả các cấp, các ngành, từ trung ương xuống địa phương. Coi 
trọng không chỉ trên lý thuyết, mà phải bằng thực hành. Tại sao 
thế?  
 

-  Tại vì chân lý không bao giờ thuộc quyền sở hứu cá 
nhân, cho dù cá nhân  ấy là ai. Đã là của mọi người thì không thể 
chỉ có một chiều thuận: Bề dưới phải tuân theo (nghe) bề trên. Về 
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điểm này, có một vị từng đóng vai trò bề trên - Nguyên Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Văn An đã có lần nói:  "Thực tiễn đã chứng 
minh rằng, không ai độc quyền chân lý, ngọc càng mài càng 
sáng. Chân lý ban đầu càng được cọ sát, càng được tranh luận và 
trải qua thử thách trong cuộc sống thì càng  được làm sáng tỏ 
thêm, càng tiệm cận tới gần chân lý đích thực hơn, thậm chí có 
khi phải thay đổi nhận thức ban đầu tới 180 độ". (Nguồn: 
http://www.vinhcity.gov.vn/news/?url=detail&id=21183&langua 
ge=1:).  
 

- Còn tại vì, như Đảng CS và các Lãnh tụ thường khẳng 
định: "Dân là gốc", "Dân là chủ", "mọi quyền lực đều thuộc về 
Nhân dân". 
 

-  Nghe Dân tức là nghe theo ý chí và nguyện vọng của 
Dân; là đặt lợi ích của Dân, của Dân tộc, của Tổ quốc lên trên hết. 
Lắng nghe Dân một cách trân trọng và thực sự cầu thị, không 
dùng những điều giả tưởng thiếu căn cứ, cũng như không bao giờ 
được dùng quyền lực để phủ quyết, phủ định ý nguyện của Dân 
theo kiểu cậy quyền cậy thế! Lại phải biết lắng nghe không chỉ 
những điều thuận tai mà còn phải trân trọng cả những ý kiến trái 
chiều, nghịch tai.  
 

-  Như vậy, nghe Dân, thực ra – chính xác ra, cũng vẫn là 
nghe thuận chiều, bởi Dân mới thực sự là chủ nhân Đất nước, cán 
bộ - dù ở cấp cao đến mấy, vẫn chỉ là đầy tớ của Dân mà thôi. 
Một khi đầy tớ không nghe lời chủ thì đạo lý còn không, kỷ 
cương còn không?!. 
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"Phải lắng nghe ý kiến của Dân". Vâng! Tất cả những điều 

trình bầy ở trên, hoàn toàn không có gì mới, xưa cha ông ta đã 
dạy bảo chúng ta nhiều rồi. Vấn đề cốt lõi vẫn là chúng ta có chịu 
nghe, tức có chịu vâng lời cha ông hay không, có muốn làm một 
người con có hiếu với cha mẹ tổ tiên hay không, có muốn tuân 
theo Gia pháp và Pháp luật hay không?!.  
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XIN HÃY BỚT LÝ LUẬN SUÔNG 
(qua câu chuyện về 2 vụ việc có thật) 

  Chúng ta được dạy bảo rất nhiều về vấn đề “bình đẳng”, 
đặc biệt  là “bình đẳng về pháp luật”. Nào là “Thượng tôn pháp 
luật”, nào là “Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng”, nào là  
“Không có vùng cấm trong thực thi pháp luật ” v.v… Nhưng thực 
tế thế nào? “có luật riêng cho Dân và luật riêng cho Quan 
không?”. Để trả lời câu hỏi này, tốt nhất là không nói lý luận 
suông nữa, hãy tạm chỉ xem cách hành sử của cơ quan Luật pháp 
trong hai vụ việc còn nóng hổi sau: 

THỨ NHẤT: Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng Hải Phòng – Tạm 
gọi là “Vụ thu hồi đất đai của Dân”: Căn cứ những gì đã biết, có 
thể tóm lược như sau:  

a/ Chính quyền cấp Xã, Huyện và Thành phố đã kiên quyết (dùng 
cả công an, bộ đội, dân phòng…) và… 
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b/ Đã tiến hành rất khẩn cấp, kịp thời đến quên cả đạo lý  (triển 
khai ở thời điểm giáp Tết cổ truyền dân tộc), 

c/ Thể hiện sự đồng lòng, đồng tâm, trên dưới như một (từ cấp 
Xã, Huyện đến cấp Thành phố…) và… 

d/ … Bạo liệt (phá nhà, phá thành quả lao động của các “đối 
tượng”).  

THỨ HAI: Vụ thu hồi nhà (biệt thự) số 12 Nguyễn Chế 
Nghĩa Hà Nội – Tạm gọi là “Vụ thu hồi nhà Quan”: Xin hãy 
cùng xem lại thông tin trên các trang báo cũ để đánh giá: 

a/ Phát hiện việc cư trú không đúng chính sách tại ngôi biệt thự 
công số 12 Nguyễn Chế Nghĩa của gia đình ông cựu chủ tịch Hà 
Nội khi ông này có ý định “mua” hẳn ngôi biệt thự công đó: Báo 
Tuổi Trẻ ngày 29/9/2006: Hà Nội không bán nhà công vụ cho 
ông Hoàng Văn Nghiên, cựu chủ tịch Hà Nội: “… Theo cách lý 
giải của ông Lê Quý Đôn, ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa là 
công thự do TP quản lý và hộ ông Hoàng Văn Nghiên cũng như 
các hộ quan chức khác chỉ được bố trí sử dụng trong thời gian 
công tác tại TP mà chưa có nhà. Theo qui định tại điều 5 của 
nghị định 61/CP, ngôi biệt thự này không thuộc diện có thể bán 
cho người đang thuê ở…”. 

b/ Rất chu đáo ắng nghe đương sự trình bầy lý do -  Ông cựu chủ 
tịch Hà Nội thanh minh với báo giới: TIN 247.com ngày 
03/10/2006: Ông HVNGHIÊN nói gì với phóng viên?  “PV- 
Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa 
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là nhà công vụ và ông chỉ được ở đó trong thời gian còn đương 
chức. Vậy quan điểm của ông như thế nào về việc này? 

HVNG: - Tôi nói đây là nhà của Nhà nước. Nhà nước 
quyết như thế nào là mình thực hiện chứ mình đâu có quyền 
muốn như thế này, muốn thế kia. Người ta nói giá mua như thế 
này, thế nọ nhưng giá đâu có phải là do tôi đặt ra”. 

c/ Rất từ tốn, thận trọng trong biện pháp thu hồi  - Lãnh đạo Hà 
Nội đưa ra hai phương án: TIN 247.com  ngày 03/01/2007: Hà 
Nội trình 2 phương án nhà ở cho ông HVNG: “Chiều 2/1, Phó 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Quý Đôn cho biết, lãnh đạo thành 
phố đã có ý kiến chỉ đạo Văn phòng Ủy ban đôn đốc Sở Tài 
nguyên Môi trường & Nhà đất nhanh chóng thực hiện việc bố trí 
nơi ở mới cho các ông Hoàng Văn Nghiên, Phan Văn Vượng - 
nguyên lãnh đạo thành phố”. 

d/ Ngôi nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa có gì quan trọng mà khó thu 
hồi đến vậy? Thì ra, đấy là một biệt thự rất có giá:  TIN 247.com 
ngày 30/9/2006: Ngôi nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa đã từng cho 
thuê với giá 5.000 usd/tháng : “Một cán bộ trực tiếp thu hồi biệt 
thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa cho biết, đầu những năm 90, Hà Nội 
có chủ trương thu hồi 30 biệt thự trên địa bàn thành phố để cho 
người nước ngoài thuê.  

Chủ trương này xuất phát từ việc Hà Nội khi đó chưa có 
khách sạn cao cấp đáp ứng nhu cầu của người nước ngoài. Hơn 
thế, việc cho thuê các ngôi biệt thự sẽ giúp tăng nguồn thu ngoại 
tệ cho Thủ đô.  



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
218 

 

                                                                                                                                                 
Khi đó biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa có 12 hộ dân sinh 

sống theo diện thuê lại của thành phố. Ban đầu, nhiều hộ dân 
phản đối gay gắt việc thu hồi biệt thự. Tuy nhiên, khi được tuyên 
truyền, vì lợi ích chung các hộ dân đã đồng tình di chuyển. Tất 
nhiên, những hộ phải di dời đã được thành phố bồi thường mỗi 
hộ 50-60 m2 đất. 

Sau khi được thu hồi, biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa được 
Sở Nhà đất cho một người Nhật thuê với giá 5.000 USD/tháng. 
Họ đã đầu tư khá nhiều tiền để cải tạo ngôi biệt thự. Được vài 
năm, hợp đồng hết hạn, ngôi biệt thự được cho một cơ quan của 
thành phố mượn tạm. Đầu năm 2002, ông Hoàng Văn Nghiên và 
gia đình về ở”.  

đ/ “Pháp luật bất vi thân”, Quan H.V.Nghiên đã trả lại công sản: 
báo chí cách đây 5 năm đưa tin ông cựu chủ tịch Hà Nội đã trả lại 
công thự: TIN 247.com ngày 12/02/2007: Ông HVNG trả lại biệt 
thự công: “Ông Nghiên đã trả lại biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa 
cho cơ quan quản lý nhà của thành phố theo quyết định thu hồi 
của UBND thành phố Hà Nội. Hiện ngôi nhà này được vẫn khóa 
kín cửa. Theo một số hàng xóm, gia đình ông Nghiên đã dọn đi. 

Một cán bộ thuộc Công ty quản lý và kinh doanh nhà HN 
cho biết, đơn vị này đã trình các phương án bố trí nhà ở cho các 
cựu lãnh đạo thành phố là ông Hoàng Văn Nghiên và ông Phan 
Văn Vượng. Đó là căn hộ tại chung cư Kim Liên hoặc nhà chia lô 
tại khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính”.  

e/ Hóa ra “Quan đã lừa Dân”: Gần 5 năm sau, báo cho biết: Ông 
cựu chủ tịch Hà Nội vẫn ở nguyên công thự 12 Nguyễn Chế 
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Nghĩa: Báo dantri.com.vn ngày 07/9/2011: 5 năm chưa tìm ra nhà 
cho cựu chủ tịch Hà Nội: “Một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho 
biết như vậy khi đề cập hướng xử lý đối với biệt thự 12 Nguyễn 
Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm), do ông Hoàng Văn Nghiên – cựu 
chủ tịch UBND TP Hà Nội – hiện đang thuê ở”. Mặc dù trước 
đây 5 năm, TIN 247.com ngày 12/02/2007 đã đưa tin: “Ông 
Nghiên đã trả lại biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa cho cơ quan 
quản lý nhà của thành phố theo quyết định thu hồi của UBND 
thành phố Hà Nội. Hiện ngôi nhà này được vẫn khóa kín cửa. 
Theo một số hàng xóm, gia đình ông Nghiên đã dọn đi”!!! 

***   

Thì ra, việc thu hồi nhà Quan, mặc dù Quan đã về vườn, 
khó đến vậy!  

Thì ra, chính quyền Hà Nội cư xử với “công dân”  
H.V.Nghiên rất “có tình có nghĩa” lắm đấy chứ?. Gần 5 năm cho 
một vụ thu hồi tài sản công chưa xong, rõ ràng là một biểu hiện 
hung hồn, đúng không? Đâu có “cạn tàu ráo máng”, phi luật 
pháp, phi đạo lý như trường hợp chính quyền Hải Phòng đã chỉ 
đạo cấp dưới tiến hành đối với việc thu hồi đầm thủ sản của gia 
đình nhà anh nông dân Đoàn Văn Vươn – Một người Dân với 
đúng nghĩa 100% Dân!    

Thì ra, cách hành sử của chính quyền đối với Dân và với 
Quan đâu có giống nhau?   

Thì ra, câu nói “Mọi người đều bình đẳng trước Pháp 
luật”, chỉ là “Lý thuyết suông”?  
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NÓI ĐẰNG TÂY 
CHẾT CÂY ĐẰNG ĐÔNG 

Con gà trống cất tiếng gáy “Cúc cù cu… cu!” đánh thức 
bình minh. Gà mái “cục ta cục tác” ầm ĩ khi đẻ trứng. Con mèo 
kêu “meo  meo” đòi  ăn và “gào lên thảm thiết” khi tìm bạn tình. 
Con chó sủa “gâu gâu” khi có khách và kêu “ăng ẳng” khi bị 
đánh đau. Con lợn khi tranh ăn lẫn khi làm tình  đều kêu “ủn ỉn”. 
Mỗi loại chim có một giọng hót riêng, vẹt còn có tài bắt chước 
tiếng người. Chó sói “hú” rợn người. Hổ “gầm” làm muôn loài 
bạt vía. Rắn phun “phì phì” khi gặp đối thủ. Ngựa “hý” vang thảo 
nguyên.  
 

Đến bé như con muỗi khi đi hút máu người và các động 
vật khác cũng kêu “ve ve” chói cả tai… Như vậy là không chỉ 
mỗi con người độc quyền  có tiếng nói, mà đa số động vật cũng 
đều muốn “nói” lên những điều mà trong cái đầu chúng suy nghĩ, 
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cái mắt chúng trông thấy (chỉ có các loài cá là giữ im lặng suốt 
cuộc đời cá của chúng!).  

 
Khác biệt có lẽ là  ở chỗ “tiếng nói” con người không chỉ 

đa âm, đa sắc mà còn “đa nghĩa” nữa. Cũng có thể nói rằng: tiếng 
nói của các loại động vật khác - trừ con người - đều rõ ràng, nhất 
quán: Chó đã sủa “gâu gâu” là nhất định có người lạ đến nhà; gà 
đã gáy là dứt khoát trời sắp sáng hoặc đã sang trưa. Hổ đã “gầm” 
là  lúc nó đi tìm mồi. Rắn phun “phì phì” là có  đối thủ đang bị đe 
dọa… Động vật rất thật thà, “nói” thế nào thì “nghĩa” thế ấy, 
tuyệt không có lối “nói một đằng làm một nẻo”.  
 

Cái sự đa nghĩa của tiếng nói loài người không chỉ ở nội 
dung câu chữ, mà còn ở “ngữ điệu” phát âm. Cùng một từ như từ 
“vâng” chẳng hạn, khi người nói dùng một ngữ điệu vừa phải, êm 
ái, ngọt ngào – thì đó là thể hiện sự “vâng lời”, sự “đồng ý, đồng 
tình”. Nhưng nếu vẫn chữ đó, nhưng âm điệu phát ra chói tai, kéo 
dài ra,… thì  đấy lại phải hiểu là đương sự đang bất bình, đang 
“bị cưỡng bức đồng ý…”. 
 

Cái sự đa nghĩa của tiếng nói con người còn được minh 
họa bằng cử chỉ, thái độ của người nói nữa. Nói “vâng” mà mặt 
mũi e thẹn hoặc tươi vui phấn khởi là “vâng thật lòng”. Nói 
“vâng” mà mặt buồn thiu hoặc cau cau có có, là “không đồng ý 
đâu”! Như vậy có thể rút ra một điều: Nghe con người nói, muốn 
thật sự HIỂU ý anh ta, người nghe phải lắng nghe ngữ điệu của 
câu người đó nói đồng thời phải quan sát gương mặt, cử chỉ của 
người nói lúc đó nữa. Thiếu những quan sát này, người nghe dễ bị 
ngộ nhận, dễ hiểu sai vấn đề… 
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Con người từ ba tuổi trở lên, nếu không bị khuyết tật cơ 

quan phát âm, đều biết dùng tiếng nói để giao tiếp, để đề xuất một  
yêu cầu, để bầy tỏ tình yêu thương hay lòng căm giận... Nhưng có  
người “hoạt ngôn”, “lợi khẩu” có người suốt ngày chả nói gì, gặp 
ai cũng chỉ nhếch miệng “khì” m ột cái rồi lủi mất tăm. Có người 
nói hay đến mức “con kiến trong lỗ cũng phải bò ra” nghe. Có 
người “nói như rót mật”; lại có người “nói như đấm” vào tai. 
Người nói mấy phút, thính giả đã muốn “vỗ tay” mời xuống. Kẻ 
nói tràng giang mấy tiếng đồng hồ liền, cử tọa vẫn cứ đội mưa 
đội nắng, há hốc mồm ra mà nghe. Có kẻ nói toàn lời khen mà 
người nghe muốn “nhổ nước bọt”. Lại có người vừa nói vừa 
“chửi mắng” ta  mà ta vẫn giỏng tai nghe, không tức tối, còn vỗ 
tay tán thưởng! Thời chiến tranh, phát thanh viên tiếng Anh đài 
TNVN Hannah Hà Nội Trịnh Thị Ngọ, đã làm rung động bao con 
tim lính Mỹ tham gia chiến trận ở Việt Nam khi mỗi lần cô cất 
lên “This is Thu Hương  addressing American GI in Viet Nam”  – 
“Đây là Thu Hương đang nói chuyện với lính Mỹ ở Việt Nam”. 
Tiếng nói của cô có sức mạnh của một binh đoàn!  
 

Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì tiếng nói con người vẫn còn 
dễ hiểu. Loài người chúng ta còn biết “dấu ý tưởng” thực qua câu 
nói một cách rất thiên biến vạn hóa nữa. Ngôn từ được đánh 
bóng, được nhào lộn, làm xiếc, làm “ảo thuật”; được “ngụy trang”  
bằng đủ mọi cách từ nụ cười rất duyên đến bộ mặt rất tươi hoặc 
ngược lại. Nhưng nội dung đích thực của câu nói lại không biết 
đâu mà lường! Vậy cho nên mới có câu ca dao “nói đằng tây chết  
cây đàng đông”! Vậy cho nên mới có chuyện có kẻ nói một lời, ta  
tin một lời; có người nói cả ngàn lời, ta chả tin mảy may được 
một lời nào! Mất lòng tin vào việc làm của một ai đó, đã là  điều 
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khó chấp nhận. Mất lòng tin ngay từ lời nói, ngay từ lúc mới chỉ 
nghe, thì sự mất mát ấy là nghiêm trọng lắm, là khó phục hồi lắm. 

 
Có “Lời nói gió bay”, nhưng có lời nói “như dao chém. 

Đá”, không dễ gì quên được. Người xưa còn dặn: “Lời nói đọi 
máu”. Ví như truyền thuyết ghi trong Đại Việt sử ký toàn thư, kể 
về chuyện Trần Thủ Độ một lần đến chùa Chân Giáo, thấy Huệ 
Tông ngồi xổm nhổ cỏ, Thủ Độ nói: “Nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ 
sâu”. Huệ Tông đứng dậy, phủi tay nói: “Điều ngươi nói, ta hiểu 
rồi”. Và Huệ Tông đã tự chết ngay sau đó. 
 

Cổ nhân dạy: “Sông sâu còn có kẻ dò, Lòng người thì mấy 
ai đo cho tường”. Đúng vậy! Lòng người là thứ không dễ hiểu, 
đặc biệt khi lòng người được diễn đạt qua ngôn từ! 
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ĐỪNG BIẾN NHÂN DÂN  
THÀNH CÁI “MỘC”! 

Cái việc mượn danh, núp danh người có chức có quyền thế 
để hù dọa thiên hạ, hù dọa người “thấp cổ bé họng”, hù dọa Nhân 
dân là chuyện xưa nay không hiếm. Xưa có và nay cũng có! 
Nhưng mượn danh, nhân danh hoặc núp danh Nhân dân để hù 
dọa lại Nhân dân và che đậy tội lỗi của quan, thì có lẽ cái thời 
Dân chủ này mới… phát!  

Lấy ví dụ nóng hổi là cái vụ cưỡng chế Tiên Lãng. Đầu 
tiên xin dẫn lại lời Ông Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an thành 
phố Hải Phòng trả lời báo chí:  “Khi chúng tôi cưỡng chế, người 
dân nơi đây rất đồng tình” (Vnexpress). Ông Công an này còn 
khen trận bao vậy cưỡng chế Tiên Lãng là một “trận đánh đẹp” 
“cần được học tập” nữa kia! – Sau ít ngày, thấy đổ cho Dân thế 
không còn ổn nữa, ông đại tá này có đổi giọng: "Công an Hải 
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Phòng đã tham gia  hàng trăm vụ cưỡng chế, đều đạt kết quả tốt. 
Nhưng có phương pháp đúng là mọi việc êm đẹp ngay. Kể cả khi 
đối tượng đã tỏ thái độ chống đối rồi thì giải thích, thuyết phục 
vẫn có thể đem lại kết quả”. Và: “Bản chất vấn đề là bảo vệ lợi 
ích. Mà đã gọi là lợi ích thì sẽ có thiệt, hơn. Lấy lời phải ra mà 
khuyên giải họ, dẫu có không đạt được sự quy phục ngay thì cũng 
sẽ hiệu quả trong việc giảm bớt mức độ chống đối”. Và nữa: “Từ 
xưa đến nay các vụ cưỡng chế phải xác định quan điểm giáo dục 
là chính. Tôi xin nhắc lại lần nữa là không thể coi đối tượng giải 
phóng mặt bằng là tội phạm, đừng để họ đối đầu với mình khi 
không cần thiết" (Công an Nhân dân, 16/1) 

Tiếp, xin dẫn lại lời ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch 
UBND TP.Hải Phòng: “Sau khi vụ việc xảy ra, quần chúng nhân 
dân, nhất là nhân dân các xã khu vực ven biển huyện Tiên Lãng, 
rất bất bình, đề nghị cơ quan chức năng phải sớm đưa ra xét xử 
nghiêm minh đối với những người cố tình chống đối” (Tuổi Trẻ, 
18/1). 

Vậy là, theo hai ông cán bộ họ Đỗ, hai vị có trách nhiệm 
khá quan trọng của Hải Phòng, việc cưỡng chế gia đình ông 
Vươn, được Nhân Dân đồng tình (ông Đỗ Hữu Ca nói: “Rất đồng 
tình”), bởi họ đã hành động theo đúng nguyện vọng của nhân 
dân?!. 

Nhưng, xin nghe chính những người gần Dân nhất, nói gì. 
Đây là lời ông Đoàn Văn Mễ, trưởng thôn Thúy Nẻo, xã Bắc 
Hưng, Tiên Lãng: "Gia đình còn nghèo nhưng Vươn vay tiền tỉ 
quyết đầu tư hết vào đầm nuôi trồng thủy sản cùng em trai là 
Đoàn Văn Quý. Năm 1993, vợ chồng Vươn kéo nhau ra bãi bồi 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
226 

 

                                                                                                                                                 
hoang ven biển đầu tư tiền của, công sức cải tạo thành đầm nuôi 
trồng thủy sản. Con gái đầu của vợ chồng Vươn bị chết đuối tại 
đầm từ nhỏ khi theo bố mẹ đi khai hoang" (Tiền Phong, 16/1). Và 
đây là lời ông Phạm Văn Danh, nguyên Bí thư đảng ủy xã Vinh 
Quang (nơi vụ việc cưỡng chế): "Để thực hiện "canh bạc" với 
trời đất, ông Đoàn Văn Thiểu, bố của Vươn đã phải bán đàn vịt 
1.000 con và 20 tấn thóc. Vươn huy động tất cả anh chị em cùng 
bà con, làng xóm cùng tiến ra vùng biển hoang... Nhiều năm vật 
lộn với trời đất được đền đáp bằng bờ kè dài chừng hai km, tạo 
nên bãi bồi màu mỡ, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao 
động địa phương. Khu đầm còn là lá chắn vững chãi cho khu dân 
cư phía trong đê. Tôi và cả xã Vinh Quang không ngờ Vươn làm 
được và thành công" (Vnexpress, 11/1). 

Nguy hại hơn, khi dư luận cả nước tỏ ra bất bình về hành 
vi đập phá ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Vươn, ngày 
17/1/2012, ông Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Đỗ Trung 
Thoại còn mị dân bằng “chước” đề cao vai trò Nhân dân – thực 
chất là dùng Dân bao che cho hành động của chính quyền, biến 
nhân dân thành cái “mộc” che dấu tội lỗi (mà như lời Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng là “sai cả luật và đạo lý”) cho chính các ông 
quan ấy với lời tuyên bố: "Lực lượng cưỡng chế không phá mà do 
nhân dân bất bình (với hành vi, thái độ của gia đình ông Đoàn 
Văn Vươn - PV) nên đã phá" (Đất Việt, 17/1). Và: "Đây chỉ là 
gian nhà xây lên để trông coi. Sau khi vào, tổ công tác cần rà phá 
bom mìn cho cả khu vực có tìm được vũ khí, vật liệu nổ. Tổ định 
không phá nhưng do nhân dân bất bình nên phá vỡ" (Sài Gòn 
Tiếp Thị, 17/1). Và nữa: "Sau vụ nổ súng, chống người thi hành 
công vụ, lực lượng công an phải rà phá và tìm được vũ khí, vật 
liệu nổ trong nhà. Các đồng chí báo cáo không ra lệnh san phẳng 
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nhà, nhưng do nhân dân bất bình nên vào phá, chứ còn lực lượng 
cưỡng chế của huyện, lực lượng công an không san phẳng nhà 
này" (Dân Việt, 18/1). 

Và một điều đáng buồn nữa: Khi không thể lợi dụng dân 
được nữa thì một số quan quay ra dùng chiêu dọa Dân. Dọa như 
thế nào? Cách thông dụng nhất của các quan loại này là đừng để 
“địch”, để “kẻ xấu” lợi dụng, như cách nói của cái nhà ông 
Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo huyện Tiên Lãng trong cuộc 
họp tại Thị trấn Tiên Lãng ngày 3/2/2012: “dư luận còn có nhiều 
ý kiến khác nhau, thậm chí không đúng bản chất sự việc gây nghi 
ngờ, gây phân tâm cho một bộ phận cán bộ đảng viên và quần 
chúng rất dễ bị các phần tử xấu lợi dụng. Nhất là trên mạng 
Internet và các blog” . Thế là Dân im hết, vì đã nói đến thế, chả ai 
dám cãi nữa, cãi nữa để bị vu là “theo đuôi kẻ xấu”, là “bị phản 
động lợi dụng”, thì nguy! 

Cái thói lợi dụng quyền lực, “cả vú lấp miệng em” này 
tưởng sẽ như êm xuôi như mọi khi, bởi người dân đã được thuần 
dưỡng (!) (Câu của ngài đại tá công an họ Đỗ: “Từ sau hòa bình 
đến nay, người dân Tiên Lãng khá thuần nên huyện nghĩ rằng 
không có việc chống đối như thế" .(Vnexpress)), ai dè laị bị báo 
chí dồn hỏi, bị dư luận nghi vấn rồi bị nhiều cán bộ cao cấp lên 
án. Nên, đến ngày 7/2/2012, tức là sau ngày có lệnh của Thủ 
tướng, Nhân dân cả nước lại được nghe ông Bí thư thành ủy Hải 
Phòng Nguyễn Văn Thành tuyên bố: “huyện Tiên Lãng đã chưa 
thực hiện đầy đủ một số nội dung theo quy định về trình tự đền 
bù, hỗ trợ và thu hồi đất theo quy định của luật đất đai nên đã để 
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xảy ra chống đối người thi hành công vụ”. Và ông Bí thư Hải 
Phòng còn nói rõ: “Tiên Lãng cũng không có phương án sử dụng 
đất sau khi thu hồi của cơ quan có thẩm quyền để công bố công 
khai đối với người có đất bị thu hồi; không thành lập hội đồng 
đền bù hỗ trợ trước khi thu hồi; không tổ chức đối thoại với 
người được giao đất bị thu hồi với người ký quyết định cưỡng chế 
thu hồi”. Và nữa: “Sau cưỡng chế, lãnh đạo địa phương cũng đã 
để xảy ra việc nhà trông đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình 
ông Vươn bị phá hủy; việc tổ chức cưỡng chế vào thời điểm 
không hợp lý sát tết, gây phản ứng trong dư luận”. 

Vậy đấy! Nếu không có sự vào cuộc của Thủ tướng, hẳn 
rằng một lần nữa, cái mộc Nhân dân lại thành vật che chở tội lỗi 
cho các quan chức bất chính.   

-----------   

Những trích dẫn trong bài đều lấy từ nguồn:   
http://tuanvietnam.net/2012-02-05-tien-lang-nhung-phat-ngon-
doi-nguoc: 
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LẠM BÀN VỀ MỘT CHỮ: “TIN” 
 

Niềm tin là chất kết dính của xã hội,  
nếu không có niềm tin, chúng ta sẽ cảm thấy  

vô cùng bất an bởi trạng thái cô đơn trong cuộc sống. 
 NGUYỄN TRẦN BẠT 

Vừa qua xuất hiện tình trạng nhiều người đứng đầu  
do bản lĩnh kém và không gương mẫu, lại lạm dụng quyền lực và thủ 

đoạn để làm giàu.  
Người dân suy giảm lòng tin với Đảng… 

TRUNG TƯỚNG , PGS TS NGUYỄN ĐỨC BÌNH1  
 

Vâng, kẻ ít học này hôm nay xin lạm bàn về đúng một chữ. 
Chữ đó là chữ “tin”.  

Từ khi còn là một đứa bé, tôi đã được dạy rằng: “Một sự 
bất tín vạn sự bất tin”. Đảng nói, Cụ Hồ nói hay ai đó nói thì thú 
thật tôi không nhớ nữa. Nhưng câu này của Hồ Chí Minh thì tôi 
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nhớ: “Khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần 
gũi quần chúng, có được tin cậy và mến phục không” (Sửa đổi lề 
lối làm việc-Hồ Chí Minh toàn tập). Một bài hát rất phổ biến một 
thời, cũng có câu “Được Dân mến, được Dân tin muôn phần…”. 
Như thế rõ ràng có thể khẳng định, từ rất lâu, chúng ta đã hiểu 
được điều cốt yếu này: Phải sống, làm việc thế nào để được Dân 
mến, Dân tin. Mến và Tin thực ra chỉ là một. Không thể mến một 
người mà ta không tin cũng như không thể tin một người mà ta 
không mến! 

Tin là một hành vi của loài người nói riêng và động  vật 
nói chung. Nó xuất phát từ tự nhiên (bắt nguồn cho cuộc sống 
cộng đồng, bầy đàn); nó xuất phát từ trí tuệ (giúp xác lập sự tin, 
tìm ra lý lẽ của sự tin, đồng thời sự tin đến lượt nó, lại giúp mở 
mang trí tuệ). Và hơn thế nữa, nó còn xuất phát từ tình cảm, từ 
trái tim (Chính trái tim đã mách bảo cho trí tuệ xác lập nên sự 
tin).  
 

Sự “tin” bắt đầu từ “niềm tin”, rồi phát triểm thành “lòng 
tin” và cao hơn nữa là “đức tin” – Một loại sản phẩm tinh thần 
quý giá nhất của con người. Một chính khách nổi tiếng – ngài 
tổng thống Hoa Kỳ E.Roosevelt đã nói: “Mất lòng tin là mất tất 
cả”.  

Từ khi còn là một đứa bé, tôi đã được dạy rằng: “Một sự 
bất tín vạn sự bất tin”. Đảng nói, Cụ Hồ nói hay ai đó nói thì thú 
thật tôi không nhớ nữa. Nhưng câu này của Hồ Chí Minh thì tôi 
nhớ: “Khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần 
gũi quần chúng, có được tin cậy và mến phục không” (Sửa đổi lề 
lối làm việc-Hồ Chí Minh toàn tập). Một bài hát rất phổ biến một 
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thời, cũng có câu “Được Dân mến, được Dân tin muôn phần…”. 
Như thế rõ ràng có thể khẳng định, từ rất lâu, chúng ta đã hiểu 
được điều cốt yếu này: Phải sống, làm việc thế nào để được Dân 
mến, Dân tin. Mến và Tin thực ra chỉ là một. Không thể mến một 
người mà ta không tin cũng như không thể tin một người mà ta 
không mến! 

Tin là một hành vi của loài người nói riêng và động  vật 
nói chung. Nó xuất phát từ tự nhiên (bắt nguồn cho cuộc sống 
cộng đồng, bầy đàn); nó xuất phát từ trí tuệ (giúp xác lập sự tin, 
tìm ra lý lẽ của sự tin, đồng thời sự tin đến lượt nó, lại giúp mở 
mang trí tuệ). Và hơn thế nữa, nó còn xuất phát từ tình cảm, từ 
trái tim (Chính trái tim đã mách bảo cho trí tuệ xác lập nên sự 
tin).  
 

Sự “tin” bắt đầu từ “niềm tin”, rồi phát triểm thành “lòng 
tin” và cao hơn nữa là “đức tin” – Một loại sản phẩm tinh thần 
quý giá nhất của con người. Một chính khách nổi tiếng – ngài 
tổng thống Hoa Kỳ E.Roosevelt đã nói: “Mất lòng tin là mất tất 
cả”.  

 
Ngược với lòng tin là sự nghi hoặc. Nghi hoặc cũng cần 

thiết chẳng kém gì lòng tin. Trước khi đặt lòng tin vào một việc, 
một người, một tập hợp người, chúng ta cần đặt dấu hỏi xem việc 
ấy, người ấy có bằng chứng gì  đáng tin? Nhưng nghi hoặc lung 
tung, dẫn đến đa nghi như Tào Tháo, thì dễ hỏng việc lắm!  

Tin trước hết cần tự tin. Khi bản thân mình đã không tin 
mình, thì công việc hỏng ngay từ khi bắt đầu; nhưng quá tự tin lại 
dẫn đến chủ quan khinh địch, cũng dễ thất bại. Tin phải đi đôi với 
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cảnh giác, mới không bị lợi dụng; nhưng quá cảnh giác, cảnh giác 
cả với ân nhân, cảnh giác cả với người đã đem của cải, tính mạng 
ra để phục vụ kháng chiến, phục vụ cách mạng… thì đấy lại là sự 
mất cảnh giác nguy hại nhất; là vô tình mắc mưu kẻ thù, bởi kẻ 
thù rất muốn dùng chiêu bài đó để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn 
dân!    

Tin nói ra lời chưa hẳn tin, chưa thể tin hoàn toàn. Muốn 
biết người khác có tin, còn tin mình hay không, phải kiểm nghiệm 
bằng hành động thực tế. Phải từ quan sát việc làm,  chứ tuyệt 
không căn cứ lời nói. Điều này cũng là chân lý. Không thể có sự 
chứng minh ngược lại. Tin là sự tự giác, tự nguyện. Không thể 
cưỡng chế, không thể dùng cường quyền. Tin đương nhiên sẽ 
theo – Nghe theo và làm theo. Cho nên chỉ cần quan sát xem 
người ta có tự giác nghe theo, làm theo không là đủ biết họ có tin 
hay không tin; còn tin hay không còn tin. 

Tin phải xuất phát từ ý chí, bằng khối óc và con tim. Phải 
tin từ trong máu, Trong lòng, tận đáy lòng. Tin như thế mới thành 
sức mạnh, sức mạnh như thế mới có thể vô địch. “Nửa tin nửa 
ngờ” cũng coi như đã mất lòng tin. Nói cách khác, tin là tự giác, 
tự nguyện, không thể cưỡng bức, không thể dùng cường quyền.  

Tin phải từ hai phía, luôn luôn từ hai phía. Khi phía này 
thiếu hoặc mất tin ở phía kia, thì sự tin không tồn tại. Muốn Dân 
tin, trước hết phải tin Dân. 

Tin luôn hai mặt: Tin là điều kiện tiên quyết để hành động 
thành công. Nhưng “cả tin”, tin mù quáng… lại là nguyên nhân 
dẫn đến thất bại (Tin vào lời hứa của kẻ thù thì mất nước; tin vào 
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sự tự giác cải tạo của giặc tham nhũng thì không thể ngăn chặn 
được quốc nạn này – tin như thế dễ làm cho bọn tham nhũng cười 
vào mũi chúng ta!).  

Tin luôn là quan hệ hai chiều. Không thể có chuyện «tôi 
tin anh» còn anh «luôn nghi ngờ tôi». Quan hệ gần gũi nhất là vợ 
- chồng cũng không thể tồn tại mâu thuẫn ấy. Đó là thứ quan hệ 
«một mất một còn». Suy rộng ra, mối quan hệ nào cũng vậy, quan 
hệ càng rộng, sự tin cậy lẫn nhau càng phải thắt chặt. Đã có sự 
nghi ngờ, dù  ở phía nào, dù  ở cấp nào, thì sớm muộn niềm tin ấy 
cũng đổ vỡ! 

 
Tin luôn gắn với bình đẳng và lòng tự trọng. Thiếu bình 

đẳng hoặc không có lòng tự trọng thì cái sự tin ấy chỉ là trò giả 
tạo. Không tin được.  

 
Lòng tin là cái gốc của mọi thành công. Không có sự thành 

công nào của con người lại không xuất phát từ lòng tin vào chính 
công việc đã đem lại sự thành công đó. Hay nói ngược lại, làm 
một công việc mà luôn luôn thiếu niềm tin vào kết quả của công 
việc đó, thì nhất định công việc đó sẽ không bao giờ thành công. 

 
Lòng tin là cái gốc của nghệ thuật trị nước của người 

phương Đông ta. Sách xưa dạy phải luôn luôn coi trọng ba điều: 
“Túc thực – dân no đủ, Túc binh – quân mạnh, Dân tín – Dân 
tin”. Nếu trong trường hợp khẩn cấp không thể thực hiện đầy đủ 
cả ba điều trên, buộc phải bỏ bớt, thì bỏ hai điều đầu tiên (Túc 
thực, Túc binh), chứ tuyệt đối không được để Dân mất lòng tin 
(Dân tín).  
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Nhưng lòng tin phải được đặt đúng chỗ. Không thể “gửi 

trứng cho ác”. Nhà Phật dạy: “Này các thiện nam tín nữ, khi nghe 
một điều gì, các vị phải quán sát, suy tư và trải nghiệm. Chỉ khi 
nào quý vị thực sự nhận thấy lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng 
thiện, chói sáng… lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực 
hành theo” (Trích ‘Kinh Tụng Hàng Ngày’ Thích Nhật Từ biên 
soạn). 
 

Cách mạng tháng Tám thành công là thành quả của lòng 
tin, là điển hình hùng hồn về đức tin của cả Dân tộc Việt Nam ta 
thời điểm đó – Cách mạng tin Dân và Dân tin Cách mạng. Cách 
mạng tin Dân, coi Dân là lực lượng của mình nên mới đủ quyết 
tâm phát động khởi nghĩa; Dân tin Cách mạng, tin vào khả năng 
lãnh đạo của cách mạnh, nên biết là gian truân, vẫn theo. Gái 
cũng như trai, thanh thiếu niên cũng như các cụ bô lão, công nông 
binh cũng như trí thức… đều chung một niềm tin nơi Cách mạng. 
Niềm tin đó đã biến thành sức mạnh vô địch làm tan rã hoàn toàn 
và nhanh chóng chế độ xã hội cũ. 

  
Khi Cách mạng thành công, nước nhà giành được độc lập. 

Nhưng khó khăn vẫn còn chất chồng. Riêng về vấn đề kinh tế, 
nạn đói làm chết hơn hai triệu đồng bào chưa qua lâu, ngân quỹ 
Quốc gia thì cạn kiệt, chính phủ lâm thời gần như chỉ có hai bàn 
tay trắng… Vậy mà trên đường phố không mảy may còn bóng 
dáng những người hành khất (Những người ăn mày đâu đã được 
no?). Nạn trộm cắp ngừng hẳn, ban đêm ở nông thôn các gia đình 
tuyệt không phải đóng cửa khi ngủ (Lực lượng cảnh sát Cách 
mạng mới đang hình thành, những kẻ chuyên sống bằng nghề 
trộm cắp cũng đâu đã được tập trung cải huấn?). Quốc khố - kho 
bạc Nhà nước lúc ấy chỉ có một triệu hai trăm ngàn đồng. Ngày 
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4/9/1945 Bác Hồ phát động “Tuần lễ vàng” kêu gọi mọi người 
ủng hộ ngân sách quốc gia, đã nhận được sự hưởng ứng vô bờ 
bến của mọi tầng lớp, đặc biệt là giới công thương, đã quyên góp 
được hai mươi triệu đồng và ba trăm bẩy mươi ki lô gam vàng 
(Những nhà có của đâu có không còn biết dùng tiền, vàng vào 
việc gì cho bản thân, gia đình cũng như họ tộc họ?). Rồi khi Pháp 
gây hấn, nhà cửa các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam 
Định… đều được đục tường thông nhà nọ sang nhà kia. Để tạo 
điều kiện cho các Chiến sĩ đánh nhau với giặc có thể ẩn nấp an 
toàn. Nhân dân tự bảo nhau đục tường, không có bất cứ một 
mệnh lệnh nào hay một sự ép buộc nào. Cái gì đã làm nên những 
câu chuyện như trong Cổ tích vậy? 

 
Chính là từ lòng tin, đức tin của mọi tầng lớp Nhân dân 

Việt Nam ta thời ấy.  
 

Lòng tin quyết định tất cả. Người chiến sĩ xả thân nơi 
chiến trận, người công nhân lao động quên mình trên công 
xưởng, người nông dân nô nức trong phong trào “Mỗi người làm 
việc bằng hai”… tất cả đều xuất phát từ lòng tin vào mục đích 
cao cả của Cách mạng: Tổ quốc Độc lập, Nhân dân được Tự do, 
được làm Chủ chính quê hương làng xóm mình, được mưu cầu 
Hạnh phúc, được cơm ăn áo mặc, được Học hành, được làm việc 
theo năng lực, được cống hiến theo sở trường, được đi lại tự do 
trên khắp mọi miền Đất nước, được giao tiếp, hội họp, vui chơi…  
 

Vâng! Lòng tin chứ không phải cái gì khác! Không có bất 
cứ một thứ gì khác có thể làm được những điều kỳ diệu như lòng 
tin đã làm. Mệnh lệnh có thể khiến, buộc con người phải làm một 
số điều, nhưng không thể tạo nên cả một phong trào tự nguyện 
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đầy nhiệt huyết trong tâm của mọi tầng lớp Nhân dân, như thời 
Cách mạng tháng Tám năm 1945.  

 
Xác định được lòng tin với người khác rồi, chưa đủ. Phải 

giữ vững được lòng tin đó bằng hành động thiết thực, đồng thời 
phải chăm lo củng cố lòng tin  đó một cách thường xuyên. Chớm 
thấy  có biểu hiện bị «thiếu », bị «mất» niềm tin nơi người khác, 
phải xử lý ngay – bằng việc làm chứ không phải bằng lời hứa 
xuông. Càng không thể dây dưa năm này qua tháng khác. Làm 
như thế sẽ chỉ càng làm gia tăng sự mất lòng tin, dẫn đến kết cục 
là không thể cứu vãn nổi! 

 
Lịch sử Nhân loại, lịch sử Dân tộc đều cho thấy: Xây dựng 

lòng tin khó, nhưng không khó bằng giữ vững lòng tin. Đó là bài 
học không chỉ đối với một người, mà là đối với mọi người; không 
phải chỉ đối với một quốc gia mà là đối với cả toàn Cầu!  

Mọi thành công của Cách mạng từ trước đến nay đều nhờ 
biết dựa vào Dân, dựa từ lòng tin đến của cải vật chất; dựa từ tinh 
thần đến tính mạng con em Dân. Và ngay trong cái việc dựa vào 
Dân này cũng xuất phát từ lòng tin – Không tin làm sao dám 
dựa? Không tin làm sao cho dựa? 

Tin – Vâng, tất cả đều bắt đầu từ tin! Dân tin Cách mạng, 
tin Đảng; Đảng và Cách mạng tin Dân.  

Một khi Dân chỉ muốn Đảng làm đúng những điều Đảng 
nói. Một khi Dân chỉ làm đúng những điều Đảng phát động (như 
chống tham nhũng và đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc chẳng 
hạn) thì Đảng phải tin Dân chứ? Cảnh giác là cần thiết, nhưng 
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cảnh giác thế nào để Dân tin Đảng, Đảng tin Dân mới là đúng 
đường lối chủ trương. Mà điều ấy không khó, hoàn toàn không 
khó đối với một Nhà nước đã có gần 70 năm xây dựng và trưởng 
thành. Ấy là chưa kể đến việc chúng ta đã và đang có cả một bộ 
máy chuyên chính vô sản hùng hậu bậc nhất kể từ khi Cách mạng 
Tháng Tám thành công.  

Chúng ta đã nhiều lần xác định: “Tham nhũng là quốc nạn, 
là nội xâm”. Thực tế cho thấy: Chống giặc ngoại xâm thắng lợi là 
do đức Tin được xác lập từ cả hai phía – Dân và Chính quyền 
cách mạng. Chống giặc nội xâm hay bất cứ giặc nào, giặc dốt hay 
giặc đói, cũng vậy. Không thể đơn độc một lực lượng nào chống 
được, mà phải là toàn dân. Toàn dân nhất trí đồng tình, toàn dân 
tham gia đấu tranh, toàn dân tin tưởng, toàn dân là chỗ dựa vững 
chắc. Và… toàn dân biết mình được tin tưởng! Nếu không làm 
được như thế, hậu quả sẽ là kẻ thù, chính kẻ thù sẽ lợi dụng điều 
đó để tiếp tục chống phá, cả kẻ thù ngoại xâm lẫn kẻ thù nội xâm 
– bọn tham nhũng.  

Hồ Chí Minh nói: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm 
của mình là một Đảng hỏng” (Sửa đổi lề lối làm việc-Hồ Chí 
Minh toàn tập). Chỉ có tin  Dân lắm, coi trọng Dân lắm, Cụ Hồ 
mới có câu nói bất hủ như vậy! Giấu giếm chứng tỏ không trong 
sáng, không đàng hoàng, không mạnh. Giấu giếm chứng tỏ không 
tin, không tin mới giấu giếm. Đã giấu giếm thì không được ai  tin; 
không ai tin thì giấu giếm bằng thừa.  

