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“… không phải người Việt Nam không đủ tài để nhận ra hậu quả, không phải không đủ 
tài để đề xuất các giải pháp. Nhưng các giải pháp được lựa chọn, các quyết định được 
đưa ra, không phải xuất phát từ chữ Tâm. Do đó mà cái tài cũng bị triệt tiêu, bất chấp 
những nỗ lực tuyệt vọng của một số người.” 

Cuối năm là thời điểm người ta nghĩ nhiều về tương lai. Vì năm mới thường mang theo 
những viễn tưởng về cuộc sống ở phía trước, về những gì mới mẻ và tốt đẹp. Tôi cũng 
không thoát khỏi tâm trạng chung đó. Và tôi thấy tương lai phụ thuộc vào hai chữ mà 
dường như Nguyễn Du đã đặt cạnh nhau trong thế đối lập: Tâm/Tài, trong câu thơ mà 
có lẽ tất cả những ai đã trải qua ghế nhà trường, và thậm chí không đến trường, cũng 
đều biết: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Tuy nhiên, hai chữ đó có thực sự là bị đặt 
vào thế đối lập không ? 
 
Trước hết cần ý thức được rằng, trong một thế giới rất phát triển như thế giới của 
chúng ta ở thời điểm hiện nay, nếu chúng ta không có tài, tức là không có các năng lực 
trí tuệ, không có khả năng vươn tới sự bình đẳng với các nước khác, thì chắc chắn 
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tương lai sẽ chẳng có gì đảm bảo. Vậy trong thế giới ngày nay cái tâm có ít quan trọng 
hơn cái tài không? 
 
Trong câu thơ Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài, ý tưởng của Nguyễn Du khá rõ ràng: 
cần phải hiểu rằng cái tâm quan trọng hơn cái tài. 
 
Tôi lấy một ví dụ ở lĩnh vực giáo dục để nói rằng nếu thiếu cái tâm thì cái tài cũng 
chẳng thể giúp người giáo viên thực hiện được trách nhiệm giáo dục. 
 
Làm sao người thầy còn thực hiện được chức năng giáo dục khi bản thân ông ta không 
hành động đúng theo các “mệnh lệnh”1 của đạo đức? Một giáo sư gây khó dễ để buộc 
sinh viên phải mang tiền đến nhà mình rồi mới chịu đọc luận án của người sinh viên, 
cái luận án do chính mình hướng dẫn, thật khó hình dung giáo sư đó sẽ thực hiện bổn 
phận giáo dục của người giáo viên như thế nào, cho dù rằng trên lớp hay thậm chí 
trong những đối thoại hằng ngày ông ấy có ý thức dùng bài giảng hay những câu 
chuyện với mục đích giáo dục sinh viên. Hay thậm chí cả khi ông ấy lên án các hiện 
tượng cần phê phán trong xã hội, thì đối với những sinh viên, học viên cao học, nghiên 
cứu sinh mà ông đã nhận tiền, những lời phê phán ấy có giá trị ra sao ? Thậm chí nữa, 
cả khi ông ấy ca ngợi những điều tốt đẹp thì liệu những điều tốt đẹp ấy có bị sinh viên 
phán xét lại qua cái lăng kính nơi phản chiếu hành vi nhận tiền của ông, hay là họ dẹp 
những điều tốt đẹp ấy sang một bên, hay họ xem đó như là những món đồ trang sức ? 
Hay họ không còn có phản ứng gì nữa ? Họ tiếp tục nghe những điều tốt đẹp và tiếp 
tục đem tiền đến nhà thầy để cảm ơn thầy đã nói với họ những điều tốt đẹp ấy, và hơn 
thế, còn cho họ những con điểm đẹp. Rồi đến lượt họ, họ sẽ nhận phong bì của học trò 
để lại tiếp tục rao giảng những điều tốt đẹp và lên án những điều xấu xa. Đây chính là 
tình huống tệ nhất. Các hành vi phản giáo dục của người thầy đã lãnh trọn hậu quả của 
chúng, đã thực thi những hiệu lực tồi tệ của chúng, cho dù ông có nói giỏi bao nhiêu 
chăng nữa. Nói giỏi là cái tài của người giáo viên, nhưng cái tâm thể hiện ở hành động 
nhận hối lộ từ học trò của ông ấy. 
 
Tuy nhiên, hai chữ Tâm và Tài của Nguyễn Du có thể được diễn giải theo một cách 
khác. Có lẽ cần phải hiểu rằng chính cái tâm quyết định cái tài có phát triển được hay 
không. Cái tài sẽ không phát huy hiệu lực của nó khi không có cái tâm. 
 
