
 
 

 

Thuyền và Nước 
 

 

Năm 1923, chín trong số những người giàu nhất thế giới đã gặp mặt 

tại Chicago nước Mỹ, trong khách sạn Edge Water Beach Hotel. 

 

Nếu gộp tất cả tài sản của họ lại, ước tính con số có thể lớn hơn 

tổng số tài sản của chính phủ nước Mỹ vào thời đó. Những người 

đó thực sự đã biết cách làm giàu và tích lũy tài sản. Lần gặp đó có 

những người sau đây: 

  

1. Chủ tịch công ty thép lớn nhất, 

2. Chủ tịch công ty thiết bị đa dụng lớn nhất, 

3. Chủ tịch công ty khí ga lớn nhất, 

4. Chủ tịch Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York, 

5. Chủ tịch Ngân Hàng Thanh Toán Quốc Tế, 

6. Nhà đầu cơ lúa mì lớn nhất thế giới, 

7. Nhà đầu cơ lớn nhất của thị trường tài chánh Wall Street, 

8. Người đứng đầu các thương phẩm độc quyền lớn nhất thế giới, 

và 

9. Một thành viên ban nội các Tổng Thống Warren G. Harding 

(tổng thống thứ 29 của nước Mỹ). 

  

Đó là những người đầy ấn tượng và ngang vai ngang vế nhất của 

thời hoàng kim đó. 

  

Rồi, 25 năm sau những nhà tài phiệt công nghiệp khổng lồ đó đã ra 

sao? Chúng ta cùng nhau nhìn lại những gì đã xảy ra sau 25 năm 

đó: 



 

1. Chủ tịch công ty thép lớn nhất (Bethlehem Steel Corp), ngài 

Charles M Schwab, sống bằng tiền vay mượn ngân hàng suốt năm 

năm còn lại trước khi phá sản và chết luôn. 

2. Chủ tịch công ty khí ga lớn nhất, ngài Howard Hubson, đã bị 

điên. 

3. Một trong những nhà buôn lớn nhất thế giới (Nhà đầu cơ lúa mì), 

ngài Arthur Cutten, chết lúc khánh tận, không một xu để lại. 

4. Chủ tịch Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York thời đó, ngài, 

Richard Whitney, đã bị bắt vô tù. 

5. Vị thành viên ban Nội Các của Tổng thống Harding, ngài Albert 

B. Fall, cuối cùng được ân xá khỏi tù để được về nhà và chết cho an 

bình. 

6. Con “gấu” khổng lồ của thị trường tài chánh Wall Street, ngài 

Jesse Livermore, đã tự tử. 

7. Chủ tịch công ty, nhà độc quyền về sản xuất diêm quẹt khắp 

Châu Âu và Châu Mỹ và sau đó về tài chánh, ngài Ivar Krueger, đã 

tự tử. 

8. Chủ tịch Ngân Hàng Thanh Toán Quốc Tế, ngài Leon Fraser, đã 

tự tử. 

9. Chủ tịch công ty hàng thiết bị đa dụng lớn nhất thế giới, ngài 

Samuel Insull, chết nghèo bệnh khi trong túi chỉ còn mấy chục 

france và cơ nghiệp đã phá sản. 

 

Cái họ đã quên là không "làm ra cuộc sống", vì họ quá bận rộn với 

những việc chỉ để "làm ra tiền"!. 

 

Tiền bản thân nó không phải là xấu ác; nó dùng để mua thức ăn khi 

ta đói, mua thuốc khi ta bệnh, mua quần áo để ta mặc và để cho con 

cái khi ta già chết. Nó cũng có thể dùng để mua thức ăn cho những 

người đói nghèo, giúp mua thuốc than cho những người bệnh yếu, 

mua quần áo tặng cho những kẻ khốn cùng, rách rưới.   

 

Tiền chỉ là một phương tiện trao đổi, như lý do người ta đã lập ra 

nó. 

  

Nhân đây, chúng ta học được hai bài học như vầy: 



  

(a) Bài học dạy chúng ta biết cách làm ăn, tạo ra phương tiện tiện 

nghi cho sự sống, và 

(b) Bài học dạy chúng ta biết cách sống. 

 

Rất nhiều người trong chúng ta vì cứ theo đuổi công việc nghề 

nghiệp nên đã quên mất những thứ về gia đình, về sức khỏe và về 

những trách nhiệm đối với những người khác.  

 

Nếu ai hỏi tại sao chúng ta cứ làm việc như vậy, chúng ta thường 

trả lời ngay: "Chúng tôi đang làm tất cả vì gia đình". 

 

Rồi, con cái chúng ta vẫn đang ngủ khi chúng ta rời nhà đi làm vào 

mỗi bữa sáng. Chúng lại đang ngủ khi chúng ta đi về nhà trễ vào 

những buổi tối!. 20 năm sau, một bữa chúng ta về nhà, và tất cả 

chúng đã đi, đi theo những ước mơ và cuộc sống riêng của chúng.  

  

Không có nước, thuyền không thể đi. Chúng ta cần có tiền đủ làm 

phương tiện để sinh sống. Thuyền cần có nước như là phương tiện 

để hoạt động, nhưng nếu để nước tràn vô thuyền, thuyền sẽ gặp vấn 

nạn bốn bề. Cái từng được gọi là phương tiện để sinh sống, là nước, 

giờ đã ngập tràn trong thuyền của ta, đang nhấn chìm thuyền trở 

thành thứ tàn hoại. 

  

Cũng như vậy, chúng ta có một thời để làm ăn lấy tiền làm phương 

tiện cho cuộc sống, nhưng đừng để sự làm tiền đó thấm đẫm hết trái 

tim ta; bởi sự "làm ra tiền", chỉ là phương tiện sống, giờ có thể sẽ 

trở thành thứ làm hư hoại tâm ta.  

 

Vì vậy, hãy dành một phút để tự hỏi mình: "Nước đã rỉ tràn vào 

trong thuyền ta chưa?". 

 

Tôi hy vọng là chưa!  

 

Tôi còn hy vọng thêm rằng, câu chuyện trên sẽ dẫn dắt chúng ta đi 

về hướng tốt lành hơn trong năm mới này, 2015. 

 

ĐTT 

(cảm ơn Jeen Lin) 