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng sau khi nhắc lại những điều 
Bác Hồ dạy, cũng nói: “Đảng ta đang đứng trước nhiều vấn đề 
mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp. Không ít vấn đề lý 
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luận và thực tiễn chưa đủ sáng tỏ” (Tài liệu đã dẫn). Rồi TBT 
nêu ra các biện pháp khắc phục (tăng cường sự thống nhất ý chí 
và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ, tăng cường mối liên hệ 
mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng). Trong các biện pháp đó, thiết nghĩ biện pháp 
“tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân” cần được coi là 
quan trọng hơn hết.  

Vâng, “tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân” 
chính là để “dựa vào Dân” để tiến hành mọi công việc.  Muốn 
dựa vào Dân phải tin Dân. Đồng thời Dân chỉ thành chỗ dựa khi 
Dân có niềm tin vào người muôn… dựa vào mình! Muốn “quan 
hệ mật thiết” với Dân, cũng phải tin Dân và được Dân tin. Không 
tin thì không thể có quan hệ mật thiết được.  

“Mất lòng tin là mất tất cả” – Dù mình mất lòng tin người 
khác hay người khác mất lòng tin vào mình!  

------------   

1. http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/111894/-vi-dan-nen-
phai-hien-dinh-dieu-4-.html 
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TỪ CHỨC: VĂN HÓA, LƯƠNG TRI      
HAY ĐẠO ĐỨC? 

Báo chí khi nói về vấn đề TỪ CHỨC, hay dùng cụm từ  
“văn hóa từ chức”. Tiến sỹ Nguyễn Sĩ Dũng (Phó Chủ nhiệm 
Văn phòng Quốc hội) trong một bài trao đổi với vnexpress1  thì 
nói cụ thể hơn: “Từ chức là chuyện văn hóa hơn là chuyện pháp 
lý, chế tài ở đây chính là lương tri”. Và ông nói thêm “Nếu có 
một văn hoá chính trị dựa trên lương tri thì việc từ chức khi 
không hoàn thành nhiệm vụ là điều gần như bắt buộc”. 

 
Nghe giải thích vậy, tưởng ổn mà hóa chưa ổn. 

 
Trước tiên, cần nhắc lại hai điều đơn giản ai cũng biết này: 

Thứ nhất, “chức tước” dù ở cấp bậc nào, suy cho cùng đều do 
DÂN trực tiếp hay gián tiếp tạo ra, dựng nên. Chức to đến mấy 
mà không có Dân thì có khác chi tướng không quân?!. tướng 
cũng xếp só mà chức cũng xếp só  –  Đều “về đuổi gà cho vợ”. 
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Trong hoàn cảnh như thế, còn ra lệnh cho ai? Hò hét với ai? Lên 
mặt với ai và…  từ chức với ai?!. Thứ hai, mọi chức tước đều 
xuất phát từ nhu cầu cuộc sống của Dân của Nước chứ không 
phải vì bản thân người có chức. Khi hết “nhu cầu” hay khi không 
đáp ứng được nhu cầu, thì thôi chức, từ chức là việc đương nhiên, 
là chuyện thường tình.  

 
Vậy thì việc từ chức đâu chỉ là chuyện “có văn hóa hay 

không có văn hóa”, là “có lương tri hay không có lương tri” mà 
còn phải được coi là hành vi đạo đức nữa. Với các nước thế nào 
không biết, nhưng với nước ta, việc nói một người có hay không 
có văn hóa, không thực sự quan trọng, bởi cái cụm từ đó hơi trừu 
tượng. Nhưng nếu nói một kẻ nào đó là “thất đức”, thì ai ai cùng 
thấy ngay và chắc chắn kẻ đó sẽ nhận được sự ghẻ lạnh, khinh bỉ 
của mọi người, thậm chí của cả người thân. 
 

Không chỉ có vậy, hành vi từ chức còn phải được coi là 
trách nhiệm và nghĩa vụ của người có chức nữa. Thật vậy, một 
ông giám đốc không biết làm việc hoặc làm việc quá yếu kém 
dẫn đến tình trạng doanh nghiệp thua lỗ triền miên, không chịu 
từ chức, sẽ dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp, cho người lao 
động… Một quan đầu tỉnh kém cỏi, làm cả tỉnh thụt hậu, đời 
sống nhân dân khốn khó… Vậy mà không chịu từ chức, nhất 
định khư khư ôm chặt lấy cái ghế (cứ nhầm là ghế “của mình”!), 
thì  đó là kẻ không chỉ vô văn hóa, vô lương tri, vô đạo đức,  
không hoàn thành nghĩa vụ được giao, mà còn thực sự vô trách 
nhiệm nữa. Phải biết xấu hổ khi doanh nghiệp “mình”, địa 
phương “mình”, ngành “mình”… thua kém doanh nghiệp “bạn”, 
địa phương “bạn”, ngành “bạn” mới là kẻ có trách nhiệm, có 
lương tri, có văn hóa, có đạo đức. 
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Nhưng tại sao mà cái sự TỪ CHỨC ở nước ta nó khó thế? 
Có người nói: Vì dân ta “có thói quen khinh thường người từ 
chức”, hay dị nghị là “thằng đó thế nọ thế kia nên phải từ chức“. 
Nói thế là ngụy biện, nếu không muốn nói là coi thường dân, coi 
thường ngay cả người có hành động từ chức. 

 
Vậy thì thực chất lý do của chuyện tham quyền cố vị là gì? 

Có nhiều, chỉ tạm nêu ba điều sau: Một là  lý do kinh t ế: Điều 
này ai ai cũng thấy. Bởi thứ nhất chức quyền luôn gắn với lợi lộc. 
Thứ hai chức có khi do “mua” mà có, tốn tiền mua mà từ chức 
thời “lỗ to”, vợ con “treo niêu”… 

 
Hai là: Mặc dù chúng ta vẫn thường nói “Cán bộ là con em 

nhân dân”, nhưng nhiều kẻ cứ leo lên đến chức cao, được ăn trên 
ngồi trốc” là quên béng cái đạo lý khởi thủy đơn giản đó; thậm 
chí có khi còn ngộ nhận mình là “đấng” nào ấy, rồi khinh thường 
tất cả, quên ơn người đã “dựng” mình lên,  đã nuôi dậy mình, đã  
ủng hộ mình  –  Chỉ muốn coi mình là con Trời thôi! Thế cho 
nên mới tự cho cái việc từ chức là quyền của mình, là tùy thuộc 
nơi cái thế lực, cái chỗ dựa của bản thân mình, chứ còn cái gọi là 
ý nguyện của Dân chúng, lợi ích của tập thể, lỗi phép nhé, ngài 
đây để ngoài tai!.. Khi đã tự coi là kẻ trên Dân thì chỉ có việc 
Dân phải tuân lệnh, chứ làm gì còn chuyện phải lắng nghe Dân, 
vâng lời Dân!.. 
 

Ba là: Thật buồn khi phải nói ra điều này, thực tế cho thấy, 
điều khiến người có chức không từ chức còn vì… người đó 
không nhận ra, không nhận thức được trình  độ mình yếu kém –  
kể cả rất yếu kém, nên cứ vô tư yên vị trên cái ghế mà ông ta 
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được ngồi, đang ngồi!.. Cho nên phải nói thêm: Muốn TỪ 
CHỨC, người có chức còn phải có trí thức, phải đủ thông minh 
để nhận ra đã đến lúc phải từ chức thôi, chứ không thể như “cái 
đó rách ngáng chỗ mãi được”. 
 

Mới đây thôi, một người Nhật  –  ông Ryu Matsumoto, Bộ 
trưởng Bộ Tái thiết , chỉ do lỡ lời với Dân, mà  phải “nghẹn ngào 
cất lời xin lỗi về những phát biểu của ông có thể làm tổn thương 
tình cảm của các nạn nhân thảm họa“.  Đó rõ ràng là hành vi vừa 
mang tính VĂN HÓA, vừa là LƯƠNG TRI và cũng vừa là ĐẠO 
ĐỨC của một quan chức do dân, của dân, vì dân chứ?!. Thật 
buồn khi kiểm lại, từ sau vụ ngài Bộ trưởng Lê Huy Ngọ từ chức 
(do lỗi của cấp dưới), đến nay, trước tình hình xã hội, kinh tế, 
văn hóa, giáo dục… có khá nhiều chuyện bê bối… nhưng chưa 
hề thấy thêm một gương từ chức nào. Thực ra thì cũng đã có  
đấy, đó là trường hợp một vị vốn đảm nhiệm nhiều chức, nhưng 
khi cơ sở mà ông trực tiếp phụ trách gặp chuyện bê bối, thì ông t 
ừ chức  –  cái chức đang có chuyện bê bối mà chuyện bê bối lại 
chính là “tác phẩm” của ông. Còn cái chức chung chung khác, to 
hơn, nhiều lợi quyền hơn, thì không, không đời nào từ bỏ!.. 
Trong trường hợp ấy, đâu chỉ còn là vấn đề văn hóa? Là đạo đức 
hẳn hoi đấy chứ?!. 
 

Các nước khi một người được bầu vào chức vị nào đó, 
thường trước khi đảm nhận thực sự, phải qua một bước thủ tục 
quan trọng: tuyên thệ nhậm chức. Thiết nghĩ đã  đến lúc Quốc 
Hội chúng ta cũng phải đưa cái chuyện tuyên thệ này vào quy 
chế bầu cử. Và trong nội dung  các lời tuyên thệ ấy, tối thi ểu 
cũng nên có điều: “Nếu tôi không hoàn thành chức trách được 
giao, tôi sẽ xin từ chức”. Đồng thời Quốc Hội cần phải giải thích 
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cho người đó hiểu rằng, nếu đã không hoàn thành chức trách 
được giao mà ngoan cố không từ chức, là  vi phạm đạo đức công 
dân và lúc ấy, Quốc Hội buộc phải thực thi cái quyền lực tối cao 
của Nhân dân, là cách chức ông ta. 

---------------  
1. http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2006/04/3b9e8323 
 

2.  
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HỌC LÀM DÂN 

Làm Quan phải đứng ra giải quyết bao nhiêu công việc, 
liên quan đến tầng tầng chế độ chính sách, mới phải học, chứ làm 
Dân thì nguyên cớ sao phải học? Ấy vậy mà phải học nghiêm 
chỉnh đấy! 

Học làm Dân khó, trước hết là học cách chịu đựng, cách 
nhịn nhục, vì đấy là tầng lớp có đẳng cấp thấp nhất trong xã hội – 
một tầng lớp bị cai trị chứ không cai trị ai; một tầng lớp chỉ biết 
chấp hành và đề đạt nguyện vọng, chứ không bao giờ được ra 
lệnh. Nguyện vọng cũng không mấy khi được đề đạt trực tiếp mà 
thường phải thông qua người đại diện (Đại biểu Quốc hội hay 
Hội đồng Nhân dân). Thông qua “người đại diện” cũng không 
phải chuyện dễ, mặc dù người đó do chính họ lựa chọn bầu lên – 
bởi họ chỉ có thực quyền với “người đại diện” trong mỗi lần duy 
nhất là khi cầm lá phiếu bầu, bỏ vào thùng phiếu, còn sau đó, 
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ngay cả chuyện muốn được dự các cuộc “tiếp xúc cử tri” của 
“người đại diện” ấy cũng đâu có dễ? Vậy cho nên thi thoảng lại 
có chuyện “Dân phải đội đơn” kêu cầu, đội đơn dâng lên chính 
người trước kia họ tin tưởng bỏ phiếu bầu làm đại diện quyền lợi 
cho mình! 

  Làm Dân khó, vì đấy là tầng lớp có thu nhập thấp nhất 
mặc dù là lực lượng chủ yếu sản xuất ra của cải vật chất cho xã 
hội, từ hạt thóc, củ khoai, mớ rau… đến những đồ dùng thường 
nhật và công cụ sản xuất trong mọi lĩnh vực – mặc dù Quan từng 
nói “Khổ trước Dân và sướng sau Dân”, nhưng thực tế chưa mấy 
khi Dân được “sướng trước Quan và khổ sau Quan” cả, kể cả 
trong mơ!  

Làm Dân khó, vì Dân là gốc (Quan là ngọn?), mà đã là 
“gốc” thì, lao động âm thầm hút chất dinh dưỡng từ trong lòng 
đất lên nuôi ngọn, là hoạt động đặc trưng. Lao động không ngơi 
nghỉ, không bó hẹp trong 8 giờ một ngày, không phân biệt đêm 
hay ngày, ngày thường hay ngày chủ nhật… Thời gian của Dân 
quy ra lượng mồ hôi, quy ra lực cơ bắp, quy ra đồng tiền họ nhận 
được để nuôi sống gia đình. Với Quan thì bất cứ thời gian nào 
cũng là “vàng ngọc” – vàng ngọc theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa 
đen! 

Làm Dân khó, vì Dân mà sống lươn lẹo, trác táng… thì sẽ 
bi chính cộng đồng dân xa lánh, hắt hủi – kể cả khi anh ta trác 
táng bằng gia sản nhà anh ta. Còn nếu dân làm việc phi pháp sẽ bị 
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quan cho đi tù, thậm chí tước mạng sống. Ngược lại, Quan thì 
không. Quan  trác táng bằng “tiền chùa”, mà ít ai phê bình được 
Quan. Quan làm thất thoát công quỹ “tiền tấn”, nếu bị dân phanh 
phui, chỉ cần tuyên bố “rút kinh nghiệm sâu sắc” hoặc “nghiêm 
khắc kiểm điểm”, là xong… Dân ăn trộm một con chó, bị chính 
dân bao vậy đập chết. Quan tham ô bạc tỉ, chưa thấy quan nào 
phải treo cổ. 

Làm Dân khó, vì Dân hay nhát mà Quan thường dốt. Dân 
nhát là bởi vị thế, Quan dốt là đặc thù (nhất là Quan cấp cơ sở). 
Nhát mà gặp dốt, thì khó hiểu nhau lắm. Trình bầy những việc 
đơn giản nhất mà do nhát, cứ lung túng như thợ vụng mất kim. 
Thế là Quan dốt, được thể làm oai. Càng làm oai càng thể hiện 
dốt.  

Quan dốt vì nhiều nhẽ, chỉ xin đơn cử: Do không đỗ đại 
học, người con được cha chú chạy cho một chức quèn như bảo 
vệ, tạp vụ… Một thời gian sau cho đi học hàm thụ, thế là có bằng 
đại học, thạc sĩ. Thế là đưa vào quy hoạch, trở thành Quan lúc 
nào không biết.  

Quan dốt còn vì nạn “mua chức” – Không dốt, ai phải 
mua? Tuy vậy không phải “quan mua” nào cũng dốt cả. Giỏi vẫn 
phải mua là do không thế lực – thế lực mạnh nhất lại là đồng tiền. 
Thế thì tội gì không đem tiền ra mà mua! Có thì bỏ ra (nôn ra), 
không có thì đi vay. Có chức rồi thì “thu” lại cũng nhanh lắm!  
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Dân đỗ đại học, chưa chạy được việc, vẫn là Dân. Đại học 

chính quy đương nhiên là giỏi hơn tại chức (“dốt như chuyên tu, 
ngu như tại chức”). Vì dốt, nên tiếp cận với anh Dân quá biết lai 
lịch mình, Quan hay cáu lắm, hay cáu thì sinh ra thói hạch sách 
(dựa vào cường quyền). Dân bị hạch, sinh uất với Quan (nhưng 
nhát, không dám ra lời!). Dẫn đến Dân coi thường Quan (sau 
lưng!). Cuối cùng dẫn đến Dân và Quan xa nhau! 

Làm Dân khó, nên con em Dân chỉ chăm chăm tìm cách 
thoát khỏi kiếp làm Dân để leo lên cuộc đời làm Quan – không hề 
có trường hợp ngược lai! 

Làm Dân khó, nên có nhiều người sau khi leo được vào 
hàng ngũ quan lại, dù chỉ là chức quan thấp nhất, cũng muốn 
quên đi nhanh chóng quá khứ làm Dân của mình, ngại giao du với 
bạn bè thời “áo cộc” và học đòi rất nhanh thói sống hãnh tiến của 
tầng lớp trên! 

Làm Dân khó, nên có thời các Quan cứ phải “ba cùng – 
cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với Dân. Tuyệt không có trường hợp 
ngược lại: Dân “ba cùng” với Quan – không cần ba cùng, người 
Dân nào cũng biết cuộc đời làm Quan “khổ” ra sao!  

Làm Dân khó, trở lại làm Dân còn khó hơn. Khó đến 
mức nhiều Quan, nghỉ hưu lâu rồi, vẫn không sao hòa nhập được 
vào cuộc sống người Dân, không nói được tiếng nói của Dân, 
không nghĩ  được điều Dân suy nghĩ; không sống đúng cuộc sống 
của người đã nghỉ hưu, vẫn sống như kẻ mộng du trong cái thời 
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đương chức đầy vàng son, vẫn sống xa hoa trong các “tháp ngà” 
cách bức với dân; vẫn hàng ngày mơ màng nhấm nháp cái vị vinh 
quang ngọt ngào của một thời đã qua. Và chính vì vậy mà có 
những vị, khi về tham gia các hoạt động xã hội với dân, như họp 
Tổ dân phố chẳng hạn, đã không được dân chấp nhận – tẩy chay, 
cứ ngồi vào hàng ghế nào, thì những người ngồi trước, lần lượt 
đứng lên, chuyển sang chỗ khác!   

Nói thế không có ý phủ nhận thực trạng vẫn có những 
“Quan”, khi đang chức vì lý do này lý do khác, đã không thấy, 
không hiểu cuộc sống, suy nghĩ, nguyện vọng của Dân; nhưng 
khi về hưu tỉnh ngộ ra, nhận thức ra. Dẫn đến tình trạng, khi đang 
chức không nói, hoặc nói khác, nhưng khi về hưu lại nói hoặc nói 
hoàn toàn ngược lại. Sự thay đổi cách nói này không đáng trách, 
không nên trách1, trừ phi sự thay đổi đó không do thay đổi nhận 
thức, mà do lối sống cơ hội!  

Nhưng, suy cho cùng, Dân cũng có cái sung sướng của 
Dân. Ví như về chuyện chơi bời, thăm viếng nhau, hoàn toàn tự 
do, muốn đi lúc nào thì đi, muốn tụ bạ lúc nào thì tụ bạ. Rượu vào 
rồi thì cái gan to bằng cái trống cái treo đình làng, ăn nói văng 
mạng… Quan thì không, bởi vì Quan vướng chuyện “bề trên 
trông xuống, người ta trông vào”! 

Dân còn sung sướng ở chỗ suốt đời là Dân. Khi còn trẻ là 
Dân, về già vẫn là Dân, đến lúc chết vẫn là Dân. Hiện tại là Dân, 
quá khứ cũng là Dân. Cho nên không bao giờ phải dùng kèm chữ 
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nguyên hay cựu đằng trước chữ Dân. Thế là cuộc đời luôn thảnh 
thơi. Điều ấy thì Quan không thể có! 

Chả thế mà nhà thơ Nguyên Long đã phải thốt lên “vô tư 
mấy kiếp mới thành thường dân”! 

Đấy mới chỉ là “mức phấn đấu” để thành “thường dân”, 
còn nếu để thành “phó thường dân”, liệu phải phấn đấu “vô tư” 
đến bao nhiêu kiếp, thưa nhà thơ Nguyên Long?!.  

---------------    

1. Về vấn đề này, trong lần trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ ngày 
09/7/2012, khi được hỏi: “So với thời kỳ ông tham gia lãnh đạo Chính 
phủ, dường như hiện nay ông đã có suy nghĩ thoáng hơn?” ông Vũ 
Khoan, nguyên phó thủ tướng đã nói: “Vạn vật biến động không 
ngừng. Thời điểm tôi làm trong Chính phủ chưa vấp phải lạm phát 
cao, sự phát triển kinh tế tuy ẩn chứa nhiều khiếm khuyết nhưng tương 
đối ổn định, nay tình hình có khác. Chúng ta đang chứng kiến nhiều sự 
đổi thay khách quan cả ở trong lẫn ngoài nước, nhận thức con người 
cũng không đứng yên, có thể trước kia chỉ nhận thức được đến đó thôi, 
nay nhận thức rõ thêm. Vả lại trước kia “làm quan”, dù muốn hay 
không người dân cũng khó bộc bạch hết nỗi lòng với mình nên không 
thể biết hết được.Khi về “làm dân”, có thể tiếp xúc với nhiều tầng lớp 
xã hội khác nhau nên nghe được tiếng nói thật lòng. Có ba yếu tố 
khách quan như vậy chứ không phải khi về nghỉ rồi thì “đổi gió”, “đổi 
cờ” gì đâu” (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/500849/Lam-dan-
moi-duoc-nghe-that-long.html). 
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HỌC LÀM QUAN 

Xưa Hồ Chí Minh viết: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư 
tưởng phải được tự do… Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do 
bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý”. (Toàn tập, ST, 
1987, T7, trang 482). Trên tinh thần ấy, nay xin lạm bàn một 
chút về cái đạo làm Quan.  

***  

Vua chúa xưa, tiếng là “Cha truyền con nối”, “con vua lại 
làm vua”; nhưng để trở thành người kế vị vua cha, các hoàng tử 
phải trải qua rất nhiều khâu rèn luyện, thử thách. Vua chúa nào 
cũng coi trọng việc dạy bảo các hoàng tử. Những thày giáo tuyển 
vào cung đều là những vị học rộng và đức cao, mẫu mực trong 
thiên hạ. Nên rất nhiều vua kế vị, dù tuổi rất trẻ nhưng đã vận 
hành bộ máy quyền lực một cách trôi chảy, đúng đạo, hợp lý, 
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hợp lòng dân, giữ gìn được vị thế Quốc gia, được các đại thần và 
bách quan quy phục, khiến ngoại bang kính nể. Lịch sử nước ta, 
Vua Duy Tân là một điển hình gần nhất: Người Pháp sau khi phế 
truất vua cha, đã chọn đưa hoàng tử thứ 8 Nguyễn Phúc Vĩnh 
San lên nối ngôi (lúc ấy ngài mới 8 tuổi – thực chất là 7 tuổi) với 
hy vọng rằng ngài quá trẻ, họ sẽ dễ sai khiến. Nhưng chỉ một 
ngày sau khi lên ngôi, Duy Tân đã thể hiện phẩm chất của mình 
khiến nhà báo Pháp phải thốt lên: “.Un jour de trône a 
complètement changé la figure d'un enfant de 8 ans” (Một ngày 
lên ngai vàng đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của cậu bé lên tám” 
(theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia). Khoảng năm 1912, 
Khâm sứ Georges Marie Joseph Mahé mở một chiến dịch tìm 
vàng ráo riết. Mahé lấy tượng vàng đúc từ thời chúa Minh 
Nguyễn Phúc Chu trên tháp Phước Duyên chùa Thiên Mụ, đào 
lăng Vua Tự Đức và đào xới lung tung trong Đại Nội để tìm 
vàng. Vua Duy Tân phản đối quyết liệt những hành động thô bạo 
đó, nhưng Mahé vẫn làm ngơ. Duy Tân ra lệnh đóng cửa cung 
không tiếp ai. Toà Khâm sứ Pháp làm áp lực với nhà vua thì Duy 
Tân đe đọa sẽ tuyệt giao với các nhà đương cục ở Huế lúc bấy 
giờ. Cuối cùng Toàn quyền Albert Pierre Sarraut từ Hà Nội phải 
vào giải quyết vua Duy Tân mới cho mở Hoàng thành. 

Không chỉ có thế, năm vua Duy Tân 13 tuổi, ông xem lại 
những hiệp ước mà hai nước Việt-Pháp đã ký. Nhà vua cảm thấy 
việc thi hành của hiệp ước ấy không đúng với những điều kiện 
mà hai bên đã ký kết với nhau nên một hôm giữa triều đình, nhà 
vua tỏ ý muốn cử ông Nguyễn Hữu Bài là người giỏi tiếng Pháp 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
252 

 

                                                                                                                                                 
sang Pháp để yêu cầu duyệt lại hiệp ước ký năm 1884 
(Patenôtre). Nhưng cả triều đình không ai dám nhận chuyến đi 
đó (theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia). 

Rõ ràng, nếu không được học tập chu đáo, vị vua trẻ Duy 
Tân không thể có những suy nghĩ và hành động tuyệt vời như 
vậy.  

*** 

Thời phong kiến, chỉ có vua chúa mới “cha truyền con 
nối”, các quan thì không. Sau cách mạng tháng 8, người làm việc 
nhà nước, không gọi là “quan” mà gọi là “cán bộ”. Thời kỳ đầu, 
cán bộ gần dân, lại được Dân nuôi ngay trong nhà: “từ nhân dân 
mà ra, được dân mến, được dân tin muôn phần – lời một bài hát 
phổ biến một thời”. Chức tước của cán bộ là do “học tập, rèn 
luyện, phấn đấu” mà trưởng thành; đồng thời phải do “Tổ chức 
phân công”. Gần đây, một “bộ phận không nhỏ” cán bộ đã tha 
hóa biến chất và được dân gọi mỉa là “quan cách mạng”! Càng 
ngày quan cách mạng càng có xu hướng “cha truyền con nối”. 
“HỌC” không còn là tác nhân chính giúp người ta trở thành 
QUAN! Bởi thế, lúc này mới đem chuyện HỌC LÀM QUAN ra 
bàn. 

HỌC LÀM QUAN, có nghĩa là học cách làm quan. Nhưng 
trước cả điều đó, lại phải học tốt hai điều quan trọng sau: Thứ 
nhất phải học làm Dân, thứ hai phải thực sự sống cuộc sống của 
Dân. “Học làm dân” để thấy làm dân khó thế nào, để rèn đức 
“chí công vô tư” và còn để ghi khắc vào tim chân lý “Quan nhất 
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thời, Dân vạn đại”; “Sống cuộc sống của dân” để thông cảm với 
những nỗi cơ cực hàng ngày của dân, để rèn đức “cần kiệm liêm 
chính”, để biết dân cần gì, dân trông đợi gì, dân ghét bỏ gì và 
điều gì làm dân phẫn nộ. Học tốt hai vấn đề đó, khi làm quan 
mới thấy được đầy đủ ý nghĩa câu “Dân là gốc”, mới biết phải 
làm gì cho dân thực sự làm chủ, thực sự tự do, thực sự hạnh 
phúc...   

Học, dù học phổ thông, đại học hay trên đại học, con người 
mới chỉ được trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học xã 
hội, tự nhiên và công nghệ. Cái đó rất cần cho việc hình thành 
phẩm chất, kiến thức, tư duy khoa học… của một con người 
trước sự phát triển chung của xã hội. Tiếp theo, con người còn 
phải được đào tạo (hay tự đào tạo) nhiều mặt để có thể vững tin 
khi bước vào cuộc sống cộng động, với vô vàn va chạm về phép 
ứng xử, phép quản trị, phép giao tiếp, phép xử lý các mâu 
thuẫn… tùy theo chức trách mà anh sẽ đảm nhiệm. Cho nên 
không phải giáo sư tiến sĩ nào cũng có thể làm thứ, bộ trưởng… 
Ngược lại, người đứng đầu một địa phương, một ngành, một đơn 
vị… mà kiến thức thấp (về chính lĩnh vực mình phụ trách), thì dù 
có khả năng (kể cả khả năng bẩm sinh) về công tác điều hành, 
lãnh đạo, cũng không thể làm tốt chức trách của mình. Bởi vậy, 
thời xưa mới có trường “hậu bổ”, ngày nay mới có trường “quản 
lý”, trường “hành chính”…  

Những ông cán bộ, lúc thì làm thứ bộ trưởng ngành này, mai 
lại sang thứ bộ trưởng ngành khác… thì việc giao trọng trách 
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như thế chỉ là dựa vào “tín nhiệm”, dựa vào lý lịch và “truyền 
thống” gia đình, dựa vào “ê-kíp” và dựa vào “nhóm lợi ích” mà 
thôi.     

Không học làm Quan, hoặc học chưa đến nơi đến chốn, 
nên nhiều ông “Quan cách mạng” hành xử chưa tương xứng với 
chức trách, dẫn đến tình trạng “thằng chẳng ra thằng, Quan 
chẳng ra quan”, lấc ca lấc cấc, rất “ấm ớ hội tề”…! Giải quyết 
công việc phần đa đều cảm tính, tự tiện, tùy tiện, xa rời pháp lý, 
nhầm lẫn chức trách...  

Không học làm Quan mà bỗng được làm Quan (nhờ nội 
lực – đồng tiền; hoặc ngoại lực – thế lực người thân), thì hầu hết 
những loại Quan đó chỉ biết “nói dựa, làm theo”. Nói dựa (cấp 
trên), làm theo, bắt chước (người khác hoặc cấp trên) thì khi  
được việc, công vơ về mình. Còn khi sai lầm, đã có chỗ cứu cánh 
để thoát trách nhiệm. Có Quan cả cuộc đời  thăng quan tiến chức 
liên tục, nhưng về hưu nhìn lại chả vị trí công tác nào để lại chút 
“dấu ấn” gì. Làm Quan mà chỉ biết làm theo sự chỉ đạo của trên 
và quyết định của tập thể thì như một vị Đại biểu Quốc hội khóa 
hiện hành đã phát biểu giữa nghị trường: “Ai chả làm được”!). 

Không học làm Quan, thậm chí không “mơ” làm Quan, vẫn 
được làm Quan, tưởng lạ mà không! Ấy là trường hợp, anh ta 
vốn hiền, ngoan (tạm gọi là “anh ngoan”), lại không tỏ ra nổi bật 
về một mặt nào, được lòng mọi người, mọi người thấy yên tâm 
(do chính cái không nổi bật về một mặt nào của “anh ngoan”). 
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“Yên tâm” nên khi có sự tranh dành quyền lực, mọi người ở các 
phe phái không phải đề phòng anh – cho rằng anh vô hại! Gặp 
khi bế tắc trong việc thanh toán nhau, các phe đều nghĩ đến “anh 
ngoan”: thà dồn phiếu cho “anh ngoan” còn hơn mất phiếu cho 
đối phương. Vậy là “anh ngoan” thắng lớn với số phiếu cao ngất 
ngưởng! Đây là mẫu “Quan” gặp vận, gặp thời, lại rất biết tận 
dụng cái “vận”, cái “thời” ấy để “phấn đấu” đi lên. Gọi chung là 
quan cơ hội. Xếp cùng loại với thứ “quan” này, là quan mua.  

Thời xưa cũng có chuyện “mua bán chức quan”, nhưng 
thường chỉ là dân làng tự “bán” để lấy tiền dùng cho việc làng. 
Và chức cao nhất chỉ là lý trưởng và để phân biệt chức lý trưởng 
do trên bổ nhiệm, dân làng đã cho thêm chữ “mua”: Lý mua – chỉ 
có tiếng, không có thực quyền. Tuyệt đối không để lập lờ đánh 
lận con đen! Thời hiện tại thì khác, số “quan mua” khá phổ biến, 
việc “Chạy chức chạy tước” đã thành chuyện đương nhiên (ai 
nói “làm gì có chuyện ấy?” chỉ là kẻ mù lòa hoặc giả mù lòa).  

Quan mua thời này có hai đặc điểm: Thứ nhất tuy không 
bị gắn chữ “mua”, nhưng ai cũng ngầm hiểu người ấy là “quan 
mua”. Thứ hai, không chỉ có “tiếng” mà có cả “quyền”, cả 
“miếng”. Thứ ba, chỉ có danh còn đức, tài thì khi có khi không!  

Về chuyện đức - tài, cần kể chuyện này: Vừa rồi có ông 
Bộ trưởng trả lời chất vấn về vấn đề mình phụ trách mà cứ lúng 
túng như “gà mắc tóc”! Lại có ông Bộ trưởng trả lời tỉnh queo: 
“Những chuyện thua lỗ, thất thoát ấy… tôi không biết”! Sao ông 
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này không tự hỏi trước khi trả lời: “Thế mình làm Bộ trưởng để 
làm gì nhỉ?”. 

Ngày xưa đi làm việc ở các cơ quan nhà nước, tuy có kẻ 
thế này người thế kia, nhưng hầu hết chung một ý nghĩ: Đã là 
cán bộ cách mạng thì phải luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm 
chính. Ngày nay thì có vẻ khác, đi làm, vào biên chế xong là phải 
lo ngay đến “chạy chức chạy quyền”, để nhanh “vinh thân phì 
gia”. Trường hợp Bộ trưởng KHĐT mới giãi bầy với QH rằng 
“làm Bộ trưởng không sướng gì, chẳng có đồng nào trong túi” 
(http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/76418/-lam-bo-truong-khong-
suong-gi--cha-co-dong-nao-trong-tui-.html), thì cũng lạ! Không 
biết ông nói về riêng mình hay nói thay các Bộ trưởng khác? Túi 
ông không có đồng nào (nghe tội quá!). Liệu có phải là do quý 
phu nhân quản chặt hay do lương và thu nhập của Bộ trưởng quá 
thấp, đi họp đi hành phải chi phí quá nhiều, chiêu đãi cấp dưới 
quá lớn? Giá Bộ trưởng giải thích rõ cho dân biết nhỉ. Chứ tình 
cảnh này không khéo mai kia không còn ai dám phấn đấu làm Bộ 
trưởng nữa mất! 

Thực tế xã hội hiện nay còn cho ta một thứ quan không 
học mà vẫn làm Quan, ấy là Quan sinh ra từ nạn “con ông cháu 
cha”. Nạn này đã góp phần không nhỏ vào việc cung cấp cho xã 
hội thêm những quan chức không nắm được công việc, chức 
trách; không biết làm việc. Cái ghế của các cán bộ này nhiều khi 
như chiếc “ghế phụ” bên cạnh “ghế chính” trong các toa xe đông 
hành khách. Về điểm này cũng nên nhắc lại tích xưa: Khi Trần 
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Thủ Độ bị phu nhân hối thúc cất nhắc con cháu làm chức này 
chứ khác, ông trả lời: “Được, nhưng chúng sẽ phải chặt đi 1 
ngón tay để phân biệt với người có tài có đức”! 

***  

Quan đương chức ngày nay vẫn có người chí công vô tư, 
luôn chăm lo giữ gìn đạo đức CM. Nhưng một bộ phận không 
nhỏ đã trở thành sâu mọt, lo hoàn thành trách nhiệm thì ít, lo thu 
vén cá nhân thì nhiều. Hồ Chí Minh khẳng định: “Ðảng không 
phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó làm tròn nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung 
sướng” (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 463). Nhưng họ không 
làm theo mà chỉ nói theo. Trung ương 4 đã có nghị quyết từ nửa 
năm nay rồi, nhưng dân mới chỉ thấy họp mà chưa thấy hành. 
Ngân sách nhà nước mất hàng chục ngàn tỉ đồng mà chưa mấy ai 
làm sao, có quan vừa mới bị khởi tố thì đã trốn đâu mất tích, nhờ 
cả cảnh sát thế giới truy tìm vẫn chưa thấy!  

Học làm Quan – Chứ không phải “chạy” làm quan. 
Nhưng, hình như thời nay người ta chỉ thích chạy chứ không 
muốn học?!. 
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ĐẠO LÀM THẦY 
Trên đời này, từ xưa đến nay và chắc là cả lâu dài sau này, 

có hai nghề được thiên hạ rất tôn trọng: đó là nghề thầy giáo và  
nghề thầy thuốc. Coi trọng vì đối tượng của hai nghề này là con 
người, cả về thể chất lẫn tinh thần! 
 

Xưa, khi các cụ nói: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, chắc là  
ở thời điểm ấy, sự nỗ lực truyền thụ kiến thức cho trò, của người 
thầy là lớn lao lắm. Dạy một  chữ cũng dạy hết lòng, dạy nửa chữ 
cũng dạy hết tâm sức - hình ảnh đồng tiền không chen vào đây! 
Chữ  sư  gắn chặt với chữ  đạo – tôn sư trọng đạo chính vì lẽ ấy!   
 

Ngày nay, bên cạnh đại đa số thầy ra thầy thì cũng có khá 
nhiều thầy chưa thật... ra thầy! Thầy mà cũng chạy sô hết lò luyện 
thi này, sang lò luyện thi kia giống như các nàng ca sĩ chạy sô từ 
quán bar X đến quán bar Y! Không chỉ thế, ca sĩ có đầu nậu của 
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ca sĩ, thì thầy giáo cũng có đầu nậu của thầy giáo! Ca sĩ đua nhau 
tiếp thị, lăng xê, thì gia sư cũng dán quảng cáo khắp nơi!  
 

Cũng có người lý giải: "Xin đừng thần thành hóa người 
thầy! Thầy gì thì cũng phải sống, phải nuôi con nuôi cháu! Cơm 
áo không đùa với giáo sư!". Nói thế, nghe qua thấy đúng quá. 
Nhưng ngẫm kĩ, điều đó đúng là đúng với người thường, nghề 
thường; không đúng với người mô phạm, nghề sư phạm, người 
thầy! Đó chính là sự khác biệt cơ bản giữa đạo và đời vậy! Một 
khi ai đó đã dấn thân vào nghề dạy học, thì trước tiên phải dám 
chấp nhận cái Đạo làm thầy cao cả. Không dám chấp nhận,  xin 
không chọn nghề sư phạm! Cũng có thể ví von hơi khập khiễng 
như thế này: Đã thích ăn thịt chó thì đừng đi tu.  
 

Nếu như thầy giáo gắn với chữ  Đạo,  thì chữ Lương  được 
xã hội dành riêng cho thầy thuốc – và chỉ thầy thuốc mà thôi: 
Lương y! Cùng với chữ Lương là hai chữ “Từ mẫu – mẹ hiền”. 
Cha ông ta hẳn đã cân nhắc lắm khi dùng hai chữ “Từ mẫu”,  mặc 
dù người làm nghề y không chỉ có nữ giới? 
 

Giống như thầy giáo, thầy thuốc cũng có rất, rất nhiều 
gương sáng trong đạo đức nghề nghiệp, được xã hội thừa nhận, 
kính yêu! Nhưng đáng buồn, bên cạnh đó, lại tồn tại không ít 
những con sâu làm rầu cả nồi canh y tế! Chuyện tiêu cực trong 
giới y, bác sĩ đã trở thành chuyện hàng ngày, báo chí đã nêu cụ 
thể, thiết tưởng không cần nhắc lại. Điều muốn nói là, đừng 
mượn cớ kinh tế thị trường để biến mọi cái trên đời thành hàng 
hóa hết, nhất là trước tính mạng con người! 
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Khi tôi viết đến đây, có bạn hỏi: “Anh nói nghe hay lắm! 

Nhưng  nếu đặt địa vị làm giáo viên, thầy thuốc với mức lương 
không đủ lo cho đời sống gia đình thì liệu anh có thể vui vẻ phát 
huy hết sức mình trong công việc được không?”. Về điểm này, 
xin được giãi bày: Tôi quả không phải là nhà giáo, bác sĩ. Tôi vốn 
là một nhà quản lý doanh nghiệp, một doanh nghiệp nhà nước 
một thời cũng thuộc loại nổi tiếng ở tỉnh tôi, nhưng lương của tôi 
còn thua lương bạn tôi, một giáo viên cấp ba! Khi nói thế, tôi 
không có ý so sánh lương giữa các ngành nghề trong xã hội hiện 
tại, mà chỉ muốn nói: Lương ở nước ta đúng là chưa hợp lý, 
nhưng là sự chưa hợp lý chung, chứ không riêng ngành giáo dục 
hoặc ngành y! Lương cần phải cải cách một cách thật sự nghiêm 
túc, phải làm cho người “làm công ăn lương được sống chính 
bằng đồng lương làm ăn chân chính”. Nhưng lương và lương tâm 
là hai lĩnh vực không thể, không nên đồng nhất! Vậy thì cái cớ 
lương ít thì dạy ít, lương thế nào làm việc thế ấy, có thể đúng ở 
một nghề, một môi trường công việc nào đó, còn với những nghề, 
những công việc cần nhiều, rất nhiều lương tâm như hai nghề 
này, thì nói như thế, hoàn toàn không thể chấp nhận được! Nói 
như thế chính là đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự đáng 
kính của người thầy!  
 

Trong hoàn cảnh nào cũng cần chăm lo gìn giữ bằng được 
"Đạo làm thầy"! Điều này đương nhiên không chỉ phụ thuộc vào 
người thầy, mà còn là trách nhiệm của xã hội, trong đó có phần 
cơ chế, chính sách!   
 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
261 

 

                                                                                                                                                 

ĐẠO HỌC 
Học để làm gì?  Đó là một câu hỏi không mới, nó cũ kĩ 

như bản thân  sự học vậy. Là câu hỏi thường trực của mọi thời 
học! Là vấn đề mang tính cốt lõi của đạo học đối với mỗi người 
học! Cũng cần khẳng định ngay rằng, khi lần đầu cắp sách đến 
trường và nhiều năm sau đó, các em học sinh đâu đã có chút khái 
niệm gì về vấn đề này, mà chỉ thụ động vâng theo sự chỉ bảo của 
người lớn, của cha mẹ mà thôi!  
 

Chỉ khi thật sự lớn lên, nhiều em mới dần nhận thức ra 
điều đó. Cho nên câu cửa miệng của các bậc phụ huynh đối với 
con em là: “Không chịu khó học, lớn lên chỉ có đi ăn mày!”. Câu  
ấy và những câu tương tự đã hình thành dần trong bộ não của trẻ 
khái niệm “học để làm gì?”. Vâng, “học để lớn lên không phải đi 
ăn mày, ăn xin!”. Bởi “ăn mày, ăn xin” thì khổ như thế nào, các 
em nhìn thấy hằng ngày rồi! 
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Vậy, dù có cao đạo đến đâu, dù vô  tình hay hữu ý, thì thực 

ra người lớn đã sớm định hướng cho con trẻ mục tiêu thực chất 
của sự học là gì rồi. Mục tiêu đó không sai, nhất là trong thời 
buổi thực dụng này. Nhưng sai ở chỗ, người ta cứ nói với các em: 
“Học để có kiến thức, để càng ngày càng  có nhiều kiến thức”. Ý 
là học không vì tấm bằng. Cần thực học chứ không cần bằng cấp! 
Thương thay các em, nếu các em mà không có bằng cấp, thì các 
em vào đời sao đây?  
 

Về điểm này, tôi xin kể một chuyện: Có lần, khi con gái 
tôi than vãn về kết quả học tập  của cậu con trai, đã bí trước câu 
hỏi của nó: “Thế mẹ muốn con có điểm cao, hay muốn con có 
kiến thức?”. Chết chưa? Còn tuổi học trò mà lại không lấy điểm 
làm mục tiêu, thì làm sao mỗi năm lên lớp đây, làm sao thi đại 
học đây? Nhưng nếu bảo rằng "mẹ muốn con luôn được điểm 
cao", thì có khi lại vô tình khuyến khích con học tủ, học vẹt, thậm 
chí gian lận trong thi cử? 
 

Không chỉ nhà trường, gia đình, mà ngay những nhà tuyển 
dụng lao động cũng thường tuyên bố rất hay rằng “Chúng tôi cần 
người thực sự có kiến thức, chứ không cần người có bằng cấp!” 
Nhưng thực tế thì hồ sơ hàng đầu nộp cho cơ quan tuyển dụng, 
nhất định phải là cái bằng, theo đúng nghĩa đen! Càng nhiều 
bằng, càng thuận lợi khi xét tuyển. Kiến thức vẫn cứ phải đứng 
sau bằng cấp!  
 

Thực tế thì vẫn có  ngoại lệ: Mới rồi, báo Tiền Phong đưa 
tin, chưa tốt nghiệp phổ thông trung học, được đề bạt làm tới 
chức Viện phó Viện KSND tỉnh! (TP thứ Ba, 1-03-2008: Đó là 
trường hợp của ông Trần Đình Sơn, Viện phó Viện KSND tỉnh 
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Đăk Lăk). Tuy gọi là ngoại lệ, nhưng trường hợp như ông viện 
phó Sơn không phải là hiếm! 
 

Nhưng nếu định hướng mục tiêu sự học là tấm bằng, thì sẽ 
lại dẫn đến một kết cục còn bi đát hơn! Thực tế đã có không ít 
trường hợp, học chỉ để đối phó với thi cử mà thôi. Vậy là tình 
trạng xin điểm, mua điểm không thể không xảy ra, không thể 
không phát triển. Còn bé thì cha mẹ mua điểm cho, lớn lên, tự 
mua lấy. Học tại chức, học hàm thụ bản thân nó không xấu; 
nhưng càng ngày nó càng tiêu cực, chính vì mục tiêu chính của 
thứ học này là để có bằng; bởi có bằng  mới có cơ hội phấn đấu 
lên chức này chức nọ, lên ông nọ, bà kia! Thế là xã hội sinh ra 
nạn bằng giả, nạn thi thuê, nạn phao thi (có vị lãnh  đạo thanh 
niên cũng từng mắc cái nạn này!) và nạn học giả - bằng thật! 
 

Về nạn “Bằng giả bằng thật”, xin dẫn câu nói gần đây của 
ông Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia Vũ Viết Ngoạn 
khi ông trả lời giới báo chí về vụ dư luận xôn xao việc ông sử 
dụng bằng tiến sỹ giả: “Tôi học không vì tăng lương, tăng chức” 
(http://tuoitre.vn/Chinh-tri -Xa-hoi/449762/%E2%80%9CToi-
hoc-khong-vi-tang-luong-tang- chuc%E2%80%9D.html). Vậy ra, 
ngay ở cái thời buổi “thực dụng” này, vẫn có người không lấy 
mục đích học để kiếm chức, kiếm tiền đấy chứ!   
 

