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LUẬN VỀ CHỮ TÀI - CHỮ HẠNH 

  

Chữ TÀI chữ HẠNH trên đời 
Tài là ân huệ của Trời ban cho 

Còn chữ hạnh phải do tự luyện 

Hạnh do tâm hướng thiện mà nên 

Hạnh là nhẫn, hạnh là hiền 

Hạnh là đức tính của riêng loài người 
Hạnh là nết, là lời thanh nhã 

Với người quen kẻ lạ chung quanh 

Hạnh là ngay thẳng công bình 

Không gây hiềm khích, không sinh oán thù 

Hạnh, sang cả cũng như nghèo khó 

Chẳng mai kia, mốt nọ thay lòng 

Buị đời không vẩn gương trong 

Chẳng vì danh lợi bẻ cong khuôn vàng 

Hạnh là chẳng vênh vang, hiếu thắng 

Mà mang ơn sâu nặng của đời 
Để mai, khi bỏ cuộc chơi 
Còn lời tưởng nhớ, còn người xót thương 

Hạnh là chẳng theo đường bất chính 

Phản quê hương, lừa phỉnh đồng bào 

Hạnh không phách lối, tự cao 

Không dùng ngòi bút làm dao chém người 
Mà lương thiện xây đời, giúp nước 

Gìn non sông, đảm lược cứu nhà 

Hạnh, không gian dối, điêu ngoa 

Và không hiểm ác, dâm tà, tham ô 

Kiểu bác cháu nhà hồ, nhà đảng 
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Kiểu giả danh tị nạn khuấy hôi 
Hỏa mù chống cộng cò mồi 
Lập bè, kết đảng hại người hiền lương 

Tài thêm hạnh kẻ thương người quí 
Hạnh thiếu tài cũng thể người yêu 

Có tài không hạnh là điều 

Chẳng ai quí mến thương yêu được nào ! 
Hãy vì tài luyện cao thêm hạnh 

Cho chữ tài lấp lánh trân châu 

Hữu tài, vô hạnh ai cầu 

Có chăng ngựa đến tìm trâu lập bè ! 
  

  

Ngô Minh Hằng 

2005 
 
 
 

  

Tham Khảo:https://tinhhoa.net/giua-tai-nang-va-duc-hanh-dau-moi-la-yeu-to-
quan-trong-hon-ca.html 
  

Giữa tài năng và đức hạnh, đâu mới là yếu tố 

quan trọng hơn cả? 

 08/02/18, 14:12  Cổ Học Tinh Hoa  753 

  

Giữa tài năng và đức hạnh, đâu là yếu tố quan trọng nhất mà một người cần 

hướng tới? Cổ nhân cho rằng, có tài là điều may mắn, nhưng có đức mới thực 

sự quan trọng. Người không có đức thì không thể làm nên việc gì, mất đức sẽ 

mất tất cả. 

Cổ nhân cho rằng, người không có đức thì không thể làm nên việc gì, bởi vì đức chính 

là điều quan trọng nhất trong việc tu thân. (Ảnh: Shenyunperformingarts) 

Cổ nhân luôn luôn lấy tiêu chuẩn chọn người gồm nhiều mặt cả đức lẫn tài, và 

không hề coi đức với tài như nhau, mà là vô cùng coi trọng vị trí thống soái và 

tác dụng chủ đạo của đức đối với tài, đặt đức lên trên cùng. “Tài giả đức chi tư, 

https://tinhhoa.net/giua-tai-nang-va-duc-hanh-dau-moi-la-yeu-to-quan-trong-hon-ca.html
https://tinhhoa.net/giua-tai-nang-va-duc-hanh-dau-moi-la-yeu-to-quan-trong-hon-ca.html
https://tinhhoa.net/tinh-hoa


3 

 

đức giả tài chi soái”, ý rằng người có tài chỉ là phụ, người có đức mới quan 

trọng. 

Tư Mã Quang thời Bắc Tống căn cứ theo quan hệ giữa đức với tài đã chia người 

ta ra làm 4 loại: Đức tài toàn vẹn là Thánh nhân; đức tài đều kém là người ngu; 

đức trên tài là quân tử; tài hơn đức là tiểu nhân. Khi dùng người, tốt nhất là lựa 

chọn Thánh nhân, sau đó là quân tử, nếu như đều chẳng có, thì thà chọn người 

ngu còn hơn chọn tiểu nhân. Bởi vì có tài mà vô đức là loại người nguy hiểm 

nhất, so với loại người không tài không đức thì còn tồi tệ hơn. 

Khang Hy thời nhà Thanh dùng người tài thì có một tiêu chuẩn nhất quán như 

sau: “Quốc gia dùng người, cần phải lấy đức làm căn bản, tài nghệ chỉ là thứ 

yếu”. “Tài đức đều cao thì tốt, nếu có tài mà kém đức, thì cũng không bằng có 

đức mà không có tài”. 

Trong sách cổ “Hoài Nam Tử” có viết: Đối với người tự tin thì không thể dùng lời 

gièm pha hay khen ngợi để thay đổi chí hướng của anh ta. Đối với người biết đủ 

thì không thể dùng quyền thế, lợi ích để dẫn dụ ham muốn của anh t 

Cho nên, người hiểu rõ thiên tính sẽ không theo đuổi những sự tình mà vốn dĩ 

thiên tính là không thể làm được. Người hiểu vận mệnh sẽ không lo lắng về 

những sự tình mà bản thân không thể chi phối, thao túng được. Đối với người 

thông hiểu đạo sẽ không có vật ngoại thân nào có thể làm đảo lộn sự bình thản 

trong nội tâm của họ. 

