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ĐẤT NƯỚC TA CÓ 7 LOẠI NGƯỜI 

 
"Rằng hay thì thật là hay 

Nghe sao trăm đắng nghìn cay hỡi người " 
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Trích: 
  
7- Loại thứ bảy: Họ sống có trách nhiệm, ngay thẳng, sòng phẳng và công bằng, 

họ dám nói lên chính kiến của mình, họ mong muốn xã hội tiến lên tốt đẹp, 

nhưng do 6 loại kia đông quá nên họ khó có thể thay đổi tư duy của giống người 

Việt Nam! 
 
Cho nên gọi là đất nước "thất nhân" thế mới sinh ra thất đức, thất tín, nói một 

đường làm một nẻo!  
 
Chúng ta cần loại người thứ 7 phát triển thật nhiều để lấn át 6 loại còn lại. 

Những ai đang là một trong sáu loại kia nên vắt tay lên trán suy nghĩ để làm sao 

cho con cháu giống nòi Việt Nam trong tương lai đừng hèn như những gì chúng 

ta đã và đang làm! 
  
Ngưng trích. 

 

 

ĐẤT NƯỚC TA CÓ 7 LOẠI NGƯỜI 

 

1- Loại thứ nhất: Họ bảo thủ đi theo một lối mòn của một con đường vô định 

hướng, nhưng họ quyết tâm đi cho bằng được và lái tất cả đi theo con đường đó! 
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Mặc dù phía cuối con đường là chông gai và sụp đổ họ vẫn cứ đi. Loại người này 

ta gọi là "ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm"! 
 

2- Loại thứ hai: Họ luồn cúi và nịnh bợ liếm láp mọi thứ và sẵn sàng làm chó cho 

loại thứ nhất! Loại người này là loại vô liêm sỉ họ đã đổi sự nhục nhã để lấy miếng 

cơm ăn! 
 

3- Loại thứ ba: Họ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, họ thờ ơ với tất cả, và 

họ chỉ cần biết lo cho bản thân mình! Loại người này là loại vô hồn, vô cảm, vô 

tâm!  
 

4- Loại thứ tư: Họ tàn nhẫn cướp của giết người, ăn cắp ăn trộm, đĩ điếm, giả dối, 

lừa lọc, sống bầy đàn độc ác và man rợ! Loại người này là giống vô loài! 
 

5- Loại thứ năm: Họ biết đúng sai nhưng miệng họ luôn ngậm một hạt thị và không 

bao giờ dám mở mồm! Loại người này ta gọi là đồ hèn nhát! 
 

6- Loại thứ sáu: Họ bị cuồng tín bởi những lý luận duyên, nghiệp, họ không đấu 

tranh và chấp nhận bị áp bức! Loại người này thật đáng thương và đáng yêu với 

những thể chế chính trị mị dân! 
 

7- Loại thứ bảy: Họ sống có trách nhiệm, ngay thẳng, sòng phẳng và công bằng, họ 

dám nói lên chính kiến của mình, họ mong muốn xã hội tiến lên tốt đẹp, nhưng do 

6 loại kia đông quá nên họ khó có thể thay đổi tư duy của giống người Việt Nam! 
 

Cho nên gọi là đất nước "thất nhân" thế mới sinh ra thất đức, thất tín, nói một 

đường làm một nẻo!  
 

Chúng ta cần loại người thứ 7 phát triển thật nhiều để lấn át 6 loại còn lại. Những 

ai đang là một trong sáu loại kia nên vắt tay lên trán suy nghĩ để làm sao cho con 

cháu giống nòi Việt Nam trong tương lai đừng hèn như những gì chúng ta đã và 

đang làm! 
 

Nói thật mất lòng cũng được! Nhưng nó sẽ làm cho người ta khôn từ từ. 
 

VS Lương Ngọc Huỳnh  

Nguồn:https://xuandienhannom.blogspot.com.au/2017/06/vo-su-luong-ngoc-huynh-
at-nuoc-ta-co-7.html 
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