Đã có nhiều phụ huynh (nhất là những vị có chức sắc) khi 
con em mình học kém, không thi được vào đại học, thì dùng cách 
này, cách khác, đưa trẻ vào cơ quan nhà nước, làm tạm một công 
việc gì  đó, như nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ,... rồi cho đi 
học hàm thụ. Mấy năm sau, có bằng cấp, sẽ chạy ghế tiếp! Thế 
nên, một số cơ quan công quyền (đặc biệt ở cấp địa phương), chất 
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lượng cán bộ rất đáng phàn nàn: Nhiều người rất kém cả về 
chuyên môn nghiệp vụ lẫn phép ứng xử làm  ảnh hưởng lớn tới 
công cuộc cải cách hành chính của nhà nước! Để chứng minh 
nhận định này, xin dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn 
Phúc trên tienphong.vn (thứ bảy, 08-03-2008): “Thực tế, bộ máy 
cán bộ công chức của chúng ta hiện còn lớn, khoảng 1,7 triệu 
người (chưa kể 300.000 cán bộ công chức cơ sở). Tuy nhiên, theo 
đánh giá chung, đội ngũ này còn không ít hạn chế so với đòi hỏi 
của thời kỳ mới: Chỉ khoảng 30% trong số họ đáp ứng được yêu 
cầu, khoảng 40% tàm tạm, và khoảng 30% còn lại là chưa đáp 
ứng được  yêu cầu”.  
 

Nhưng bằng cấp cũng chưa hoàn toàn nắm vai trò quyết 
định trong vấn đề công ăn việc làm của một người. Muốn thực sự 
trở thành thành viên của một số cơ quan ban, ngành người đó còn 
phải trải qua cuộc sát hạch gọi là thi công chức. Mặc dù công việc 
tổ chức một cuộc thi như thế không thể chặt chẽ, không thể có 
chất lượng bằng các cuộc thi tốt nghiệp mang tính quốc gia, 
nhưng, trượt cái này thì coi như tấm bằng của nhà nước cũng xếp 
xó! Lại thêm một kẽ hở nữa cho nạn tham nhũng hoành hành trên 
vai người lao động.  
 

Từ những thực tế bằng cấp gắn với công việc và quyền 
chức như vậy, nên trong xã hội đã phát sinh một bệnh mới, mà 
giáo sư Văn Như Cương đặt tên là  căn bệnh bằng cấp: “Vừa rồi 
trong báo cáo của Hội đồng Chức danh Giáo sư có đưa ra một 
con số đáng ngạc nhiên: 70% luận văn tiến sĩ là của các nhà 
quản lí, 30% còn lại là của các nhà nghiên cứu khoa học. Vâng, 
tôi đã từng biết có ông giám đốc sở, ông phó chủ tịch tỉnh, ông 
hay bà bộ trưởng hoặc thứ trưởng... bảo vệ thành công luận án 
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tiến sĩ, nhưng tôi không ngờ cái tỉ lệ các ông bà quản lí lại cao 
đến như vậy... Bắt buộc một tiến sĩ khoa học phải làm một nhà 
quản lí là điều bất đắc dĩ, còn bắt nhà quản lí phải là một tiến sĩ 
khoa học thì lại càng khó hiểu hơn, nhất là khi luận văn của ông 
ta không thuộc về khoa học quản lí. Thực ra thì chẳng ai bắt buộc 
ông quản lí phải làm bằng tiến sĩ, nhưng thực tế thì ai cũng biết 
nếu có bằng cấp cao hơn thì dễ được cất nhắc hơn, thăng quan 
tiến chức nhanh hơn. Có lẽ đã  đến lúc cần “nói không với bệnh 
bằng cấp”  cũng giống như là “nói không với bệnh thành tích” 
vậy.” (Lại nói về luận văn tiến sĩ - Văn Như Cương - 
tiasang.com.vn 31-01-2008). Báo Lao Động điện tử Thứ Tư, 
22.9.2010 | 08:03 (GMT + 7)  nhận  định "Tình trạng sử dụng 
bằng giả và các gian lận khác trong thi cử, cấp văn bằng, chứng 
chỉ, đạo văn, đạo dịch ngày càng tràn lan" và cho biết: "Nhà giáo 
Nguyễn Hữu Trù  - nguyên chuyên viên cao cấp của Bộ GDĐT 
bức xúc khi "rờ đâu cũng thấy" bằng giả".  Tiếp đó, bài báo cho 
biết: "Tỉnh Gia Lai phát hiện gần 1.000 cán bộ sử dụng bằng giả 
để thăng tiến...".  
 

Càng ngạc nhiên hơn khi tác giả bài báo còn viện dẫn lời 
Nữ GS-TS Hoàng Xuân Sính: "Có những bài luận văn thạc sĩ của 
không ít người là bài của tôi. Một cậu học trò của tôi tốt nghiệp 
khoa triết của trường tổng hợp  không tìm  được việc làm đã sống 
khấm khá bằng nghề làm luận văn tiến sĩ..., thời gian gần đây tôi 
nghe tin cậu ấy đã  được làm viện trưởng một viện kinh tế  (!?)".  
Báo Người cao tuổi số 40 (757) ra ngày 19-5-2010 cũng đăng bài 
Phó Chủ tịch huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên: Thi trượt vẫn 
được... cấp bằng. Không chỉ thế thôi, khi bị phát hiện với đầy đủ 
chứng cớ không thể chối cãi, bà "quan huyện" này vẫn được 
UBKT Tỉnh uỷ Hưng Yên bao che.  
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Nạn bằng giả không phải chỉ nước ta mới có, đúng vậy, 
vấn đề là  ở cách giải quyết nạn này như thế nào, nghiêm hay 
không nghiêm. Ví như chuyện sau đây ở Hàn Quốc mà báo 
vnexpress ngày 1 tháng 4 năm 2008 đã đưa tin: "Nàng Lọ Lem 
của giới nghệ thuật" Hàn Quốc bị kết án 18 tháng tù vì đã làm giả 
bằng tiến sĩ và thạc sĩ của Mỹ1, là một cách làm đáng  để chúng ta 
học tập?  
 

Kiến thức và bằng cấp cái nào cần hơn? Câu trả lời dễ nhất 
có lẽ là cần cả hai! Nhưng nếu lại hỏi: cái nào cần trước, thì nhiều 
khi cũng khó khẳng định. Vậy đấy! Định hướng mục tiêu của sự 
học như thế nào cho đúng. Mong rằng các nhà giáo dục, các bậc 
cha mẹ cũng như các em học sinh, hãy thực sự quan tâm!  
--------------------- 

1.  :http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-
gioi/2008/04/3BA00D64/  
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TẠI SAO BẮT TRẺ QUỲ? 
“Ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết 

đi”- đó là câu ca trong dân gian nói về quá trình phát triển tự 
nhiên của một đứa trẻ - buổi đầu đời của mỗi một con người. 
Trong quá trình ấy, không, tuyệt nhiên không có tư thế qùy.  
 

Ấy vậy mà khi lớn lên, chính con người lại bắt con 
người... quỳ! Không thuộc bài: quỳ! Không nghe lời người lớn: 
quỳ! Quỳ trên nền gạch thôi chưa đủ, còn bắt quỳ lên gai mít, quỳ 
giữa trời nắng chang chang! (Gần đây, cá biệt có cô giáo còn áp 
dụng cả biện pháp... bịt miệng trẻ bằng băng keo nữa! – Thật 
khủng khiếp, thật man rợ!). Trưởng thành, con người lại dạy nhau 
“kinh nghiệm sống”: muốn tồn tại, muốn tiến thân, phải biết... 
quỳ - không phải quỳ theo nghĩa đen, mà là quỳ theo nghĩa bóng!  
 

Người ta gọi những người có được những địa vị không 
bằng thực tài của chính họ như thế, là những người biết  đi  bằng 
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đầu gối. Không chỉ đi, họ còn biết uốn gối nữa! (Động thái này, 
thì các bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình cũng phải chào thua!).  
 

Có một chuyện xảy ra từ thời học tiểu học, mà nay mỗi lần 
nhớ lại, chúng tôi - những ông lão đã ở tuổi thất thập, vẫn thấy 
xót xa: Một hôm, chẳng hiểu vì lý do gì, thầy giáo phạt bạn T quỳ 
ở bậc thềm trước cửa lớp. Hết giờ ra chơi, mọi người xếp hàng 
vào lớp, khi ngang qua chỗ T quỳ, không nhớ ai đầu têu, lần lượt 
mỗi đứa chúng tôi cốc lên đầu bạn ấy một cái. T phải chịu khoảng 
50 cái cốc của bè bạn! Bây giờ T ở đâu? Còn sống hay đã chết? 
Không hiểu, những kỷ niệm đau đớn thời niên thiếu ấy, liệu có 
buông tha T trong suốt các chặng đường đời của bạn ấy? (Thư 
Trần Văn Thủy – tác giả phim tài liệu “Chuyện tử tế”).  
 

Những người khảng khái, những người có tư chất –  những 
người đích thực, thì trước bạo lực, thậm chí trước kẻ thù, cũng 
quyết không chùng gối! Nhà thơ Hữu Loan sinh thời đã từng viết: 
“Thế quỳ, thế đội, thế bò; gặp thời thế, thế mà chẳng thế!”. 
Trong trường hợp này,  quỳ  hay  đội  hay  bò, đều là những hành 
vi giống nhau về mục tiêu, giống nhau về lối sống! 
 

Trong các loài động vật, hình như chỉ có con voi, con trâu, 
con bò là phải quỳ trước khi đứng dậy - Chắc vì các con vật này 
to xác quá so với sức mang của đôi chân chúng? Con chó, tiếng 
thế, lại không có động tác ấy, ngay cả lúc chó đang nằm ngửa, khi 
đã đứng là đứng dậy liền!  
 

Nhưng nói thế, hoàn toàn không có nghĩa cứ quỳ là xấu cả: 
phong tục nhiều nước, người ta có thói quen hơi khuỵu gối xuống 
một chút, khi gặp cấp trên, gặp  người lớn tuổi. Đấy là một kiểu 
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chào hỏi  -  một ứng xử hoàn toàn mang tính văn hóa!  Trong lĩnh 
vực quân sự, có tư thế quỳ bắn - một trong những động tác bắn 
súng khi luyện tập, thi đấu thể thao cũng như trong chiến đấu. 
Quỳ bắn rõ ràng là một tư thế đẹp, dũng mãnh, tư thế của người 
anh hùng. Nhiều nước đã dựng tượng tư thế này của con người. 
 

Thưa các nhà giáo dục! Vì tương lai tươi đẹp của thế hệ 
trẻ, xin các vị chỉ dạy cho trò của mình quỳ bắn trong những giờ 
luyện tập quân sự. Nhất quyết không bắt chúng quỳ - dù đó là quỳ 
theo nghĩa đen hay quỳ theo nghĩa bóng trong bất kì hoàn cảnh 
nào, với bất cứ lý do nào! Phải coi việc bắt học trò quỳ, cũng là 
một hành vi bạo hành giáo dục, bạo ngược con người!  
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PHỐ CHU VĂN 
Thành phố chuẩn bị lên “hạng”, một số đường phố lâu nay 

chưa có tên, nay được đặt tên. Trong dịp này, tên nhà văn Chu 
Văn cũng được đặt cho một đường phố. 

 
Chuyện này đáng ra không lấy làm lạ, bởi ông là một nhà 

văn nổi tiếng “cấp Quốc gia” (như cách nói của Đặng Hồng Nam, 
một nhà văn sống và hoạt động văn học lâu năm ở Thành phố 
này). Nhưng vẫn là “chuyện lạ”, bởi khi ông còn sống, còn viết, 
thì “một bộ phận” các vị chức sắc cùng thời không ưa ông. Họ 
nói ông kiêu ngạo, có chút “tên tuổi” đã tỏ vẻ coi thường vai trò 
lãnh đạo của họ… Thì xưa nay con ngựa hay bao giờ chả là con 
ngựa “bất kham”?  
 

Rồi không dừng lại ở chỗ “không ưa”, họ đã tiến hành “hạ 
bệ” ông bằng một “chiến dịch” có bài bản, rất “lo-gic” và… rất 
“dân chủ”, bằng cách bật đèn xanh cho một số kẻ bất tài, bất mãn, 
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bất… đức, đặt điều phê phán, chửi bới ông, thông qua diễn đàn 
một “Đại hội”của những người làm văn học nghệ thuật của địa 
phương! Để “chắc ăn”, trước và trong đại hội, họ phao tin ông là 
người “ngoại tỉnh”1, nên không gắn bó lắm với việc đào tạo thế 
hệ người làm văn nghệ của địa phương – mặc dù gần như cả cuộc 
đời công tác Cách mạng và hoạt động Văn hóa, Văn nghệ của 
Chu Văn đều gắn với nơi đây2. Cái đòn này như “gãi đúng chỗ 
ngứa”, vì con người ta vốn… thừa tính “cục bộ địa phương” mà! 
Oái oăm là sau khi đã tổ chức thành công “Đại hôi Hạ bệ”, thì 
người ta liền tiến hành ngay lễ trao tặng huân chương3) cho nhà 
văn, cùng một lúc với lễ “chào mừng Đại hội thành công tốt đẹp” 
– Tuyên dương và hạ bệ đã diễn ra trong cùng một thời điểm với 
cùng một con người. Ngẫm mà “ghê” cả người! 
 

Ai cũng đã từng nghe hoặc từng nói; từng tự nhủ hay từng 
khuyên dạy kẻ khác, rằng: “Lập thân tối hạ thị văn chương”. Ấy 
vậy, mà người đời vẫn cứ lao vào con đường “tối hạ” ấy, hết thế 
hệ này sang thế hệ khác. Nghiệp chướng chăng? Cũng có thể là 
nghiệp chướng thật. Bởi không ít kẻ đã “thân liệt, danh bại” về nó 
mà rồi vẫn cứ không thể nào “thoát’ ra được. 
 

Nhưng không phải là không có nhiều người leo lên đến tột 
đỉnh vinh hoa nhờ cái công việc viết lách, trở thành những “Quan 
văn”, thậm chí “Vua văn”! Vâng, viết – lách! Chữ nghĩa dân 
Việt Nam ta quả rất tài tình. Viết đi với Lách thì “Thánh” hết chỗ 
nói! Cái chữ “lách” này có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy. Và 
trong thực tế, khi “cần kíp” (trong giành giật vị trí), người ta 
không thèm “lách” và “luồn” – bởi làm như thế chậm lắm; mà 
phải “xông phứa lên”, mà “trèo lên đầu lên cổ” kẻ khác. Đó chính 
là sự cám dỗ từ cái bả vinh hoa của văn chương vậy! Cơ quan 
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Hội văn nghệ tỉnh nọ liên tục “đánh” nhau suốt mấy chục năm 
trời, kể từ khi nhà văn Chu Văn bị bôi nhọ và phế truất – truy đến 
tận cội nguồn gốc rễ, cũng là xuất phát chính từ cái bả mà người 
ta cứ nói là “tối hạ” đó! 

 
Vậy, Văn chương đâu có “tối hạ”? Nó có ánh hào quang 

của nó đấy chứ! Nó có cả xôi – thịt; có cả “hơi đồng”, thậm chí 
còn có cả nhà lầu xe hơi hẳn hoi nữa cơ. Thế thì việc người ta 
tranh nhau, hạ gục nhau, làm nhục nhau… có gì là lạ? Rõ ràng 
làm gì có kẻ ngu ngốc đến đận đi tranh giành cái thứ “tối hạ” của 
người khác? Nó là “nghiệp chướng” của người ta, lấy về mình để 
“chuốc họa” vào thân ư?!. 
 

Sau Đại hội ông Chu Văn có bảo với người thay ông: 
“Chú muốn làm (ý nói chức Chủ tịch Hội) thì chú bảo anh, việc 
gì chú phải làm (ý nói những việc trong Đại hội) như vậy” (Xem 
chú thích 5). 
 

Đúng ra thì đó là chuyện “cái ghế quan trường”, chứ 
không phải chuyên văn chương, nhưng khởi nguồn, chính là tại 
văn chương mà ra, tức là nếu Tỉnh nọ không có cái Hội Văn 
chương kia, thì làm gì có chuyện tranh chấp đó. Và khi đã vào 
cuộc tranh cướp ngôi thứ như vậy, cái gọi là “nghĩa xưa, tình cũ” 
cũng bị ném vào sọt rác. Vẫn theo bài báo vừa trích dẫn: Dưới 
thời ông Chu Văn làm Trưởng ty Văn hóa, cái người mà ông gọi 
là “chú em” đó chỉ là diễn viên đoàn chèo, sau mới lên Trưởng 
đoàn. Hậu sinh khả úy là như thế đấy! Nhưng cái anh chàng 
“phản thày” đó chẳng qua cũng chỉ là một con rối. Kẻ “đứng sau 
giật dây”, kẻ “ném đá giấu tay”, kẻ “đốt nhà mượn tay người 
khác”, không hề lộ diện. Trường hợp này, bài học về “hiệu ứng 
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đám đông” đã được chứng minh rõ rệt: Có khá nhiều kẻ đã “thừa 
cơ hội”, lên diễn đàn chỉ trích, làm nhục Chu Văn. Người được 
lãnh đạo địa phương giao trong trách chỉ đạo đại hội đã lặng im, 
tuyệt không một cử chỉ can thiệp! 

 
Và khi đã là chuyện “sôi thịt”, thì sau khi có được cái vị trí 

mà mình mơ ước, kẻ “chiến thắng” bao giờ cũng tranh thủ phát 
huy đến cao độ cái công việc “vơ vét” cho nhanh đầy túi tham. 
Suốt một thời gian dài, thủ trưởng mới này “đã biến Hội Văn 
nghệ thành một công trường xây dựng, xây dựng liên miên” (Bài 
báo đã dẫn), công việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động văn học 
nghệ thuật bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Và điều đáng nói là thủ 
trưởng đã “bàn bạc” những gì với “bên B”, hầu như các thành 
viên của Ban xây dựng “chẳng biết được cái gì cả” (Bài báo đã 
dẫn)!  Chính điều đó, đã dần dần hình thành một lớp người chống 
đối mới, chống lại anh ta, chống lại kẻ mà trước đây họ đã “hồ 
hởi” tụng ca, bầu vào cái ghế quan trường đó. Đến lúc này, “bộ 
mặt thật” của kẻ tiếm quyền, phản thày, phản chủ mới thực sự lộ 
diện. Nhưng tất cả đều đã quá muộn! Có người thốt lên: “Cái 
chức thủ lĩnh Văn chương” này cũng “xôi thịt” đến mức ấy ư 
(“Làm cái Chủ tịch Hội Văn nghệ (địa phương) thì ăn bàn ăn giải 
gì mà đánh nhau khiếp quá!” – Bài báo đã dẫn). 
 

Và cái chức “TỐI HẠ” này, ở cơ quan Văn nghệ tỉnh nọ, 
từ bấy trở đi, luôn luôn là miếng mồi của rất nhiều sự tranh chấp 
võ biền, ngoài văn hóa và không văn chương. 
 

Nhưng dù sao thì tên nhà văn Chu Văn cũng đã được đặt 
cho một đường phố vốn “không tên”. Như vậy là, tuy chậm một 
chút, cuối cùng thì Văn chương đích thực cũng đã “thắng”. Giờ 
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đây, những người “chống” ông thì đã kẻ còn, người mất. Người 
mất thì không nói làm gì, nhưng kẻ còn, liệu họ nghĩ gì nhỉ? Thôi, 
nghĩ gì cũng là quyền của họ; chỉ có linh hồn ông, hẳn là đang 
mỉm cười nơi chín suối! 
____________ 
 1. Chu Văn sinh ngày 22 tháng 12 năm 1922 tại làng Miễu, xã Đông 
Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái  Bình, mất ngày 17 tháng 7 năm 
1994 tại Hà Nội. 
 2. Năm 1957, làm trưởng ty văn hoá tỉnh Nam Định – Năm 1967 ông 
tình nguyện đi chiến trường miền Nam, sau đó lại về Ty văn hóa tỉnh 
Nam Định công tác – Năm 1974, Chu Văn còn đi thực tế chiến trường 
một lần nữa, vào Phước Long, miền Đông Nam Bộ, trong đoàn công 
tác của Tỉnh uỷ Nam Hà. Sau đó về làm trưởng Ty văn hóa, chủ tịch 
hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam Ninh đến lúc nghỉ hưu. 
 3. Chu Văn được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba 
(Năm 1989) 
 4. Năm 2001 ông được nhà nước Việt Nam truy tặng giải thưởng Nhà 
nước (đợt I) 
(Tất cả các chú thích trên đều lấy từ Bách khoa toàn thư mở 
wikipediahttp://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_V%C4%83n). 
5.  Bài “Cuộc chiến ở Hội Văn nghệ Nam Định trong mắt một hội viên”. 
Tác giả Đặng Hồng Nam . Báo Tiền phong chủ nhật số 28, ra ngày 
9/7/2006http://www.tienphong.vn/van-
nghe/52875/%E2%80%9CCuoc-chien%E2%80%9D-o-Hoi-van-nghe-
Nam-dinh-trong-mat-mot-hoi-vien.html 
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TẮM GỘI! 
Sống trrong trời đất, hầu như động vật nào cũng… tắm, 

rửa. Làm việc hùng hục như trâu, nhưng lúc thư thái mà tiện có 
vũng nước là thể nào cũng lăn xuống “đầm mình” tắm một cái, 
làm vũng nước chả mấy chốc trở thành vũng bùn. Cái xấu tính 
của trâu là những lúc như thế, thường hay vẩy bùn lung tung ra 
khắp xung quanh! Lười biếng nổi tiếng như mèo, nhưng hàng 
ngày cũng chăm chỉ rửa mặt lắm. Chắc mèo ta nghĩ, bẩn đâu thì 
bẩn, chí ít cái mặt mình thì phải luôn sạch sẽ! Ăn tham như lợn, 
ăn bẩn như chó (ta), nhưng đều là giống vật nuôi rất thích tắm. 
Hẳn là lợn và chó đều thống nhất quan điểm: Cái bụng bẩn, cái dạ  
dày bẩn là cái kiếp của lợn và chó rồi, nhưng chí ít thì cũng nên 
giữ cho cái mẽ bề ngoài… không bẩn!  
 

Con người là động vật cao cấp, nên việc tắm rửa cũng hơn  
các loài khác.Tắm rửa thân thể và gội đầu là hành vi gắn chặt với  
con người ta từ lúc sơ sinh đến tận lúc kết thúc cuộc đời. 
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Khi một đứa bé vừa lọt lòng mẹ, công việc đầu tiên đối với 
nó là bà đỡ cho nó đi tắm gội. 
 

Quá trình sống ở trên đời, không ai là không thường xuyên 
tắm gội; ngày một hai lần hoặc vài ba ngày một lần, tùy người 
chăm hay lười. Người “kém tắm” đến mấy thì chí ít m ỗi quý 
cũng phải có một lần tắm; Nghĩa là tuyệt đối không ai sống mà 
không hề tắm gội! 
 

Việc tắm gội cũng có đôi ba đường. Khi người ta còn trẻ, 
hễ vào đến "toilet" là mở ngay vòi "sen" cho nước xối từ đỉnh đầu  
xối xuống. Khoan khoái lắm! Với người già, chớ có cùng một lúc 
vừa tắm vừa gội đầu, nguy hiểm vô cùng! Thậm chí bác sỹ còn 
khuyên các cụ cao tuổi, mỗi lần tắm, phải tắm bằng nước ấm; 
đồng thời nên tắm từ dưới chân tắm dần lên, chớ có đột ngột dội 
thẳng nước vào người, cho dù đó là nước ấm. 
 

Nhưng vấn đề cốt lõi muốn bàn  ở đây không phải là "tắm  
trước hay gội trước?" hoặc "tắm bộ phận nào trước, bộ phận nào 
sau?"; mà là ... có thật sự tắm gội không? Có thật sự muốn làm 
sạch bản thân mình hay không? Tắm mà không mạnh tay kì cọ, 
sợ đau chỗ này chỗ nọ, chỉ dội nước qua loa "chiếu lệ"; tắm bộ 
phận này, để lại bộ phận kia; thì chưa thể gọi là người ... sạch sẽ 
được! Sớm, muộn cái cơ thể không được tắm gội sạch sẽ cho lắm 
ấy, cũng sẽ ... bốc mùi, cho dù anh (hay chị) có ngụy trang bằng 
bất cứ loại nước hoa hảo hạng nào!.. 
 

Đã tắm gội là phải dùng nước sạch thì cơ thể mới thực sự 
sạch sẽ, mới không sợ mắc bệnh ngoài da. Ngâm mình trong bùn 
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ở một nơi nào đó, có thể có tác dụng chữa một vài căn bệnh. 
Nhưng ngâm bùn xong, nhất thiết phải tắm lại bằng nước sạch 
ngay. Hiển nhiên, một con người vấy đầy bùn, không bao giờ là 
một con người bình thường! Truyền thống của dân tộc ta là “đói 
cho sạch, rách cho thơm”! 
 

Tắm gội lúc sống là chuyện bình thường rồi. Thế còn khi 
chết? Theo sách "Thọ mai gia lễ", từ thuở xa xưa, cha ông chúng 
ta đã có tục lệ: khi một người qua đời, lễ đầu tiên phải làm cho 
người đó, chính là lễ "mộc dục", tức lễ  tắm gội. Việc tắm gội lúc 
ấy nhằm mục đích "tẩy sạch bụi trần", giúp linh hồn người chết 
thanh thóạt về "thế giới bên kia". Đó chính là lần tắm gội cuối 
cùng của mỗi một con người, mỗi một kiếp sống! 
 

Sống phải sạch sẽ! Chết cũng phải sạch sẽ - sạch sẽ cả  thể  
xác lẫn tâm hồn, cả trong cách sống cũng như trong lối sống, cả 
trong suy nghĩ cũng như trong hành động..! Đấy chính là đặc 
trưng khác biệt giữa con người và con vật. Đấy cũng là truyền 
thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta!.. 
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NGU, BIẾT NGU                                             
và NGU, KHÔNG BIẾT NGU! 

Con người ta sinh ra, có kẻ thông minh, có kẻ ngu tối.  

Có trẻ sinh ra đã bộc lộ tư chất thông minh, có trẻ vừa 
chào đời”, sự đần độn đã hiện ngay ra nét mặt.  

Trẻ thông minh, lớn lên chưa chắc đã duy trì được như vậy 
và ngược lại.  

Một nhà bác học nói: “Thông mình 99% là do nỗ lực học 
tâp, chỉ có 1% là nhờ bẩm sinh” – câu nói có vẻ thiên về động 
viên và khiêm tốn hơn là thực tế. 

Thông minh hay ngu tối có thể do bẩm sinh, có thể do 
không chịu học. Thông minh do bẩm sinh nhưng không được bồi 
bổ liên tục bằng sự học, thì sự thông minh sẽ dần bị hạn chế. Ngu 
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tối do ít học, có thể được cải thiện bằng sự nỗ lực vượt bực trong 
học tập. Ngu tối do bẩm sinh thì thường khó thay đổi. 

Khôn ngoan là biểu hiện của thông minh (W. Goethe nói: 
Trí thông minh làm cho ta thấy mình khôn ngoan hơn). Người 
thông minh thường nhận ra “Càng học càng thấy dốt”. Bởi khôn 
ngoan là thấy được sự giới hạn của bản thân mình – đó chính là 
sự khiêm nhường. Vậy có thể nói, người sống khiêm nhường 
chính là người thông minh. Kẻ dốt nát, biết một đã tưởng hiểu 
mười! Người khôn ngoan là người biết sống để mọi người nể 
phục, kẻ ngu dại toàn thích làm những điều gây sự khó chịu cho 
người khác (Ca dao xưa có câu: “Khôn cho người ta dái (kính 
nể), dại cho người ta thương, dở dở ương ương cho người ta 
ghét”). Người thông minh mà khiêm tốn, thì sự thông minh của 
người ấy càng nhân lên, càng phát huy, càng tập hợp được nhiều 
người thông thái bên mình. Người tự phụ, tự cao, tự đại, vỗ 
ngực,… chính là người không thông minh và từ đó chỉ có thể lôi 
kéo về quanh mình những kẻ “cùng hội cùng thuyền” với mình 
(“Gần người ngu thì dại/ Gần kẻ nịnh hót thì a dua/Gần đứa 
tham lam thì trộm cắp” – Mạnh Tử). 

Sống hoặc làm việc với người thông minh thường dễ chịu 
và dễ thay đổi được chỉ số IQ theo hướng tăng lên (Mạnh Tử nói: 
“Gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông”). Ngược lại, 
gần người ngu tối thường dẫn đến bực mình, đần độn theo: Rồng 
vàng tắm nước ao tù/ Người khôn ở với người ngu bực mình. 
Hoặc là: Trăm năm ở với người đần/ Không bằng một lúc ở gần 
người khôn. Lại nữa: Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy 
thằng dại.  
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Câu nói: "ngu si hưởng thái bình" chỉ nói lên điều không 

ai muốn "chấp", muốn "dây" với kẻ ngu! 

Để khen một ai đó thông minh, chúng ta chỉ có mấy chữ 
như “thông minh”, “tháo vát”, “giỏi giang”, “tài ba”, “lỗi lạc”, 
“năng động”, “xuất chúng”,… 

Để chê một người ngu tối thì xem ra có rất nhiều hình 
dung từ: “tối dạ”, “ngu như lợn”, “ngu như bò”, “ngu như chó”, 
“ngu hết chỗ ngu”, “ngu hết phần ngu của người khác”, “ngô 
nghê như bò đội nón”, “đồ đần độn”, “dốt đặc cán mai”… 

Có kẻ ngu thật và có cả kẻ giả ngu. Giả ngu cũng có hai 
loại: Loại giả ngu để từ chối hợp tác và loại giả ngu để được hợp 
tác, được thăng quan tiến chức. 

Kẻ ngu tối tự biết mình ngu, là cái phúc cho cộng đồng. 
Nhưng kẻ ngu tối không biết mình ngu, cứ “vô tư ngu” mới thực 
sự là nguồn thảm họa đối với tất cả những người sống trong vòng 
ảnh hưởng của sự ngu tối đó của anh ta – Chính đây mới là loại 
người nguy hiểm đối với xã hội. Mác nói: “Dốt nát là sức mạnh 
của ma quỷ ” 

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không hiếm gặp kẻ 
ngu không những không nhận ra mình ngu, trái lại còn vỗ ngực 
cho mình là kẻ thông minh. Thật đau lòng, nếu kẻ đó lại nắm giữ 
một chức quyền nào đó trong xã hội, lại thường xuyên đi rao 
giảng “điều hay, lẽ phải”, lại thích đóng vai “mẫu nghi”… của 
thiên hạ! Do vị thế quyền lực, loại người này thường không nhận 
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được sự đánh giá trung thực của cấp dưới về “chỉ số IQ” của 
mình, ngược lại, anh ta thường xuyên được bọn xu nịnh vây bọc 
tán dương lên tận mây xanh, nên đã ngu, càng ngu – ngu mà 
không biết mình ngu!. 
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KHẨU HIỆU… KHÔNG CHỈ ĐỂ HÔ! 

Khẩu hiệu, nguồn gốc của nó là “khẩu lệnh”, là câu nói 
ngắn gọn để quân lính dùng trong chiến trận nhằm phân biệt 
“địch”, “ta”. Thời nay, khẩu hiệu đã mang một nghĩa khác. Gốc 
của nó là “khẩu” – cái miệng, nên trước sau gì nó vẫn là một câu 
nói. Một câu nói mang tính hiệu lệnh, nên phải cô đọng, ngắn gọn 
– để một người có thể hô to lên được và để ngàn, triệu người có 
thể hô theo. 

“Dân cày có ruộng” là khẩu hiệu đầu tiên của Cách mạng 
vô sản. Chính khẩu hiệu này đã vực dậy cả một dân tộc, một dân 
tộc đã “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!” - như câu thơ Nguyễn Đình 
Thi.  

Tương tự như vậy, “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” cũng 
là khẩu hiệu đầu tiên gắn với Nhà nước cách mạng - Nhà nước 
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“của Dân”, “do Dân”, “vì Dân”. Một số nước khác cũng có khẩu 
hiệu, như: “Einigkeit und Recht und Freiheit” ("Đoàn kết - Công 
lý - Tự Do")  – Cộng hòa Liên bang Đức. Như : “Liberté, Egalité, 
Fraternité” ("Tự Do - Bình Đẳng - Bác Ái")  
 – Cộng hòa Pháp. Như: “Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!” ("Vô sản quốc tế, đoàn kết lại!") – Liên bang Xô 
Viết. 

Khẩu hiệu còn gắn với tên của một tổ chức, một cơ quan… 
để nói rõ bản chất cũng như mục đích và nhiệm vụ của tổ chức 
hoặc cơ quan đó. Như “Nhà hát Nhân dân”, “Quân đội Nhân 
dân”, “Công an Nhân dân”, “Tòa án Nhân dân”,.. là những cơ 
quan hay tổ chức của Nhân dân, vì Nhân dân. Đã “của Dân, vì 
Dân” thì không thể chống lại lợi ích của Dân. 

Giá trị của khẩu hiệu không nằm ở sự khéo dùng mỹ tự 
hay chơi chữ. “Khẩu hiệu” phải hình thành từ cuộc sống, vì cuộc 
sống, đúng lòng Dân. Sức sống của khẩu hiệu nằm ở mục tiêu 
“phục vụ” cuộc sống, ở khả năng thúc đẩy cuộc sống phát triển, ở 
sức thuyết phục quảng đại quần chúng. Không dùng khẩu hiệu để 
mị Dân, lòe Dân hoặc đi ngược lợi ích chính đáng của Dân.  

  “Khẩu hiệu” là mục tiêu cho hành động, mục đích của 
hành động. Gắn khẩu hiệu với tên nước, tên tổ chức, tên cơ quan 
chính là nêu lên mục đích, mục tiêu mà Nhà nước, tổ chức hay cơ 
quan đó muốn vươn tới. Nếu không, khẩu hiệu sẽ chỉ là khẩu 
hiệu, sẽ thành rỗng tuyếch.  

Khẩu hiệu thường có tính thời đại và tồn tại theo thời gian. 
Bên cạnh những khẩu hiệu mang tính nhất thời như “Xếp bút 
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nghiên lên đường tranh đấu”, luôn tồn tại những khẩu hiệu có giá 
trị vĩnh cửu như “Độc lập, Tự do, Dân chủ, Bình đẳng, Bác ái”…  

Khẩu hiệu thiết thực nhất, quan thiết nhất, có lẽ luôn luôn 
là “nói đi đôi với làm”!  

Khẩu hiệu gắn với cái mồm, nên dễ thành “nói suông”, 
“nói một đàng làm một nẻo”, dẫn đến “người nói cứ nói, người 
nghe không tin”, dẫn đến bệnh “nói theo, ăn leo”, nói mà chả hiểu 
mình nói gì, nói “thao thao bất tuyệt”, nói để “lấy lòng”, “được 
lòng” và nói để trốn làm – “mồm miệng đỡ chân tay”! Thực tiễn 
cuộc sống đã có nhiều khẩu hiệu như thế hoặc gần như thế. Từ 
bốn năm chục năm trước, chúng ta đã nêu những khẩu hiệu như 
Cán bộ “là công bộc của dân”, là người “khổ trước dân, sướng 
sau dân”… nhưng đến nay ai là công bộc, ai khổ ai sướng, thảy 
đều đã rõ!  

Tương tự như vậy, “điện lực đi trước một bước” là loại 
khẩu hiệu được đề ra từ cuối những năm năm mươi thế kỷ trước, 
vậy mà đến nay chúng ta vẫn thường xuyên lo thiếu điện. “Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa” cũng được nói đến từ khá lâu, nhưng 
với nông thôn, nông dân vẫn là hình ảnh muôn thuở “con trâu đi 
trước, cái cày theo sau” (báo đưa tin “Ngày 7 Tết Nhâm thìn, Chủ 
tịch nước Trương Tấn Sang đã dự Lễ hội xuống đồng năm mới và 
cùng tham gia mở đường cày đầu tiên tại xã Đọi Sơn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam” với bức ảnh ngài đang cầm cày đi sau con 
trâu. Tôi nhìn bức ảnh và tự hỏi: Tại sao ban tổ chức lễ hội tịch 
điền không thay con trâu bằng chiếc máy cày? Đơn thuần muốn 
“phục dựng hình ảnh Đức Vua xưa” hay còn muốn phản ánh thực 
tại?).  
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Khẩu hiệu cho dù là khẩu hiệu hoan nghênh hay khẩu hiệu 

đả phá, đều luôn gắn với ý thức, bắt nguồn từ ý thức, bắt nguồn từ 
sự thấu hiểu, từ sự giác ngộ, từ sự tự nguyện, từ lòng nhiệt huyết 
– Từ khối óc đến trái tim đến tấm lòng. Để “một người hô, vạn 
triệu người ứng”. Để không có tình trạng: Kẻ “hô” chưa hẳn đã 
hô, người “ứng” chắc đâu đã ứng!  

Khẩu hiệu rất cần cho cuộc sống cộng đồng. Vâng! Nhưng 
khẩu hiệu không chỉ để hô, không dừng ở việc hô! 
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NHÀ THƠ HẢI NHƯ LÀM THƠ  
GỬI BỘ CHÍNH TRỊ KIẾN NGHỊ  
DỪNG XÂY BẢO TÀNG HCM  

 

Chuyện xảy ra cách nay đã 25 năm.  

Năm 1988, khi ấy người ta bắt đầu thi công xây dựng Bảo 
tàng HCM. Nhận thấy làm như vậy vừa không đúng nguyện ước 
nêu trong di chúc của HCM, vừa có nguy cơ làm nghiêng Chùa 
Một Cột, từ thành phố HCM, nhà thơ Hải Như đã viết kiến nghị 
gửi Bộ chính trị đề nghi dừng công trình xây bảo tàng đó lại. 
Kèm theo đơn là bài thơ dưới đây (nhà thơ gọi là “bài thơ chưa 
đăng báo”):                       
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BÀI THƠ CHƯA ĐĂNG BÁO 

  “Chúng ta đã lỡ làm lăng Bác...” 
                      Hải Như. 

         

Ra Hà Nội mùa xuân này anh không dám vào nhà sàn thăm Bác 
Nghe nói Người đang rất buồn – vầng trán trĩu ưu tư 
Có ai báo với Người: chùa Một Cột do ảnh hưởng địa chấn – bị 
hư! 
                           

*** 
HỒ CHÍ MINH. Nhiều chúng ta tưởng hiểu hết Người hóa ra 

chưa hiểu 
Người từ chối mọi huân chương. Ta đi xây dựng bảo tàng 
Khi ra khỏi chiến tranh Bác Hồ dặn lại dân sẽ gặp nghìn cái 
thiếu 
Không gia đình nào Bắc cũng như Nam lại không gánh chịu một 
vành tang... 

                        *** 

Ý Bác tức lòng dân. Người vắng mặt đi xa. Lòng dân ta chưa hỏi 
Xây dựng công trình ngoài ý Bác đồng nghĩa với xúc phạm lòng 
dân 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
288 

 

                                                                                                                                                 
Đừng vin cớ vì Bác Hồ, Người dân hiểu hơn hết Bác Hồ nhưng 
không nói 
Dân tộc ta giờ này thiếu Bác Hồ dân thấm thía nghìn năm! 

*** 

Nhà sàn Bác Hồ được tôn thêm nhờ đứng cạnh đóa sen hồng: 
chùa Một Cột 
Hành trình Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác xuyên suốt 4000 
năm 
Chúng ta sẽ sai lầm nếu xếp Bác Hồ đứng trên và đứng trước. 
Chẳng phải ngẫu nhiên trước ngày về giải phóng Thủ đô 54 – 
Người xin gặp các vua Hùng... 

                       *** 

Hồ Chí Minh không bao giờ nhận mình mới đâu. Và thật ra 
không mới! 
Lẽ làm người từ NGUYỄN TRÃI (luôn luôn Bác Hồ nhắc ta) đã 
có tự cha ông 
“Chở thuyền là dân lật thuyền cũng là dân” nhân loại năm 2000 
càng thấy mới 
Chúng ta vui có HỒ CHÍ MINH góp với tinh hoa nhân loại giống 
Tiên Rồng. 

*** 
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Bảo tàng HỒ CHÍ MINH cần không! Chắc em muốn hỏi anh. 
Lịch sử ngày mai cần lắm chứ! 
Nhưng bảo tàng HỒ CHÍ MINH quyết không giống mọi bảo tàng 
Ngoài hiện vật duy nhất huyền thoại “đôi dép lốp hành quân” 
mỗi người dân sẽ trở thành 

    hiện vật. 
         Bảo tàng nằm trong lòng dân – tết vòng nguyệt quế Nhân 

Quần... 

      (Sài Gòn, ngày 2 tháng 3 năm 1988). 

---------  

Mấy tháng sau, Hải Như ra Hà Nội. Và một chuyện bất ngờ đã 
xảy ra: ông Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trần 
Xuân Bách đã tìm đến tận nhà con trai nhà thơ (ngõ Hòa Bình 5 
đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng – Hà Nội) để thông báo ý 
kiến của Bộ Chính trị về kiến nghị của nhà thơ: “Bộ Chính trị 
hoan nghênh ý kiến đóng góp của nhà thơ Hải Như, nhưng không 
thể ngừng công trình vì đã vào kế hoạch được Nhà nước phê 
duyệt”. Trong suốt một giờ đồng hồ gặp gỡ trao đổi cởi mở, ông 
Trần Xuân Bách tỏ ra rất vui và nói rằng ông “đã gặp được một 
nhà thơ có tính trung thực thẳng thắn đòi hỏi cần có ở người cầm 
bút chân chính mọi thời”. Trong đời Hải Như, ông đã từng gặp 
các vị lãnh tụ như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng... nhưng do 
các vị đó cho thư ký riêng đến nhà mời. Trần Xuân Bách còn giải 
thích việc ông đến tận nhà thế này là vì “Tôi muốn trực tiếp gặp 
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một “cái đầu”của xã Bái Dương. Tôi muốn diện kiến người cùng 
huyện làm thơ” (Nhà thơ Hải Như và chính khách Trần Xuân 
Bách đều quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, nhưng chưa 
gặp nhau bao giờ). Sau cuộc đàm đạo ấy, trước khi ra về, ông  
Trần Xuân Bách ôm chặt Hải Như một lần nữa, xúc động nói: 

        - Hải Như ơi! Chúng ta bắt đầu trở thành tri kỷ!   

Và quả thật hai người đã trở thành đôi bạn tri kỹ suốt từ đó cho 
đến khi chính khách Bách Xuân (bút danh khi làm thơ của Trần 
Xuân Bách) qua đời! Một tình bạn chung thủy hiếm có./. 
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HIỆN TƯỢNG LẠ 
VỀ MỘT BÀI BÁO NGẮN 

Bài viết chỉ vẻn vẹn chưa đầy hai nghìn từ, ngôn ngữ đơn 
giản, dễ hiểu, viết về những trải nghiệm và suy ngẫm trong cuộc 
sống đời thường của một người từng trải. Vậy mà sức thu hút của 
nó đối với người đọc, lại có thể lan toả nhanh đến thế! Tôi đang 
nói về bài “Hiểu đời” (hay “Tâm sự tuổi già” hay “Triết lý tuổi 
già”) – Tên khác nhau, nhưng nội dung là một, do tiến sĩ Lê 
Thanh Dũng dịch. Tôi có dịp đi đó đi đây, tiếp xúc với khá nhiều 
tầng lớp, già có, trẻ có, trí thức có, doanh nhân có, người lao động 
bình thướng có, người đương chức có và người về hưu cũng có. 
Trò chuyện một lúc, nếu nhắc đến sự đời, thế nào cũng có người 
hỏi: “Thế đã đọc Hiểu đời chưa?”. 
 

Đối tượng say mê đọc bài viết trên, đương nhiên là các cụ 
cao tuổi, nhưng không hoàn toàn chỉ có thế. Tôi tìm thấy ý kiến 
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của một bạn trẻ (trên trang blog: 
http://www.tuhai.com.vn/forums/index.php?topic=2302.0): 
“Lâu nay thi thoảng lại thấy bà già nói: - Nhà cha mẹ là nhà 
con; nhà con không phải là nhà cha mẹ… Thoạt đầu nghe cũng 
khó chịu…Nói chuyện với bác ở cơ quan thì được bảo chú về 
search “Hiểu đời” mà xem. Thì ra vậy, câu chuyện “Hiểu đời” 
chẳng biết từ đâu đã lan tỏa khắp từ hang cùng ngõ hẻm, từ xó 
nhà đến cơ quan, công sở, từ các bà tập thể dục, cho đến các bà 
đi chợ…Đâu đâu cũng đã  được nghe câu chuyện “Hiểu đời”. 
Chuyện không mang tính thời sự, nhưng ai đọc cũng gật gù”.  
 

Tôi cũng thử vào trang tìm kiếm của Google, thì thấy cơ 
man nào trang web, blog khác nhau đã đăng tải bài dịch đó. 
Không chỉ người trong nước quan tâm, mà còn cả bà con Việt 
kiều cũng đọc, rồi sao chép thành nhiều bản  –  Bài viết trở thành 
món quà tinh thần để các Cụ già tặng nhau. Nhiều khi một số câu 
trong bài viết, được sử dụng như lời mở đầu cho những cuộc giao 
tiếp, thăm viếng thân tình: 
 
- “Qua một ngày vui một ngày“ 
- Vâng, đúng vậy: “Vui một ngày lãi một ngày” 
- “Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời” 
- “vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình“… 
- “người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, 
không mong báo đáp” 
- “Chờ báo đáp là tự làm khổ mình“… 
 

Sức hấp dẫn của “Hiểu đời – Tâm sự tuổi già – Triết lý 
tuổi già” nằm ở ngay những trải nghiệm mang tính tổng kết của 
tác giả. Rất triết lý, nhưng lại rất đời thường; rất đời thường 
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nhưng lại không tầm thường;  không tầm thường nhưng cũng 
không cao xa khó hiểu – làm cho ai cũng nhận ra ngay những 
chân lý chuẩn xác cho chính mỗi người, cho mỗi đoạn đời và cho 
cả cuộc đời. Giúp con người tự tin hơn và vui sống hơn: 
“Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn“… 
“Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc 
vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng và 
biết thưởng thức những gì mình  đã có, và không ngừng phát hiện 
thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu  ý nghĩa 
hơn“… 
“Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc 
sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình 
(tỷ thượng bất túc tỷ hạ hữu dư), biết đủ thì lúc nào cũng vui (tri 
túc thường lạc)“… 
“Sống ở trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là 
lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu 
toàn làm cho khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với  thực tại, 
thế nào cũng xong“… 
“Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ. 
Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha  
mẹ“…Thái độ coi quá trọng vai trò của đồng tiền, dẫn đến bại 
hoại nhân cách và lương tri, đương nhiên là không được rồi. 
Nhưng khinh bỉ đồng tiền, coi đồng tiền chả ra gì, cũng không 
phải là người hiểu biết trong cuộc đời: “Tiền không phải là tất cả 
nhưng không phải không là gì. càng không nên quá so  đo, nếu 
hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang 
đến, khi chết chẳng mang đi“… 
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Hoặc: “Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì 

tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an 
nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền biết tiêu 
tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó“. 
 