Nếu hiểu cái tâm tách biệt khỏi cái tài và quan trọng hơn cái tài, thì có thể giả định tình 
huống: nghèo cũng được, khủng hoảng cũng được nhưng chỉ cần giữ cái tâm là được. 
Nếu hiểu cái tâm quyết định cái tài, thì có thể giả định tình huống: sự nghèo hèn trên 
diện rộng, sự khủng hoảng, tình trạng tồi tệ, bất công, tội ác là do thiếu cái tâm mà ra. 
Vì cái tâm quyết định sự lựa chọn và hành động. Cái tâm sẽ quyết định rằng các giải 
pháp hữu hiệu (vốn là kết quả của cái tài) được thực hiện hay bị chối từ. Hãy nhìn sự 
xuống cấp của nền kinh tế, của nền giáo dục, của văn hóa, sự xuống cấp và khủng 
hoảng không thể chối cãi được của xã hội chúng ta hiện nay, nguyên nhân, theo tôi, 
không phải vì người Việt Nam bất tài. Giáo dục suy vi không hẳn vì giáo viên bất tài, và 
nếu giáo viên trở nên bất tài thì không hẳn vốn dĩ từ đầu đã bất tài. Giáo dục suy vi vì 
có những điều ai cũng biết là đúng và cần phải thực hiện, nhưng lại từ chối không thực 
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hiện. Động cơ thúc đẩy sự từ chối đó không phải là vì thiếu tài, và không phải là vì thiếu 
người tài. 
 
Các vấn đề về kinh tế không được giải quyết, hay sản xuất (điện, than, khoáng sản) bị 
thua lỗ, không phải vì không có các giải pháp hiệu quả. Mà các giải pháp hiệu quả hoặc 
đã không được đề xuất (do nghĩ rằng có đề xuất cũng chẳng ai nghe), hoặc đã đề xuất 
mà không được sử dụng. Hoặc các giải pháp hiệu quả bị loại trừ, các giải pháp tồi tệ thì 
được lựa chọn một cách cương quyết. Thực tế cho thấy rằng không ít những giải pháp 
thua lỗ đã được lựa chọn với một quyết tâm cao độ, bất chấp mọi sự phân tích hợp lý. 
Như vậy không phải người Việt Nam không đủ tài để nhận ra hậu quả, không phải 
không đủ tài để đề xuất các giải pháp. Nhưng các giải pháp được lựa chọn, các quyết 
định được đưa ra, không phải xuất phát từ chữ Tâm. Do đó mà cái tài cũng bị triệt tiêu, 
bất chấp những nỗ lực tuyệt vọng của một số người. 
 
Nguyên nhân khiến cho cái tài của chúng ta hoặc không được sử dụng, hoặc bị cùn 
mòn, bị lãng phí đi, một phần (một phần thôi, dĩ nhiên) nằm trong câu trả lời mà Nguyễn 
Du đã đưa ra từ hai trăm năm trước. Và tại sao ông hỏi “Không biết ba trăm năm lẻ 
nữa/Thiên hạ ai người khóc Tố Như?”? Nếu chúng ta tiếp tục duy trì tình trạng như hiện 
nay, nếu mỗi cá nhân đem cái tâm của mình bán dần như bán vàng (tôi mượn một ý 
thơ của Nguyễn Duy), hay là bán dần như bán đất, cốt chỉ để đảm bảo cho sự tồn tại 
mang tính vật chất, hay sự tồn tại của chính vật chất (bởi vì nhà cửa, ô tô, tiền bạc 
trong tài khoản dĩ nhiên tồn tại lâu hơn con người, chúng đâu có chết, rút cục khi thân 
xác trở lại thành hư không thì chỉ còn chúng tồn tại mà thôi), thì ba trăm năm lẻ nữa 
(tính từ thời điểm câu thơ Nguyễn Du ra đời) còn có cái tâm nào nữa để khóc Tố Như 
đây? Khóc thực sự chứ không phải khóc theo kiểu ông giáo nói giỏi nhưng nhận phong 
bì cũng giỏi ở ví dụ trên đây. 
 
Năm tới là năm Rồng, có khả năng cho chúng ta cất cánh không? Có lẽ chẳng có vận 
may nào ngoại trừ những cố gắng thay đổi thực trạng của xã hội hiện nay được mỗi 
người thực hiện một cách có ý thức và ủng hộ ý thức của những người khác. 
————- 
1. Hai khái niệm đạo đức của Kant: mệnh lệnh nhất quyết và mệnh lệnh giả thuyết. 
 

 

Nguyễn Thị Từ Huy 

Nguồn: http://xuandienhannom.blogspot.com.au/2012/01/nguyen-thi-tu-huy-

tam-va-tai.html 
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