Trong “Liệt Tử, Thuyết Phù” viết: “Thần vị thường văn thân trị nhi quốc loạn giả 

dã, hựu vị thường văn thân loạn nhi quốc trị giả dã”, ý nói, hạ thần chưa từng 

nghe nói bản thân người cai trị đất nước (Vua) có tu dưỡng đạo đức mà quốc 

gia lại loạn lạc, và cũng chưa từng nghe nói bản thân người cai trị (Vua) thác 

loạn mà quốc gia lại thịnh trị bao giờ. 
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Tư Mã Quang từng nói: “Tốt nhất là lựa chọn thánh nhân, sau đó là quân tử, nếu như đều 

chẳng có, thì thà chọn người ngu còn hơn chọn tiểu nhân”. (Ảnh: Sohu) 

 

Thước mà không ngay ngắn thì không thể vẽ được hình vuông, compa mà 

không đúng chuẩn thì khó vẽ được hình tròn. Cho nên, tu dưỡng của con người 

cũng phải có quy tắc, khuôn phép giống như thước và compa. 

Trong cổ văn viết: Biết ngọn nguồn của thiên tính thì sẽ không bị họa phúc mê 

hoặc. Trong lòng có dự định đoan chính thì sẽ không bị thay đổi “hỉ nộ ái ố” thất 

thường. Điều hòa được tính tình thì sẽ có thể tiết chế được dục vọng.Khi  bị họa 

phúc mê hoặc thì hành vi có thể động tĩnh theo lý, không “hỉ nộ” thất thường thì 

thưởng phạt sẽ không bị thiên lệch, không tham lam thì sẽ không vì ham muốn 

hưởng thụ vật chất mà thương tổn bản tính, dục vọng có thể được tiết chế thì sẽ 

biết đủ. Những phương diện này không thể dựa vào người khác mà có được, chỉ 

có thể dựa vào sự tu dưỡng của bản thân thì mới có thể đạt được. 

Trong “Hoài Nam Tử” cũng viết: Những sự tình trong thiên hạ, không phải chỉ 

dựa vào trí lực là có thể làm thành được, cũng không thể chỉ dựa vào sự thông 

minh mà có thể nhận thức được rõ ràng, càng không thể chỉ dựa vào bản sự của 

một người mà có thể làm thành được. Tương tự, người ta không thể chỉ dựa vào 

sách lược nào đó mà có thể khiến người khác quy thuận, chỉ bằng sức mạnh thì 

lại càng không thể. 

Trí lực, sự thông minh, bản sự, phương sách, sức mạnh đều thuộc phạm trù tài 

năng của một người. Nhưng nếu một người chỉ có những tài năng này mà đức 
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hạnh không cao thì không thể làm thành được sự tình gì. Chỉ có tu dưỡng đức 

hạnh tốt thì những tài năng này mới có thể theo đó mà phát huy tác dụng. 

Sách cổ viết: “Cố đắc đạo tắc ngu giả hữu dư, thất đạo tắc trí giả bất túc. Độ thủy 

nhi vô du sổ, tuy cường tất trầm; hữu du sổ, tuy luy tất toại. Hựu huống thác vu 

chu hàng chi thượng hồ!”. Ý nói, vì đắc được “Đạo” nên có thể khiến người ngốc 

không có tài năng đều sẽ cảm thấy có sức mạnh vô cùng. Trái lại, mất đi “Đạo” 

sẽ khiến người thông minh cũng cảm thấy “lực bất tòng tâm”.Điều này giống như 

một người bơi qua sông Trường Giang và Hoàng Hà mặc dù có thân thể cường 

tráng nhưng không có kỹ thuật bơi lội thì nhất định sẽ chìm. Nhưng một người 

dù gầy gò mà có kỹ thuật bơi lội sẽ nhất định thuận lợi vượt qua. 

Có thể thấy được rằng, cổ nhân vô cùng coi trọng việc tu dưỡng đạo đức. Họ coi 

việc tu dưỡng đạo đức quan trọng hơn tài năng. Chỉ có tu dưỡng đạo đức tốt 

mới là đảm bảo căn bản cho sự thành công. Một người có được sự thông minh, 

bản sự nhưng không có đạo đức tốt đẹp thì có thể thu được những lợi ích ngắn 

ngủi, tạm thời mà không thể được lâu dài. Thông minh, bản sự, tài trí của một 

người chỉ có thể làm phụ trợ cho “đức”. Cho nên, không thể “bỏ gốc lấy ngọn”, 

trước tiên phải học tập, tu dưỡng “đạo đức”. 

 

Ghi chú: 

“Hoài Nam Tử” là những bộ sách quan trọng của Đạo giáo Trung Hoa do Hoài 

Nam Vương Lưu An đã tập hợp các học giả lại để biên soạn. “Hoài Nam Tử” có 

nhiều điểm tương đồng với các quan niệm về triết học tự nhiên của các triết gia 

Hy Lạp cùng thời, cùng với “Đạo Đức Kinh” và “Nam Hoa Kinh” tạo nên hệ thống 

quan điểm của Đạo giáo, có giá trị xuyên suốt đến ngày nay./. 
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