Và đây là những lời “khuyên” rất chí tình dành cho người 
đang “cận kề thế giới bên kia”: “Quá nửa đời  người dành khá 
nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian 
còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, 
sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn thì làm, ai nói sao 
mặc kệ vì mình  đâu phải sống vì ý thích hay không thích của 
người khác, nên sống thật với mình“… “Tuổi già tâm không già, 
thế là già mà không già; Tuổi không già tâm già, thế là không già 
mà già“… 
 

Chúng tôi –  thế hệ ngoại “thất thập”, “gần đất xa trời”, đã 
tìm thấy ở bài viết nhiều điều có ích, đặc biệt  là lời khuyên sau: 
“Quãng  đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong 
phú”. Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay 
với “ông sư khổ hạnh”, hãy làm “con chim bay lượn”. Cần ăn thì 
ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn  nâng cao chất 
lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó 
mới là ý nghĩa sống của tuổi già“!.. 
 

Theo chúng tôi hiểu, cho đến nay, chưa ai xác định được 
tác giả đích thực của bài viết nổi tiếng đó là ai. Một vài trang web 
có viết rằng đó là của Chu Dung Cơ, nhưng đấy có lẽ chỉ là sự võ 
đoán. Bản thân dịch giả Lê Thanh Dũng cũng nói rằng, ông được 
một người bạn gửi cho nguyên bản tiếng trung Quốc, thấy hay thì 
ông dịch. Dịch xong đặt tên là HIỂU ĐỜI. Sau lại đổi thành 
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“Tâm sự tuổi già” rồi “Triết lý tuổi già” và gửi cho một số bạn bè 
thân quen. Không lâu sau đó không biết ai đưa lên báo  –  những 
báo nào, dịch giả cũng không quan tâm, thấy bài dịch của mình 
có ích mọi người  ưa thích và đồng cảm thì mừng, đơn giản thế 
thôi.  
 

Dịch giả nói thêm rằng  sau khi nhiều báo đăng là của Chu 
Dung Cơ, ông đã vào mạng Trung quốc để tìm, trang web “Bai 
du”, nổi tiếng như Google của Trung Quốc có đăng bài này dưới 
nhiều dạng khác nhau nhưng tuyệt nhiên không thấy nêu tên tác 
giả, ngoài ra ông còn gửi thư riêng hỏi các bạn Trung quốc, họ 
cũng không biết. Vậy tác giả là ai? Dịch giả nói rằng, với ý thức 
tôn trọng sự thật, ông vẫn bỏ ngỏ câu trả lời chứ không khẳng 
định, biết đâu người khác có những thông tin mà ông không có. 
Nhưng trên hết, đó không phải là điều dịch  giả bận tâm. Thực ra 
trong văn học cũng có những tác phẩm khuyết danh mà được lưu 
truyền rộng rãi. 
 

Các báo đã từng đăng bài này cũng không hề nói chuyện 
nhuận bút. Ông tâm sự: “điều làm mình vui nhất là nó đã  được 
hưởng ứng tích cực, đã  đến được với nhiều  người.  Khi nghe tin 
bài viết được sao chép suốt từ Nam ra Bắc không biết bao nhiêu 
là bản, ông mừng lắm và coi hành động đó không phải là phi 
pháp mà thậm chí còn là một nghĩa cử mà dịch giả phải cám ơn. 
Ông đã làm đúng như những gì ông đã tâm đắc dịch: “Tốt bụng 
với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm 
niềm vui“. 
 

Vâng! Còn được sống tháng năm nào, hãy sống “Tốt bụng 
với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm 
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niềm vui”  và luôn coi đó là một trong những chân lý phải vươn 
tới, nhằm tiến tới xây dựng một xã hội HƯỚNG THIỆN. Chân lý 
ấy thật vô cùng quan trọng nhất là trong tình trạng ĐỒNG TIỀN 
ngự trị và lũng đoạn tràn lan như hiện nay. 
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"LUẬT BẤT THÀNH VĂN" 
và NHỮNG HỆ LỤY 

Mỗi con người có một cuộc sống riêng, không ai giống ai 
và cũng không ai bắt chước được ai. Nhưng sự tồn tại và phát 
triển của mỗi người lại luôn gắn bó chặt chẽ với cộng đồng xã hội 
(“bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội” - Karl 
Marx). Trong sự ràng buộc tự nhiên đó, mọi người đều chịu sự 
điều chỉnh và chi phối của hệ thống văn bản luật lệ chính thống, 
nhằm dung hòa và cùng phát triển – Hiến pháp và Pháp luật.  
 

Sẽ không có gì  để bàn, nếu như xã hội thực tế không tồn 
tại một dạng xử thế nằm ngoài pháp luật, thường được gọi là 
"Luật bất thành văn", “Luật rừng”. Không cực đoan đến như tác 
giả Mai Lan viết trong bài “Luật bất thành văn” đăng trên 
http://vnexpress.net/comment/2010/02/3b9e92b6/?p=1: “Đúng là 
ở VN chả có luật lệ nào rõ ràng nào cả, mọi luật lệ đều là "luật 
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bất thành văn", có nghĩa là không có quy định nào bằng văn bản 
cả, người lái xe mặc định phải biết, mà nếu không nộp phạt (tiền 
tươi) thật thì khó mà thuộc được” và “Hầu hết trên các tuyến 
đường nội thành  đều không có biển báo làn trong dành cho xe 
máy, làn ngoài dành cho ô tô. Nhưng nếu đi sai làn là bị CSGT 
chộp ngay. Chỉ còn cách duy nhất là phải "quen đường" thôi, vì 
lắm lúc nhìn thấy cái biển báo thì đã muộn mất rồi”.  
 

Nhưng tàn bạo như thế này thì có, mặc dù tác giả Đỗ 
Tương viết dưới dạng một câu chuyện hài: “Kinh hoàng luật bất 
thành văn”:  

Yếu bóng vía: Này bác Tài, em cứ nghĩ mãi và không tin 
rằng cậu lái xe đó vì bất ngờ quá, luống cuống nên lùi rồi lại tiến 
xe chẹt qua người nạn nhân tới 3 lần. Có điều rất dị thường ở 
đây. Bác thấy thế nào? 

Tài: Tôi miễn bình luận về một vụ cụ thể nào, nhưng cánh 
tài chúng tôi có một “luật” ngầm với nhau rồi.  

Yếu bóng vía: Luật đó chỉ có lợi cho các bác thôi chứ gì!  
Tài: Nó lợi nhiều bề. Chúng tôi cũng nghĩ cho nạn nhân 

chứ.  
Yếu bóng vía: Thì bác cứ huỵch toẹt ra cho em nhờ!  
Tài: Thế này nhé. Chẳng ai mong gây tai nạn, nhưng lỡ 

mà chẹt người rồi, tiên liệu thấy người ta sống dở chết dở, thì nên 
cán qua cho người ta chết hẳn. Như thế người ta không phải sống 
đời tàn tật khổ sở, lái xe không phải gánh trách nhiệm chăm nuôi 
nạn nhân suốt đời, tiền đền cho nạn nhân thì  đã có hãng bảo 
hiểm lo, cùng lắm là lái xe đi  ở  tù một số năm rồi ra. Trả giá 
như vậy không đủ sao! 
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Yếu bóng vía: Các bác tính toán thật kinh hoàng. Như thế 

sau đó cái tâm có an được không? Em thật không chịu nổi cái 
“luật” này! 

Tài: Vì thế mà cậu mới không chọn nghề lái xe! Đấy chính 
là cái mà dân gian vẫn gọi: “Luật rừng”. Cái tên của “luật” đã 
nói lên tính chất dã man, ghê rợn của nó.  
 

*** 
 

"Luật bất thành văn" nằm ngoài hệ thống Pháp luật chính 
thống, nhưng lại có mặt ở khắp nơi, luồn lách vào mọi ngóc 
ngách cuộc sống. Đôi khi nó "vô thưởng vô phạt", có thể không 
hoàn toàn hài lòng, nhưng người ta vẫn vui vẻ chấp nhận.  
 

Nhưng phần lớn, nó đóng vai trò cái mộc che chắn cho 
nhiều tệ nạn xã hội, làm điêu đứng cuộc sống người dân vốn 
"thấp cổ bé họng". Lại có loại cực kì nguy hiểm, là mối đe dọa 
tính mạng con người: Luật rừng -  trong trường hợp như vậy, bản 
thân cái gọi là "Luật bất thành văn" tự nó đã là MỘT TỆ NẠN. 
Có lẽ điều nhận định này quá hiển nhiên, không cần mất thì giờ 
dẫn chứng. Điều muốn bàn là, vậy thì nguồn gốc của cái tệ nạn 
"luật bất thành văn" này là gì? Cái đầu tiên muốn kể đến, có lẽ là 
nạn gia trưởng, cát cứ, cục bộ địa phương, xưng hung xưng bá...  
 

Điển hình là vấn nạn "Phép vua thua lệ làng". Nói thế 
không có ý "vơ đũa cả nắm", cho rằng "lệ làng" đều xấu cả. Bởi 
thực tế có nhiều "lệ làng" cũng được "văn bản hóa" thành "quy 
chế", thành "hương ước" và không vượt ra khỏi khuôn khổ của 
luật pháp quốc gia. Nhưng một khi "Phép vua" phải chịu thua "Lệ 
làng", thì "Lệ" ấy phải được coi là bất hợp pháp, phải bị xóa bỏ. 
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"Luật pháp là tối thượng" (Lời nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Văn An). Không một tổ chức, cá nhân nào đứng trên, đứng ngoài 
luật pháp. Một khi cá nhân hoặc tổ chức nào đó đã  đứng ngoài, 
đứng trên luật pháp, thì nạn "lãnh chúa" xuất hiện, tự do bị bóp 
nghẹt, dân chủ trở thành lời nói suông!  
 

Tiếp đến, phải kể đến hệ tư tưởng "con ông cháu cha". 
Không một văn bản nào quy định phải ưu tiên tuyển dụng, đào 
tạo, đưa vào "quy hoạch", đề bạt, tăng lương,.. cho đối tượng 
"con ông cháu cha". Cũng không bao giờ có loại văn bản quy 
định phải nương nhẹ, phải cho qua, thậm chí không được "đụng" 
đến những sai phạm mắc phải của đám "vương tôn công tử" ấy. 
Nhưng trong thực tế thì luôn luôn là như vậy. Đấy chính là những 
quy định "bất thành văn" và những quy định này đã và  đang tồn 
tại ở không ít các cơ quan công quyền từ cao xuống thấp... Ai 
cũng thấy bất công, ai cũng không đồng tình, nhưng ai cũng 
không dám phản bác ra mặt, vì sao? - Vì... sợ! Hậu quả là người 
ngay sợ kẻ gian, người hiền tài  -  nguyên khí của quốc gia, không 
được trọng dụng; kẻ bất tài kém đức sẽ "ghế trên ngồi tót sỗ 
sàng" (Kiều, Nguyễn Du). 
 

"Sợ" lại là hệ quả của nạn trù úm. Không chỉ trù úm bản 
thân người đó, mà trù úm luôn cả vợ (hoặc chồng), anh chị em, 
con cái cháu chắt họ - tạm đặt cho cái tên là "trù úm ba đời".  Một 
cá nhân bị trù úm đã  điêu đứng lắm rồi, nhưng ba đời con cháu bị 
trù úm theo thì còn khốn cùng đến đâu! Chúng ta thường nghe họ 
nói: "Cái thằng (hoặc con) ấy, bố (hay mẹ) nó có "vấn đề" (một 
định danh cũng không thành văn, mơ hồ nhưng nguy hiểm, nguy 
hiểm từ chính sự mơ hồ đó), làm sao đề bạt (hay cho đi du học) 
được!". Nạn "trù úm ba đời" nói trên lại có xuất xứ của cái luật lệ 
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mông muội, dã man thời phong kiến: Luật "tru di tam tộc". Nó 
không chém giết ai bằng gươm súng như thời Nguyễn Trãi và 
trước đó; nhưng lại dã man hơn cả bị "tru di". Người bị trù úm 
nhiều khi suốt đời không được sống làm người với ý nghĩa cao cả 
của Con người – Động vật cấp cao. Nhiều người muốn chết đi, 
mà không chết được. Có người chết đến nơi rồi vẫn "sợ" -  Không 
phải sợ cho  bản thân mình mà sợ cho "ba đời" con cháu! Sợ lâu 
thành hèn. Một ít người hèn thì không sao, nhưng nhiều, rất nhiều 
người chọn lối sống hèn để bảo toàn cuộc sống bản thân và gia 
tộc, thì Dân chủ, Tự do tất phải nhường chỗ cho độc tài ngự trị. 
 

Ôi!.. chế độ phong kiến thối nát, lạc hậu, dã man đã bị 
Cách Mạng Tháng Tám “xóa bỏ đến tận gốc rễ”, đến nay đã qua 
quá nửa thế kỷ, mà đạo luật cùng tư duy của nó vẫn ngự trị ở nơi 
này, nơi kia bằng phương thức "rỉ tai", “truyền miệng”, “vỗ vai”  
- trở thành một thứ văn hóa" bất thành văn"; gây ra biết bao thảm 
cảnh xã hội, làm điêu đứng bao cuộc sống con người! Đã có thời 
người ta đưa ra khẩu hiệu: "Người nói (phê phán) không có tội, 
người nghe sửa mình". Thế là kẻ xấu lợi dụng quyền nói để hạ 
nhục, để vu cáo, để triệt hạ đối thủ; bởi người bị hại chỉ có quyền 
sửa mình chứ không có quyền bào chữa, thanh minh. Tự bào 
chữa, thanh minh sẽ bị "chụp mũ" ngoan cố, không thành khẩn 
tiếp thu, . Nó cực kì nguy hại và phản động như thế, nhưng nó cứ 
ngang nhiên tồn tại, đương nhiên là tồn tại "ngoài vòng pháp 
luật". Hầu như càng “Tỉnh lẻ”, tệ nạn này càng cao. Không ai làm 
gì  được nó, vì nó vốn bất thành văn - Không để lại chứng cứ! 
Đúng thế: Không ai làm gì  được nó, vì nó vốn bất thành văn - 
Không để lại chứng cứ!  
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TẠI SAO VIỆT NAM? 
 

Tên nước (Quốc hiệu) nước ta như nhiều tư liệu ghi nhận, 
trong hơn 4.000 năm lịch sử đã trải qua khá nhiều thay đổi. VĂN 
LANG (LẠC VIỆT) được coi là quốc hiệu đầu tiên (tồn tại đến 
năm 258 trước Công nguyên). Tiếp đến là ÂU LẠC (liên kết giữa 
Lạc Việt với Âu Việt (một phần đông – nam Quảng Tây Trung 
Quốc), tồn tại đến đầu thế kỹ thứ hai trước Công Nguyên. Tiếp 
đến là VẠN XUÂN rồi ĐẠI CỒ VIỆT (thời nhà Đinh), rồi ĐẠI 
VIỆT (khi Lý Thánh Tôn lên ngôi), tồn tại từ năm 1054 đến năm 
1804 (trong đó bị gián đoạn 7 năm thời nhà Hồ với tên nước là 
ĐẠI NGU. Chữ “Ngu” ở đây có nghĩa là sự yên vui).  

Quốc hiệu VIỆT NAM bắt đầu từ nhà Nguyễn. Ban đầu 
vua Gia Long đặt tên nước là NAM VIỆT, nhưng nhà Thanh 
(Trung Quốc) thấy tên ấy trùng với tên một nước vốn có từ thời 
nhà Triệu (gồm cả Quảng Đông, Quảng Tây), nên đã thay đổi 
thành VIỆT NAM, rồi chính thức “tuyên phong” năm 1804 
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(Cũng có một số tác giả cho rằng, tên nước VIỆT NAM đã có từ 
rất lâu trước đó). Về ý nghĩa, phần lớn các giả thuyết đều cho 
rằng từ "Việt Nam" kiến tạo bởi hai yếu tố: chủng tộc và địa 
lý: người Việt ở phương Nam.  

“Người Việt ở phương Nam”? Câu hỏi đặt ra là: phương 
Nam so với nước nào hoặc khu vực nào?  

Nếu so với Thế giới (cả Địa cầu) thì nước ta thuộc phương 
Bắc (Bắc bán cầu). Nếu so với riêng châu Á, nước ta ở Đông – 
Nam. Chỉ so với Trung Quốc, nước ta mới là phương Nam! Vậy 
thiết nghĩ cách gọi như thế, chả khác gì khi nói Việt Bắc là vùng 
đất nước Việt Nam ở phía Bắc…   

Cũng khác hoàn toàn với việc gọi Bắc Mỹ, Nam Mỹ. Bắc 
Mỹ là một lục địa nằm ở bán cầu bắc của Trái Đất (là phần phía 
bắc của toàn bộ châu Mỹ gồm một số nước như Canada, Hoa 
Kỳ và Mexico…) Nam Mỹ là phần lục địa nằm ở phía tây bán cầu 
nam của Trái Đất (là phần phía nam của châu Mỹ, gồm một số 
nước như Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador…) 

Nhân các học giả và nhà chính trị bàn về đổi tên nước khi 
thảo luận sửa đổi Hiến Pháp, kẻ ít học này muốn các ngài quan 
tâm điều này. Có những thời kỳ cha ông ta đã đặt tên nước là 
VĂN LANG, VẠN XUÂN, ĐẠI CỒ VIỆT, ĐẠI VIỆT… Cớ sao 
trong thời đại chế độ thực dân đã tan rã, các nước nhỏ bé đến đâu 
cũng đã giành độc lập, tại sao ta lại cứ giữ cái tên nước là VIỆT 
NAM? Không ĐẠI CỒ VIỆT như vua Đinh Tiên Hoàng, không 
ĐẠI VIỆT như Lý Thánh Tông, thì gọi bằng một chữ thôi: VIỆT 
– nước VIỆT (dân chủ cộng hòa) hay nước VIỆT (chủ nghĩa xã 
hội) , như nhiều nước lớn có, bé có trên thế giới: (vương quốc) 
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ANH, (liên bang) NGA, (cộng hòa) PHÁP, (cộng hòa dân chủ 
nhân dân) LÀO…?  
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TA THỞ - NGHĨA LÀ TA TỒN TẠI! 
Đối với động vật nói chung, con người nói riêng, thở là 

một loại hoạt động để tồn tại, một khi ta còn thở, cho dù là thở 
thoi thóp, là ta còn tồn tại. Ngừng thở là lúc sự sống kết thúc! 
 

Nhưng  ở đời, thở cũng có sự phân biệt đẳng cấp đấy:  thở 
hổn hển, thở phì phò, thở bở hơi tai, thở không ra hơi... là những 
kiểu thở của người lao động chân tay, của các vận động viên thể 
dục thể thao  -  những người phải đem sức lực, cơ bắp của mình 
ra để đổi lấy áo cơm!  Thở dài thườn thượt, thở vắn than dài  hoặc  
rất khó thở, là kiểu thở của người không kiếm ra tiền,  hay không 
kiếm ra... quyền! Còn tức thở, nghẹt thở là kiểu thở của người 
dân bị oan ức, kêu không thấu trời! 
 

Khi những kẻ bị  đồng tiền bịt miệng, thường thở ra những 
mùi... không ai ngửi được! 
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Với các quan, đặc biệt là các quan tham, thì kiểu thở có 

khác (xưa nay, dân gian thường nói: “miệng nhà quan có gang, có 
thép” mà lị!). Thở ra đã thấy hơi tiền - kiểu thở phổ biến nhất của 
loại quan  hành dân là chính. Với các quan nhờ lợi dụng chức 
quyền, vừa trúng mánh lớn trót lọt; hoặc bị bể mánh nhưng chưa 
bị đệ tử khai quan là người đứng đằng sau, là kẻ bảo kê; thì thở 
phào là cách thể hiện rõ nhất! Còn với quan không chạy thoát, 
phải chấp nhận tra tay vào còng, thì lúc ấy, quan chỉ còn nước 
thở... hắt ra! Cuối cùng, chúng ta cần phân biệt hai cum từ  tắc 
thở  với  tắt thở. Tắt thở là ngừng thở hoàn toàn, là chết, là ra đi 
vĩnh viễn, là sang thế giới bên kia, là toi mạng, là hết đời... Còn 
tắc thở là do bị tắc họng; mà tắc họng thì có nhiều nguyên nhân: 
do nuốt không trôi, do được cấp dưới đấm họng nhiều quá; hoặc 
còn do  ngậm miệng (ăn tiền) quá lâu! 
 

Tắc thở, nếu không được mổ xẻ cứu chữa kịp thời, tất sẽ 
dẫn đến... tắt thở, đương nhiên!  
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HÈN CŨNG CÓ DĂM BẨY ĐƯỜNG 
Hèn thường được đổ tại NGHÈO – “nghèo hèn”, tức là do nghèo 
nên hèn. Nói thế chưa đủ, bới khối kẻ giầu, giầu nứt đố đổ cách, 
vẫn hèn đó sao? 

Hèn thường được gắn với NGU – “Cái thằng vừa hèn vừa ngu”. 
Nói thế cũng không được, bởi thiếu gì kẻ thông minh, bằng cấp 
đầy mình mà vẫn hèn?  

Hèn còn là tư chất của kẻ NỊNH THẦN – Cái này đúng! Dân bảo 
chúng là bọn “bê đít” cấp trên”, đến cái “trung tiện” của quan 
trên hắn cũng bảo là thơm!. Kẻ nịnh nào cũng hèn, hèn đây là hèn 
với kẻ nó nịnh chứ với người yếu thế, nó lại rất hống hách. Nó 
hống hách được bởi nó cậy quyền thế của kẻ nó nịnh.  
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Hèn thường hay SỢ – Nhưng có sự sợ không hèn Nhà bác học vĩ 
đại Lê Quý Đôn từng viết: “ Phải biết sợ mới nên người”, nghĩa 
là muốn nên người, phải biết sợ. Nhưng SỢ theo ý cụ là mọi 
người dù thường dân hay quan lại đều cần biết sợ LẼ PHẢI. 
Không biết sợ lẽ phải, không thành NGƯỜI được?  

Hèn thường được thanh minh tại THẾ – “Cái thế yếu quá nên 
phải hèn”. Nói thế là phiến diện. Mặc dù trong thực tế cuộc sống, 
hầu hết kẻ yếu thế, kẻ không có thế lực nào chống lưng, thì buộc 
phải chọn con đường hèn để sống. Sống đây không chỉ cho bản 
thân mà còn vì sự sống của họ hàng con cháu (mà cái này ở xã 
hội Á Đông ta, cho đến nay vẫn là điều nguy hại lắm, chứ không 
chỉ thời Nguyễn Trãi với hình phạt “tru di tam tộc”).  

Vậy tại sao lại nói  “Cái thế yếu quá nên phải hèn” là phiến diện? 
Phiến diện bởi thời nào cũng vậy, kẻ nắm cường quyền mà ngu 
tối, không dân chủ thì rất thường dùng cách dựa vào thế lực của 
mình để áp đảo, đe dọa người dưới quyền – Đấy mới thực sự là 
đồ hèn, chứ hèn do thế yếu thì về mặt nào đó có thể thông cảm 
được! Xưa các hiệp sĩ đấu kiếm nhau, nếu một bên bị rơi kiếm, 
thì bên kia dừng lại đợi đối thủ nhặt kiếm lên mới tiếp tục đấu. 
Như thế gọi là quân tử. Còn kẻ chém. người khi người ta tay 
không, hoặc kẻ chém. sau lưng đối thủ, đều bị gọi là đồ hèn! 
Đồng thời bọn chuyên dựa vào thế lực của bản thân để hù dọa 
người dưới quyền, còn hèn ở chỗ chúng rất sợ đụng chạm, dù chỉ 
là đụng chạm bóng vía kẻ thế lực hơn chúng.  



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
309 

 

                                                                                                                                                 
Đồng dạng với loại hèn trên là loại người khi bị đuối lý trong 
tranh luận, khi không thể thắng được bằng lý lẽ thì quay sang 
dùng vũ lực. Loại này mới thực … HÈN! Mọi dã thú đều xử với 
nhau như thế. 

HÈN cũng có dăm bẩy đường hèn, là vậy!   
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Cột và Kèo 
đối thoại 
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CÔNG DỤNG CỦA CÁI… MỒM 
Kèo: - Đố thằng Cột biết, cái mồm có mấy tác dụng nào? 
 
Cột: - Mồm dùng để ăn, để nói... Hai tác dụng chứ mấy? Dễ ợt!... 
 
Kèo:  -  Giỏi! Vậy khi người ta ngậm miệng, không ăn không nói, 
thì nó có tác dụng gì không? 
 
Cột:  -  Không ăn thì  đói, không nói thì thành thằng câm. Thế thì 
làm gì còn có tác dụng nữa? Hỏi thế mà cũng hỏi, rõ là đồ "dở 
hơi không biết bơi"! 
 
Kèo: -  Hí! Hí! Không dở hơi đâu. Này nhé: Đông y có câu "Bệnh 
từ miệng mà vào". Do đó, thường xuyên  "ngậm miệng", chắc sẽ 
ít khi mắc bệnh, đặc biệt là bệnh viêm họng, đúng không? 
 
Cột: - Ừ... đúng! 
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Kèo: - Thứ hai: Các Cụ xưa lại dậy "Họa từ miệng mà ra". Vậy rõ 
ràng nếu ta luôn ngậm miệng thì không bao giờ gặp "họa đến 
thân"! 
 
Cột: - Ừ... đúng!  
 
Kèo: -  Thứ ba: Muốn ai đó say đắm mê mẩn: Không gì bằng cho 
người đó... "ngậm tiền"; vì dân gian có câu: "Ngậm tiền thì hám"! 
 
Cột: - Ừ... Lại đúng nữa! 
 
Kèo: - Chưa hết đâu: Dân gian còn nói "Ngậm hàm thì tiến" nữa! 
 
Cột:  -  Ừ! Quá đúng... "Ngậm hàm thì tiến"... quá đúng, quá 
đúng!!! Trên đời này, không hiếm những kẻ dùng kế tiến thân 
bằng cách "NGẬM MIỆNG" như vậy. Nghe thiên hạ nói "phải" 
cũng gật mà nói "trái" cũng gật luôn, không dại gì bộc lộ suy nghĩ 
thật của bản thân trước người khác, đặc biệt là trước đám đông, 
lấy "dĩ hòa vi quý" làm phương châm sống... Ừ!... Không ngờ cái 
thằng ất ơ này hôm nay lại lý sự hay đáo để nhỉ!... Vậy mà bản 
thân mày cứ bô bô cái lỗ mồm như thế, có mà tiến... về vườn nhà, 
đuổi gà cho bà xã!... 
 
Kèo: - Mày rủa tao đấy à, cái thằng ba trợn này?... 
 
Cột: -  Đâu có!.. Tao chỉ muốn khuyên mày đã hiểu được đến như 
thế thì từ nay nên ít nói đi, nghĩa là nên ngậm bớt cái mồm lại, 
ngậm lại vừa đỡ tốn nước bọt, đỡ hại sức khỏe lại rất có thể vớ 
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được tiền đấy, vì các cụ xưa chả đã nói: "ngậm miệng ăn tiền" là 
gì! 
 
Kèo: - Nhưng... mày có thấy không, gần đây có một số vị khi 
trước   vốn chỉ quen "ngậm miệng", "ngậm hàm", ấy vậy mà nay 
hết chức rồi, "mồm cứ như …”, là nghĩa làm sao? 
 
Cột: - Là bởi vì họ "ngậm" mãi, tiền đầy mồm quá rồi, không mở 
miệng ra, để có ngày chết sặc à?!.  
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THẰNG ĐỔ VỎ 
Cột: -  Đố cậu Kèo biết, THẰNG ĐỔ VỎ là thằng như  thế nào? 
 
Kèo: - Dễ ợt! Thằng  đổ vỏ là thằng ăn thì không được ăn, nhưng 
khi dọn dẹp phế thải thì lại phải làm. 
 
Cột: - Đúng mà không đúng! 
 
Kèo:  -  Đã  đúng thì đúng, đã không đúng thì không  đúng. Làm 
gì có chuyện vừa đúng vừa không? 
 
Cột: - Thế mà có đấy! 
 
Kèo: - Thôi  đừng ỡm ờ nữa ông tướng. Nói huỵch toẹt ra xem 
nào? 
 
Cột:  -  Được thôi! Nhưng phải tôn đây là sư phụ thì  đây mới nói. 
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Kèo: - Ừ... thì sư phụ! Đúng là đồ háo danh! 
 
Cột: - Đúng, "thằng  đổ vỏ  chính là thằng không  được  ăn mà 
phải dọn phế thải". Nhưng đấy là "xưa rồi", "cổ lai hy" rồi.  
 
Kèo: - Cậu cứ nói vậy, thời nào mà chả thế?  
 
Cột: - Thế là thế thế nào? Thời hiện đại thì cái gì cũng hiện đại. 
Thằng đổ vỏ thời hiện đại tuy vẫn là kẻ ăn sau, nhưng lại là thằng 
ăn dai, ăn dài, ăn lớn, ăn đậm!... 
 
Kèo: - Cậu này nói mới lạ chứ... Xưa các cụ dạy: "ăn cỗ đi 
trước,.. ", kẻ ăn sau thì còn quái gì nữa mà "ăn dai", "ăn dài", mới 
lại "ăn lớn", "ăn đậm"?.. 
 
Cột: -  "Ăn cỗ" thì kẻ ăn sau mới chả còn gì, may  mắn lắm thì 
còn chút cơm thừa canh cặn. Nhưng ĂN CỦA CÔNG thì càng 
thằng  ăn sau càng  ăn lớn,  ăn to,  ăn  đậm... Bởi nó rút  được 
kinh nghiệm "quý báu" của kẻ trước! 
 
Kèo: - À ra thế! 
 
Cột: - Vậy gọi thằng này là "sư phụ", chuẩn chửa? 
 
Kèo: - Chuẩn! Xin bái phục sư phụ. 
 
Cột:  -  Chưa hết đâu. "Đổ vỏ" bây giờ còn là mốt thời trang đấy. 
Đúng ra là mốt tiến thân của khá nhiều kẻ đấy! 
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Kèo: - " mốt tiến thân "?!. Nghe ghê quá. Thế thì còn văn hoá văn 
hiến nỗi gì?!. 
 
Cột: - Văn hóa tiến thân chứ còn văn hoá gì! Cậu quê mùa một 
cục! Cậu không thấy đứa con  đầu lòng của sếp mình... giống hệt 
khuôn mặt thủ trưởng cấp trên của bọn mình sao? 
 
Kèo: - Ừ… Giống! Giống như... "sao y bản chính" vậy! Từ lâu 
trong cơ quan, mọi người đều đã nhận xét thế mà.  
 
Cột: - Đúng rồi. Này tớ bảo:...Hình như... thằng con của chính thủ 
trưởng cấp trên chúng mình cũng...?!... 
 
Kèo: - À!... Cậu muốn nói... Cái mặt thằng con cả thủ trưởng cấp 
trên, trông y hệt mặt... cái nhà ông đồng chí thủ trưởng cấp trên 
trên nữa, chứ gì?.. Quá chuẩn sác, khỏi bàn cãi! 
 
Cột: - Thì ra thế!... Thì ra cuộc đời hình như đang tồn tại một 
nguyên tắc bất thành văn: Con mình giống sếp mình, con sếp 
mình lại giống sếp của sếp mình, con sếp của sếp mình lại 
giống... 
 
Kèo: - (Dùng hai tay bịt mồm Cột) Câm ngay cái mõm lại kẻo  vạ 
miệng có ngày!... Không được suy diễn mở rộng quá nghe chưa... 
Chuyện đến đâu biết đến đó thôi, trừ phi nhà ngươi không còn 
muốn sống yên ổn với vợ với con nữa?!. 
 
Cột: - Nói có thế mà cũng bịt miệng!...  
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ĐỪNG TƯỞNG CÁC CỤ XƯA 
NÓI CÂU NÀO CŨNG... ĐÚNG! 

 

Kèo: – Này Cột! 
 
Cột: – Gì vậy? 
 
Kèo: – Đừng tưởng xưa các cụ nói câu gì cũng đúng cả đâu nhé! 
 
Cột: – Lại có “tư duy” gì mới hả? 
 
Kèo:  –  Tớ với cậu chơi với nhau ngần ấy năm, một thằng xuát 
thân là công nhân, một thằng là con đẻ của nông dân, thân thiết 
đến mức “Con chấy cắn đôi”… Ấy là cũng bởi cái tình giai cấp…   
Vậy mà đến lúc này, khéo phải xem xét lại mối quan hệ giữa hai 
chúng mình!  
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Cột: – Sao vậy?… Cậu nói gì tớ chưa hiểu? 
 
Kèo: –  Chả là ít ngày nay tớ vẩn vơ nghĩ về một câu nói của các 
cụ ta xưa, một câu nói mà dân ta ai ai cũng thuộc lòng… 
 
Cột: – Câu gì nhỉ?.. Cậu nói cụ thể xem nào.  
 
Kèo:  –  Câu “Giầu vì bạn, sang vì vợ” chứ còn câu gì! Chơi với 
nhau gần cả cuộc đời, quan tâm nhau hơn cả anh em ruột, vậy mà 
cả tớ lẫn cậu nghèo vẫn hoàn nghèo… 
 
Côt: – Ờ… Đúng! Đúng thật!.. 
 
Kèo: – Cả cái chuyện “Sang vì vợ” cũng sai toét nữa mới tức 
chứ! Tớ hơn cậu, chó ngáp phải ruồi, vớ được cô vợ trí thức, vậy 
mà có “sang” lên được tý nào đâu! Hàng ngày đi làm, hết bị sếp 
lớn sai bảo lại bị sếp nhỏ mắng mỏ… Nhục ơi là nhục… 
 
Cột:  –  Cậu hôm nay làm sao thế? Thần kinh bất ổn  à? Toàn 
đem chuyện vợ với bạn ra ta thán thôi… Tình bạn giữa mình và 
cậu đã được thử thách bằng ấy năm, đói no gian khổ đều cùng 
nhau… Cái tình như thế là cao quý lắm, không phải ai cũng có 
được như cậu và tớ đâu… Thế mà… 
 
Kèo: – Thế mà đến bây giờ phải xem xét lại cái tình bạn ấy đấy! 
 
Cột: – ?!. 
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Kèo:  –  Có gì mà cậu trố mắt ra nhìn tôi vậy? Cậu mải mê công 
chuyện đâu đâu nên không biết đấy thôi. Thời buổi bây giờ người 
ta ít quan tâm đến chuyện tình nghĩa bạn bè mà quan tâm đến 
nhóm lợi ích cơ! 
 
Cột: – Nhóm lợi ích là cái gì thế? 
 
Kèo:  –  Biết ngay mà, cậu suốt đời làm  thằng nhân viên quèn là 
phải. Tớ cũng ngây thơ và ngu lâu như cậu, nhưng gần đây  mới 
được giác ngộ ra. 
 
Cột: Vậy bây giờ cậu giác ngộ lại  cho tớ nghe xem nào?  
 
Kèo: – Trước hết, tớ xin trả lời câu cậu vừa nêu ra: “Nhóm lợi ích 
là cái gì”. Cụm từ này không phải do tớ mà là do TS Alan Phan, 
chủ tịch Quỹ đầu tư Viasa định nghĩa, như sau: “nhóm lợi ích 
(interest group) là những nhóm vận động hành lang hay cửa hậu 
(lobby) để tạo ra hay thay đổi những luật lệ và cách thực thi có 
lợi cho phe nhóm mình, nhằm tạo dựng một vài đặc quyền, đặc 
lợi để thụ hưởng” (báo    tuanvietnam.vietnamnet.vn  đăng ngày 
26/05/2011 06:00 GMT+7). 
 
Cột: – Thế tớ và cậu… thuộc nhóm lợi ích nào? 
 
Kèo: – Tớ và cậu ấy à… Thì từ cha sinh mẹ đẻ đến nay thuộc 
nhóm nào thì nay vẫn thuộc nhóm đó… “vận động hành lang” thì 
không đủ tư cách, “cửa hậu” cũng lại không chịu luồn cúi… thì 
làm gì có nhóm nào khác nhóm…  “cần lao”! 
 
Cột: – Sao lại là nhóm cần lao? 
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Kèo: – Nhóm cần lao là nhóm khi cần thì người ta bảo hãy hăng 
hái lao động nhiều vào, tương lai thuộc về những người lao động, 
bởi lao động là vinh quang! 
 
Cột: – Nói như cậu thì ngoài các nhóm lợi ích ra, chả ai được 
hưởng quyền lợi gì sao?  
 
Kèo: – Về quyền thì... quyền đến như ngài bộ trưởng Võ Hồng 
Phúc mà ngay khi còn  đang chức, ông cũng tuyên bố  trước Quốc  
hội rằng ông cũng “Chỉ là đười ươi giữ ống”!  Huống hồ hai cái 
thằng  phó thường dân mình! ... 
 
Cột:  -  Vậy còn lợi ích chung, lợi ích tập thể?.. Chả nhẽ bây giờ 
chỉ có lợi ích nhóm thôi sao...  
 
Kèo:  -  Lợi ích tập thể... đương nhiên là do các lợi ích nhóm hợp  
lại rồi! 
 
Cột: -  Thế còn cậu và tớ, thì kiếm lợi ích từ đâu khi chúng ta chả  
thuộc nhóm lợi ích nào cả? 
 
Kèo:  -  Lợi ích của tụi mình  đã nằm trong cái vinh quang  của sự  
lao động rồi còn gì!  
 
Cột:  –  Cậu này hôm nay làm sao  ấy, nói năng toàn cái giọng bất  
mãn tiêu cực… Quên mất gốc gác truyền thống gia đình cũng như  
tầng lớp giai cấp của mình rồi! Thôi, đi làm thôi, không tán lung 
tung nữa, có ngày mắc tội đấy! 
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Kèo: – Thì đi làm. Làm là lao động. Lao động là vinh quang mà! 
Công nhân là giai cấp lãnh đạo mà!.. 
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CẤM… CHƠI! 
Kèo: - Cột ơi! Cột ơi! Nguy rồi… Nguy to rồi! 
 
Cột: - Làm sao?..Nguy cái gì?!. 
 
Kèo: -  Bộ trưởng La Thăng vừa phát lệnh cấm cán bộ ngành giao  
thông vận tải… từ nay không được chơi golf, trong giờ cũng như  
ngoài giờ làm việc!  
 
Cột:  -  Thật không?..  À, nhưng mà thế thì có gì mà cậu phải  lo 
cuống cuồng lên như thế? Thứ nhất, cậu có làm  ở ngành giao 
thông đâu? Thứ hai, dù cậu có con cháu đang làm ở đó, thì liệu 
bọn nó có tiền để chơi trò chơi quý tộc này không? 
 
Kèo:  -  Sao lại quý tộc? Chả nhẽ chỉ quý tộc mới được chơi golf 
thôi sao? Sân golf làm trên đất ruộng, kể cả “bờ xôi ruộng mật” 
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của nông dân, thế thì bà con nông dân cũng có quyền được chơi 
chứ? 
 
Cột:  -  Ừ… Cậu về mà rủ mấy ông bà đang còng lưng đi cấy đi 
cày của cậu… ra sân golf mà chơi. Mỗi giờ tập đâu cũng chỉ tốn 
khoảng trăm đô la gì đó thôi! Muốn vào đấy chơi phải có thẻ hội 
viên, mà mỗi thẻ hội viên rẻ cũng dăm chục nghìn đô la Mỹ, dám 
chơi không? 
 
Kèo: - Gì mà tốn thế?.. Chỉ có cầm cái que gẩy gẩy quả cầu vào 
lỗ thôi mà sao tốn thế? Cậu không lòe thằng này đấy chứ?  
 
Cột: -  Thì đã bảo cứ ra thử sân gôn mà gẩy… vào lỗ! Cứ làm như  
gẩy rơm gẩy rạ không bằng!.. 
 
Kèo: -  Thế cán bộ đâu phải là quý tộc?.. Hay cậu định ám chỉ cán  
bộ ta bây giờ đã “quý tộc hóa”? 
 
Cột:  -  Không phải tất cả cán bộ đều chơi golf, chỉ một số rất ít 
thôi. Nhưng một ít này cũng đủ tạo nên bức tranh về khoảng cách 
giầu nghèo vô cùng cách biệt giữa họ và đại đa số nhân dân lao 
động còn đang lo ăn từng bữa… Cán bộ chơi với nhau thì ít, đa số 
là cán bộ chơi với các ông chủ doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp 
mới là người chủ… chi! “Tổ con chuồn chuồn” tiêu cực nó ở chỗ 
ấy, nghe chửa?!. 
 
Kèo: -  Hôm nay nghe cậu giải thích thế, mình mới vỡ vạc ra đấy.  
Thảo nào mà sân golf mọc ra nhiều đến thế. Giá mà việc xây nhà  
cho hộ thu nhập thấp cũng có được cái khí thế như vậy nhỉ!.. 
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Cột:  -  Thế nghe ra rồi thì cậu có thấy việc bộ trưởng giao thông  
cấm chơi golf là chuẩn chửa? 
 
Kèo: - Vậy nhưng còn… hàng ngàn triệu mét vuông ruộng của 
dân đã đem ra làm sân golf, nay để trống cho cào cào châu chấu 
bay sao?!. 
 
Cột: - Thế cậu không thấy liền một lúc, mấy sân bay lớn nhất 
nước đang biến quy hoạch mở  rộng sân bay phục vụ việc đi lại 
trong nước và quốc tế thành sân golf và biệt thự phục vụ cho sự 
hưởng thụ bất công của một nhóm người bên cạnh sự thất nghiệp 
của hàng triệu nông dân do bị mất ruộng sao? 
 
Kèo:  -  Nhưng cấm như thế có vi phạm nhân quyền không  nhỉ?..  
nghe đâu ông Cục trưởng Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) Lê 
Hồng Sơn đã có ý kiến rằng “văn bản của Bộ trưởng Giao thông 
Vận tải là vi phạm quyền công dân, quyền công chức” đấy!.. 
 
Cột: - Điều ấy thì đã có người giải thích rồi: Thứ nhất, lệnh này là  
của nội bộ ngành giao thông, lại chỉ tác động đến “quyền chơi” 
của một nhóm nhỏ cán bộ của ngành. Thứ hai, lệnh cấm này sẽ 
góp phần làm lành mạnh hóa đời sống xã hội, làm người nghèo 
chúng ta đỡ tủi thân khi phải chứng kiến cảnh sống phè phỡn của  
một nhóm… đầy tớ dân, bạn dân! Thế thì sao gọi là vi phạm nhân  
quyền? Chỉ vi phạm “đầy tớ quyền” thôi, Kèo ạ! 
 
Kèo:  -  Thế nhỡ lệnh đó sẽ lan ra các ngành khác như Tài chính, 
Ngân hàng, Điện lực, Xăng dầu thì sao? 
 
Cột:  -  Tài chính, Ngân hàng thì không biết, nhưng Xăng  dầu và  
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Điện lực đang lỗ chỏng gọng ra như thế, tiền lương của họ còn 
không  đủ ăn, không đủ nuôi vợ con, làm sao còn có tiền mà chơi 
cái trò chơi quý tộc đó được, mà cậu sợ lệnh cấm chơi golf lan 
sang những nơi ấy?  
 
Kèo: - Ừ nhỉ!.. Đúng là … lo bò trắng răng! 
 
Cột:  -  Vậy thì lo xong chuyện cấm chơi này, chắc phải chuyển 
ngay sang lo cứu lỗ, cứu đói cho mấy ngành Điện lực và Xăng 
dầu thôi, chứ cứ để họ kêu ca mãi thế, thương tâm lắm!..  
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MẸO “DÙNG TÓC THAY THỦ CẤP” 
CỦA TÀO THÁO 

Cột:  -  Này Kèo! Đọc Tam quốc, cậu có biết  cái tích “Tào Tháo 
dùng tóc thay thủ cấp” không? 
 
Kèo: -  “dùng tóc thay thủ cấp”?.. Mình có  đọc truyện Tam quốc,  
nhưng không nhớ cái tích trò đó. Nó thế nào ấy nhỉ? 
 
Cột:  -  Chuyện là thế này: Một lần do phải hành quân qua một 
ruộng lúa nên Tào Tháo căn dặn quân lính không ai được làm tổn 
hại dù chỉ là một nhành lúa trên cánh đồng. Ai vi phạm sẽ bị xử 
chém đầu.  
 
Kèo: - Lệnh nghiêm dữ nhỉ! 
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Cột: -  Nhưng sau khi lệnh đó được ban bố thì một tình huống bất 
ngờ xảy ra… 
 
Kèo: - Có chuyện gì vậy? 
 
Cột: -  À, cũng chả có gì to tát cả, chỉ là đang hành quân, thì bỗng  
dưng tại một bụi lúa nọ có một bầy chim hốt hoảng bay vút lên 
ngay trước mặt Tào Tháo, khiến chính con ngựa của ông ta hoảng  
sợ, rống lên và đạp nát một góc ruộng. Tào Tháo liền rút gươm kề  
cổ mình trong tư thế chuẩn bị tự sát… 
 
Kèo: -  Eo ôi khiếp quá! Thế trong ba quân không có ai ngăn Tào 
Tháo lại à? 
 
Cột: -  Ngăn là ngăn thế nào? “Quân lệnh như sơn”, ai dám cả 
gan chống lại. Lệnh lại do chính Tào Tháo đưa ra, thì ông ta phải 
tự xử chứ, không thì sau này còn ra lệnh được cho ai? 
 
Kèo:  -  Đành rằng thế, nhưng ở đời, lệnh là của cấp trên, cấp trên 
mới là cấp ra lệnh cho cấp dưới và do đó, cấp dưới luôn luôn chỉ 
là cấp thi hành lệnh. Làm sao mà có thể để cho một vị tướng như 
Tào Tháo phải tự cắt đầu mình chỉ vì một lỗi  nhỏ như vậy?.. 
 
Cột:  -  Đùa cậu tí vậy thôi, chứ làm sao có chuyện như thế được!  
Lính chết thì có khối lính khác thay chứ tướng chết thì lấy ai chỉ  
huy? 
 
Kèo: - Đúng! Vậy rồi sau đó thế nào? 
 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
329 

 

                                                                                                                                                 
Cột: - Còn thế nào nữa, Tào Tháo mới chỉ từ từ rút gươm ra, từ từ 
đưa nó lên cổ… thì lập tức quan quân vội xúm lại can ngăn… 
 
Kèo: - Vậy có can được không? 
 
Cột: - Lúc đầu thì Tào Tháo không chịu, cứ nhất quyết đòi chết 
để làm gương cho quân lính… Nhưng sau nể mọi người can ngăn  
quyết liệt quá, ông bèn nghĩ ra một cách: cắt chỏm tóc trên đầu và  
nói "ta tạm tha tội cho mình, nhưng dùng tóc để thay đầu". 
 
Kèo: - Có thế chứ!.. 
 
Cột:  -  Thực ra, đấy cũng chỉ là một trong những kỹ xảo chính trị  
của Tào Tháo mà thôi. Ngay trong những người hăng hái can ông  
ta nhất, không phải họ không nhận ra điều đó. Tào Tháo hiểu quá  
rõ rằng lệnh muốn có hiệu lực thì trước hết chính người ra lệnh 
phải gương mẫu chấp hành. Đồng thời Tào Tháo cũng thừa hiểu 
rằng, không một thuộc cấp nào dám để ông tự sát trong trường 
hợp ấy!.. 
 
Kèo: - Ừ! Câu chuyện hay thật… Tiếc rằng thời nay, nhiều người 
chỉ huy không hiểu được điều đó… 
 
Cột: - Đúng vậy! Chỉ cần khi gặp tình huống tương tự, họ dám cắt 
đi chút ria mép của mình thôi, chứ chưa cần họ phải cắt cả bộ tóc 
dài như Tào Tháo!.. Nghĩa là họ đừng nói theo quán tính rằng 
“Đã thực hiện phê bình và tự phê bình theo  đúng quy định” như 
trong thông báo mới nhất của một ông vụ trưởng về kết quả thanh 
tra một doanh nghiệp Nhà nước đã làm thất thoát hàng ngàn ngàn 
tỷ đồng tiền thuế của dân (http://dantri.com.vn/c20/s20-
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527183/da-phe-binh-3-bo-truong-truong-nganh-trong-vu-
vinashin.htm). 
 
Kèo: - À! Đấy có lẽ là họ mới chỉ “phủi bụi” bằng chiếc chổi lông  
gà xinh xinh thôi!..   
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THẰNG CỘT THẰNG KÈO CŨNG 
LÀM…NHẬP KHẨU! 

Cột: - Này Cột, hai đứa mình làm một cú chuyển hướng kinh 
doanh đi! Chứ làm ăn mãi kiểu này, cuộc sống ì ạch lắm… 
 
Kèo: - Ý kiến được đấy! Nhưng chuyển làm gì bây giờ? 
 
Cột: - Làm nhập khẩu! 
 
Kèo: - Làm nhập  khẩu?.. Cậu đừng có mà đùa dai. Nghiệp vụ 
không có, tiền bạc cũng không… mà dám đòi làm nhập khẩu!.. 
Có mà… nhập cái lỗ mồm ấy!.. 
 
Cột: - Nhập khẩu thật mà!.. Tớ  nói nghiêm chỉnh đấy, không đùa 
cậu đâu. Chỉ  cần… quen biết một chút… 
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Kèo: - Chỉ “quen” thôi mà đòi làm nhập khẩu? nếu dễ thế, thiên 
hạ đã có ối kẻ  làm nhập khẩu rồi, không đợi đến lượt hai cái 
thằng Cột Kèo mình… 
 
Cột: - Thì đúng là đã có ối kẻ  làm nhập khẩu kiếm ăn bẫm, tớ  có 
bảo cậu là nhập khẩu khó đâu. 
 
Kèo: - Nhà nước đang muốn đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế  nhập  
khẩu để hạ tỷ  lệ nhập siêu, vậy nhập khẩu dễ là dễ ở chỗ nào?  
 
Cột: - Trên đời vốn vẫn thế… Với người này thì khó, với kẻ  kia 
lại dễ. Vấn đề  nằm trong một chữ… “BIẾT”. Biết thì dễ, không 
biết thì khó!..  Đấy, một đất nước có đường bờ  biển dài như nước 
ta, muối trong nước sản xuất ra không tiêu thụ  hết, dân diêm điền  
mình lao  động vất vả  mà vẫn lo thiếu đói. Thế  mà người ta vẫn 
xin được giấy phép nhập muối đấy thôi! Hẳn là phải kiếm ăn lớn,  
họ mới làm những chuyện trái khoáy như thế chứ… 
 
Kèo: - Muối dân ta làm ra rẻ  như bèo thế  thì nhập về  sao mà lãi 
được? Cậu lấy thông tin đó ở đâu đấy? 
 
Cột: - Cứ  đọc báo thì biết, chuy ện bao nhiêu năm rồi chứ  có 
mới mẻ  gì đâu. Cứ  biết phù phép là xuôi hết! Không chỉ  thế  
thôi đâu, trong công việc nhập khẩu, người ta còn nhập được cả  
những hệ thống máy móc thiết bị cũ kỹ do các nước thải ra, để rồi 
về cho… đắp chiếu xin thanh lý nữa cơ!.. 
 
Kèo: - Kinh doanh kiểu ấy thì lỗ mất nghiệp chứ còn gì? 
Cột: - Ai lỗ  đâu không biết, ai mất nghiệp đâu cũng nỏ cần biết. 
Chỉ cần biết mỗ đút túi mình  được bao nhiêu tiền “hoa hồng”, 
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thế thôi!.. Cậu không nhớ câu: “sống chết mặc bay, tiền thày bỏ  
túi” sao? 
 
Kèo: - Thế  cụ  thể  theo cậu, hai đứa mình lúc này nên nhập cái 
hàng gì về  để  kiếm ăn cho lắm lãi? Hay ta  đi nhập phân về  bán  
cho chó? 
 
Cột: - Hay! Một ý tưởng táo bạo!.. Cậu thế  mà giỏi!..  
 
Kèo: - Thằng này mày điên rồi chắc? Tao nói đùa thế  mà mày lại 
bảo hay là có ý tưởng táo bạo, lại còn khen tao giỏi nữa chứ?.. 
 
Cột: - Táo bạo quá đi chứ! Năm xưa cái công ty TNHH TM-DV 
Hải Lưu nhập khẩu rác, mình tưởng đấy đã là một ý tưởng táo 
bạo lắm rồi; mới đây Tp. HCM còn chính thức cấp phép cho nhập 
rác, thì ý tưởng ấy của công ty Hải Lưu quả  là quá thông thái -  
bởi đã thực hiện đúng chủ  đích “đi trước đón đầu” một cách quá 
xuất sắc! (http://vietbao.vn/Xa-hoi/Lai-nhap-khau-rac-
thai/45264656/157/)  …  
http://dddn.com.vn/2011081603256981cat177/du-an-xu-ly-chat-
thai -ran-da-phuoc-tp-hcm-xin-nhap-rac--dn-thiet-hai-lon.htm )  
… Ai dè hôm nay thằng Kèo lại đưa ra một ý tưởng còn táo bạo 
hơn thế!... Nhập khẩu phân về bán cho chó!..  
 
Kèo:  -  Nhưng làm sao xin được giấy phép? Đời nào người ta lại  
cấp phép cho bọn mình… nhập phân! 
 
Cột: - Cấp chứ  sao không? Này nhé: Thứ  nhất, rác với phân vốn  
có nhiều gắn bó mật thiết, nói đến rác thường nhắc đến phân, nói  



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
334 

 

                                                                                                                                                 
về  phân không thể  không kèm theo rác. Vậy  rác đã  được phép 
nhập khẩu thì vô cớ không cho nhập phân. Thứ  hai, chó thì nhiều  
vô kể, nhà nào chả  nuôi chó, nuôi chó giữ  nhà có, nuôi chó kinh  
doanh có, nuôi chó để  ăn thịt có… Đến đâu cũng thấy chó, ở đâu 
cũng gặp chó, mà chó thì nhiều con khôn như người và ngược lại, 
con  người đôi khi có kẻ ngu hơn chó… Cái “khách hàng chó” 
này đông hơn cả quân Nguyên, lại dễ tính hơn nhiều “thượng đế” 
khác, được “phục vụ” đối tượng này thì chỉ có nhất. Hay!.. Hay 
lắm!..  
 
Kèo: - Tớ  xin bổ sung: Chó lại là gi ống phàm ăn, “ăn như chó” 
mà! Vậy phen này tớ với cậu nhất định xin nhập khẩu phân về 
bán cho chó. Chắc chắn sẽ  vớ  bẫm, ăn to!..  
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CUỘC ĐẤU NỘI BỘ 
NHÓM LỢI ÍCH… “BỘ MẶT” 

Cột:  -  Đố  Kèo biết, tại sao trong các bữa tiệc, người ta thường  
đứng lên nâng cốc (hoặc ly) chạm vào nhau đến “keng” một cái  
không? 
 
Kèo: -  À!.. Thì đó là phép xã giao du nhập từ  Âu Tây chứ  còn 
gì nữa!.. 
 
Cột: - Tớ đang muốn hỏi là “tại sao” lại có cái động tác đó, chứ tớ 
có hỏi về  xuất xứ của nó đâu? 
 
Kèo: -  Thì thấy người phương Tây họ làm thế, ta cũng bắt chước 
làm theo, lâu dần  thành quen, cứ  thế  mà theo nhau làm. Ai mất 
công đi tìm hiểu “tại sao” làm gì. Rách việc!.. 
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Cột: - Làm việc gì cũng cần hiểu cặn kẽ  ý nghĩa của nó, chứ  cứ 
máy móc theo đuôi, chả hiểu mô tê gì cả, là không được. 
 
Kèo: - Vậy theo cậu, tại sao lại có cái động tác “keng” ấy? 
 
Cột: - Đó là cả một quá trình đấu tranh gian khổ đòi sự công bằng  
trong “nhóm lợi ích” có tên là BỘ MẶT đấy… 
 
Kèo: - Nhóm lợi ích có tên “Bộ Mặt”?  
 
Cột: - Đúng! Nhóm này gồm có Mắt, Mũi, Mồm (trong mồm lại 
bao gồm các thành viên Lưỡi, Răng, Họng). 
 
Kèo: - Thế  nhóm lợi ich Bộ Mặt có điều gì mà phải đấu tranh đòi 
sự công bằng? 
 
Cột: - Có mới nên chuyện chứ!.. Phàm đã là lợi ích, thì dù cùng 
nhóm hay khác nhóm, cũng luôn luôn tồn tại sự  đấu tranh giành  
quyền công bằng trong hưởng thụ. 
 
Kèo: - Thế trong nhóm Bộ Mặt ấy, cuộc đấu tranh gian khổ đòi 
sự công bằng diễn ra như thế nào, cậu nói tớ nghe với? 
 
Cột: - Được, nghe đây. Khi ăn tiệc, những thành viên của nhóm 
Bộ  Mặt hầu hết đều được hưởng thụ. Như Mũi thì  được hít ngửi  
mùi thơm của mọi món ăn, món uống… 
 
Kèo: - Như Mắt thì cũng sướng khi được nhìn rõ từng vẻ  đẹp 
thịnh soạn của các thức  ăn thức uống bầy trên bàn tiệc, đúng 
không!.. 
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Cột: - Giỏi! Còn Mồm là một nhóm nhỏ, trong đó bao gồm Lưỡi, 
Răng, Họng. Mỗi thành viên của nhóm nhỏ này tùy theo sở 
trường sở  đoản, đều được hưởng thụ  các vị  mềm mềm hoặc ròn  
tan; ngầy ngậy hay ngòn ngọt, chua chua… 
 
Kèo: - Thế thì công bằng quá rồi, sao còn có chuyện đấu tranh? 
 
Cột: - Công bằng đâu mà công bằng? Tớ  hỏi cậu, vậy cái thành 
viên “Tai” thì được hưởng lợi lộc gì của bữa tiệc nào?.. Ngay 
trong nhóm nhỏ “Mồm”, thì những cái Răng cũng có được hưởng 
gì đâu, ngoài việc… lao động nhai sái cả quai hàm?.. Cho nên đôi  
khi cái Răng cũng đấu tranh, bằng cách cắn vào Môi, cắn vào 
Lưỡi hoặc quá  nữa thì lấy cớ  bị  sâu… rồi đình công không chịu  
nhai. Thế là các thành viên khác… nhịn cả lũ!  
 
Kèo: - Ừ nhỉ!.. Khoan nói về  cái Răng, thế chả nhẽ cái Tai lại đòi  
người ta cũng  phải… đổ  thức ăn thức uống vào cái lỗ  tai của nó  
ư?.. Làm thế thì có mà loạn!.. 
 
Cột: - Cậu khờ  lắm!.. Nó, cái Tai ấy, không đời nào lại đi đòi đổ 
thức ăn thức uống vào trong cái lỗ tai của nó. Nhưng đã là cùng 
hội cùng thuyền (ở đây là cùng nhóm lợi ích Bộ  Mặt), thành viên 
nào cũng nhất định phải có sự công bằng trong hưởng thụ chứ!..  
 
Kèo: - Thế cái thành viên Tai không thể vì lợi ích chung của 
nhóm Bộ Mặt, ý tớ là lợi ích của đa số thành viên trong nhóm, mà  
hy sinh quyền lợi cá nhân của mình  đi một  chút sao? Hắn quên 
mất khẩu hiệu “Mình vì mọi người” rồi à? 
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Cột: - Lại lý thuyết rồi!.. Vậy sắp có đợt tuyển con em vào cơ 
quan, cậu có nhường xuất của cậu cho tớ, thằng bạn nối khố của 
cậu không nào? 
 
Kèo: - Nhường là nhường thế  nào?.. Tớ  chạy vạy mãi, tốn kém 
hàng trăm triệu bạc,  nay mới hy vọng có một chỗ  làm cho thằng  
con, lại nhường cậu? Thế chẳng hóa ra bất công sao? Nói dễ nghe 
nhỉ!.. 
 
Cột: - Nghĩa là cậu cũng phản đối sự  bất công?..  
 
Kèo: - Đúng! Phản đối bất công dưới bất cứ  hình thức nào!..  
Phản đối!... Phản đối!..  
 
Cột:  -  Phản đối! Nghe thì hăng hái lắm, nhưng phải có cách gì 
chứ, chả  nhẽ  chỉ  phản đối không thôi sao? Phản đối miệng thế, 
ai chả phản đối được! 
 
Kèo”: - Thì hãy cứ phản đối cái đã, mọi sự tính sau!.. 
 
Cột: - Đúng là đồ dở hơi!.. Đồ nói thì hay mà làm thì…  
 
Kèo: -  Vậy theo cậu thì “làm” cách nào để  đòi sự  công bằng 
cho cái Tai bây giờ? 
 
Cột: - Đấy! Vấn đề  là ở chỗ ấy! Và cậu biết không, thế  là người 
ta nghĩ ra cái cách “keng” m ột cái m ỗi khi khai mào m ột bữa 
tiệc. Để  làm gì?  Để  khi các thành viên khác của nhóm lợi ích 
Bộ  Mặt muốn được thưởng thức thực sự  từng món ăn, thì trước  
tiên phải ưu tiên cái Tai hưởng thụ  cái âm thanh “keng” vừa du 
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dương thanh nhã vừa rất chi là gợi hình, gợi cảm đó… Rồi không 
chỉ một lần thôi đâu, mà tiếp sau đó, thi thoảng thực khách lại 
nâng cốc chạm vào nhau “keng” một cái cho thỏa lòng mơ ước sự 
công bằng bấy nay của cái Tai!.. Thế  là từ  đấy, tất cả  các thành 
viên nhóm Bộ Mặt đều được hưởng lợi. Cũng từ  đấy, “keng” trở  
thành một thứ  phong tục trong các bữa tiệc, chưa “keng” thì bữa 
tiệc chưa thể  bắt đầu, bắt đầu rồi mà thi thoảng không “keng” 
một cái cho thỏa lòng cái Tai, tiệc không vui, có vui cũng không 
trọn vẹn!.. 
 
Kèo: - Ra vậy!.. Cuộc đấu tranh đảm bảo sự  công bằng, nhất là 
công bằng trong hưởng thụ, luôn luôn là cuộc đấu tranh gian nan  
nhất, Cột nhẩy?!.  
 
Cột: - Thì vưỡn!..  
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CÁC QUAN TRẺ ĐANG 
“LẤY DÂN LÀM GỐC” 

Kèo: - Hiện nay, Cột biết không, Dân chúng mình đang là CÁI 
GỐC cho một số Quan trẻ dựa vào đấy!  

Cột: - Ý cậu là… một số quan trẻ cũng đã biết lấy Dân làm gốc? 

Kèo: - Chứ sao! 

Cột: - Thế thì phúc lớn rồi!.. Nhưng Kèo căn cứ vào đâu mà nói 
thế? 

Kèo: - Thì căn cứ vào các việc Quan làm mà suy ra chứ còn căn 
cứ đâu nữa? 
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Cột: - Căn cứ vào việc Quan làm là đúng, chứ căn cứ vào lời nói 
cuar Quan thì Dân ta quen nghe nhiều rồi. Nhưng tớ vẫn muốn 
biết cậu căn cứ vào những việc làm nào của Quan trẻ vậy? 

Kèo: - Thì ối ra đấy… Quan Giao thông khi thấy bí tiền trung đại 
tu các con đường, mà ngân sách Nhà nước lại có hạn, thì Quan 
nghĩ ngay đến… Dân.  

Cột: - Nghĩ thế nào? 

Kèo: - Huy động sức Dân. Cụ thể là mời Dân tham gia đóng góp 
xây dựng và nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông bằng cách nộp 
thêm một vài thứ thuế… 

Cột: - Tăng thêm thuế thì khổ cho Dân chứ sao lại bảo là dựa vào 
Dân? 

Kèo: - Nộp thuế là hành động yêu nước chứ sao lại khổ? Cậu phải 
xem lại cái “lập trường” của cậu đi! 

Cột: - “Nộp thuế là yêu nước”. Khẩu hiệu này thì biết rồi. Nhưng 
không vì thế mà cứ tìm cách moi tiền của Dân, chất gánh nặng 
thuế khóa lên vai Dân kiểu thế được. Nhất là khi nạn tham nhũng 
chưa ngăn chặn xuể, thì việc tăng cường đánh thuế vào dân là có 
tội với Dân với Nước đấy! 

Kèo: - Cậu này hôm nay có vẻ hăng… tiết vịt nhỉ?!. Nhưng mà 
sai toét cả rồi. Thuế là thuế, chống tham nhũng là chống tham 
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nhũng, hai việc ấy hoàn toàn khác nhau. Không thể vì cái nọ mà 
không làm cái kia được. 

Cột: - Cậu lắm lý luận quá, nói năng hệt giọng sếp nhớn, không 
tranh cãi với cậu được… Thế còn những Quan trẻ nào dựa vào 
Dân nữa, cậu kể tiếp xem nào? 

Kèo: - Tiếp theo phải kể đến là Quan Y tế. Quan nữ này là người 
rất thương Dân nhé. Thứ nhất, một trong những phát ngôn quan 
trọng của Quan bà khi mới nhậm chức là câu: “Chưa thấy một 
quốc gia Đông Nam Á nào, kể cả ở châu Phi mà tình trạng các 
bệnh viện (BV) quá tải như tại VN” - Câu này mà từ miệng bọn 
mình, không khéo sẽ bị quy cho là “mắc miu giọng lưỡi phản 
động, bon diễn biến hòa bình” chứ chẳng chơi đâu! Nhưng Quan 
nói thì không sao. Câu phát ngôn đó chứng tỏ Quan bà đồng cảm 
với bệnh nhân và nhân dân ta như thế nào! Thứ hai là khi Quan 
bà đi vi hành “thị sát 3 bệnh viện lớn tại TP.HCM là Ung Bướu, 
Nhi Đồng 1 và Chấn thương chỉnh hình vào ngày 28/11/2011”, 
Quan đã ”không khỏi bức xúc và đau lòng trước cảnh các bệnh 
nhân nằm chen chúc trên giường bệnh, chưa kể có người phải 
nằm đất”i. 

Cột: - Rồi sau đó thì sao? 

Kèo: - Sau đó, Quan Y-tế đã lập tức đưa ra một LỘ TRÌNH 
TĂNG GIÁ VIÊN PHÍ. Nghĩa là y như Quan Giao thông, Quan 
Y-tế cũng dựa vào Dân để phục vụ Dân, nghĩa là lấy Dân làm gốc 
để xử lý bài toán thiếu vốn của ngành Y! 
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Cột: - Nhưng nghe nói kế hoạch đó đã bị tuýt còi cho hoãn lại 
chưa thi hành mà? 

Kèo: - Tuýt gì đâu. Mà đấy là thêm một bằng chứng về tình 
thương của bà Bộ trưởng đối với Dân ta đấy, vì đáng lẽ sẽ thực 
hiện từ ngày 15/4/2012 vừa rồi rồi cơ, nhưng bà đã xin lùi thời 
điểm thi hành lại cho Dân bớt khó khăn!  

Cột: - Quan bà này đúng là một “lương y kiêm từ mẫu” nhỉ?!. 

Kèo: - Thì vưỡn! 

Cột: - Còn Quan trẻ nào lấy Dân làm gốc kiểu tương tự vậy nữa 
không, kể nốt xem nào?  

Kèo: - Còn! Còn Quan Tài chính, Ngân hàng nữa… Nhưng thôi, 
để lần sau kể tiếp, bây giờ tớ phải về nấu cơm cho mẹ đĩ đã!..  

Cột: - Vội gì, còn sớm mà. Thôi thì cậu nói tớ nghe thêm một 
Quan trẻ biết lấy dân làm gốc nữa thôi, rồi hãy về. 

Kèo: - Vậy chiều cậu, tớ nói về mỗi Quan Ngân hàng nữa thôi 
nhé? 

Cột: - Đồng ý.  

Kèo: - Cậu có thấy trong một thời gian dài, lãi suất tín dụng cao 
ngất ngưởng, chỉ thua thời “Giá-lương-tiền” thôi không? Cao như 
thế thì các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất sẽ gặp 
vô vàn khó khăn, người lao động bị đe dọa thất nghiệp…    
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Cột: - Cái đó thì rõ rồi!  

Kèo: - Vậy là Quan Ngân hàng nghĩ ngay đến Dân, phải dựa vào 
Dân mới hy vọng có lối thoát. 

Cột: - Thoát thế nào? 

Kèo: - Hạ lãi suất tiền gửi của Dân chứ còn thế nào? 

Cột: - Hạ thì phải hạ lãi suất cho vay mới giúp doanh nghiệp cơ 
hội phục hồi chứ hạ lãi suất tiền Dân gửi mà không kèm quy định 
hạ ngay lãi suất cho vay, thì chỉ béo các ngân hàng và gây thiệt 
thòi cho Dân thôi à? Dân có chút tiền còm, không biết dùng làm 
gì để sinh lời, ngoài cách đem gửi vào nhân hàng kiếm chút lợi 
nhuận để bù trượt giá… Thế mà trong khi giá vẫn leo thang hàng 
ngày, lãi suất tiền gửi lại bị ép giảm, thì chết Dân rồi! 

Kèo: - Thì “lấy Dân làm gốc” mà!.. Thôi chào cậu, tớ chuồn đây 
nghe…  
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THÌ RA NGƯỜI DÂN THƯỜNG MÌNH  
CŨNG “CAO GIÁ” LẮM ĐẤY CHỨ? 

Kèo: - Này Cột! Cậu biết tin MTTQ đang xem xét tư cách của 
ĐBQH Hoàng Yến chưa? 

Cột: - Thế hả? Nhưng mà sao trước không làm, nay lại làm nhỉ? 

Kèo: - Trước chưa có bằng chứng, nay có thì nay làm chứ sao! 

Cột: - Trước chả có bằng chứng rồi là gì. Báo CCB, rồi báo NCT 
đều đã chả đưa công khai rồi đó sao?  

Kèo: - Nhưng hồi đó, bà ĐBQH Hoàng Yến đã phản công lại báo 
CCB rồi, bà còn đe: “Làm mất uy tín một ĐBQH là làm mất uy 
tín cả Quốc hội, cả cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan bảo vệ 
pháp luật”i.  
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Cột: - Nhưng đang nói về vấn đề bằng chứng cơ mà. Báo CCB 
hồi đó đã đặt vấn đề “Tiêu chuẩn quan trọng nhất của ĐBQH là 
phẩm chất, đạo đức, sự trung thực thì bà Đặng Thị Hoàng Yến 
không đủ tiêu chuẩn và lẽ đương nhiên chưa xứng đáng là 
ĐBQH” và đưa ra dẫn chứng cụ thể, tóm tắt như sau: Thứ nhất, 
bà Hoàng Yến từng là đảng viên chính thức nhưng trong lý lịch 
ứng viên ĐBQH, bà Yến lại khai là “không phải đảng viên”. Thứ 
hai, bà Yến còn bỏ không khai 4 điểm: - Bà Yến liên quan đến 
chuyên án AB98, “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt bí 
mật Nhà nước trong đấu thầu dự án điện”. - Bị cấm xuất cảnh 
hai năm. - Từ năm 2002 đến năm 2007, bà Yến sống ở Mỹ. - Lấy 
chồng là Việt kiều Mỹ, thuộc thành phần bất hảo đã trốn về Mỹ 
và bị truy nã. 

Kèo: - Vậy à? Hồi đó mình có nghe dư luận xôn xao, nhưng mình 
tin vào sự minh xét của Quốc Hội và MTTQ VN. Nếu man khai 
đến mức ấy, thì qua mặt sao được các cơ quan ấy?!. 

Cột: - Thế mà vẫn qua mặt được đấy thôi! Cậu không thấy bức 
ảnh các báo chụp ĐBQH Hoàng Yến tươi cười phát biểu trong 
một cuộc họp Quốc Hội à? Bởi vì cơ quan “thẩm tra tư cách 
ĐBQH của QH đã khẳng định bà hoàn toàn đủ tư cách rồi mà! 

Kèo: - Thế nay mới có chuyện! 

Cột: - Vậy cậu phải công nhận với tớ một điều: Không phải đến 
hôm nay mới có bằng chứng bà Hoàng Yến man khai lý lịch, mà 
có từ lâu rồi chứ? 
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Kèo: - Công nhận. Nhưng… 

Cột: - Nhưng gì?  

Kèo: - À… Không có gì! Ý mình là có lẽ các cơ quan bảo vệ 
pháp luật hồi đó đang còn bận nhiều việc khác, nên vụ này lọt 
lưới… 

Cột: - Nhiều người dân lại nghĩ: Cái vụ này cũng có nguyên nhân 
“Nén bạc đâm toạc tờ giấy” như nhiều vụ án khác mà thôi! 

Kèo: - Vụ này dính cả vi phạm luật pháp, có yếu tố người nước 
ngoài, bố quan tham nào dám bao che? Ngay đến trường hợp bà 
Yến này xuất túi ra cả tiền tấn để … “chạy” 

Cột: - Thì cứ đợi hồi sau xem sao. Như vậy là tạm thời có thể rút 
ra một kết luận: THÌ RA NGƯỜI DÂN MÌNH CŨNG “CAO 
GIÁ” LẮM ĐẤY CHỨ? 

Kèo: - Cậu nói gì mình không hiểu?.. Đang chuyện ĐBQH Hoàng 
Yến lại nhảy sang chuyện “người dân cao giá”? 

Cột: - Thì vẫn chuyện ĐBQH Hoàng Yến đấy chứ. Cái vị trí 
người dân mình có cao giá, thì bà Hoàng Yến mới sẵn sàng bỏ 
Đảng, để ứng cử đại biểu quốc hội cho… đúng “cơ cấu” tỉ lệ 
“người ngoài đảng”, nên đã trúng cử. Chứ còn là đảng viên, bà 
Yến này đọ làm sao được với các ứng viên đảng viên khác, Đúng 
chửa?!. 
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CÒN MỘT CHỮ “ĐỒNG” NỮA ! 

Kèo: - Cột ơi, một vị lãnh đạo gần đây có nói tới chữ “ĐỒNG”, 
cậu biết chứ? 

Cột: - Biết! “Đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng”, đúng 
không? 

Kèo: - Nguyên văn toàn câu nói của vị lãnh đạo ấy là: “nhiệm vụ 
năm 2012 và những năm tiếp theo ngày càng nặng nề, phức tạp; 
toàn Ðảng, toàn dân đồng tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng... thì 
nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt 
mọi việc”i. 

Cột: - Một câu nói rất hay, rất có ý nghĩa, nhất là trong tình hình 
hiện nay, đúng không? 
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Kèo: - Không “hay”, không “có ý nghĩa” thì lãnh tụ đã chả nói, 
mà lại nói tới hai lần nữa cơ nhé. Sáng 8-2, tại Trụ sở T.Ư Ðảng 
tại Hà Nội và Sáng 13-2, tại TP Hồ Chí Minh. 

Cột: - Thế thì có thể khẳng định, tình hình lúc này, chữ ĐỒNG là 
quan trọng bậc nhất rồi. 

Kèo: - Lúc nào thì chữ đó cũng quan trọng bậc nhất, bởi có đồng 
tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng..., mới có ĐOÀN KẾT. Có đoàn 
kết (thật lòng) mọi việc mới thành công. Từ hơn nửa thế kỷ nay, 
Bác đã dạy dân ta “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, 
thành công, đại thành công” rồi là gì. 

Cột: - Nghe cậu nói, giờ mình mới thực sự sáng mắt ra đấy! 

Kèo: - Nhưng còn một chữ “đồng” nữa…  

Cột: - Là chữ đồng gì? 

Kèo: - “đồng tình”! Ca dao xưa có câu: “Ba bộ đồng tình bóp vú 
con tôi”, cậu nhớ chứ? 

Cột: - Đồng kiểu ấy thì không thể tán thành được, không thể đồng 
tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng được. 

Kèo: - Vẫn còn một chữ đồng nữa! 

Cột: - ?!. 

Kèo: - Chữ “đồng” này chỉ Việt Nam ta mới có: ĐỒNG BÀO! 
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Cột: - Đồng bào thì tớ biết từ lâu rồi. Có nghĩa là “cùng trong một 
cái bọc” do Mẹ Âu Cơ đẻ ra chứ gì? Đã là đồng bào thì phải biết 
thương êu đùm bọc nhau… 

Kèo: - Nhưng thời thế thay đổi rồi. Đồng bào không bằng ĐỒNG 
NHÓM. “Nhóm” nói ở đây là NHÓM LỢI ÍCH mà ông Tổng bí 
thư cũng đã nhắc tới trong Hội nghị Trung ương gần đây đấy, biết 
chửa? 

Cột: - Đồng… NHÓM LỢI ÍCH?!. Thế lợi ích dân tộc, lợi ích 
Quốc gia thì sao?..  

Kèo: - Cái đó bàn sau, hãy nói về chữ đồng đã. Chưa hết chuyện 
đâu, còn có một chữ ĐỒNG nữa cơ. Đó là… ĐỒNG TIỀN! Cái 
“đồng” này nhiều khi quyết định cả các thứ “đồng” khác nữa cơ 
đấy! Vai trò “quyết định” của đồng tiền đã được nhìn thấy từ lâu 
và phương Tây họ đã đúc kết thành câu: “Cái gì không mua được 
bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. 

Cột: - Cậu nói thế, tớ lại thấy tối sẩm cả mặt mũi lại rồi! 

Kèo: - Vậy tốt nhất là hãy thực hiện cho thật tốt lời lãnh tụ: đồng 
tâm, đồng ý, đồng chí, đồng lòng...đấu tranh loại dần cái “đặc 
quyền đặc lợi” của ĐỒNG TIỀN khỏi đời sống xã hội đi; để 
“quốc nạn” tham nhũng, nạn mua bán chức tước, nạn cậy quyền 
cậy thế áp bức dân đen… không còn đường hoành hành nữa… 

Cột: - Ừ nhỉ!.. Cậu lại làm cho mắt tớ sáng ra rồi! Hoan hô Kèo!.. 
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LÀM SAO MÀ NGU? 
 
Kèo: - Này Cột! Cậu có biết tại sao chó với mèo đều là giống vật 
nuôi trong nhà, cùng ăn cùng ngủ với chủ, mà một con thì bị ví là 
ngu – “ngu như chó”, một con thì không? 

Cột: - Ờ nhỉ!.. Tớ cũng không biết nữa. Cậu giỏi, thử cắt nghĩa 
xem nào? 

Kèo: - Cậu có nhận thấy, con chó làm việc tận tụy, vất vả hơn con 
mèo nhiều không? Mèo chỉ mỗi nhiệm vụ bắt chuột mà nhiều khi 
cũng làm không nên, lại còn lười chẩy thây, để lũ chuột thỏa sức 
hoành hành nữa chứ! 

Cột: - Cái đó thì đúng, ai chả biết. Chó thì rất siêng năng giữ nhà, 
coi trộm. Mèo có lợi thế nhỏ nhẹ, lại giỏi leo trèo, nên thường 
trốn việc, không như chó. Mèo chỉ tài… ăn vụng! 
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Kèo: - Mèo ăn vụng, nhưng lại được nết khéo… biết chùi mép! 
Còn nữa: Mèo mỗi khi đại tiện đều biết giấu phân, không bậy bạ 
lung tung như chó. Đó chính là những cái “khôn”của mèo vậy!  

Cột: - Bởi thế, người đời mới nói “Ngu như chó”, chứ gì? 

Kèo: - Chứ còn sao! Sống thì tuyệt đối trung thành với chủ. Làm 
việc bao giờ cũng tận tụy hết lòng, đã vất vả lại còn nguy hiểm 
nữa. Bọn trộm trước khi định vào “khoắng” của nhà chủ, thế nào 
cũng phải tìm cách tiêu diệt bọn chó giữ nhà trước, đúng không?  
 
Cột: - Đúng! Bọn trộm là hay dùng “bả” diệt chó lắm. 

Kèo: - Vậy đấy. Thế thì bị gọi là ngu, là chính xác quá rồi còn gì!  

Cột: - Ừ, quá chính xác!.. 

Kèo: - Thế bây giờ tớ lại hỏi: Tại sao cùng là giống vật ăn rơm, 
ăn cỏ và giúp nông dân làm ruộng, mà con bò thì cũng bị ví “ngu 
như bò”, còn trâu thi không? 

Cột: - Ừ nhỉ!... Tại sao lại thế nhỉ?.. Bất công quá! 

Kèo: - Không bất công đâu. Bò bị coi là ngu, vì… tuy nó và trâu 
đều là giống “ăn giả, làm thật” nhưng thịt nó ngon hơn thịt trâu, 
lại chế biến được nhiều món. Chỉ kể riêng một món phở thôi, 
ngoài phở chín, còn có phở tái, nạm, gầu, gân, sách. Trong bữa 
tiệc, ngoài món thịt bò sào, bò nướng, lẩu bò, còn món rất ngon 
nữa là “bít tết”… Ấy là chưa kể tới sữa của nó còn là đầu vị để 
chế biến ra những món uống rất béo bổ cùng nhiều thứ bánh kẹo 
cao cấp đó nghe!.. 
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Cột: - À đúng rồi. Tớ còn đọc được trên sách nói rằng: Sở dĩ 
người ta thích ăn thịt bò còn vì hàm lượng axit amin trong thịt bò 
nhiều hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Nó rất hiệu quả trong 
việc bổ sung năng lượng cho hệ cơ và tăng sức dẻo dai của cơ thể 
chúng ta! 

Kèo: - Vậy đấy! Ăn thì toàn rơm với cỏ, làm thì hung hục “như 
trâu như bò”. Nhưng ai bảo bò lại cho con người nhiều món ngon 
và bổ như thế? Bị gọi là đồ ngu là quá chuẩn, đúng chưa?.. 

Cột: - Cậu giỏi thật đấy!.. Tớ phục rất hay nghiên cứu… Đã 
nghiên cứu cái gì là đều nghiên cứu đến nơi đến chốn… 

Kèo: - Thì tớ đang định làm cái luận án tiến sĩ mà!.. 

Cột: - Cậu mà cũng định làm luận án tiến sĩ?.. 

Kèo: - Chứ sao? Thiên hạ đầy tiến sĩ ra đấy, sao tớ lại không nhỉ?  
Luận án của tớ sẽ mang tiêu đề “LÀM SAO MÀ… NGU!”. 

Cột: - Xưa nay, tớ chỉ thấy người ta nghiên cứu về toán, vật lý, 
triết học… và do đó có tiến sĩ toán, tiến sĩ lý, tiến sĩ triết… Bây 
giờ đề tài cậu nghiên cứu là cái sự NGU, vậy chả nhẽ sau này cậu 
đậu bằng rồi, thì mọi người gọi cậu là… “tiến sĩ ngu” à?!. 

Kèo: - Này đừng có mà châm chọc!... Đợi đấy, thằng Kèo này 
lĩnh bằng tiến sĩ cho mà coi. Bằng tiến sĩ thật, chứ không phải đồ 
giả như nhiều kẻ khác đâu, nghe chưa!..  
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THẰNG CỘT THẰNG KÈO  
KHÔNG PHÁ NHÀ ANH VƯƠN 

 
HỒI 1 (sau ngày 17/1/2012) :  
 
Kèo: - Cột ơi, đúng mày là thằng đã phá nhà anh Vươn, phải 
không? 
 
Cột: - Sao mày nói thế? Tao với mày mà mày còn nói thế, chính 
quyền chắc họ gô cổ tao rồi! Phá nhà dân chứ đâu phải chuyện 
đùa? 
 
Kèo: - Thì tao nghe ông  Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND 
TP.Hải Phòng nói tại cuộc họp giao ban báo chí tại Hà Nội vào 
sáng ngày 17/01/2012 rằng  “Việc phá nhà ông Vươn là do nhân 
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dân bất bình và bức xúc quá nên làm vậy, nhiều người dân không 
đồng tình với việc làm của ông Vươn và một số tờ báo viết sai”. 
Vậy mày là dân, thì đích thị mày phá chứ còn cãi nỗi gì? 
 
Cột: - Thế mày cũng là dân, sao mày không nhận là chính mày 
phá, lại đổ cho tao? 
 
Kèo: - Tao phá hay không, tự tao biết chứ? Tao với mày đều là 
dân, tao không phá, đương nhiên là mầy phá rồi. Chả nhẽ ông phó 
chủ tịch thành phố lại nói điêu sao? Thôi, đừng có quanh co nữa, 
nhận đi rồi lãnh đạo sẽ mở lòng từ bi khoan hồng cho… Dù sao, 
tội của mày cũng đã được lãnh đạo chỉ rõ nguyên do rồi: “tại dân 
không đồng tình với việc làm của ông Vươn” và còn bởi “một số 
tờ báo viết sai”. Cho nên mày đừng quá lo… 
 
Cột: - Thế thì có khi… tao mà nhận tao phá, khéo lại trở thành 
người có thành tích, lại được lãnh đạo cấp bằng khen và cho tiền 
thưởng nữa ấy chứ?  
 
Kèo: - Ừ! Đúng rồi!.. Mày sẽ trở thành “người hùng” là cái chắc! 
Này, tao đề nghị thế này nhé: Mày khai thêm hôm mày đi phá nhà 
anh Vươn, có cả tao đi cùng, được không?..  
 
Cột: - Để xem đã, nhỡ mọi người sống quanh đấy nói, chỉ trông 
thấy tao chứ không trông thấy mày đến phá, thì sao?.. 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
356 

 

                                                                                                                                                 
Kèo: - Lúc này đây chưa có ai nhận phá mà ông Trung Thoại phó 
chủ tịch Hải Phòng thì đang nóng ruột muốn có người sớm nhận 
để chứng minh với dân cả nước … lời ông nói là đúng . Mày 
nhận đi và khai thêm tao, chả ai phát hiện với ganh tị đâu... Cho 
nên nhận lúc này là đắc sách nhất đấy, chứ để chậm, có đứa khác 
nhận, thì… phí của!  
 
HỒI 2 (sau ngày 30/1/2012): 
 
Cột: - Ới Kèo ơi, hỏng rồi, hỏng to rồi!.. 
 
Kèo: - Cái gì?.. Cái gì hỏng to?.. 
 
Cột: - Cái vụ phá nhà anh Vươn chứ còn cái gì? 
 
Kèo: - Phá thì phải hỏng, không hỏng thì sao gọi là phá?  
 
Cột: - Hỏng là hỏng… ăn cơ, chứ nhà anh Vươn thì đã thành 
đống gạch vụn rồi còn gì nữa đâu, mà còn hỏng với chả không 
hỏng! 
 
Kèo: - Hỏng ăn?.. Ăn cái gì?.. Ai ăn? Ai hỏng ăn?.. 
 
Cột: - Tớ với cậu hỏng ăn chứ còn ai vào đây nữa!  
 
Kèo: - Sao mà hỏng? 
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Cột: - Mày không nghe ông phó chủ tịch thành phố vừa tuyên bố 
à? 
 
Kèo: - Tuyên bố với ai?.. Ai tuyên bố? Phó chủ tịch có mấy ông, 
vậy ông nào tuyên bố?.. 
 
Cột: - Thì vẫn cái ông phó Đỗ Trung Thoại hôm nọ ấy. Ông ấy 
hôm nay lại nói khác hoàn toàn nhé. Ông tuyên bố với phóng viên 
báo Tuổi trẻ thế này: “TP chưa khẳng định người dân bức xúc 
phá nhà hay chính quyền phá nhà dân” 
 
Kèo: - Vô lý! Ông ấy làm chức to thế, lại có tên là TRUNG 
THOẠI, tức “nói trung thực”, sao lại có thể hôm trước nói một 
đằng, hôm sau đã phủi phui, nói một nẻo như thế được? Chắc 
mày nghe nhầm rồi. 
 
Cột: - Tao không nhầm. Báo đăng giấy trắng mực đen hẳn hoi 
đây này! 
 
Kèo: - Báo mà mày cũng tin à?.. Chính ông Trung Thoại này hôm 
trước cũng đã chả tuyên bố: Dân phá vì tức với “một số tờ báo 
viết sai” đấy thôi. 
 
Cột: - Nhưng lần này ông ấy thay đổi lập trường rồi, ông đang đòi 
sẽ “xử lý nghiêm” những kẻ phá và ra lệnh phá 
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(http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/58391/vu-cuong-che--dang-ra-
soat-ai-pha-nha-dan.html) nhà anh Vươn đấy!.. 
 
Kèo: - Thế hôm trước tao bảo mày khai nhận, mày đã khai nhận 
chưa? Nếu khai rồi, chắc mày chưa kịp… khai có thêm cả tao 
tham gia phá đấy chứ?..  
 
Cột: - Chưa!.. Cũng may là cái bút tao bị hết mực, mấy lại tao 
đang còn nghĩ xem có nên khai có cả mày tham gia vụ phá đó hay 
không, vì tao sợ lúc được trên thưởng… 
 
Kèo: - Mày sợ sẽ phải chia thưởng cho tao chứ gì?.. Đồ bọ róm!.. 
Đồ keo kiệt!.. Thôi, bây giờ mày khai đi, khai nhận mỗi mình 
mày phá nát cả căn nhà đó của anh Vươn đi. Để được nhận phần 
thưởng một mình!.. Táo kiếu, tao đi đây… 
 
Cột: - Ấy ấy khoan cái đã!.. Tao nghe nói, hình như bên công an 
họ đã ghi được dấu vết gì đó… Không khéo có cả dấu chân hai 
đứa mình hôm đó kéo đến… xem, thì nguy! Không khéo chẳng 
phải đầu lại phải tai, chưa biết chừng! 
 
HỒI 3 (sau ngày 7/2/2012): 
 
Kèo: - Cột ơi, phúc rồi!.. Phúc to rồi!.. 
 
Cột: - Gì mà mới sáng ra cậu đã kêu toáng lên thế?.. Phúc cái gì, 
phúc cho ai mà to với chả không to?.. 
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Kèo: - Phúc cho nhà cậu, nhà tớ chứ còn cho ai!.. Này nhé, cái vụ 
phá nhà anh Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng ấy, đã tìm ra thủ phạm 
rồi? 
 
Cột: - Thủ phạm là dân chứ gì? Cái đó biết lâu rồi, từ ngày 
17/1/2012 ông Đỗ Trung Thoại đã chả nói công khai trước bàn 
dân thiên hạ là gì! 
 
Kèo: - Không phải đâu!.. Là dân nhưng không phải là dân!.. 
 
Cột: - Cậu nói sao?.. “Là dân, nhưng không phải dân”?.. Thế là 
cái quái gì vậy?.. Cậu nói khó hiểu bỏ mẹ… Nói toạc ra xem nào! 
 
Kèo: - “Là dân”, có nghĩa là chính dân phá. Nhưng “không phải 
là dân” là bởi dân đã phá, nhưng không phải tại tức với anh Vươn 
và báo chí mà phá, cũng không phải tự ý dân rủ nhau phá. Mà là 
phá theo lệnh của quan trên! 
 
Cột: - Phá theo lệnh của quan? Quan ra lệnh phá rồi chính quan 
lại ra lệnh truy tìm kẻ phá? Vô lý!.. Thậm vô lý!..  
 
Kèo: - Thì quan cũng đôi khi… quên, đôi khi cũng lú lẫn chứ! 
 
Cột: - Hay là cậu nhầm?.. Đổ tội lú lẫn cho quan là không được 
đâu… Thời nay chứ thời xưa, bị chu di tam tộc đó nghe…  

Kèo: - Thì đó là tin từ cơ quan công an Hải Phòng được báo đăng 
đấy chứ! Trước cán bộ điều tra, Đối tượng Đỗ Văn Đoàn khai rõ: 
“Sáng 6/1, tôi nhận được thông tin của Kết, nói ban cưỡng chế 
thuê một cái máy cẩu, ra đầm anh Vươn. Công việc chúng tôi làm 
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500 ngàn đồng/ tiếng. Tôi có điều 1 nhân viên lái máy cẩu, tên là 
Đặng Văn Tài, nhà ở Tân Quang, xã Tiên Hưng (Tài là cháu tôi) 
ra đó gặp Ban cưỡng chế và làm theo yêu cầu của các anh ấy”( 
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/59391/-ban-cuong-che-thue-
chung-toi-pha-nha-ong-vuon-.html). 

Cột: - Thế các quan ra lệnh thì sao? 

Kèo: - Cùng ngày, Công an TP. Hải Phòng cũng đã tiến hành làm 
thủ tục mời các đối tượng có liên quan đến vụ việc gồm: ông Lê 
Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; ông Nguyễn Văn 
Khanh - Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; ông Phạm Đăng 
Hoan, Bí thư Đảng ủy và Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã 
Vinh Quang đến CQĐT để làm rõ! 

Cột: - Vậy à?.. Thế thì phúc, đại phúc cho tớ và cậu thật. May mà 
ông Trời có mắt! 

Kèo: - Vậy đúng là hai đứa mình… phúc lớn rồi, phải chửa?!. 
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HẢI PHÒNG: LẠI THÊM 1 CHÍ PHÈO 

Cột: - Này! Mấy hôm nay cái chuyện cưỡng chế ở Tiên Lãng lại 
ồn ào quá nhẩy? 

Kèo: - À, chuyện cách chức 2 ông quan huyện chứ gì? 

Cột: - Không, không phải chuyện ấy. Chuyện phát biểu của Bí 
thư Hải Phòng cơ. Phát biểu tại CLB Bạch Đằng ấy. 

Kèo: - Chuyện ấy thì có gì đâu, ông chủ nhiệm CLB đã ký công 
văn cải chính rồi. Thông tin láo toét, sai bét cả, bôi nhọ lung tung 
hết. Chắc là có âm mưu gì của thế lực bên ngoài đây! 

Cột: - Cậu có phải con cháu bí thư Hải Phòng không mà nói y hệt 
ông ấy thế? 

Kèo: - Ông bí thư nói sao? 
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Cột: -  Thì cũng đại loại tựa cậu nói. Cụ thể như: “báo chí một 
chiều, hậu quả nó xảy ra thứ nhất bôi nhọ hình ảnh của hệ thống 
chính trị, của đảng, của các ủy ban nhân dân ở dưới, đặc biệt với 
quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân Việt Nam”. 

Kèo: - Đúng quá rồi! Nguy hiểm… Thật nguy hiểm!.. Đồng chí 
bí thư còn nói gì? 

Cột: - Nghe tớ đọc nguyên văn này: “Thưa các đồng chí, anh em 
đi thi hành công vụ như thế, bất biết câu chuyện đúng sai, không 
có bất cứ một bài báo nào nói đến chuyện các đồng chí ấy…thì 
tôi xin thưa là đây là một nguy cơ, nếu xảy ra sau này ai sẽ đứng 
ra xả thân mà bảo vệ. Đây là một vấn đề…Trong quá trình thực 
hiện công tác tổ chức của chúng ta thì có đúng có sai, nhưng mà 
phải phân tích như thế nào cho nó đúng, người ra quyết định đã 
xử lý rồi, còn anh em, trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà 
nước”. 

Kèo: - Ừ đúng! Tớ cũng nói rồi: Nguy cơ!.. Nguy cơ!.. À mà 
nhưng… Tại sao bí thư lại nói… “anh em đi thi hành công vụ như 
thế, bất biết câu chuyện đúng sai…”. Thế có nghĩa là cứ thi hành 
công vụ thì dù làm đúng hay làm sai đều như nhau cả à? 

Cột: - Ông bí thư Hải Phòng còn nói thế này nữa cơ: “Còn tác 
động về chính trị, khi xảy ra một cái, là ý kiến các đồng chí như 
đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đặng Hùng Võ, và một số người 
lập tức hùa vào thằng Vươn luôn…”. 
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Kèo: - Ấy chết! Ông bí này to gan, dám đánh giá về những tuyên 
bố của đồng chí Lê Đức Anh và Đặng Hùng Võ đến như vậy ư?!. 
Ngạo mạn!.. Phạm thượng!.. Hồ đồ quá!.. 

Cột: - Chưa hết đâu, nghe tiếp này: “…Không cẩn thận, chúng ta 
sẽ vào một cái vòng xoáy do cái âm mưu từ ở đâu đó…”.  

Kèo: - Thế thì ông bí này toàn nói ngược với các kết luận của Thủ 
tướng rồi còn gì nữa!.. Nhưng cậu lấy ở đâu ra những điều ông bí 
thư Hải Phòng đã nói đó? Không cẩn thận lại rơi vào cái bẫy 
tuyên truyền không công cho thế lực thù địch… Chứ trình độ một 
bí thư như thế, sao lại có thể phát ngôn hồ đồ, non nớt như vậy?!. 

Cột: - Đây, tớ biết thế nào cậu cũng hỏi như thế, nên mang luôn 
Laptop đến mở sẵn báo Người Lao Động điện tử 
(http://nld.com.vn/20120224114732840p0c1002/bi-thu-hai-
phong-co-noi-trai-ket-luan-thu-tuong.htm) để cậu xem video và 
nghe nguyên văn lời bí thư Hải Phòng hôm đó đây… 

Kèo: (Sau khi xem video) -  Chết thật. Nói thế thì chứng tỏ ông bí 
thư này chả chấp hành ý kiến Thủ tướng một tẹo nào… Từ nhận 
định vụ việc đến đánh giá ý kiến các cơ quan báo chí và các vị lão 
thành cách mạng…  Ông chủ nhiệm CLB Bạch Đằng vì lý do gì 
mà lại làm cái công văn bao che cạch cỡm ấy nhỉ?.. Người ta có 
bằng chứng ghi hình ghi âm rõ ràng thế còn cãi nỗi gì? Lại thêm 
một Chí Phèo nữa rồi, Hải Phòng ơi!..   
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DÂN PHẪN NỘ, ÔNG CHỦ TỊCH LẠI 
DỬNG DƯNG? 

Kèo: - Này thằng Cột, đêm 12 rạng ngày 13 tháng 3 cậu có tham 
gia san lấp hàng trăm ngôi mộ của dân trên cánh đồng thôn Tứ 
Kỳ phường Hoàng Liệt không đấy? 

Cột: - Tớ đâu được huy động vào những việc ấy. Miếng ngon 
người ta phải dành cho người thân chứ. Nghe nói tiền bồi dưỡng 
làm đêm khá lắm!..  

Kèo: - Rút kinh nghiệm vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, lần này họ… 
bí mật chiếm đất ban đêm. Hàng trăm ngôi mộ bị san lấp êm như 
ru… ngủ. Sáng ra thì mọi sự đã rồi, thế là nhanh gọn lại không sợ 
bị … dân chống lại. Người thủ đô có khác, khôn hơn dân tỉnh lẻ 
nhiều! 
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Cột: - Thì vưỡn! Nhưng mà làm gì đến hàng trăm ngôi mộ bị vùi 
lấp? Có mấy ngôi thôi. 

Kèo: - Có mấy ngôi? Ai nói thế? 

Cột: - Thì ông chủ tịch phường nói chứ ai. Ông ấy khẳng định chỉ 
có “một vài CÁI” thôi – chữ của ông ta chứ không phải của thằng 
Cột này đâu đấyi. Xưa nay người ta chỉ nói CÁI NONG, CÁI  
NIA, CÁI CHỔI, chứ không ai gọi một ngôi mộ là CÁI cả, đúng 
không? 

Kèo: - Đúng là cái giọng người có quyền. Bây giờ mà dân lại phát 
hiện trong đó có mộ các cụ nhà ông chủ tịch, thì sao nhỉ? 

Cột: - Điều đó là không thể, vì chính ông chủ tịch đã giải thích: 
“Ngôi mộ bị san lấp thuộc về dòng họ Phùng (ông chủ tịch họ 
Phùng). Ngay trong ngày 13/3, chủ đầu tư đã làm việc với hộ dân 
có ngôi mộ này và tiến hành di dời. Hai ngôi mộ gần kề bị ảnh 
hưởng cũng đã được di dời về nghĩa trang của phường”. Như 
vậy mộ bị san lấp đêm 12 tháng 3 chỉ có của các họ khác, ví như 
họ Nguyễn nhà ông Nguyễn Văn Ngọc (10 ngôi) và ông Nguyễn 
Phúc Hưng (7 ngôi) thôi!.. còn các CÁI (mộ) của họ hàng nhà 
ông chủ tịch đã di dời cả rồi! Tuy nhiên giả thiết ấy của cậu… 
cũng không phải không có khả năng. Ví dụ, vì mải mê công tác, 
có thể ông ta cũng chả nhớ hết mọi ngôi mộ của các cụ nhà ông 
ấy…  
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Kèo: - Và nếu điều ấy trở thành hiện thực, nghĩa là trong số “một 
vài cái” mộ bị san lấp – như nhận định của ngài chủ tịch, có một 
ngôi thuộc họ hàng gần gũi nhà ông,  liệu ông ta có thể nói những 
câu vô cảm như đã nói với báo chí không nhỉ?   

Cột: - Tớ đoan chắc ngài chủ tịch sẽ nhảy dựng lên với cơ quan 
san lấp, chứ không thể ngồi yên theo kiểu “cháy nhà hàng xóm, 
bình chân như vại” để trả lời báo giới một cách dửng dưng thế, 
làm cho dân phải phẫn nộ! Cậu hãy nghe báo Vietnamnet kể: Lọ 
mọ lội xuống bùn với hy vọng tìm thấy phần mộ của tổ tiên đã bị 
vùi lấp, cụ Nguyễn Trọng Tài, 72 tuổi, người dân ở tổ 15, làng Tứ 
Kỳ xót xa: “Mới hôm qua tôi còn ra thắp nén hương cho các cụ, 
nhưng sáng nay ra chỉ còn là khu đất trống bị cày xới nham nhở. 
Cạnh đó mấy ngôi mộ bị cày xới vội vàng còn nằm chỏng chơ 
trên nền đất. Tôi sống gần hết đời người ở cái làng này, chưa bao 
giờ gặp chuyện như thế này”. 

Kèo: - Người ta luôn mồm nói: “Chính quyền của dân, do dân, vì 
dân”, rồi “Cán bộ là công bộc của dân”… Vậy mà mồ mả tổ tiên 
dân, ông chủ tịch không bảo vệ, lại bảo vệ mấy cái anh doanh 
nghiệp làm bậy? 

Cột: - Đúng! Mặt bằng khu đất ấy đã bàn giao đâu mà họ dám 
mang xe cộ đến san lấp? Ngay cái thời điểm san lấp cũng đã tự tố 
cáo hành vi của họ là gian trá rồi. Thế thì phải lên án cái doanh 
nghiệp làm bậy ấy đã chứ, sao lại chạy tội cho họ bằng cách vu 
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cho dân là nói “hơn trăm ngôi mộ” là hơi quá, chỉ có “một vài 
cái” (mộ) thôi! 

Kèo: - Cột ơi! Tin mới đây: Không có chuyện hàng trăm ngôi mộ 
bị san lấp đâu, Ngay ông chủ tịch phường nói có “một cái (mộ)” 
cũng sai nốt. Tóm lại là chả hề có cái chuyện ấy đâu! 

Cột: - Ai bảo cậu thế? Thế dân Tứ Kỳ vu khống cho người ta à?.. 
Này!.. Tội nặng đấy nghe! 

Kèo: - Báo đăng hẳn hoi đây này: “Trong khi người dân tìm thấy 
nhiều ngôi mộ của gia đình dưới lớp cát sâu thì đơn vị thi công 
vẫn khẳng định không có ngôi mộ nào bị vùi khi san lấp làm 
đường dân sinh”i. Thấy chưa? Xưa nay thằng Kèo này nói cái gì 
cũng có chứng cứ sách báo hết!  
Cột: - Ừ nhẩy!.. Nhưng mà khoan… Đấy là tin hôm qua, sáng 
nay lại có tin khác đây này… 

Kèo: - Đâu! Đâu?.. Đây phải không: “Địa phương thống kê khu 
đất dự án có 262 ngôi mộ, trong khi Công ty CT Việt Nam chỉ ghi 
nhận có 174. Lãnh đạo đơn vị thi công cho hay, nếu có mộ bị lấp, 
sẽ cho bốc đất để tìm và xin lỗi người dân”i. Thế là thế nào? Mới 
hôm qua nói như đinh đóng cột vậy mà sang hôm nay đã nói 
khác! Mà chuyện mồ mả tổ tiên người ta mà mấy ông này nói 
năng trợt lớt thế à? 
 
Cột: - Thì họ cứ tưởng đưa “con voi chui lọt lỗ trôn kim” được! 
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Kèo: - Mọi việc đều có nguyên cớ hết!.. 

Cột: - Nguyên cớ gì? Phải nói thẳng ra rằng: Mọi việc đều có cái 
GIÁ của nó cả!.. 

Kèo: - Thì đời là thế mà! 
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TỘI THẾ, KỶ LUẬT THẾ LÀ THẾ NÀO? 

Cột: - Kèo này, trong cuộc đời công tác của cậu, cậu đã bị kỷ luật 
bao giờ chưa? 
 
Kèo: - Đằng ấy truy lý lịch tớ đấy à? Hay … tổ chức giao cho cậu 
điều tra để chuẩn bị đưa tớ vào “Quy hoạch đào tạo kế cận” đấy? 
 
Cột: - Không truy mà cũng chẳng điều tra, quy hoạch gì hết, chỉ 
là tiện mồm thì hỏi chơi thôi. 
 
Kèo: - Chơi?.. Chuyện kỷ luật một con người mà là chuyện 
chơi?.. Sinh mạng chính trị chứ tưởng đùa à? 
 
Cột: - Thì đấy! Chính là chỗ ấy đấy, nên tớ mới muốn hỏi cậu, thì 
chưa chi cậu đã nhặng cả lên! 
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Kèo: - Thì ai bảo cậu lại nói “hỏi chơi thôi”. Vậy ý cậu muốn hỏi 
tớ chuyện gì, nói cụ thể ra xem nào? 
 
Cột: - Chuyện là thế này, có 1 sếp trong thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ được giao bị tố giác rồi sau đó bị cơ quan kiểm tra kết 
luận là đã “vụ lợi khi vay tiền của cá nhân là lãnh đạo doanh 
nghiệp thuộc phạm vi phụ trách”i, thì như thế gọi là mắc lỗi trong 
sinh hoạt hay phạm tội lợi dụng chức quyền trục lợi? 
 
Kèo: - Bản thân cái kết luận đã nói rõ rồi còn gì. Đó hiển nhiên là 
“tội lợi dụng chức quyền trục lợi”. Tớ vay cậu hay cậu vay tớ rồi 
ì ra không chịu trả, mới gọi là mắc lỗi trong sinh hoạt chứ. Nhưng 
nếu cứ lợi dụng tình bạn bè mà tớ hoặc cậu không chịu trả nợ 
nhau thì còn phải đưa nhau ra tòa nữa ấy chứ. Lúc ấy là tội chứ 
đâu còn là lỗi? 
 
Cột: - Được! Vậy tớ lại hỏi: Giả thiết nếu là một sếp phó, mà cậu 
lại có những “phát ngôn, phản ánh không chính xác, thiếu thận 
trọng về một số vụ việc” tại cơ quan mình, thì cậu có còn xứng là 
sếp nữa không?  
 
Kèo: - Phải nói ngay là tớ, cái thằng Kèo quê mùa này chẳng bao 
giờ dám mơ ước được làm sếp, dù chỉ là sếp phó! Còn đã làm đến 
chức ấy mà lại “phát ngôn, phản ánh không chính xác, thiếu thận 
trọng về một số vụ việc” thì đích thị là có động cơ xấu rồi, là 
phạm tội đặt điều vu khống đứt đuôi con nòng nọc rồi! 
 
Cột: - Như thế cũng lại là tội à? Mình cứ tưởng đấy chỉ là … lỗi 
trong sinh hoạt, nói năng bồng bột thiếu suy nghĩ? 
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Kèo: - “Pháp luật bất vi thân”, cậu đừng vì tớ là bạn bè nối khố 
mà tìm cách làm cho tớ nhẹ tội đó nghe chưa! 
 
Cột: - Cậu nói thế chứ tớ chả dám! “Mọi người đều bình đẳng 
trước pháp luật”, tớ được học điều đó từ lâu rồi, tớ hiểu!  
 
Kèo: - Thế còn định hỏi gì nữa không? 
 
Cột: - Còn!.. Tớ còn muốn hỏi thêm cậu điều này nữa: Một người 
nào đó bị phát hiện “khai nhận học vị tiến sĩ không đúng thực 
chất văn bằng được cấp”, người đó lại là đảng viên, thì theo cậu, 
anh ta có xứng đáng là đảng viên nữa không? 
 
Kèo: - Yêu cầu trước tiên khi được xét kết nạp đảng là phải khai 
báo lý lịch trung thực. Man khai văn bằng là phạm tội không 
trung thực rồi, là xuất phát từ lợi ích cá nhân rồi. Còn đâu là 
“chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong” nữa, tiên phong làm 
bằng giả à?!. Tự người đó phải thấy thế là không xứng đáng danh 
hiệu đảng viên chứ! 
 
Cột: - Thế mà có một ông sếp lớn, phạm tất cả các tội tớ nêu trên, 
lại chỉ bị kỷ luật… “bằng hình thức cảnh cáo” thôi đấy!  
 
Kèo: - Cái gì?... Tội thế, kỷ luật thế, là thế nào? 
 
Cột: - Là thế thế! 
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LẠI TRÒ… MÈO 
 
Kèo: - Cột này, xưa nay cái tình mẫu tử luôn luôn là thiêng liêng 
nhất! 
 
Cột: - Điều đó thì hiển nhiên rôi. Nhưng tại sao bỗng dung cậu lại 
đem chuyện mẫu tử ra đây nói nhỉ? 
 
Kèo: - Thì mình tự nhiên nghĩ đến, thì nói vậy thôi… 
 
Cột: - Không phải chỉ giống người mình mới có tình mẫu tử thôi 
đâu nhé. Nhiều con vật cũng hy sinh vì con ghê lắm. Ngay như 
cái giống mèo nuôi trong nhà, cũng thương yêu con hết mực 
nghe!  
 
Kèo: - Cái giống hay ăn vụng ấy, thì thương con nỗi gì? 
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Cột: - Đó là do cậu không biết đấy thôi, chứ cái khoản chăm con 
thì phải nói mèo là nhất! Này nhé, mèo đẻ, thường nuôi con hàng 
tháng trời, đúng không? Vậy mà cấm có ai trông thấy phân mèo 
con. Vậy chả nhẽ lũ mèo con không ỉa? Mà ỉa thì phân đâu? 
 
Kèo: - Thì người ta vẫn nói, “giấu như mèo giấu cứt” mà! 
 
Cột: - Làm sao mà giấu được?.. Mèo nhà tớ nuôi trên gác hai, ổ 
mèo đẻ để ngay gầm bàn. Làm sao mà giấu cho được? 
 
Kèo: - Thế thì không giấu được phân rồi!.. Vậy thì phân của lũ 
con đi đâu nhỉ?.. 
 
Cột: - Đi đâu ư?.. Đi vào miệng mèo mẹ chứ còn đi đâu! 
 
Kèo: - Mèo mẹ ăn phân mèo con? 
 
Cột: - Mình mà không nuôi mèo đẻ thì đâu có biết! Thoáng thấy 
có con con nào bậy ra, mèo mẹ dù có đang ngủ lơ mơ, vẫn chồm 
xuống, liếm sạch! 
 
Kèo; - Thế à?.. Cũng là bản năng giấu cứt của cái giống mèo thôi. 
Bản năng sinh tồn mà!.. Nhưng nghe kinh kinh, tởm tởm thế nào 
ấy… Chắc ngoài mèo ra, trên đời này, chả có loài vật nào thế, 
nhỉ?.. 
 
Cột: - Có đấy!.. Ngay trong loài động vật cao cấp đấy!.. 
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Kèo: - Ngay trong động vật cao cấp?.. Ý cậu nói loài người chúng 
ta?.. Vô lý, tớ chưa thấy chuyện đó bao giờ… Hay chuyện bên 
Tây bên Tầu gì đó chăng chứ ở nước ta làm gì có?.. 
Cột: - Bên Tây bên Tầu có mà bên ta cũng có! 
 
Kèo: - Thật thế ư?.. Cậu đừng có phịa chuyện nhé… Nói cụ thể 
xem nào? 
 
Cột: - Các doanh nghiệp có vốn FDI thì chả là Tây, Tầu thì là gì? 
Doanh nghiệp họ hầu hết đều tổ chức theo hình thức công ty mẹ 
công ty con, đúng không? Công ty mẹ thì ở nước họ, còn công ty 
con ở nước Nam ta, phải chửa?.. 
 
Kèo: - Đúng! 
 
Cột: - Thế cậu có biết mấy năm vừa qua, rất nhiều công ty con 
khai làm ăn thua lỗ không? Cục thuế Thành phố HCM nói rằng 
riêng năm 2010, có tới  gần 50% các công ty vốn FDI đều báo lỗ 
đấy? Thực tế kiểm tra cho thấy, chả có công ty con nào lỗ cả. Có 
điều họ giấu nhẹm cái khoản lãi đó đi để trốn khoản thuế phải 
nộp cho Nhà nước ta thôi… Giấu bằng cách “chuyển giá” về cho 
công ty mẹ, hiểu chửa?.. 
 
Kèo: - Đấy chính là cách công ty mẹ “liếm phân” của công ty 
con, đúng chửa? 
 
Cột: - Đúng thế!..  
 
Kèo: - Thế còn các doanh nghiệp Việt Nam ta, thuần túy vốn Nhà 
nước, chả nhẽ cũng có chuyện đó sao?.. 
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Cột: - Thì một khi đã có công ty mẹ, công ty con, thì mẹ nào chả 
thương con, con nào chả quý mẹ?..  
 
Kèo: - Thế thì thành “loạn” à?.. Mà họ làm cách nào được nhỉ? 
 
Cột: - Họ không làm kiểu các doanh nghiệp FDI, mà làm ngược 
lại. Nghĩa là công ty mẹ thì “lỗ”, còn lãi thuộc công ty con. Ví dụ: 
theo kết luận của đoàn kiểm tra (Bộ Tài chính), Tổng công ty 
(Mẹ) xăng dầu (Petrolimex) liên tục bán cho các thành viên của 
mình (Con đẻ), và kể cả đại lý ngoài hệ thống (Con nuôi) với giá 
thấp hơn giá vốn rất nhiều… Với chiêu này khiến Petrolimex 
càng ngày càng lỗ to (còn công ty con đương nhiên lài lãi lớn!). 
Từ tháng 1 đến 9, khoản chênh lệch do bán dưới giá vốn lên tới 
847 tỉ đồng, gián tiếp làm cho TCT bị lỗ 1.840 tỉ đồng, riêng CT 
“mẹ” lỗ 1.670 tỉ đồng. 
 
Kèo: - Nghĩa là với doanh nghiệp vốn trong nước, thì mèo con 
liếm phân cho mèo mẹ? 
 
Cột: - Chính xác! Đấy, tiến sĩ Lê Dăng Doanh vừa nói xong đấy: 
“cần phải làm sáng tỏ bởi lỗ “mẹ”, thông qua việc chuyển lợi 
nhuận sang Công ty “con”, bản chất cũng là chuyển giá nhằm bớt 
phải nộp thuế, nộp tiền vào ngân sách”. Ông Lê Hoàng Hải - Cục 
phó Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính) cũng nói: “Tăng phí hoa 
hồng như vậy chắc chắn có sự bắt tay, móc ngoặc ở đây giữa CT 
xăng dầu và đại lý. Cần phải thanh tra làm rõ, xử lý chứ không 
thể bắt người tiêu dùng gánh chi phí hết sức vô lý này”, ông 
Doanh nói.   
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Kèo: - Phải xử lý nghiêm! Tiến sĩ Doanh nói đúng quá. Nhưng 
vấn đề là bao giờ xử, hay lại “lâu, cứt trâu hóa bùn”? Đúng là 
trò… mèo ! 
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CƯỜI VÀO… MŨI! 

Cột: – Tớ hỏi cậu câu này, Kèo này… 

Kèo: – Hỏi câu gì thì hỏi đi? 

Cột: – Cái sự cười của con người ta có liên quan gì đến cái mũi 
không nhỉ? 

Kèo: – Liên quan gì á?.. Để xem nào… À! Khi cười thì thường 
cái mũi nó… hơi nhăn lại, đúng chưa?…  

Cột: – Đúng mà chưa đủ! Bởi khi cười, không chỉ mình cái mũi 
nhăn lại, mà hai con mắt cũng nheo theo… Rồi cái môi cũng 
động đậy làm hở những chiếc răng ra… Tớ hỏi là hỏi cái sự liên 
quan của cái cười với riêng cái mũi thôi cơ. 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
378 

 

                                                                                                                                                 
Kèo: – Cái cười liên quan riêng với mỗi mình cái mũi thôi?.. Điều 
ấy thì tớ chịu. Cậu nói tớ nghe xem nào? 

Cột: – Chịu hả?.. Cố nghĩ xem… 

Kèo: – Tớ chịu thật. Cậu nói đi… 

Cột: – Vậy trước khi nói, tớ hỏi cậu thêm một câu, cậu có biết 
chuyện “cậu bé vàng” Diego Maradona sau khi vượt qua một loạt 
các ứng viên sáng giá khác là Carlos Bianchi, Miguel Angel 
Russo và Sergio Batista, trở thành HLV trưởng đội tuyển 
Argentina (Ngày 29 tháng 10 năm 2008). Trước dư luận cho rằng 
ông “không đủ kinh nghiệm” để dẫn dắt đội tuyển quốc gia, 
Maradona đã có thái độ thế nào? 

Kèo: – Thái độ thế nào?.. Tớ cũng không biết! 

Cột: – Cậu này ít đọc báo quá, hỏi cái gì cũng không biết. Chuyện 
là thế này: Khi được báo chí phỏng vấn, Maradona đã “phản 
pháo”: “Tôi cười vào mũi những kẻ chỉ trích tôi”. 

Kèo: – “Cười vào… mũi”?.. 

Cột: – Đúng!.. Cười vào mũi!.. Lại kể cậu nghe thêm chuyện này 
nữa nghe: Ngày 14/08/2011 báo pháp luật TP HCM khi viết về 
những chuyện bi hài trong quá trình diễn ra giải V-League 2011 
sắp “khóa sổ”, đã trích ý kiến của chuyên gia Trần Văn Phúc: 
“Năm nay VFF bị đặt vào thế khó ăn khó nói đây. Tổng kết giải 
“tốt đẹp” hay “thắng lợi” là không được. Nói thật thì dở quá. 
Khó nhất là nói sao đừng để người ta cười vào mũi”!  
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(http://phapluattp.vn/20110813111911121p0c1020/chuyen-gia-
tran-van-phuc-vff-noi-doi-nguoi-ta-cuoi-vao-mui.htm), 

Kèo: – Sao không nói cười vào đâu lại nói cười vào mũi? Cái mũi 
thì có tội tình gì nhỉ? Ví dụ sao người ta không nói “cười vào 
mồm”, “cười vào mắt”, “cười vào… tai”, mà cứ nhất thiết phải 
“cười vào mũi”?..  

Cột: – Tại sao ấy à?.. Theo tớ thì tại trên bộ mặt của bất cứ động 
vật nào, cái mũi bao giờ chả… cao nhất?  

Kèo: – Ừ nhỉ! 

Cột: – Không chỉ cao hơn các bộ phận khác của mặt, mà cái mũi 
còn là thứ luôn được người người… “nể trọng” nữa. 

Kèo: – Cái mũi mà cũng được người người nể trọng?.. Cậu nói 
thế nào chứ, tớ không tin được! 

Cột: – Không tin? Thế cậu biết câu nói dân gian: “vuốt mặt phải 
nể mũi” không? 

Kèo: – Câu đó ai chả biết! Vậy có nghĩa rằng… người ta chọn cái 
mũi để cười là vì nó cao hơn và đáng nể hơn những cái khác của 
bộ mặt? 

Cột: – Cũng có khi nhận thấy, nếu chỉ cười mỗi cái mũi – “vật đại 
diện” thôi thì chưa đủ, lúc ấy, người ta chọn cách cười mang tính 
tổng hợp hơn, đó là… “cười vào mặt”!..  
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Kèo: – Ra thế đấy!.. Quả cậu là thằng biết nhiều, tớ công nhận. 
Nhưng, bây giờ đến lượt tớ hỏi lại cậu nhé? 

Cột: – Tớ biết đến đâu, sẵn sàng trả lời cậu đến đấy. Hỏi đi. 

Kèo: – Vậy vừa rồi, một sếp lớn của ngành điện khi “tiết lộ” mức 
lương của nhân viên trong ngành năm 2010 là 7,3 triệu đồng/cán 
bộ, sếp ấy đã nói gì cậu có biết không? 

Cột: – Dễ ợt, cái đó thì báo nào chả đưa tin. Sếp đã “ngậm ngùi” 
nói rằng: “Là tổng giám đốc, tôi rất đau lòng khi lương của cán 
bộ tập đoàn chỉ có ngần đó”, đúng chửa? 

Kèo: – Giỏi! Nhưng chưa đủ, ông sếp này trước đó đã nói rất cụ 
thể rằng: “… có thể mức thu nhập của cán bộ EVN cao hơn song 
lương để hạch toán vào chi phí giá thành điện thì “chỉ ở mức 7,3 
triệu đồng/cán bộ” và “đây là mức tương đối thấp, nếu ở nông 
thôn thì có thể được, còn ở thành thị thì không thể sống được”. 

Cột: – Nghĩa là mức 7,3 triệu đồng chỉ là con số hạch toán, còn 
thực tế thì mức thu nhập của nhân viên ngành này còn cao hơn 
nữa? 

Kèo: – Không, đã trích dẫn, phải trích dẫn thật chính xác, sếp 
không khẳng định cao hơn mà chỉ nói… “có thể cao hơn”!.. 

Cột: – Thế mà trong khi đó, cũng năm 2010, lương bình quân của 
ngành ta lại rất “khiêm tốn”, chưa đến 2,2 triệu/đầu người. Nghĩa 
là không bằng 1/3 lương bình quân của EVN!  



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
381 

 

                                                                                                                                                 
Kèo: – Ông bộ trưởng cấp trên trực tiếp của sếp ấy có lý giải 
chuyện lương ngành điện cao là vì họ có mấy khoản phụ cấp lên 
tới 25% so với các ngành nghề khác. Và còn khuyên không nên 
láy lương ngành nọ so sánh ngành kia… 

Cột: – Nói lạ! Thứ nhất, cứ cho cái con số 25% đó là đúng, thì nó 
cũng chỉ tạo chênh lệch tăng ¼ chứ không phải là gấp 3 lần. Thứ 
hai, trong hệ thống các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, mỗi 
ngành nghề có thể có sự chênh lệc thu nhập, nhưng lương thì cả 
nước là một chế độ, trong đó những yếu tố nghề nghiệp khác biệt 
đã được điều chỉnh bằng hệ thống hệ số như ngài bộ trưởng nọ đã 
nói.   

Kèo: – Ôi! May mà sếp ấy không phải là sếp của ngành mình, 
chứ nếu làm sếp ngành mình, khi biết lương của anh em ta thấp 
đến mức ấy, chắc chắn sếp sẽ… khóc, chứ đâu chỉ “đau lòng” với 
“ngậm ngùi”, nhẩy?.. Hai đứa mình khéo phải khênh chậu đến 
đựng nước mắt của sếp, cũng nên, chứ không thì lênh láng ra cả 
phòng làm việc mất!.. 

Cột: – Sếp khóc là cái chắc. Lương đã quá thấp, thưởng lại chả 
mấy khi có, có cũng đâu nhiều như bên ngành của sếp ấy… Mà 
đấy là ngành ngài mấy năm qua đều… lỗ đấy. Cậu biết không, 
“tại buổi họp báo chiều ngày 19/11, EVN đã công bố số lỗ năm 
2010 trong việc sản xuất, kinh doanh điện, chưa kể các công ty cổ 
phần điện do doanh nghiệp này góp vốn là 10.162 tỉ đồng” lận!.. 
Ngành ngài mà không lỗ, chắc lương nhân viên còn phải gấp mấy 
lần nữa cơ!.. (http://tintuc.me/kinh-te/Thi-truong/TGD-EVN-dau-
long-vi-luong-can-bo-7-3-trieu-dong-thang/214359.html). 
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Kèo: – Tớ còn cho rằng, sếp EVN mà biết tường tận cánh mình 
lao động vất vả như thế nào, tăng ca tăng giờ làm việc ra sao, 
chắc chắn sếp sẽ cười vào mũi cái ngành mình nữa ấy chứ, 
nhẩy?!. 

Cột: – Đúng rồi! Cười thối mũi ra ấy chứ. Mà không chỉ cười có 
mỗi cái mũi thôi đâu nhá, sếp còn cười cả vào cái mặt chúng 
mình nữa cơ, Kèo ạ!.. 
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KÈO CỘT BÀN CHUYỆN… HỐI LỘ 

Cột: – Kèo ơi! Tớ hỏi cậu điều này, cậu có thể không trả lời, 
nhưng đã trả lời, cậu phải hứa là trả lời trung thực! 

Kèo: – Gì mà hôm nay cậu rào đón ghê thế?.. Tớ với cậu xa lạ gì, 
hiểu nhau quá rồi còn gì… Nhưng thôi được, chắc là cậu cũng 
chả nỡ làm điều gì đó hại tớ, vậy nên… tớ hứa! 

Cột: – Hay lắm! Câu hỏi của tớ là: Cậu đã đi… hối lộ ai đó ba 
giờ chưa?  

Kèo: – Đi hối lộ ai á?.. Nghe ghê ghê thế nào ấy… Nghe cứ như 
cậu đang đóng vai thanh tra hoặc công an… điều tra tớ vậy! 

Cột: – Tớ không điều tra, chỉ muốn biết thôi… Không có ý hại 
cậu, cậu biết rồi mà. 
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Kèo: – Nhưng mà cái cậu muốn biết ấy nó… động chạm lắm, nó 
“nhạy cảm” lắm!.. Tớ sợ nếu tớ nhỡ mồm thì… Nhưng thôi được, 
song cậu phải hứa với tớ là đây chỉ là câu chuyện tâm sự riêng 
của hai đứa với nhau thôi nhé. Cấm không được kể lại cho bất cứ 
ai nghe chưa? 

Cột: – Hây lắm! Tớ hứa. Thế nói ra xem nào? 

Kèo: – Nói trắng ra là đi “hối lộ” thì ghê ghê thế nào ấy, thôi thì 
ta cứ chọn một cái cụm từ nào nhè nhẹ một chút, tế nhị một chút, 
như là… đi “đưa quà chạy chọt” chẳng hạn! 

Cột: – Ừ thì đi “đưa quà chạy chọt”! Thế cậu đã…  

Kèo: – Cái chuyện đó thì có! 

Cột: – Cụ thể cái cậu gọi là “quà” ấy là cái gì vậy? 

Kèo: – Một túi bánh ngọt… với một chiếc phong bì! 

Cột: – “Quà” thì túi bánh ngọt đủ gọi là quà rồi, sao lại phải 
thêm chiếc phong bì?  

Kèo: – À, bây giờ “mốt’ nó thế. “Thời văn hóa phong bì” mà. 
Cậu cũng biết quá đi rồi, còn hỏi tớ làm gì! 

Cột: – Thế sao không chỉ đưa phong bì thôi cho nó “kín đáo”, lại 
phải đưa kèm túi bánh ngọt? Mà chắc là “chất” chứa trong cái 
phong bì có… giá trị hơn rất, rất nhiều lần túi bánh ngọt, đúng 
không?.. 
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Kèo: – Lại còn hỏi thế nữa!.. Nhưng đưa mỗi cái phong bì cho 
người ta thì có mà ngượng chết. Người đưa ngượng, người nhận 
cũng ngượng! Đưa túi bánh, trong túi bánh có phong bì thì… chả 
ai ngượng cả! Ai cũng nhìn nhau cười phe phé, mặc dù tâm trạng 
hoàn toàn ngược nhau… 

Cột: – À ra thế! Không biết ai là người đầu tiên sáng tác ra cách 
đưa “quà” kiểu “2 trong 1” ấy nhỉ?.. Tớ nghĩ phải đề nghị tặng 
“bằng sáng kiến phát minh” cho người ấy!.. 

Kèo: – Cậu nói… chỉ có đúng trở lên thôi! 

Cột: – Vậy, cái lần cậu đưa hối lộ… à… đưa quà ấy, là nhằm 
mục đích gì vậy?.. 

Kèo: – Đi xin việc cho thằng cháu con bà chị. 

Cột: – Thế thì số “tờ’ đựng trong cái phong bì hôm ấy, chắc chắn 
cũng phải “nặng đô” nhỉ?!.  

Kèo: – Cậu tò mò quá đi!.. 

Cột: – Tớ xin lỗi!.. Vậy kết quả việc ấy thế nào? 

Kèo: – Cháu mình đã đi làm được ba năm nay rồi. 

Cột: – Công việc tốt chứ? 

Kèo: – Chắc vậy. Có điều nếu thằng bé cứ chỉ làm nhân viên như 
hiện nay, thì bố mẹ cháu… buồn và lo lắm… 
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Cột: – Sao lại buồn và sao lại lo? 

Kèo: – Buồn và lo đều chỉ vì một vấn đề thôi… 

Cột: – Vấn đề gì? 

Kèo: – Vấn đề tế nhị và nhạy cảm lắm! 

Cột: – Hé lộ cho mình một chút xem nào? 

Kèo; –  Hình như cậu cứ thích xoáy vào nỗi đau của người khác 
như vậy ư?.. Sao cậu không thử đặt mình vào hoàn cảnh vợ chồng 
bà chị mình xem, nuôi con ăn học bằng ấy năm trời, tốn kém đủ 
điều, tốn kém đủ kiểu, tốn kém mọi vẻ… “Quà” rải từ năm học 
mẫu giáo tới năm cuối đại học, mỗi năm ba bốn bận… Vét hết, 
bán hết, hết rồi thì bấm bụng đi vay, cốt sao nuôi con ăn học nên 
người. Thế mà, đến khi “chạy” có được công ăn việc làm rồi, mà 
chỉ làm nhân viên quèn, trần xì chỉ có lương, không có bổng lộc 
gì, thì làm sao bố mẹ trả được nợ? Làm sao có tiền cưới vợ, đẻ 
con?.. 

Cột: – Nhưng ở nước ta, lương nhân viên với lương cán bộ lãnh 
đạo có chênh nhau nhiều đâu. Làm sao giải quyết được nỗi băn 
khoăn của cậu? 

Kèo: – Lương thì nói làm gì. Cái chính là bổng, là lộc, là lậu! 

Cột: – Là những thứ… “quà” như chính cha mẹ thằng cháu cậu 
đã từng dùng để đưa… 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
387 

 

                                                                                                                                                 
Kèo: – Đại loại thế!.. Cậu lạ gì nữa mà còn hỏi!.. 

Cột: – Có nghĩa là: Gia đình tôi tốn bao nhiêu là “quà” mới có 
được cái vị trí việc làm này, chứ đâu phải tự nhiên mà có! Vậy 
thì, bây giờ tôi phải có trách nhiệm giúp bố mẹ trang trải các chi 
phí mà họ đã bỏ ra trong suốt thời gian qua chứ? Rồi tôi còn 
phải lo cho chính cuộc sống của mình nữa… Do vậy, không thể 
chỉ trông vào mỗi khoản lương ít ỏi được, mà phải… “tính”, 
không “tính” kiểu này thì “tính’ kiểu khác?      

Kèo: – Đúng. Ai cũng phải thế thôi, không thể sống “cao đạo” 
được! Cao đạo thì chỉ có mà đói cả nhà, cả họ!.. 

Cột: – Ra thế!.. 

Kèo: – Tớ ví von thế này chắc chưa chuẩn, nhưng cũng phần nào 
nói được nội dung vấn nạn này, đó là “sóng trước đổ đâu, sóng 
sau đổ đấy” – khép kín một vòng tròn 

Cột: – Và sau một vòng này thì một vòng tròn mới lại bắt đầu… 
Một kiểu đèn cù… Tít mù nó lại vòng quanh!.. “Khen ai khéo vẽ 
ối a cái đèn cù!.. Đèn cù, đèn cù là đèn cù!..”, đúng không?!. 

Kèo: – Thì đúng là thế đấy! Đều là do hoàn cảnh đưa đẩy, bắt 
buộc chứ bản thân mỗi người, đâu có phải ai cũng sẵn có thói xấu 
thích… “lậu nhiều hơn lương”? 

Cột: – Tớ nhớ đến một câu được thầy cô và cha mẹ dạy cho từ 
bé: “Người ta vốn tính bản thiện”.  
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Kèo: – Đúng! 

Cột: – Nhưng hoàn cảnh đã buộc tôi, buộc anh chị, buộc họ… 
phải hành động khác với chính lương tâm của chính mình! Ôi! 
Không biết cái nạn này nên gọi là gì nhỉ và quan trọng hơn là 
làm thế nào để ngăn chặn được nó đây? Ngăn từ gốc, chứ không 
phải từ ngọn; ngăn bằng hành động hiệu quả chứ không phải 
bằng lời nói suông… 

Kèo: – Và cuối cùng, câu hỏi của cậu phải chuyển đến ai là đúng 
địa chỉ nhất đây?!.. 
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“Tôi không hề minh họa. Tôi kể lại sự thật”  
(PHÙNG QUÁN) 

 

 
 
 

truyện ký 
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TÚP NHÀ NHỎ ĐẦU CON NGÕ HẸP 
Túp nhà một tầng, mái ngói, thấp tè, nằm chắn ngay đầu 

ngõ; một căn ngõ hẹp như không thể hẹp hơn. Đó là nhà của  gia 
đình ông già, trước từng là bộ đội kháng chiến chống thực dân 
Pháp, rồi từng là cán bộ tổ chức một công ty xây dựng, về hưu. 
Ông vốn quê miền Trung, tập kết ra Bắc hồi năm năm tư, rồi lấy 
vợ, đẻ con và ở hẳn lại Nam Định cho đến nay. Vợ ông cũng là 
công nhân dệt về hưu; một thời cũng nổi đình đám, được suy tôn 
là chiến sĩ thi đua nhiều năm liền, ngang ngửa với một nữ anh 
hùng lao động cùng thời với bà (người ta bảo, đáng nhẽ bà mới 
xứng đáng là anh hùng, nhưng do lúc  ấy bà đã có gia  đình, mà 
người kia  thì còn thanh niên, son rỗi lại … ưa nhìn hơn.  Chả biết 
chuyện đó thực hư thế nào?).  
 

Trong túp nhà này, lúc nào cũng ẩm thấp và tối như hũ 
nút, tối như cuộc đời của những con người sống trong đó. Vợ 
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chồng ông có hai con trai, một đứa bị thần kinh, một đứa mắc vào 
ma túy. Cả hai thằng đều không công ăn việc làm, sống vạ vật 
trên khắp các đường phố, thi thoảng mới đáo qua về nhà. Mỗi lần 
về là một lần tai họa cho bố mẹ chúng. Đứa thì  đập phá cái này 
Acái nọ, đứa thì  đòi tiền, không đòi thì lấy cắp, lấy bất cứ thứ gì 
có thể bán ra tiền, để đi giải tỏa cơn nghiện đang vò xé cơ thể 
còm cõi của hắn. Những năm trước, mỗi lần bọn con cái đập phá, 
chửi bới, hàng xóm còn nghe thấy tiếng quát tháo của ông, hoặc 
tiếng khóc than rên rỉ của bà. Nhưng gần đây thì không. Khi sự 
đau khổ đã  đạt tới cùng cực, thì mọi âm thanh, đều nghẹn lại nơi 
cổ họng! 
 

Ngoài những lúc cãi nhau hoặc con cái đập phá, còn hàng 
xóm tịnh không nghe thấy trong căn nhà ấy phát ra bất cứ một âm 
thanh nào khác. Không tiếng tivi, không tiếng trẻ thơ, không một 
tiếng nói và càng không một tiếng cười! Họa hoằn lắm mới thấy 
có một ai đó hỏi thăm tìm  đến nhà. Đấy cũng là lúc hàng xóm 
nghe thấy tiếng kẹt cửa và tiếng chào hỏi nhát gừng. Nhưng một 
thoáng thôi lại chìm vào im lặng.  
 

Cái thời đương chức, ông cũng danh giá lắm. Tuy không 
có chức sắc gì, nhưng ông rất được nể sợ, vì nhiều năm liền nắm 
khâu tuyển dụng lao động trong cơ quan. Ngày  ấy, khách khứa 
nhà ông đông lắm, đủ các hạng người. Ông như một thần tượng, 
mà ai đứng trước ông cũng phải  khúm núm, xun xoe; vì mọi 
người đến cũng chỉ một mục đích nhờ cậy ông xin cho mình hoặc 
cho con cháu vào làm công nhân công ty. Hồi ấy, nạn tiêu cực  
chưa lớn lao như bây giờ. Mỗi lần xin việc, người ta chỉ biếu ông 
vài mét vải, cái phích nước nóng Rạng Đông, tút thuốc Điện 
Biên, hoặc vài yến gạo quê. Tịnh không có phong bao phong bì 
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như sau này. Nhưng để có được những thứ quà con con đó, ông 
phải giở nhiều thủ đoạn, khi thì dọa “trường hợp này khó lắm!”, 
lúc lại hứa xa xôi: “Thủ trưởng đã nhận lời thì tôi  phải chấp hành 
nghiêm chỉnh rồi. Nếu có trở ngại gì, thì  đó là khách quan mà 
thôi. Cứ yên tâm về đợi, tôi sẽ cố gắng giúp!”.  
 

Hứa vậy, nhưng ông dễ quên lắm. Phải có cái gì đó giúp 
ông ghi nhớ lời hứa của mình. Điều này thì đã có nhiều người đi 
trước, đúc rút kinh nghiệm, sẽ mách bảo cho. Vậy mà cũng có lần 
ông quên, cho dù đã nhận quà của đương sự đầy đủ, lại đậm đà là 
đằng khác!  

 
Thế là lần ấy ông đã bị tai nạn nghề nghiệp. Cái thằng cha 

ấy mất trí thế nào, chờ mãi không thấy ông đưa giấy gọi đi làm, 
hỏi ông thì ông cứ ỡm ờ, không ra giải quyết, mà cũng không ra 
từ chối. Điên tiết, hôm ấy hắn tìm  đến gây sự với ông ngay ở cơ 
quan. Trước thái độ hung hăng đó của đối phương, đáng ra ông 
nên đấu dịu, hòa hoãn, thì không hiểu “ma đưa lối, quỷ dẫn 
đường” thế nào,  ông lại chối, không nhận đã hứa giải quyết 
trường hợp ấy. Thế là cái thằng cha mất trí nọ bèn nổi khùng: 
 

-  Mày ăn tiền của tao, chính vợ chồng tao đến đưa cho 
mày tận nhà mày. Mày nhận xong thì hứa giải quyết. Vậy mà bây 
giờ mày cãi không hứa. Thế thì cái mồm mày là cái mồm gì? Nó 
có đáng để tao nhét… -  xin lỗi độc giả - c…t vào không? 
 

Lý ra, đến nước ấy, thì ông nên thôi  đi, nhưng lại thêm 
một lần nữa, ông mắc dại: 
 

- Mày giỏi thì cứ làm đi, tao thách mày đấy! 
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Và quả cũng không ai có thể ngờ, sự việc sau đó lại diễn ra 
xấu đến mức như vậy. Cái tay khùng kia, nghe xong lời thách đó, 
liền chạy thẳng xuống nhà vệ sinh công cộng. Lát sau, hắn trở lại  
với một đùm lá sen trong tay. Trước đông đủ mọi người trong cơ 
quan, hắn dùng tay trái túm lấy gáy ông cán bộ tổ chức, kéo ra 
sau. Còn tay kia, mở túm lá sen, ấp thẳng lên mặt ông này, vuốt 
mạnh từ cằm lên trán ông ta! Ôi! Ghê tởm quá! Lúc này toàn mặt 
ông dính đầy phân tươi, lẫn cả những con bọ trắng hếu, nhờn 
nhợt, nhớp nháp, bóng nhẫy, bò lỏm nhổm! Thật tởm lợm và thối 
nữa, thối rinh lên! Không thể tưởng tượng được! Không thể nào 
tưởng tượng được! Có rất nhiều tiếng phụ nữ khạc nhổ và kêu 
thất thanh. Đàn ông thì không kêu, nhưng trong tình thế ấy, chẳng 
ai dám đến gần ông và tên khùng kia. Người ta đợi xem ông  cán 
bộ tổ chức phản ứng thế nào. Nhưng không, tuyệt nhiên ông 
không phản ứng gì với kẻ đã hành nhục ông. Cứ giữ nguyên bộ 
mặt đầy phân tươi và dòi bọ như thế, ông đi lên văn phòng gặp 
lãnh  đạo công ty. Chỉ khi lãnh  đạo cho lập biên bản bắt hai bên 
cùng ký vào, ông mới lặng lẽ ra vòi nước rửa mặt và cởi bỏ chiếc 
áo đại cán mặc ngoài, chiếc áo cũng đã bê bết phân và dòi. 
 

Ít tháng sau, Tòa án xử, buộc tên vô lại đã trát phân lên 
mặt ông, sáu năm tù giam. Còn ông, được thuyên chuyển làm 
công việc khác cho đến tuổi về hưu. 

 
Bây giờ thì hai con người vô phúc ấy, vô tình lại mua nhà 

nằm cùng trên con ngõ hẻm này. Mối thù năm xưa hẳn chưa 
nguôi ngoai đối với cả hai người. Ngõ quá hẹp, nên họ vẫn 
thường xuyên gặp nhau, thậm chí sát mặt nhau. Không ai chửi bới 
ai, nhưng cũng không ai chào hỏi ai. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi 
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một cách bức bối, ngột ngạt như chính cái ngõ hẻm của họ. Cho 
đến một ngày…  
 

Thằng con trai quý tử nghiện ngập của ông cán bộ tổ chức, 
dính vào một vụ buôn bán ma túy, bị bắt quả tang, bị tù chung 
thân. Hẳn là vì hắn túng tiền quá, làm liều. Tiếp đến, vài tháng 
sau, đến lượt thằng con thần kinh, không biết đi đứng thế nào, bị 
chiếc xe tải chở cát san lấp cán phải. Tên lái xe vô lại, phát hiện 
ra nạn nhân còn ngoắc ngoải, liền lùi xe, cán thẳng lên người 
thằng bé. Máu nó vọt ra phun đầy gầm chiếc xe tải đầy ắp những 
cát là cát (Chiếc xe đang chuyên chở cho một công trường xây cất 
ngôi biệt thự của sếp nào đó, nằm gần quốc lộ). Tàn bạo quá! Độc 
ác quá, độc ác còn hơn cả dã thú! Nhưng đấy là cách hành xử cố 
ý của mấy hung thần xa lộ nơi đây. Lý của chúng là: “Đằng nào 
gây tai nạn cũng phải đi tù rồi, thêm vài năm bóc lịch, vẫn hơn 
phải chăm nuôi nạn nhân suốt đời!”. Trước đấy, những người đi 
đường nói rằng, vẫn còn nghe rõ tiếng kêu thất thanh của nạn 
nhân, khi nó nhìn thấy chiếc xe tải đang lùi đến gần.  

 
Hôm đưa ma thằng con điên, hàng xóm đến rất đông. Có 

cả hai vợ chồng tay đã từng trát phân tươi lên mặt ông, đến viếng 
và tiễn đưa tới tận nghĩa trang, mới quay về. Mối thâm thù, hẳn 
thế là đã được giải tỏa? Chỉ biết rằng, căn nhà nhỏ đầu ngõ, từ 
nay đã có bóng người ra vào thăm hỏi, trò chuyện, trong đó có cả 
vợ chồng kẻ thù năm xưa của chủ nhà. Không còn cảnh vắng lặng 
hồi nào. Hàng xóm đã nghe thấy trong nhà có tiếng nói, tiếng ti 
vi, lại có cả tiếng cười nữa  –  toàn là những âm thanh hiếm thấy 
bấy lâu nay.  
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Sự sống hình như đã trở lại với túp nhà nhỏ đầu con ngõ 

hẹp này. Túp nhà một tầng, mái ngói, thấp tè!   
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“NGƯỜI LÁI ĐÒ TRÊN SÔNG PÔ KÔ” 
Nhưng tuổi trẻ chúng tôi 

Không ít người đang lỡ thì, mai một. 
Theo năm tháng cuộc đời 

(Phạm Thị Xuân Khải) 
 
 

Trong buổi họp mặt đồng môn kỷ niệm 50 năm ra trường, 
Ban tổ chức có chương trình ghi hình và ti ếng nói tâm sự tất cả 
các bạn. Người dẫn chương trình cho bi ết như thế, và nói: Nửa 
thế kỷ là một  đời người, với biết bao bể dâu, bao kỷ niệm vui 
buồn. Địa điểm trường cũ thì vẫn đấy, nhưng mái trường trung 
học Nguyễn Khuyến xa xưa, không còn nữa! Thành phố Nam 
Định thân thương vẫn mang tên cũ, nhưng địa giới, cảnh vật, con 
người... thảy đều đã đổi thay.  
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Chị ngồi đấy, im lặng lắng nghe tâm sự của từng người 

một. Đúng là mỗi người một số phận: có người tiếp tục học lên 
cao, có người phải rẽ ngang tìm nghề kiếm sống. Có bạn còn ở 
trong nước, nhưng cũng không ít bạn phải long đong nơi đất 
khách quê người. Có người cầm bút và có người cầm súng. Có 
người thành danh, có người là dân thường. Có người là tỉ phú, có 
người đến nay vẫn lận đận chuyện áo cơm. Giọng người dẫn 
chương trình làm chị cảm thấy trong l òng như đang dâng lên một  
nỗi buồn vu vơ... 
 

Đến lượt ghi hình người ngồi cạnh chị: một chị bạn đã  ở 
tuổi gần bảy mươi, sống độc thân cũng ngần ấy năm như chị:  
 

-  Tôi là... sau khi học xong cấp II, cấp III ở quê nhà, rồi 
được sang học ở Liên Xô. Sau này, khi về công tác ở Nhà xuất 
bản Ngoại văn, tôi lại được sang Pháp học một năm. Tôi có hai 
cái yếu, một là không biết làm giàu; hai là cái mà mọi người làm 
được, thậm chí có người làm đi làm lại đến mấy lần, thì tôi lại 
không làm được(!).  
 
Mọi người cười ồ, nhưng hẳn là ai cũng đều nước mắt chảy trong 
tim. Sau này, khi đọc bài viết này, chị có  gửi thư cho tôi, có 
đoạn: “Tại sao mọi người lại cứ thích nhắc  đến sự cô đơn và cho 
rằng những người lựa chọn cách sống như cách sống của mình là 
cô  đơn, là đáng thương? Lẽ nào con người ta không phải là khi 
sinh ra đã cô đơn và cả khi chết đi, cũng chỉ có một mình?” 
(Nguyễn Thị Thìn-  thư gửi Tr.H.Thuận mấy ngày trước Tết Kỷ 
sửu). 
 

Rồi cũng đến lượt chị thổ lộ tâm sự cùng bè bạn: 
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-  Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Oanh... không có biệt hiệu gì  

cả! Học xong lớp bảy, tôi đi học Trung cấp Nông Lâm. Ra trường 
có về công tác ở quê hương và được cử đi học Đại học Kinh tế 
Quốc dân. Năm 1968 vô Nam và từ đấy trở đi sang hẳn nghề nhà 
báo! Hai chữ nhà báo chị nói rất nhẹ, vừa như muốn nói, vừa như  
không. Có người nhắc chị: 
 

- Là tác giả phần lời bài hát...? 
 

Chị im lặng! Người đó lại nhắc lại: “Chị phải nói cái chỗ 
đó...!”. Nhưng chị kiên quyết: 
  

- Không! Không! Không! Không! 
 

Bốn lần khẳng định một chữ “Không”! 
 

Tôi tìm thấy trên một trang web: “...Thời gian cao điểm từ 
mùa khô năm 1965 đến mùa mưa năm 1968, có đêm Puih San 
chở hơn 30 chuyến đò với hàng trăm lượt bộ đội và hàng hóa qua 
sông an toàn phục vụ bộ đội ta mở chiến dịch đánh trận Plei Me 
ở huyện Chư Prông. Tám mùa rẫy cầm chèo, dưới mưa bom, bão  
đạn, Puih San đã  được hai niềm vui lớn: được vinh dự đứng 
trong hàng ngũ vinh quang của Đảng (ngày 21-1-1965) và đi dự 
báo cáo điển hình tại Đại hội  chiến sĩ thi đua Mặt trận B3 và của 
Miền. Chiến công hiển hách của Puih San đã mang lại nguồn 
cảm hứng cho các văn nghệ sĩ-chiến sĩ. Nhà thơ Mai Trang sáng 
tác bài thơ: “Người lái đò trên sông Pô Kô” và nhạc sĩ Cẩm 
Phong phổ nhạc bài thơ này... “.  
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Trước  đây, từ lâu rồi, tôi đã mang máng biết, chị chính là 

Mai Trang, cho đến một ngày, không biết ai đó đã đưa cho tôi bài  
báo viết khá chi tiết về tác giả cùng hoàn cảnh ra đời bài hát, trên  
đó có in bức ảnh của chị, khi chị sang Liên Xô, thì  điều mang 
máng ấy đã được khẳng định! Vẫn trên trang web: “Bài hát ấy 
thường xuyên được truyền đi trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt 
Nam trong suốt thời kỳ đánh Mỹ như tiếng kèn xung trận giục 
giã, thôi thúc  đồng bào và chiến sĩ cả nước noi gương chiến đấu 
mưu trí, dũng cảm  của A Sanh (bí danh của Puih San) xông lên 
phía trước “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào...”.  
 

Định  mít  đọc thấy đoạn viết này, bảo: Chính tao đã hành 
quân ngang qua dòng sông Pôkô và khi đêm đêm nghe bài hát đó 
từ chiếc máy thu thanh bỏ túi, bọn lính chúng tao được cổ súy rất  
hăng! Tao lúc  ấy đâu có ngờ, lời bài hát lại là của Oanh, cô bạn 
cùng lớp! Mai Trang(*) đã thực sự trở thành “Người lái đò tinh 
thần” đưa bộ đội ta vượt qua không chỉ con sông Pôkô cụ thể, mà 
là tất cả các sông suối Trường Sơn hùng vỹ!  
 

Nhà văn Trung Trung Đỉnh viết: “Lời ca giản dị, nét nhạc 
thiết tha trong sáng đậm chất dân ca Tây Nguyên ấy đã quấn quýt 
với tâm hồn người lính trẻ chúng tôi. A Sanh, ấy là cái tên được 
nhà thơ, nhà báo Mai Trang sáng tác dựa trên một nguyên mẫu 
có thật. Ngay cả nhà thơ cũng không biết rằng, tên nhân vật của 
mình ngay sau khi ra  đời liền trở thành biểu tượng, thành cái tên 
chung cho những người lái đò trên các dòng sông ở Trường 
Sơn”. “Câu chuyện vừa giản dị vừa khá ly kỳ về sự tích bài hát 
Người lái đò trên sông Pô- Cô suốt hai mươi năm qua cho tới 
hôm nay nó vẫn còn nguyên vẹn vẻ giản dị và sự lạ kỳ”. 
(www.vnmusic.com.vn) 
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Đoạn văn trên cho ta thấy, Trung Trung Đỉnh rất biết ai là 

tác gi ả lời bài hát; thậm chí còn biết khá rõ! Nhưng ta hãy  đọc 
tiếp đoạn sau, cũng chính của anh:  
 

“Tôi nhớ hồi năm 1998, sau khi nghe tin Puih San được 
Nhà nước phong Anh hùng Lực lượng vũ trang, có lần tới nhà 
nhạc sĩ Cẩm Phong chơi, tôi kể về ngôi làng có tên Plei Nú  ở xã 
IakRai huyện IagLai, tỉnh Gia Lai có ông Puih San trung úy về 
hưu, ngày chống Mỹ là chiến sĩ lái đò, là nhân vật chính, tức 
chàng A Sanh trong bài hát của ông sắp ra Hà Nội tham quan. 
Ông mừng khôn xiết. Nhưng đúng là "cái số" của hai bác thế nào 
mà mấy ngày  ở Hà Nội, Puih San vì tính quen với kỷ luật nên 
không thể tách đoàn, lại bị cánh nhà báo quây dữ quá, không 
cách gì thu xếp được thời gian thăm ông nhạc sĩ, người đã "khai 
sinh" ra cái tên A Sanh cho mình.” (Nguồn đã dẫn). 
 

Thế là ngay đến đồng nghiệp văn thơ, cũng chỉ nhớ thoảng  
qua tác giả phần lời  bài hát, còn bao nhiêu tình cảm, anh đều 
dành cho tác giả phần nhạc; thậm chí còn gán cả cho nhạc sỹ là 
“người đã khai sinh ra cái tên A Sanh”! Anh  đã tự phủ nhận ngay 
chính điều anh vừa viết ở đoạn trên: “A Sanh,  ấy là cái tên được 
nhà thơ, nhà báo Mai Trang sáng tác dựa trên một nguyên mẫu có  
thật”. 
 

Không trách trang web chính thức của Hội Nhạc sỹ Việt 
Nam: vnmusic.com.vn cũng cho chạy cái tít:  

 
Người lái đò trên sông Pôkô Nhạc sĩ: Ns. Cẩm Phong 

Thể hiện:Đăng Dương - Lan Anh 
Album: Đăng Dương- Lan Anh 
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Thể loại nhạc: Nhạc trữ tình 
 

Ai đó trong số bạn bè đồng môn chúng tôi, khe khẽ cất lên  
tiếng hát:  
 
“Qua tháng ngày hỏi sông ơi có biết - Anh lái đò tên gọi A 
Sanh?” 
 

Còn tôi, tôi muốn hát thật to lên cùng bạn bè:  
“Qua tháng ngày, hỏi ai ơi có biết - Cô lái đò tên gọi Mai 
Trang!”. 
 

Và tôi tưởng như nghe thấy, tiếng vọng xa xăm từ ngọn 
núi Ngăm quê hương yêu dấu, nơi đồng môn chúng tôi chọn làm 
nơi gặp mặt sau 50 năm ra trường: 
 
Qua tháng ngày, hỏi ai ơi có biết! 
Qua tháng ngày, hỏi ai ơi có biết! 
 
---------------  
(*) Mãi tới mấy năm sau, khi gặp được Vũ Lộc Thành, em rể Mai 
Trang, tôi mới được biết thêm: Ngay với anh chị em trong nhà, 
Mai Trang cũng rất ít khi thổ lộ tâm sự. Rồi một lần tình  cờ 
khác, tôi đọc được câu chuyện: năm 1972, Mai Trang được Ban 
Tuyên huấn trung  ương “đánh” vào nội thành Sài Gòn; với 
nhiệm vụ cụ thể là trực tiếp hoạt động trong phong trào báo chí 
công khai chống chế độ Mỹ- Thiệu. Để có điều kiện hoạt động 
hợp pháp, Mai Trang phải đóng vai vú em chăm nuôi con cho 
một cặp vợ chồng lính Cộng Hòa (Đặc san Thời báo Tài chính 
Việt Nam số 4-2009).   
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TÙNG CHỘT VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC 
Trong lý lịch, Tùng khai là thương binh, nhưng không 

hoàn toàn như thế. Quả Tùng có đi bộ đội, có vào chiến trường 
chiến đấu, nhưng cái mắt chột của Tùng không phải do đạn địch, 
mà do Tùng sơ  ý bị súng cướp cò. Đồng đội thương tình, chứng 
nhận là “Đồng chí Tùng bị thương trong một trận chống càn của 
địch”! 
 

Nhưng có người lại cung cấp một thông tin trái ngược hẳn:  
Tùng không bị trúng đạn địch, điều đó thì hiển nhiên rồi, nhưng 
cũng không phải do táy máy, bị súng cướp cò; mà Tùng bị chồng 
một thiếu phụ, dùng đòn xóc phang vào mặt, trong một lần đánh 
ghen. Cái tính máu gái của Tùng thì chả ai còn lạ. Vì thế, giả thuy 
ết này cũng được nhiều người tin. 
 

Nói bậy! Chúng nó ghen ăn ghét ở, dựng chuyện nói xấu 
người ta, chứ anh Tùng là con người tử  tế. Anh ấy bị gái tấn 
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công thì có, chứ đừng đổ tội máu gái cho anh ấy. Một con người 
như thế, mà có nhiều cô xin chết, là chuyện thường, không có 
mới là chuyện lạ! Còn việc anh ấy có phải là thương binh hay 
không, chỉ cần nhớ một điều là khi còn tại ngũ,  anh Tùng là một 
chiến sĩ chiến đấu rất ngoan cường. Chả ngoan cường sao lại 
được thưởng nhiều huân huy chương đến như vậy? 
 

Tùng là giám đốc một doanh nghiệp xây lắp. Môi trường 
này rất thích hợp với chất quân sự vốn có trong con người anh. 
Tính Tùng đã nói  là làm, làm là phải “có ngay”. Rất rõ ràng. Rất 
dứt khoát và cũng rất nghiêm, theo đúng tác phong quân sự. Cứ 
giở thói lề mề luộm thuộm ra là không xong với anh đâu. Bởi thế 
ai đến cơ quan do Tùng quản lý, thường có chung nhận xét: Mọi 
người ở đó đều làm  việc răm rắp, vận hành nhịp nhàng như trong  
một cỗ máy. Đúng hơn, như một doanh trại quân đội! Phải thế, 
công việc mới trôi chảy, mới có hiệu quả. Nói đến một công ty 
xây lắp, trước hết phải nói đến sự bề bộn, ngổn ngang của rất 
nhiều công trường. Nhân lực, vật lực hầu hết đều nằm ngoài hàng  
rào quản lý của doanh nghiệp. Không biết cách, thì không những  
không quản lý được, mà điều hành cũng sẽ lung tung ngay.  
 

Tùng là một người chỉ huy nghiêm khắc, nhưng rất có tình 
người. Đã có khá nhiều người được anh cứu, khi không may gặp 
sự cố trong nghề nghiệp hoặc trong cuộc sống. Nguyễn Văn Cổn 
là một trường hợp như thế. Cổn là kế toán trưởng. Một lần đi 
công tác Hà Nội, Cổn đã  đưa cô nhân viên đi cùng, thuê nhà trọ 
ngủ. Bị phát hiện, công an tư giấy về địa phương. Thời ấy, tội hủ 
hóa là tội nặng. Mất đảng, mất chức là cái chắc. Thế mà sau khi 
bị thủ trưởng Tùng mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng, Cổn 
kiểm điểm liền mấy ngày đêm, rồi lại trở lại làm việc. Nguyên 
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chức, nguyên lương, nguyên đảng tịch. Phải có lòng thương yêu 
con người như thế nào, thủ trưởng Tùng mới có hành động nhân 
ái với kẻ dưới quyền mình như thế? Vào tay vị lãnh  đạo khác, thì 
Cổn có cắn cỏ xin tha, cũng còn xơi mới được tha. Sau, có người 
hỏi Tùng, xuất phát từ đâu, anh có hành xử như vậy, anh trả  lời: 
Xưa các cụ dạy, có dung kẻ dưới mới là bề trên! Ra vậy. 
 

-  Lừa đảo!-  Chưởng, một nhân viên kỹ thuật của công ty 
lên tiếng. Tên anh ta như thế, nhưng người ta cứ gọi chệch đi 
thành “Choảng”. Gọi mãi thành quen,  đến mức cái tên thật của 
anh ta biến mất,  chỉ còn cái tên “Choảng”. Choảng nói:- Đó là 
một ngón nghề cao siêu của tay giám đốc một mắt này. Có gì  
đâu, cái việc tay kế toán trưởng Cổn và cô nhân viên nọ, cả hai 
đều đã có vợ có chồng, nhưng lại tình ý với nhau, thì cả cơ quan 
biết từ lâu. Tùng cũng  không lạ. Nguyễn Văn Cổn là một tay kế 
toán trưởng rất máy móc, rất nguyên tắc cứng đờ. Làm thủ trưởng 
mà vớ phải những tay dưới quyền như thế, thì ai mà chả khó chịu. 
Tùng không chỉ khó chịu, m à còn cay cú nữa, bởi Cổn luôn luôn 
là trở ngại cho mọi quyết  sách kinh tế của anh ta. Phải thanh 
trừng thôi.  
 

Nhưng kế toán trưởng lại là một chức danh do cấp trên bổ 
nhiệm, không dễ gì Tùng có thể phế truất được. Phải đợi thời cơ.  

 
Thế là lần ấy, khi có công việc phải lên Bộ tập huấn về 

nghiệp vụ kế toán m ới, Cổn đi  là đúng đối tượng rồi, nhưng rất 
tế nhị, Tùng cho gọi Cổn  đến, trao đổi về dự kiến kế hoạch đào 
tạo nguồn của cấp ủy, và hở cho Cổn biết, lãnh  đạo quyết định 
nhân dịp này cử cả cô nhân viên nọ đi cùng Cổn để nâng cao 
nghiệp vụ, sau này có điều kiện sẽ đề  bạt. Cổn chỉ nghĩ đến được 
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đi công tác xa nhà dài ngày cùng cô nhân viên mà mình trộm yêu 
thầm nhớ bấy nay, thì đã sung sướng đến tột độ, chả còn đầu óc 
đâu suy nghĩ tới việc gì khác nữa. Thế là Cổn trúng kế. Thế là 
Tùng “mở cờ trong bụng”. Thế là… như kết  cục mà chúng ta đã 
biết ở phần trên!  

 
Từ sau lần ấy, Cổn như con chi chi trong tay cờ bạc bịp 

Tùng. Tất cả những gì lâu nay vướng nguyên tắc không làm 
được, thì nay  đều được Cổn vận dụng, vượt qua hết. Việc chi tiêu 
trong cơ quan trở nên hết sức thông thoáng, thoải mái. Thủ 
trưởng Tùng phấn khởi ra m ặt. Người ta nói: Tùng đã thuần hóa 
rất tài tình con ngựa bất kham Nguyễn Văn Cổn. Thì còn gì nữa? 
Bị tội tày đình  đến như thế, không tan cửa nát nhà, không mất 
Đảng, mất chức, thì sau này Tùng chết đi,  mà  Cổn không chống 
gậy theo sau quan tài, thì Cổn không là giống người nữa! Hẳn thế 
thôi! 
 

-  Không ai biết thủ trưởng Tùng bằng thằng này  –  Quỳnh  
lác nói -  Hồi mới ký Hiệp định đình chiến ở Giơnevơ, thủ trưởng  
Tùng hồi đó còn tại ngũ, được giao nhiệm vụ chống dụ dỗ di cư. 
Công việc thật khó khăn phức tạp. Làm không khéo, sẽ mang ti 
ếng là mất dân chủ. Thủ trưởng Tùng rất có sáng kiến nhé! Các 
cậu biết sáng kiến thế nào không? Đơn giản thôi, thủ trưởng cho 
đơn vị mặc y phục như nông dân, thấy đám người tụ tập đón đoàn  
xe của phái đoàn giám sát đình chiến quốc tế, thì thủ trưởng của 
chúng ta cũng cho anh em bộ đội (đã cải trang làm dân thường) ra  
đường đợi. Lùi ra sau, chứ chưa cần lên phía trước, cũng là để dễ  
phát hiện ra những tên cầm đầu. Đợi đến khi xe phái đoàn gần tới 
nơi, thủ trưởng Tùng mới vẫy tay ra hiệu cho toàn đơn vị tiến lên.  
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Cứ mỗi chiến sĩ túm gáy hai tên kéo lùi ra sau, rồi chen lên thay 
thế. Cũng chìa ra những lá đơn kiến nghị, nhưng là những lá đơn 
phản đối Mỹ Diệm phá hoại Hiệp định đình chiến. Việc làm đó 
đã được diễn tập rất kĩ, làm sao thật giống một sự chen lấn, tranh 
nhau lên trước để đưa đơn cho phái đoàn mà thôi. Khi phái đoàn 
đi rồi, thì  đơn vị của thủ trưởng Tùng cũng rút. Thế là bọn xấu bị  
vô hiệu hóa. Không cần dùi cui, vòi phun nước mà vẫn giải  tán 
được đám người xấu và người bị dụ dỗ. Lại còn đưa được tận tay 
các thành viên phái đoàn Quốc tế những bản kiến nghị đòi Mỹ 
Ngụy thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ. Thánh chưa? 
Mưu của thủ trường Tùng chúng ta đấy! 
 

Không hiểu sao mà ở cái cơ quan  này lại tụ tập nhiều kẻ 
dị thường đến thế. Chỉ xin kể ra đây một trong số đó, bác sĩ 
Khuy. Tay này nổi tiếng trong lĩnh vực khám bệnh. Với người 
đến xin việc, thì trăm người đến khám lần đầu đều nhận kết quả 
như nhau: không đảm bảo sức khỏe làm việc. Nhưng chớ tuyệt 
vọng, chỉ cần xin bác sĩ cho dịp khám lại, vì có thể hôm nay hồi 
hộp quá, hoặc viện ra bất cứ một lý do gì có thể nghe được. Tiếp 
đó, phải đem quà gặp riêng bác sĩ. Thế thì lần sau khám lại, trăm 
phần trăm đạt yêu cầu! Riêng với nữ công nhân viên thì bác sĩ có 
một cách khám khác. Cô nào trẻ, hình thức nom được, thì bác sĩ 
khám nằm, đương nhiên là phải kéo ri đô lại. Bệnh gì mà khám 
thế ư? Bất cứ bệnh gì. Bà nào không còn trẻ, nhan sắc kém, khám 
ngồi. Nghĩa là cứ ngồi đấy mà chờ. Cho dù bác sĩ chỉ  bận ngồi 
uống nước, tán gẫu với ai đó. Ráng đợi, rồi cũng đến lượt. Bác sĩ 
ngồi từ xa, bác sĩ hỏi bệnh. Rồi bác sĩ ngồi từ xa, bác sĩ kê đơn. 
Cho nên  ở cái công ty này, muốn biết độ thu hút về nhan sắc một 
nữ công nhân viên nào đó, người ta chỉ cần hỏi xem khi khám 
bệnh, người đó được bác sĩ xếp vào diện khám ngồi hay khám 
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nằm! Tay này mà làm sơ khảo thi hoa hậu thì tuyệt đến mấy! 
Nhưng được cái bác sĩ Khuy rất khéo, tháng tháng dù thủ trưởng 
Tùng chỉ hắt hơi sổ mũi, hay đang khỏe như vâm, nhưng đều đặn, 
Khuy vẫn mượn y bạ của thủ trưởng về ghi một cái bệnh gì  đó 
vào đấy, để cấp cho thủ trưởng vô số là thuốc bổ từ bê đui (B12), 
đến tráng dương bổ thận hoàn… Cũng đúng thôi, công ty giống 
như một con thuyền, sức khỏe người cầm lái bao giờ cũng là quan 
trọng nhất, phải được quan tâm nhiều nhất. Đừng có tị nạnh mà bị 
xếp vào danh sách những kẻ chống đối thì nguy. 
 

Sếp Tùng có vợ, nhưng bà sống một mình  ở nhà quê. Bà 
cũng là Đảng viên, khi trẻ cũng đã phấn đấu làm đâu tới chức phó  
chủ tịch xã gì  đấy. Năm thì mười họa, thủ trưởng mới ghé về quê  
thăm bà xã một lần. Tiếng là thăm, nhưng chỉ ghé qua, ném cho 
vợ gói quà nho nhỏ, rồi chân trước chân sau, lên xe con đi luôn. 
Chả trò chuyện gì mà cũng chả ngó ngàng gì  đến vườn tược nhà 
cửa. Người ta đồn Tùng mắc bệnh sinh lí. Chăng rõ thực hư thế 
nào. 
 

Thủ trưởng Tùng không con, nhưng có rất nhiều con. Em 
Mai, em Nguyệt, em Hằng… đều là những con nuôi của thủ 
trưởng, tuy thủ trưởng chả hề nuôi các em lấy một bữa. Điểm đặc 
trưng của các em này là tuy đều là con nuôi sếp Tùng,  nhưng chả  
em nào quý em nào sất! Mỗi em một nanh một mỏ! Song, quả thủ  
trưởng Tùng có một con nuôi thực sự. Đó là cô cháu gái con ông 
anh, sống tận bên Thái Lan. Cháu theo chú về nước từ hồi còn bé.  
Bố cháu muốn cháu sớm được hưởng một nền giáo dục cách 
mạng, cho dù có phải hy sinh t ình cảm cha con. Vả lại,  sẩy cha 
còn chú, nên cũng yên tâm. Các cụ nói: “Công đẻ không bằng 
công nuôi”. Thủ trưởng Tùng tốn công sức nuôi cháu lắm chứ!  
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Và đứa cháu hẳn cũng rất biết ơn chú. Lớn lên, chú Tùng 

lại xin việc cho, rồi lớn nữa thì chú tìm chỗ tử tế, lo gả chồng 
cho… Những năm chiến tranh, việc liên lạc giữa hai anh em sếp 
Tùng rất khó khăn. Nhưng không hiểu sao, thi thoảng người ta lại 
thấy sếp có một thứ đồ dùng mới. Khi thì chiếc đồng hồ gắn mấy 
hạt xoàn, khi thì chiếc xe đạp hoàn toàn làm bằng đuya  ra. Rồi 
những chiếc nhẫn to khự, những bộ đồ đắt tiền. Toàn hàng trong 
nước bói không ra. Sếp Tùng còn nổi tiếng là một dân ăn uống rất 
sành điệu. Phở thì phải phở Đán, thịt chó thì phải thịt chó Dục, cà 
phê phải là cà phê Côn; cửa hàng ăn thì chỉ có tám ba Bến Thóc. 
Dân Hà Nội được đến ăn ở Phú Gia là ghê gớm lắm. Ấy vậy mà 
lại có câu ca: “Khách sạn Phú Gia không bằng tám ba Bến Thóc” 
đấy! 
 

Đùng một cái, người ta thấy thủ trưởng Tùng chuyển nhà 
về quê, cách thành phố tới bốn năm chục cây số lận. Về một 
mình, để lại gia đình  đứa con nuôi ngoài thành phố. Một người 
sống lâu năm  ở thành phố, lại sành điệu ăn chơi như thủ trưởng 
Tùng, mà nay nghỉ hưu, phải về sống ở miền quê hẻo lánh, thì 
thật không sao hiểu nổi. Mà về quê với bà vợ đã từ rất lâu không 
còn một tí ý nghĩa vợ chồng, thì thử hỏi còn buồn đến đâu chứ? 
 

Này! Cuối cùng thì cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của 
thằng cha ấy cũng phải rơi xuống đất rồi nhé! Lại vẫn cái giọng 
bất mãn của cái tay kỹ thuật có cái tên gọi chệch  đi là Choảng. 
Chính tớ vô tình bắt gặp cảnh tượng đứa cháu gái quăng đồ đạc 
lão ra đường, đuổi đi mà! Nhưng sao nó lại bất nhẫn với chú, với 
bố nuôi nó thế? Chả gì thủ trưởng Tùng cũng thay cha nuôi nó từ 
tấm bé. Vậy mới nên chuyện! - Choảng nhấm nhẳn trả lời. Đầu 
đuôi thế nào, cậu kể nghe xem nào? Có gì lạ đâu. “Tham thì 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
409 

 

                                                                                                                                                 
thâm”, sự đời xưa nay vẫn thế cả. Tiền của bố nó, tức của cái ông 
anh ruột tay Tùng mà các vị tôn sùng  ấy, gửi về rất nhiều. Nhưng 
Tùng tham, lẩm cả, chỉ són cho đứa cháu gái, ấy chết đứa con 
nuôi  ấy một chút xíu gọi là. Nếu không có giải phóng đất nước, 
việc giao lưu giữa ta và các nước láng giềng được khai thông, thì 
m ục đời, đứa cháu vẫn cứ yên trí, chú mình, bố nuôi mình là một 
người nhân nghĩa. Ai dè đó lại là một gã lừa đảo, tham lam đến 
độ không còn tình máu mủ. 
 

-  Hình như tháng trước cô con nuôi thủ trưởng đi phép 
sang Thái Lan mới về? 
 

-  Hình như gì nữa, đúng quá rồi còn gì. Chính thằng này 
vô tình  đi qua, gặp ngay lúc đứa cháu gái cùng với chồng nó, 
đang hằm hằm chỉ mặt thằng chú, đuổi ra khỏi nhà. Tao cũng 
không vừa, cố tình  đến sát tận nơi cho cả hai chú cháu nom thấy, 
để nó biết là tao chứng kiến hết cả rồi, đừng có giả nhân giả nghĩa 
với tao nữa! 
 

- Ông hả hê lắm nhỉ? 
 

-  Hả chứ sao không hả. Chúng mày lạ gì hắn đểu giả với 
tao như thế nào? Thôi thế là “ác giả ác báo” nhãn tiền! Thói đời 
“giậu đổ, bìm leo”. Ngày xưa thì bố bảo, một Choảng, chứ mười 
Choảng cũng không dám phát ngôn kiểu ấy! 

 
Câu chuyện thủ trưởng Tùng bị con nuôi đuổi, phải về quê 

sống nương nhờ vào vợ, một người đàn bà  đã qua tuổi lục tuần, 
không con, khô đét như một con cá mắm… đã tạo ra những phản  
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ứng khác nhau trong đám nhân viên cũ của Tùng. Người bênh 
Tùng thì nói: Thời buổi này đạo đức suy đồi đến thế đấy! Người 
ta tuy không là cha đẻ, nhưng nuôi nấng từ bé, gây dựng cho như  
thế… Thật không ra làm sao cả! Kẻ chê Tùng thì lại lý luận: Phải  
có nguyên cớ làm sao chứ, bởi vì bao nhiêu năm sống với ông ta,  
vợ chồng cô cháu có phản ứng gì  đâu? Chỉ từ sau ngày đi Thái 
Lan gặp bố về, mới sinh ra như thế đấy chứ. Chắc cũng ăn bẫm 
của ông anh rồi, bây giờ bố con gặp nhau, mới biết bụng ông chú 
toàn phân cả, thối tha quá, không nén được giận. Mà chắc lúc này  
ông bố cũng đã khánh kiệt, chứ nếu vẫn giàu có, thì chắc chưa 
đến nỗi cô cháu phải xử sự cạn tàu ráo máng, cạn tình cạn nghĩa 
đến như vậy. 
 

Chỉ có đám con nuôi thủ trưởng Tùng là không thấy có 
bình luận gì. Im lặng, chắc là cách bình luận khôn ngoan nhất của 
họ lúc này! Mấy tay thân cận như bác sỹ Khuy, kế toán trưởng 
Nguyễn Văn Cổn… đều đã lặn tăm từ ngay sau khi Tùng có 
quyết định về hưu. Ngày Tùng khăn gói quả mướp về quê, chỉ có 
mỗi mình Choảng đi tiễn. Hắn vừa đi song hành với Tùng, vừa 
nhảy chân sáo, vừa bô lô ba la như một thằng điên! Trông bộ 
dạng hắn, Tùng cũng điên lắm, nhưng đành nhịn. Con cháu trong 
nhà còn thế, nói chi người ngoài? 
 

Thôi thì  một điều nhịn chín điều lành, mà lúc này đây, ai 
chứ ông Tùng thì cần cái điều lành quá đi, dù chỉ một chứ đừng 
nói là chín!  
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LỜI BẠT 
Nguyễn Như Mai  

TẢN MẠN VỀ HỘI MT, ĐỒ GÀN VÀ NQCC 

                                                            1 
 

…Một hôm, có ba cặp vợ chồng ăn mặc khá lịch sự đến dự 
buổi ra mắt phim “Vọng khúc ngàn năm” của đạo diễn Trần Văn Thủy 
tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia. Trên giấy mời có ghi trang trọng 
“Kính mời Ông Bà Nguyễn…Hội MT”. 
            Cái Hội MT là gì nhỉ? Khi lão Lê thay mặt Hội MT lên tặng 
hoa, nhà đạo diễn họ Trần giới thiệu : « Thưa các vị, Hội MT không 
phải là Hội Mỹ thuật, cũng không phải là Hội Minh Triết ... Đó chỉ đơn 
thuần là Hội Mày Tao ! ». Cử tọa bật cười rộ, vì không thể tưởng cái vị 
họ Lê cao ráo lịch lãm tóc bạc phơ và vị đạo diễn khả kính lại có thể 
«Mày Tao Chi Tớ» với nhau được. 
 
                                                            2 
 
    Vậy cái Hội Mày Tao ấy từ đâu mà ra ? Họ gồm những ai ? 

Xuất xứ của họ là từ đất học Nam Định. Đã từng chơi với nhau, 
học với nhau, hoặc cùng là học trò học choẹt Nam Định nhưng hơn nửa 
đời người chưa từng gặp nhau. Ban đầu là sự xuất hiện của đạo diễn 
thành danh trong một buổi gặp lại bạn cũ, tự xưng mình là « Tao là 
Thằng Thủy , bạn học của chúng mày đây!». Ấy là mấy thằng cùng học 
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trường Trung học Nguyễn Khuyến (phố Bến Củi) cách đây đã nửa thế 
kỉ. Rồi lại dây dưa đến hai thằng Mai là dân học trò từ tỉnh khác đến 
Nam Định học Cấp 3 Liên khu Ba tại Nhà thờ Khoái Đồng (Saint 
Thomas). Đến cả hai thằng dân Hà Thành chính cống, nhưng hợp cạ 
cũng khoái được «mày tao» với bọn này. 
            Có thơ rằng : 
            ...Tóc muối mặn tình bè bạn 
            Răng rụng khi lợi coi thường 
            Cười ran tay bắt mặt mừng 
            Gọi nhau mày tao sướng miệng. 
  
            Sau bao năm gặp lại 
            Thấy chính mình ngày xưa     
            Những giận hờn ghanh ghét 
            Nhắc lại như chuyện đùa 
            Những yêu thầm nhớ vụng 
            Bây giờ nói bô bô 
            Đã nên ông, nên bà 
            Trở lại thành con nít ... 
  
            Những khác biệt 

đã lùi ở phía sau 
Bỗng nhận thấy 
Chúng mình sao giống nhau quá thể 
Mẫu số chung 
quy đồng cùng thế hệ... 
                        ( Thơ Nguyễn Như Mai) 
Song nói vậy, nhưng đồng môn, đồng tuế, đồng hương cũng chỉ 

là cái cớ, cái khởi điểm... Với lũ Mày Tao này, như thế cũng chưa 
đủ. Bởi thời gian cũng làm sâu thêm sự khác biệt, tình bạn trải qua năm 
tháng cũng diễn ra sự sàng lọc khắt khe. Cái lũ MT này khắng khít với 
nhau chính bởi có sự đồng đẳng, đồng điệu trong cách cảm, cách nhìn 
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nhận nhân tình thế thái với sự chiêm nghiệm, từng trải và tầm tư duy. 
Mỗi người là một tính cách, nhưng không thiếu sự hài hước, hóm hỉnh, 
biết cười cợt và biết cả tự giễu chính mình. Có một bài Cáo tếu táo 
rằng : 

Này, Trần Văn Thủy Thiên Long danh vang Nhật - Mỹ, quắc 
mắt coi khinh những kẻ …đầu cơ. 

Nọ, Nguyễn Trọng Mai ma xỉnh ma xó  đó đây khi Đức khi 
Canađa. 

Đó, Nguyễn Hữu Đính năm chìm bảy nổi chín long đong vẫn 
hiền như bụt. 

Đây, Trần Huy Thuận - Đồ Gàn nghênh ngang cuộc chơi nhạo 
cười thế sự. 

Ấy, Vũ Lộc Thành văn võ song toàn an nhiên gốc Phượng già 
trấn giữ Biển Đông. 

Còn Nguyễn Như Mai Tại Hạ năng nhặt chặt bị nhảy lên làm cố 
vấn lũ trẻ ranh thò lò lỗ mũi. 

Lại thêm : 
-         Lê Thanh Dũng Tiên sinh tài cao, trí lự, 

 Triết lý uyên thâm, Tây- Nga- Hán -Hung ngữ ngữ làu thông. 
-         Tống Sơn Lương - Lương Sơn Bạc, nhẹ cân thân xác, 

uyên bác vật lý, nặng ký tình đời. 
-         Nguyễn Minh Chí, phởn Chí cợt cười, chẳng Phèo mà Chí, hú hí 
ngạo đời...  

3 
 

 Trần Huy Thuận vốn là dân kỹ thuật, thuở «đương chức» cũng đã 
từng làm sếp một doanh nghiệp nhà nước. Nhưng máu văn chương vẫn 
chảy trong huyết quản, lại là cái máu trào phúng của các bậc tiên hiền 
Nguyễn Khuyến, Tú Xương đất học Nam Định. Đã ngo ngoeo cầm bút, 
từng có tăm có tiếng trong làng. Nhưng cũng vì cái vạ văn chương mà 
về « trí sĩ » sớm : 

Đồ Gàn thui thủi góc Thành Nam 
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                                    Nhẩn nha triết lý chuyện « Cái thang » 
                                    Ai bảo chọc quan mang vạ miệng 
                                    Dối già đẻ muộn Cuộc chơi ngang. 

Quả vậy, cái máu văn chương ấy cứ cựa quậy không yên và đến 
tuổi cổ lai hy thì « phát tác ». Nói đứng đắn, bây giờ phải gọi Trần Huy 
Thuận là Cụ (chứ không phải là Cu như cái lũ lếu láo Hội MT trêu 
chọc nữa). Bao nhiêu tích tụ vốn liếng Cụ Đồ tuôn ra, nào truyện ngắn, 
nào tiểu phẩm và cả kịch nữa. Các sáng tác của Cụ được các báo mạng 
có uy tín mở rộng cửa đón nhận, bạn đọc tán thưởng. Cụ bèn nghĩ đến 
việc tập hợp lại in thành một cuốn sách mang tên là NGANG QUA 
CUỘC CHƠI. 

Đồ Gàn mang nặng đẻ đau sắp sinh nở đứa con đầu lòng, thì 
Hội MT phải làm bà đỡ, bảo đảm cho «mẹ tròn con vuông» ! Một nhà 
văn nọ ở một nhà xuất bản tận phương Nam có con mắt tinh đời, nhận 
đứng tên xuất bản cho Cụ. Tống Sơn Lương, nhà vật lý tài hoa tự tay 
vẽ bìa. Dăm ba mẫu để lũ MT lựa chọn. Nguyễn Như Mai gần ba mươi 
năm trong nghề biên tập trần lưng chịu nóng tháng sáu để chỉnh trang 
bản thảo lần cuối. 

Nhưng cái thời buổi này đến lạ. Cái gì cũng phải nghĩ đến lợi 
nhuận, sách in ra phải bán được và phải có lãi. Sách của Cụ hay đấy, 
nhưng không phải là truyện Sex, Cụ cũng chưa có thương hiệu. Nhà 
xuất bản cấp phép cho Cụ đã là ưu ái lắm rồi, nhưng Cụ phải tự xì tiền 
ra mà in và Cụ phải tự tiêu thụ. Chao ôi, lại rơi vào cái thời điểm Cụ 
Đồ ta chẳng biết đào đâu ra tiền để in sách! Số tiền ấy chẳng đáng là 
bao, chưa bằng một bữa nhậu của các đầy tớ của dân. Lũ bạn MT có 
lòng, nhưng chẳng ai là đại gia. Chẳng sao, nhiều thì không có, chứ 
chẳng lẽ lại không đủ ra sách sao ? Thế là Cụ Đồ được ra Bưu điện 
nhận những đồng tiền từ HMT góp gửi về, cộng với số tiền của cậu con 
cả, Trần Huy Thuận thả sức trả lệ phí xuất bản và in ấn1. 

Vậy là cuối cùng Đồ Gàn sổ thai, Ngang Qua Cuộc Chơi chào 
đời với vẻn vẹn 300 cuốn ! Dẫu sao thiên hạ cũng biết tới mặt ngang 
mũi dọc của nó. Sách tặng chẳng đủ, lại phải in thêm. 
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Từ đó, Cụ Đồ tự tin, mở trang blog Ngang Qua Cuộc Chơi. 

Vẫn là tính cách Đồ Gàn, lúc nào cũng khiêm nhường. Bloger Trần 
Huy Thuận tự giới thiệu : 
CHỦ BLOG XIN CÓ ĐÔI LỜI 
Nếu những trang WEB, BLOG của các Văn nhân, Danh sĩ là NHỮNG 
DINH THỰ thì trang BLOG này chỉ như một TÚP LỀU TRANH GIỮA 
ĐỒNG. 
Quý vị là NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG, KHÁCH VÃNG LAI… nếu bất chợt 
muốn tìm chỗ nghỉ chân, uống chén nước vối nguội, tào lao ba cái 
chuyện không đâu,… Xin mời ghé chân. LỀU tuy hẹp, nhưng tấm lòng 
chủ nhân tôi lúc nào cũng rộng mở đón tiếp. 

Khách vào thăm blog khá đông, cả bà con trong nước và nước 
ngoài, chẳng bao lâu lên tới quá nửa triệu lượt người. Hữu xạ tự nhiên 
hương. Trần Huy Thuận được tuyển vào những tập sách sáng giá như 
«VĂN BẠN VĂN» của NXB Văn học (do vợ chồng nhà thơ Nguyễn 
Nguyên Bẩy-Lý Phương Liên chủ biên). 

Bạn bè  HMT mừng cho bạn, tự hào về bạn. Trần Huy Thuận 
không phải hội viên hội Nhà văn và Cụ cũng không nghĩ mình làm 
Văn, mà chỉ “Toàn là gặp đâu viết đấy, hứng lúc nào viết lúc ấy, trăn 
trở điều gì viết điều ấy”. 

Trên trang blog hay trên sách báo, rất nhiều người đọc viết 
«còm» về Trần Huy Thuận, nhưng bao giờ Cụ cũng coi trọng những 
bình luận của Hội MT là cao nhất. Cái bọn này miệng lưỡi sắc lẻm, rất 
hay châm chích. Nhưng với Ngang Qua Cuộc Chơi, mỗi người trong lũ 
họ đều có nhận xét thật ấm lòng tác giả. 

Này là lời Trần Văn Thủy : « Đã từ rất lâu, mình có một quan niệm: 
Không có cái gì trở thành tác phẩm, nếu không bắt đầu từ thân phận 
con người. Thuận đã bắt đúng mạch. Văn phong giản dị, có khi hơi 
lạnh lùng, nhưng thấm thía và... đau. Chữ nghĩa thì hiện đại, ý tứ thì 
vẫn đau đời như thời cụ Tú Xương ». 

Nguyễn Trọng Mai nói về cái thú riêng khi đọc : « Ngang Qua Cuộc 
Chơi thuộc loại sách mỗi ngày chỉ đọc vài bài, tủm tỉm cười, rồi suy 
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ngẫm, rồi thầm khâm phục, đồng cảm với tác giả. Hôm sau lại giở ra 
đọc tiếp mấy trang. Nó là loại cà phê buổi sáng. Cứ ngủ dậy là muốn 
gọi cà phê ngay. Chứ nó không phải là bia hơi lúc đang khát, có thể 
ừng ực uống 6 vại liền một lúc!”   

Từ Hải Phòng, Vũ Lộc Thành kể: “Đêm qua, đọc anh đến 1 
giờ  sáng. Trước mắt xin trân  trọng  cảm phục cách viết của anh. Tôi 
mà kể  anh nghe chuyện đồng môn  và kỷ niệm khi còn học Trường Bến 
Củi thì chắc anh còn viết được  nhiều chuyện thú vị   nữa. 
Tôi  bỏ  bút  rồi, chỉ  đôi khi viết bài được  “commăng”  thôi. Bà 
xã  mình  đọc, nói Thuận viết như thế  là có tâm, có  tầm, có lý luận và 
có cả  lý sự nữa!” 

Từ Canađa Nguyễn Hữu Đính gửi về: “Tôi quen Trần Huy Thuận 
từ  ngày hoc với nhau  ở trường Trung học Nguyễn Khuyến Nam 
Định những năm 50 thế kỷ trước. Hồi còn trẻ, hầu như ông không viết, 
chỉ  đến khi về hưu, mới chính thức viết. Bằng ngòi bút  sắc bén, châm 
biếm, ông viết những điều ông trông thấy, những điều chướng tai gai 
mắt, những chuyện nhân tình thế thái...” 

Nguyễn Như Mai giới thiệu tác phẩm trên Văn Nghệ trẻ (tuổi 
già vẫn là tác giả trẻ!), coi đó như một sự “bất ngờ”: 

- Ông tự ý thức, với tuổi của mình, gặp đâu viết đấy, hứng lúc 
nào  viết lúc ấy, trăn trở điều gì viết điều ấy.  Có nghĩa là ông viết hoàn 
toàn không chịu một sức ép nào từ bên ngoài, mà từ sự “trăn trở” của 
chính mình. Cho nên ông viết thoải mái, thẳng tưng, nhưng có sự từng 
trải, sự chiêm nghiệm của cả một đời.  Cho dẫu là “gặp đâu viết đấy”, 
nhưng ta cảm thấy tác giả phản ứng rất nhanh nhạy với mọi chuyện 
trên đời, những bài viết có giá trị thời sự nóng hổi… 
… Và dường như trong hầu hết các bài viết của Trần Huy Thuận đều 
phảng phất một nụ cười, một nét hài hước ngay cả trong những câu 
chuyện buồn!  Thành Nam nhỏ bé và yên bình, nhưng cũng có đủ mọi 
chuyện nhân tình thế thái để một đời Trần Huy Thuận đi ngang qua và 
ghi chép lại với mong muốn gửi gắm tâm sự: 
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“ Cuộc đời còn mấy nữa đâu/Quăng đi mọi gánh u sầu/ Chén xuân xin 
mời rót tiếp/ Để tình chuếnh choáng trong nhau”. 
            Nhưng có lẽ “thẩm thấu” hơn cả là những đánh giá của Lê 
Thanh Dũng: 
“Cuốn sách như một mâm cơm có ba bốn món thôi nhưng  đầy hương 
vị đậm đà, ăn có thể đến no nhưng không chán…cái mâm cơm bày ra, 
nó ngon nó đậm đà, có chát, có chua, có cay, có đắng và quí hơn cả  là 
có công sức, có tấm lòng của ông chủ hiền lành và hiếu khách cho nên 
người ta chẳng mấy bận tâm với đôi ba hạt sạn, vài miếng thái chưa 
khéo (mà kìa hình như có ông khách không vui, hẳn là dị ứng với món 
nào đó, cay quá hay đắng quá không nuốt nổi chăng, thôi đành chịu 
vậy chứ biết làm sao, tội nghiệp…) 
… 
Một câu chuyện xảy ra, nhiều người thấy chẳng có gì đáng nói thế mà 
qua con mắt và bàn tay của Trần Huy Thuận chuyện đã thành truyện. 
Thế là tài chứ sao nữa”… 
            Nguyễn Minh Chí “nhập hội” sau cùng. Lão Chí ngắm nghía kỹ 
ông bạn mình và nhận xét “lão này có đôi mắt rất rất hóm, rất láu chứ 
chẳng…gàn đâu!” Và khi bập vào đọc NQCC thì không thể dừng được 
mà nhận xét: “Ông có cái nhìn sắc và sâu, nhưng nói lại không cay cú 
nghiệt ngã, không có cái kiểu dạy đời, bắt mọi việc phải trắng đen theo 
cách mình nghĩ. Giọng ông nhân hậu, không có cái kiểu “cho chúng 
một gậy chết tươi”. Ông nói vậy đấy, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, 
hiểu đến đâu thì hiểu. Đi ngang qua thấy chướng tai gai mắt thì nói. 
Có kẻ nào đó chạm nọc, gây sự thì …ông bỏ đi”. 
            

Lại phải nhắc lại rằng, lũ MT áp đặt tên Đồ Gàn mà hắn cấm có 
cãi được nửa lời. Vì cu chàng gàn thật. Rất đạo mạo, tài ba, nhưng lúc 
nào cũng khiêm tốn một cách thành thực… Ngay trong lần trích đăng ý 
kiến của các ông bạn mày tao mà Cụ cùng nêu đủ danh vị, học vị và cả 
“nguyên” chức vị đã qua của họ nữa! Dường như Cụ có ý “khoe” rằng: 
Bạn tao đấy, họ đều thành danh, thành đạt cả. Và không phải một lần, 
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Cụ từng nói, Cụ không sánh được với họ. Ô hay, Cụ đâu biết rằng, 
chúng nó, nghĩa là bọn tôi luôn tự hào về  tài năng của Cụ. Nhưng hơn 
cả, là tự hào có một “thằng bạn” có nhân cách một Con Người đáng 
trọng.  

4 
 
 Trần Huy Thuận có tướng tai dài, tóc bờm sư tử. Đó là tướng 

đại thọ. Nhưng bất ngờ Cụ bị bệnh hiểm: Rối loạn sinh tủy! Giá như 
ngày xưa thì gay rồi. Nhưng may ngày nay có thuốc, có máu thay. 
Nhưng quan trọng hơn cả, Cụ coi đấy là chuyện thường. Vẫn lạc quan, 
vẫn “ngứa miệng”. Mặc dù bạn bè, con cái can ngăn, nhưng trên 
giường bệnh Cụ vẫn gõ laptop đều đều. Cái Blog Ngang Qua Cuộc 
Chơi đã chào bè bạn để đóng lại, nhưng rồi người ta vẫn thấy post lên 
những bài mang tính thời sự được chọn lọc và những bài viết mới của 
nhà văn… 

Thấu hiểu lẽ đời, rất tâm đắc với “Lảm nhảm buổi hoàng hôn”, 
tức “Hiểu đời” do ông bạn vàng Lê Thanh Dũng tìm và dịch, trên 
giường bệnh, Cụ đã viết những lời dặn dò bạn bè và con cháu mừng 
cho Cụ nếu Cụ ra đi “về cõi”. Sống đến tuổi này đã là may rồi, viết 
được thế này đã là lãi rồi. Chẳng có gì phải băn khoăn hay ân hận gì cả, 
bởi suốt một đời trong sáng, đứng thẳng lưng mà sống. 

Ngang Qua Cuộc Chơi là tất cả cõi lòng trăn trở của tác giả đối 
với cuộc đời mà Cụ đã trải. Nó là tác phẩm duy nhất của một cây 
bút nở muộn đất Thành Nam. Ba lần in, lần nào cũng có sữa chữa, bỏ 
và thêm. Nó cũng là biểu tượng gắn bó tình nghĩa của Hội Mày Tao, 
mà theo Cụ, họ là bà đỡ cho tác phẩm ra đời. 

Vì thế tôi thay mặt cả Hội viết lời bạt cho cuốn sách này. 
 

NGUYỄN NHƯ MAI 
---------------   
1. Trong lần tái bản đầu 1/2012, CTy TNHH VH SG đã bao phần in và phát 
hành.  
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2.  

  

 

Bài giới thiệu NGANG QUA CUỘC CHƠI (lần xuất bản đầu) trên Văn nghệ Trẻ 
 của nhà báo Nguyễn Như Mai 
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PHỤ LỤC 

LỜI GIỚI THIỆU (LẦN XUẤT BẢN ĐẦU TIÊN) 
 

NGANG QUA CUỘC CHƠI 
CHUYỆN NHÂN TÌNH THẾ THÁI 

 
PGS, TS Phạm Văn Tình 

( Hội Ngôn ngữ học Việt Nam) 
 

Có lẽ từ lâu lắm rồi, dễ đã gần hai chục năm, tôi thi thoảng lại 
bắt gặp một, hai bài viết ký tên Trần Huy Thuận, đăng rải rác trên các 
báo  Lao Động, Tuổi trẻ Cười, Nông nghiệp Việt Nam...  
 

Nhưng tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy mấy năm gần đây, Trần 
Huy Thuận liên tục có bài đăng trên các website: dantri.com.vn (Hội 
khuyến học VN),  vanchuongviet.org  (trang web độc lập của Nguyễn 
Hòa),  newvietart.com.vn  (Việt văn mới)... và cả một số báo viết khác 
nữa. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng, Trần Huy Thuận vốn chỉ là 
một công chức già, chưa bao giờ qua nghiệp  làm văn, hiện đã qua tuổi 
bảy mươi đến mấy bước  rồi, mà bút lực vẫn dồi dào và ẩn chứa nhiều 
suy tưởng đến thế. 
 

Cái tên sách Ngang qua cuộc chơi  (mượn câu nói của nhà viết 
kịch Tào Mạt: “Cuộc đời này chẳng qua cũng chỉ là một cuộc chơi”) dễ 
làm người đọc tưởng lầm đây chỉ là một tập tản văn viết cho vui, theo 
kiểu nhàn đàm, thích gì thì nói. Ông viết, đúng là theo phong cách  
nhàn đàm  thật. Nhưng càng đọc, ta càng thấy những dòng chữ kia có 



Trần Huy Thuận - ngang qua cuộc chơi                                  

 
421 

 

                                                                                                                                                 
một phong cách và tạo nên sức mạnh riêng. Những dòng chữ nhẹ 
nhàng, giản dị, chẳng hề đao to búa lớn đủ cho ta nhìn ra bao điều đáng 
suy nghĩ trong cuộc sống hôm nay. 
 

Đề tài, như ông tự bạch: “Toàn là gặp đâu viết đấy, hứng lúc 
nào viết lúc ấy, trăn trở điều gì viết điều ấy”. Có bao nhiêu chuyện 
trong cuộc sống đời thường đã và đang diễn ra được Trần Huy Thuận 
quan sát, suy ngẫm và tạt ngang  bàn luận. Nhưng qua trên 50 mẩu 
chuyện được tập hợp trong sách này, ta nhận ra một bức tranh hiện 
thực nhiều màu sắc. Ông viết bằng trái tim của một người còn rất nặng 
nghĩa với đời. Bạn thân của ông - đạo diễn điện ảnh Trần Văn Thủy 
(tác giả  Hà Nội trong mắt ai) có viết:  
 

“Đã từ rất lâu, mình có một quan niệm: Không có cái gì trở 
thành tác phẩm nếu không bắt đầu từ thân phận con người. Thuận đã 
bắt đúng mạch. Văn phong giản dị, có khi hơi lạnh lùng, nhưng thấm 
thía và… đau”. 
 

Ta thử điểm vài nét qua tập tản văn Trần Huy Thuận. Đó là 
những lời mạn đàm về những chuyện rất đời thường. Chuyện về nhiều 
người bây giờ cố gắng chạy và giữ chức quyền bằng mọi giá (Chiếc 
ghế và văn hóa ngồi); Chuyện về trẻ em quỳ gợi ta liên tưởng đến 
chuyện…  quỳ  của người lớn! (Tại sao bắt trẻ quỳ?); Chuyện đãi ngộ 
và chuẩn giá trị sức lao động của xã hội (Lương, thưởng - Đôi điều 
muốn nói); Chuyện về sự xuống cấp của một số trí thức thời nay (Bằng 
cấp chưa hoàn toàn tạo nên trí thức); Chuyện các quan của  dân mà chỉ 
biết hành dân, bòn rút của dân (Vài suy nghĩ về tham nhũng và chống 
tham nhũng); Chuyện đời thực thông qua mấy câu thành ngữ (Cái bóng 
của ngôn từ); v.v… Những vấn đề tưởng chừng biết rồi, khổ lắm, nói 
mãi mà sao vẫn hấp dẫn, tươi mới, sinh động qua ngòi bút của ông. Sau 
giọng văn nhẹ nhàng, dí dỏm, đậm chất “humor” hài hước là một thái 
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độ nghiêm khắc, không khoan nhượng trước một số điều chướng tai, 
gai mắt, thật khó tưởng tượng (và thật khó chấp nhận).  
 

…  Có rất nhiều chuyện Trần Huy Thuận rút tỉa từ chính bản 
thân cuộc sống của mình. Những mẩu chuyện nhân tình thế thái thông 
qua vài nét phác thảo chấm phá (trong kí ức và hiện tại) về bạn hữu của 
ông: Một người thành danh lừng lẫy mà không quên bạn cũ (Thằng 
Thủy); đến một kẻ hãnh tiến, chỉ vì một bài báo đụng chạm đến quyền 
uy của mình, đã cho đồng môn nếm đòn quyền lực (Anh chàng “Mốc” 
làm quan); Hay là chuyện “duyên kì ngộ” của những con người (nhà 
thơ Mai Trang, nhạc sĩ Cẩm Phong, nhà thơ Nguyễn Khôi) liên quan 
tới bài hát nổi tiếng Người lái  đò trên sông Pôkô... Tôi đọc để nhận ra 
lẽ đời cay đắng và theo đó là bao điều xúc động sâu xa. Đúng như nhận 
xét của Nguyễn Hòa, người chủ trương trang  vanchuongviet.org  về 
một truyện ngắn trong tập: “Đọc truyện Thằng đổ vỏ của anh, buồn mà 
xót quá chừng. Có người đọc truyện anh viết mà thấy cứ như viết về 
họ. Tôi cũng bắt đầu thấy ra cây viết của anh một sự từng trải”. 

 
… Bài ông viết về cha mình (Cha tôi) không dài, mà có giá trị 

như một tự sự ngắn về cuộc đời. Đây là bài tự bạch bản thân. Hóa ra, 
ông đã  l ớn lên trong một hoàn cảnh khá đặc biệt của cuộc đời có thể 
nói là không xuôi chèo mát mái.   
 

Không phải sĩ nhưng ông đã bộc lộ cốt cách của một kẻ sĩ: 
thẳng thắn, trung thực, ghét và không chịu sống một cách hạ mình, 
luồn cúi... Hai chữ  Thành Mỹ  (Cái đẹp trọn vẹn, hoàn mĩ) trên bức 
hoành phi người cha để lại, với ông như một tâm nguyện thiết tha cần 
hướng tới cho mọi thế hệ cháu con. 
 

Trần Huy Thuận không phải là một nhà văn và ông cũng không 
hề có ý định ngồi vào chiếu văn. Nhưng phải nói, những bài viết  của 
ông mang đậm chất văn chương. Có những nỗi niềm, tác giả viết cứ 
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như rút ra từ gan ruột, vì vậy mà nó rất có hồn và đọc vô cùng thấm 
thía.  
 

Trước  đây, tôi đã từng khuyên ông và rất mong ông tập hợp 
các bài viết tản mạn kia để xuất bản thành tập. Lần lữa mãi  đến hôm 
nay, ý định đó của ông (và của nhiều bạn ông) mới thành hiện thực. 
Tôi - một thế hệ hậu sinh - xin có mấy lời. Tôi nghĩ, những ai đọc xong 
cuốn sách này, ít nhất cũng có thể chia sẻ với tôi một vài suy nghĩ nào 
đó. Bởi Trần Huy Thuận đã chắt  lọc hiện thực, bình thản nhìn  đời để 
rút ra các bài học về triết lí sống. Và những chiêm nghiệm từ cuộc sống 
kia của ông sẽ tiếp tục đi vào cuộc sống.  
 

PVT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LỜI GIỚI THIỆU (LẦN TÁI BẢN I) 
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“NGANG QUA CUỘC CHƠI”… NÀO? 

Nhà báo DƯƠNG KỲ ANH 
 

Tôi chưa gặp Trần Huy Thuận ngoài đời, chỉ gặp ông trong 
những bài viết ông gửi đến tờ báo TAMNHIN.NET của chúng tôi. 
Những bài viết của ông trong mục PHIẾM ĐÀM được nhiều bạn đọc 
đón nhận và bản thân tôi cũng rất thích. 
 

Khi ông gửi cho tôi bản thảo cuốn sách mà ông sắp in, cuốn “ 
Ngang qua cuộc chơi”, tôi được đọc thêm một số  bài viết đăng ở các 
tờ báo khác. Thú thật, qua những bài viết của ông và khi biết ông cũng 
người Nam Định, tôi cứ tự hỏi, cái ông Trần Huy Thuận này có là cháu 
chắt, chút chít gì không với cái ông họ Trần nổi tiếng – Trần Tế Xương 
? Bởi, ngòi bút Trần Huy Thuận cũng sắc bén, châm biếmtheo cách của 
“Hà Nam danh giá nhất ông cò” …Đọc những bài viết như: Dân “hỗn”; 
Ngu Lâu; Cái mặt không chơi được; Ngự ngay giữa mặt là cái mũi; 
Buôn gì lãi nhất?  vv… Tôi thực sự thấy gai gai, thấy ngòi bút của ông 
đã lách vào từng đường gân, thớ thịt của cuộc sống, của vấn đề mà ông 
đặt ra.  Đạo diễn điện ảnh, Nghệ sĩ Nhân dân  Trần Văn Thủy nhận xét 
về ông: “Đó là một người giải phẫu tinh quái!”. 
 

Ông viết về  cái mắt, cái mũi, cái mồm, cái tai, cái ghế, cái 
thang…  Những cái rất cụ thể, rất đời thường, nhưng lại sâu xa ở cái 
đích mà ông nhắm đến. Đọc bài viết, biết ông là người có học. Cái có 
học mà  tôi muốn nói là cái chiều sâu của ngôn từ, cái minh triết trong 
lý giải sự việc một cách thấu đáo, cái cách mà  

 
ông nhắm tới người đọc không hời hợt, qua loa, một chiều như tình 
trạng nhiều bàì viết hiện nay. 
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Các bài  viết của ông đều nhắm tới  sự thật, sự thật đa chiều, sự 

thật của nhiều hiện trạng xã hội bức bối. Nói thật mất lòng. Các cụ 
ngày xưa bảo thế. 
 

Nói thật đôi khi không những mất lòng mà còn có thể mất nhiều 
thứ lớn hơn. 
 

Người nói thật được một sự thật : mất 
Được một sự thật : bạc đầu …  

Tôi thấy (qua ảnh) Trần Huy Thuận cũng đã bạc đầu lâu rồi! 
 

Lại nhớ câu thơ của cụ Tú Xương “Tham tiền cột mỡ lắm anh 
leo”. 

 
Bây giờ, tham tiền người ta đâu chỉ leo cột mỡ, có thứ cột còn 

trơn hơn mỡ mà vẫn khối người leo. Quyền lực! Mà leo tài thật, loáng 
một cái đã lên tít trên cao …  
 

Ấy là tôi nghĩ từ “Chung quanh một chữ… quyền” bài viết mới 
đây của Trần Huy Thuận … 

Không biết Trần Huy Thuận  ngang qua cuộc chơi nào, chứ  
ngang qua cuộc chơi  “nói thật mất lòng” này, hẳn sẽ là …Mệt lắm! 

 
***   

 
 
 
 

Đọc “NGANG QUA CUỘC CHƠI” của Trần Huy Thuận 
(trích) 
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TRẦN MỸ GIỐNG 

 
… nội dung đề cập phần lớn là những chuyện đời thường, nhiều khi ta 
cho là nhỏ nhặt như chuyện sinh hoạt của cá nhân (ăn mặc, tắm gội, đi 
đứng, nói, nghe, làm…), chuyện xã hội (bầu bán, quan chức, giáo dục, 
văn hoá…), mới lướt qua thì thấy chả có gì mới mẻ, toàn là chuyện 
“biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nhưng nhẩn nha đọc kỹ lại “giật mình” vì 
sức lôi cuốn của tác phẩm… 
… Những bài viết của ông dưới thể loại tạp văn đề cập đến một số vấn 
đề văn hoá, xã hội, chính trị nóng hổi, bức xúc thường ngắn gọn, linh 
hoạt, đa dạng, nhanh nhạy, lý lẽ sắc sảo, giọng văn hóm hỉnh đầy tính 
suy tưởng, có tính phê phán mạnh mẽ các thói xấu, vạch rõ khuyết 
điểm, chính kiến rõ ràng và có tính giáo dục cao…  
… Những bài phiếm luận, nhàn đàm, tạp văn nghị luận của Trần Huy 
Thuận sử dụng nhiều ngạn ngữ, tục ngữ, ca dao khái quát vấn đề một 
cách khéo léo và chính xác, giàu chất văn…  
… Dù là tạp văn, phiếm luận, hồi ký hay truyện ngắn, Ngang qua cuộc 
chơivẫn mang yếu tố tự truyện cao. Đằng sau những hình tượng văn 
học và ngôn từ giản dị, nhẹ nhàng là một thái độ đúng đắn rõ ràng, là 
tấm lòng nhân hậu, đồng cảm, sẻ chia với con người, thiết tha với cuộc 
sống của tác giả…  
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NHÀ VĂN KAO SƠN HỎI CHUYỆN CHỦ 
BLOG NGANG QUA CUỘC CHƠI 

(http://tranhuythuan.wordpress.com/) 
 
Nhà văn KS:  -  Chào anh! Ông lão gần tám mươi mà xem  ảnh trên 
Blog NGANG QUA CUỘC CHƠI cũng như tiếp xúc trực tiếp, thấy 
“anh” vẫn “tráng kiện” lắm. Ở tuổi anh, hình như hiếm người “chơi” 
mạng, nhất lại là làm BLOG?!. 
 
THT:  -  Cám ơn! “Tráng kiện” gì nữa, cập kề miệng lỗ rồi!.. Có điều 
nghe lời khuyên của tác giả “HIỂU ĐỜI” (Lê Thanh Dũng dịch): 
“Quãng  đời còn lại càng ngắn ngủi thì càng phải làm cho nó phong 
phú… hãy chia tay với "ông sư khổ hạnh" …   luôn luôn nâng cao chất 
lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới 
là ý nghĩa sống của TUỔI GIÀ.” Nên mình cũng cố gắng một chút…  
 
Nhà văn KS:  -  Xin được chúc mừng anh: Blog NGANG QUA CUỘC 
CHƠI (NQCC) vừa đạt con số 50 nghìn lượt người vào đọc, trong đó 
chủ yếu là thống kê từ đầu tháng 3 năm 2011 này. 
 
THT: -  Vâng, thực ra con số đó chả là gì nếu so với các “bậc đàn anh”, 
nhưng nó cũng có ý nghĩa nhất định để động viên người chủ của nó, 
một lão già quê mùa, đã “gần đất xa trời” như mình. 
 
Nhà văn KS:  -  Nếu nhớ không nhầm, hình như anh có một bài viết 
trên TuanvietnamNet nhan đề “Tại sao cứ phải đợi đến lúc về hưu mới 
nói…” 
 
THT: -  Đúng, đó là bài  “Sao phải chờ đến lúc nghỉ hưu mới "nói toạc 
ra"?” (được TuanVietnamNet đăng ngày 15/02/2008 17:59 GMT+7: 
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http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/sao-phai-cho-den-luc-nghi-huu-moi-
noi-toac-ra). 
 
Nhà văn KS:  -  Vậy xin được hỏi: Thế NQCC có nằm trong tình trạng 
“về hưu mới dám nói” không? 
 
THT: - Nói KHÔNG thì có vẻ như mình cao đạo quá, nhưng  nói CÓ 
thì cũng hơi bị… OAN! 
 
Nhà văn KS: - Oan thế nào thưa anh? 
 
THT: -  Tôi về HƯU năm tôi mới 55 tuổi và vào thời điểm doanh 
nghiệp do tôi quản lý đang rất phát đạt trong làm ăn. Nghĩa là không 
phải do làm ăn kém cỏi hay do bê tha tham nhũng mà bị buộc phải nghỉ 
hưu sớm. Tôi nghỉ hưu vì  đã viết bài về tình trạng tham nhũng ở Tỉnh 
Hà Nam Ninh, bài “Tại sao không thể loại trừ những con sâu mọt này” 
đăng trên báo Lao Động. 
 
Nhà văn KS: - Hình như bài báo đó đăng cuối năm 1990, lúc Tỉnh Hà 
Nam Ninh chưa tách? 
 
THT: - Đăng báo Lao Động số 29 ngày 19/7/1990, trước ngày tôi có 
quyết định nghỉ hưu mấy tháng. 
 
Nhà văn KS:  -  Nghĩa là anh đã dám nói về nạn tham nhũng của địa 
phương ngay khi anh còn đang chức, đang làm giám đốc kiêm bí thư 
đảng ủy một doanh nghiệp Nhà nước? 
 
THT: - Đúng vậy. 
 
Nhà văn KS: - Thế thì cũng hơi... lạ đấy!..  
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THT:  -  Nhiều người lại bảo mình dại, dại rõ nhất là đã bị lực ép 
ngầm, dẫn đến buộc phải tự làm đơn xin nghỉ hưu, gọi là HƯU NON. 
 
Nhà văn KS: -  Cái vụ này, hình như tôi đã được đọc trong  truyện ký 
Tôi và ba người khác” của anh? 
 
THT: - Chính vậy. 
 
Nhà văn KS: -  Nhiều bài viết của anh, mới chỉ nghe “Tít” đã thấy gai 
gai… Nào “Cái tai và văn hóa nghe”, “Nói thẳng và nghe nói thẳng”; 
nào “Cái ghế và văn hóa ngồi”, “Đầy tớ dân hay cha mẹ dân?”; nào 
“Cái mồm công và tội”, “Nước Nam ta làm gì còn bọn tham nhũng”, 
rồi “Người ta sinh ra vốn không bình  đẳng” nữa… Viết vậy lúc này thì 
người ta “Mời” anh về nghỉ hưu sớm là phải rùi. Cánh trẻ trên mạng 
gọi đó là:  Ếch chết tại … bàn phím. Hì hì… 
 
THT: - Thì mình cũng chỉ viết những điều Đảng, Bác dạy mà suốt thời 
trai trẻ mình và thế hệ mình cũng như thế hệ hiện tại được nghe giảng 
thôi. Đâu có “quan điểm” gì riêng?  Đâu có “phát kiến” gì mới! Cũng 
là một thứ “nhai lại” mà thôi. Có điều, “nhai lại” cũng không phải là… 
dễ! Kao Sơn chắc biết điều này: Nhà thơ Vũ cao một lần nhận xét thơ 
Nguyễn Trọng Tạo: “Ngòi bút anh thoải mái nói những điều không 
phải dễ nói ra”. Mình cũng viết những điều không dễ nói ra, nhưng 
“thoải mái” thì không  – Do cái tâm thì có nhưng cái “tầm” thì còn xa 
mới vươn tới được…   
 
Nhà văn KS:  -  Gần đây, đọc bài “Rỉ tai, vỗ vai…Luật gì ?” trên báo 
Tamnhin.net của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam và một vài trang 
web khác đăng lại, tôi rất tâm đắc về những vấn đề anh đề cập trong 
bài viết gan ruột đó. Xin được hỏi: Hình như trong đoạn “Ôi! Chế độ 
phong kiến thối nát, lạc hậu, dã man đã bị Cách mạng Tháng Tám 
“xóa bỏ đến tận gốc rễ”. Đến nay đã qua quá nửa thế kỷ, mà luật lệ 
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cùng tư duy của nó vẫn ngự trị ở nơi này, nơi kia bằng phương thức rỉ  
tai, truyền miệng, vỗ vai hoặc truyền lệnh bằng lời  –  trở thành một 
thứ văn hóa “bất thành văn”; gây ra nhiều oan trái và làm điêu đứng 
bao người!”, có chút tâm sự gì đó của anh? 
 
THT:  -  Anh tinh lắm! Chuyện là thế này: Khi thấy mình có một số bài 
viết nói về vấn đề tham nhũng, dân chủ… đăng trên TuanVietnamNet, 
Tamnhin.net, trannhuong.com, nguyentrongtao.org, dantri.com.vn, 
nhavantphcm.com.vn… thì có một ông lãnh đạo đã đủ tuổi về hưu 
nhưng còn “muốn cống hiến đến hơi thở cuối cùng”, cố công chạy 
được một chức “đuổi gà” tại một cơ quan Trung ương, gặp con mình 
nói bóng gió dọa nạt này nọ làm mình rất bực. 
 
Nhà văn KS:  -  Xin lỗi, sao anh lại nói… “đuổi gà” tại một cơ quan 
Trung ương? Xưa nay dân ta chỉ nói “Đuổi gà cho vợ” thôi, chứ sao lại 
có chuy ện “Đuổi gà tại một cơ quan…”! 
 
THT: -  Ấy là căn cứ vào cái công việc thực chất của ông ta, chứ không 
căn cứ vào cái danh chức của ông ta vậy. 
 
Nhà văn KS: -   Khôi hài thật! Vậy xin anh kể tiếp câu chuyện bỏ dở… 
 
THT: - Mình bực vì lẽ: Tại sao ông ta không gọi mình trao đổi mà lại 
“trao đổi” với con mình? Con mình thì có liên quan gì đến những bài 
mình viết? Chẳng qua, nếu gặp mình, một ông già sắp xuống lỗ, ông ta 
chẳng kiếm (liếm) được cái gì sất! Vả lại nếu bài mình có “vấn đề” thì 
trước hết phải xét lại trách nhiệm của chính những chủ trang báo đã 
dùng, như bắt gỡ xuống, bắt thu hồi như vẫn làm lâu nay chứ?!. Sau 
này mới rõ, cái  đích ông ta nhắm tới không phải là mình mà là cái ghế 
cho đệ tử ruột của ông ta cơ, để khi anh “đệ tử” này được đề bạt vượt 
qua đầu con tôi, con tôi sẽ tự hiểu lý do!.. Nghĩa là mình chỉ là cái cớ… 
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Nhà văn KS: - Có chuyện tệ đến như vậy thật sao? 
 
THT: -  Câu hỏi của anh làm mình nhớ đến một chuyện cũ. Số là có 
một anh bạn đồng nghiệp, khi mình còn làm Thường trực Ban chỉ đạo 
chống tham nhũng của Ngành ở địa phương ta… 
 
Nhà văn KS: - Hồi đó gọi là Ban 79? 
 
THT:  -  Đúng! Ban 79. Khi  ấy, anh bạn đồng nghiệp này với tôi, 
“chức tước” cũng ngang nhau thôi, nên thường hay trò chuyện thân 
mật. Lúc ấy… mình còn là người anh ta cần! Sau anh ta thăng lên chức 
cao nhất nhì Tình, thì gặp nhau anh ta lảng đi như không hề quen biết. 
Đến một bận, tại tiệc cưới của con một ông có chức khác, trong một 
tình thế không thể đừng được, anh lãnh đạo to kia đã chào mình (!). 
Mình ngạc nhiên quá, nên nói: “Thế mà mấy lần trước gặp anh, anh 
toàn quay mặt đi, tưởng quên mất bạn thời hàn vi rồi?!.” Anh lãnh  đạo 
này nói: “Đâu, làm gì có chuyện ấy?”. Mình nói luôn: “Anh quá biết 
tính tôi rồi, tôi chưa bao giờ nói về ai điều mà họ không có!”. 
 
Nhà văn KS: - Thế ông ta trả lời anh sao? 
 
THT:  -  Còn trả lời sao được nữa! Im lặng và lảng sang chuyện khác. 
Mình cũng thôi, bởi đang là tiệc vui của con anh bạn. 
 
Nhà văn KS: - Quả là anh cũng đáo để! 
 
THT:  -  Có hơi hơi đáo để chút thôi. Nhưng “gàn dở” thì có lẽ đúng 
hơn. Chả thế mà mình bị mấy anh bạn già đặt cho cái tên “Đồ Gàn”. 
Bà vợ mình nghe thấy liền bảo: “Em đã đành, sao các anh thi thoảng 
mới gặp mà cũng nhận xét anh ấy nhà em gàn?”!.. 
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Nhà văn KS:  -  Chị ấy cũng như bạn bè đùa vui anh tý thôi, chứ gàn 
được như anh thì cũng nên thi thoảng gàn một chút! Không biết anh thế 
nào chứ tôi thì rất sợ cái mô hình xã hội kiểu trại lính. Ai cũng giống 
ai, từ ăn mặc tới suy nghĩ. Khóc mướn, cười thuê, suốt cuộc đời không 
một lần dám sống cho thật là mình… Chính vì thế, khi đọc những trang 
viết của anh tôi vui lắm. Và có gì như một khích lệ nữa. Ở trang báo 
của anh, trước hết tôi nhận ra anh, một con người trung thực. Bạn bè 
tôi cũng nhiều người vào đọc anh lắm. Chúc trang Blog NGANG QUA 
CUỘC CHƠI ngày càng được mọi người yêu quý. 
 
THT: - Cám ơn. Cũng là một cuộc chơi thôi mà. Nói như tác giả 
“HIỂU ĐỜI”: “Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già”! 
Thi thoảng nhà văn Kao Sơn ghé chơi Quán tôi nhé! 
 
Nhà văn KS: - Vâng! Nhất định rồi. Nhưng nói thêm một tí này, anh 
còn khỏe. Những suy nghĩ , nhìn nhận của anh trước cuộc đời và những 
nhận định của anh vẫn còn  tinh nhạy và “chắc, khỏe” lắm. Thử đề xuất 
một ý nhỏ, mong là sau một thời gian nữa, sau cuộc dấn thân đi 
“NGANG QUA CUỘC CHƠI” có lẽ anh cũng nên chuẩn bị cho một 
cuộc trường chinh mới, đi SUỐT DỌC CUỘC CHƠI xem sao. Với 
một cái “ Tầm” như thế, anh sẽ  có dịp tập hợp lại tất cả những gì  đã 
chứng kiến, đã suy ngẫm, đã đúc kết… và tôi tin điều ấy sẽ là một món 
quà vô giá để lại cho đời đấy.  
 
THT: Có thành được một món quà có giá (chứ không dám mơ vô giá) 
hay không thì chưa dám chắc. Bởi với người viết thì tác phẩm lớn nhất, 
… bao giờ cũng là tác phẩm mãi cuối đời vẫn còn nằm trong ấp ủ. 
Nhưng xin cám ơn KS về gợi ý này và… Mình sẽ cố. 
 
Nhà văn KS: Vậy là mừng rồi. Gừng càng già càng cay!!! Một lần nữa 
chúc anh thành công.  

***  
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THƯ BẠN BÈ  
 

* Đọc truyện Thằng đổ vỏ của anh, buồn mà xót quá chừng. 
Có người đọc truyện anh viết mà thấy cứ như viết về họ. Tôi cũng  
bắt đầu thấy ra cây viết của anh một sự từng trải, viết như đã sống  
anh ạ.  

(Nguyễn Hòavcv - vanchuongviet.org) 
 

* Ngày 25-12-2007:  

Tôi phải cám ơn anh rất nhiều về những bài đóng góp có chất lượng 
của anh cho chuyên mục Diễn đàn Dân trí điện tử. Tôi xin phép được 
tự giới thiệu là nhà báo Thao Lâm, vốn nhiều năm phụ trách trang 
Khoa giáo báo Nhân Dân. Về hưu đã lâu nhưng cái duyên nợ làm báo 
cứ đeo đẳng mãi... Gặp được những cộng tác viên như anh làm tôi rất 
vui.  

Thao Lâm 
thaolam@dantri.com.vn  

* Đọc tạp bút Ngang qua cuộc chơi của Trần Huy Thuận, mỗi chuyện 
như một mẩu đời thường, sau một sự cố để bật ra một triết lý nhân - 
quả, một tiếng cười bao dung thông cảm - đôi nét chấm phá, không đao 
to búa lớn mà cứ như một tiếng chuông chùa cảnh tỉnh ta chớ có quá 
chìm đắm vào cái cái danh lợi để mà chuốc họa vào thân... 

Anh Trần Huy Thuận ơi, tâm sao văn vậy (tất nhiên không phải tất 
cả, vì không ít “điếm” ở trên đời này)...  
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(Nguyễn Khôi, nhà thơ, nguyên ủy viên chấp hành Hội VHNT các 

dân tộc thiểu số VN, giải thưởng thơ 1.000 năm Thăng Long, nguyên 
phó Vụ trưởng vụ Dân tộc Quốc hội).  

* Ngày 07 tháng 12 năm 2007: 

Thưa bác Trần Huy Thuận, 

Bác đã vào tuổi “xưa nay hiếm”, cho nên cho phép chúng tôi nhận 
là anh. Trong các bài viết của bác thấy tâm huyết với cộng đồng và với 
đất nước còn mạnh mẽ không chịu tuổi già. Đó thật là một điều đáng 
quý... 

Chúc bác luôn vui khỏe 

Chân thành cám ơn bác.  

Nguyễn Thế Hùng nthung@iop.vast.ac.vn 

* Bác viết bài lương, thưởng ở diễn đàn Dân Trí hay quá, nhưng không 
biết các cụ ở trên có đọc không và nếu có đọc rồi thì không biết làm 
được không! Chúc bác sức khỏe. 

(Phạm Quang Tri pqtrivn@yahoo.com) 

* Thân gửi bác Huy Thuận! 

Cháu vừa đọc bài phân tích “Lương, thưởng - đôi điều muốn nói!” 
của bác trên báo Dân Trí điện tử; với bài phân tích của bác cháu rất vui 
khi có bác lên tiếng và so sánh nói về lương thưởng đã tồn tại ở Việt 
Nam ta từ trước đến nay. 

(Nguyễn Văn Tùng Nguyenvantungks1977@yahoo.com) 
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*  … Dù ông đã vượt ngưỡng ’’Cổ  lai hi’’ nhưng vẫn nặng lòng  với  
văn chương. Ngay từ  khi còn là Công nhân Ty Kiến Trúc Nam  Định 
(1957),  ngoài công việc, ông vẫn  dành cho văn chương vị  trí  quan 
trong trong cuộc đời... Những chiêm nghiệm của  ông về  thế  thái nhân 
tình cùng bút pháp đã gợi cho người đọc những suy tư rồi đồng cảm 
cùng tác gỉả… 

(Lê Xuân Quang – http://www.lexuanquang.org) 
 
 
*  Với sở trường trào phúng, Trần Huy Thuận rất có duyên với những 
tản văn châm biếm mang tính thời sự về những mặt trái của đời sống. 
Dù tuổi đã cao nhưng bút lực của ông vẫn mạnh mẽ, tác phẩm xuất 
hiện thường xuyên trên báo chí, nhất là các báo điện tử. 

(Trang báo mạng của Hội Nhà văn Tp. HCM)  
 
*… cái ông “Thuận tây” này về  già lại phát tiết trong làng cầm bút!.. 
Thuận rất có duyên kể chuyện đời, thấm đãm nhân tình thế  thái; các 
trang viết của  Thuận thật ngắn gọn nhưng dung lượng thì tràn đầy, cái 
chất hóm  hỉnh hài hước cũng đậm đà… 

Vũ Đình Phàm 0988660339 
 
* Tôi với Trần huy Thuận vốn là “đồng  liêu”, do đó đối với tôi, những 
nguyên mẫu trong các truyện ký của tác giả, không có gì xa lạ...  
Những trang viết  của  anh đều  rất thực, đặc biệt là phần truyện ký. 
Thực đến độ, có truyện đọc xong  ta không tin là thực.  
Âý thế mà thực 100%! Cái hay là với mấy “nét” bút đơn giản, bay 
bướm, hình nguyên mẫu hiện lên sinh động toả mùi vị chua chua, cay 
cay của thế thái nhân tình. Một món ăn tinh thần để lại dư vị lâu dài 
trong lòng độc giả. 
Năm tháng dần trôi. Những nhân vật bằng xương bằng thịt đã và sẽ 
cùng chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng. Biết đâu các thế hệ sau sẽ tìm lại 
bóng dáng con người ngày nay (lúc đó đã thành lịch sử) và ngạc nhiên 
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hỏi nhau qua trang sách: “có thật thế sao?! Hay nhỉ!!” Chức  năng 
THƯ KÝ THỜI ĐẠI của nhà văn là vậy . 

Phạm Mạn (9/24 đường Giải Phóng  
phường Văn Miếu Tp. Nam Định)  

 
 

*  Hầu như bạn đọc đều bị cuốn hút ngay từ đầu bởi nỗi đau văn hóa, 
bởi lối viết giản mộc nhưng đào sâu và nụ cười trào lộng mà có lẫn 
nước mắt của ông. Những điều ông đề cập, chẳng phải xa xôi, cao siêu 
bí hiểm gì mà đều ở ngay bên cạnh hoặc bên trong mỗi chúng sinh; 
khiến, sau khi đọc, chúng ta không khỏi giật mình mà ngẫm mà xét lại 
bản thân. 
Trần Huy Thuận như khóm gừng già cay ấm trong những ngôi làng 
Việt vậy.   

Nghiêm Lương Thành(tác giả “Đây là nhà của tôi”, “Chuyện kể của 
người viết sớ”…) 
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