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Khoa Văn hoá học, Trường Đại học Khoa học 
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Vận dụng lý thuyết về hệ thống văn hoá, bài viết xem xét vấn đề đạo đức làm 

giàu ở Việt Nam trong bối cảnh văn hoá mưu sinh và ý thức hệ của các chủ thể văn 

hoá qua các thời kỳ lịch sử. 

Trong cấu trúc văn hoá mưu sinh của thời kỳ phong kiến, các chủ thể làm giàu 

là địa chủ, thương nhân, quý tộc, quan lại. Do sự chi phối của ý thức hệ Nho giáo, 

nghề thương mãi đã bị coi khinh, và đạo đức làm giàu đã hình thành hoàn toàn tự 

phát, đầy nghịch lý. Mặc dù đã hình thành một số tiêu chuẩn đạo đức làm giàu như 

chuyên cần, tiết kiệm, gan dạ, tham lam vừa phải… đối với địa chủ, thương nhân, 

hay khôn ngoan, có chí khí, thương dân, chí công vô tư… đối với quý tộc, quan lại, 

nhưng chẳng có mấy người giàu theo đuổi các tiêu chuẩn ấy. 

Trong cấu trúc văn hoá mưu sinh của thời kỳ thuộc địa bán phong kiến, các 

chủ thể làm giàu là địa chủ, tư sản công thương (Pháp, Hoa), quan lại tay sai, tư sản 

công thương người Việt. Do ý thức hệ Nho giáo đã suy vong, nhưng ý thức hệ tư sản 

chỉ phôi thai, trong xã hội đã hình thành một khoảng trống lớn về ý thức hệ và những 

vấn đề liên quan như đường lối cứu nước, đạo đức làm giàu. Trong bối cảnh đó, các 

phong trào Duy Tân - Đông Du, Minh Tân đã phát động tư tưởng yêu nước và duy 

tân trong các lãnh vực văn hoá - giáo dục, xã hội và kinh tế. Lương Văn Can, Thục 

trưởng Đông Kinh Nghĩa thục, người tham gia khởi xướng chủ thuyết Duy Tân trong 

kinh tế, kinh doanh, đã biên soạn hai tác phẩm Thương học phương châm và Kim cổ 

cách ngôn để bàn về vai trò của thương mại đối với sự phát triển kinh tế đất nước, về 

những nguyên nhân và hướng khắc phục tình trạng thương mại yếu kém ở nước ta, 

và đưa ra những lời khuyên về đạo đức kinh doanh. Kết hợp giá trị đạo đức truyền 

thống của Việt Nam với văn hoá kinh doanh tiếp biến từ văn hoá phương Tây, Lương 

Văn Can đã đề ra các tiêu chuẩn đạo đức làm giàu đối với tư sản công thương người 

Việt: yêu nước, có ý thức về thân phận vong quốc, có tư tưởng duy tân, ý chí tự 

cường, có chí làm thực nghiệp, lưu tâm nghiên cứu thương học, trung thực, ngay 

thẳng, tâm đức, khoan hậu. 

Trong cấu trúc văn hoá mưu sinh của thời kỳ đổi mới - hội nhập, các chủ thể 

làm giàu là doanh nhân nước ngoài, doanh nhân Việt Nam, cán bộ chức quyền, với ý 

thức hệ chính thống là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kèm theo 

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do những chủ nghĩa, 

tư tưởng và mục tiêu ấy có chỗ mâu thuẫn lẫn nhau, đạo đức làm giàu của doanh 

nhân Việt Nam và cán bộ chức quyền là một thực tế đầy nghịch lý. Đối với doanh 

nhân Việt Nam, nội dung của đạo đức làm giàu thường là trung thực, giữ chữ tín, tận 

tuỵ, tiết kiệm, bảo vệ môi trường, v.v. Đối với cán bộ chức quyền, những quy định có 

liên quan đến đạo đức làm giàu sẵn có trong tám chữ: cần, kiệm, liêm, chính, chí công 

vô tư, và được cụ thể hoá trong các Luật Cán bộ Công chức và Luật Viên chức. 

Nhưng nếu tuân thủ đúng những yêu cầu ấy thì họ không thể làm giàu được, tức là 

các nội dung đạo đức làm giàu ấy chưa hoàn chỉnh và chưa hiệu quả. Vì vậy, bài viết 

đặt vấn đề xây dựng lại từ đầu đạo đức làm giàu cho doanh nhân Việt Nam và cán bộ 

chức quyền. 
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* * * 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trên bình diện lý thuyết, vận dụng lý thuyết về hệ thống văn hoá, chúng tôi xem 

văn hoá tộc người là một hệ thống bao gồm ba yếu tố là chủ thể văn hoá, hoạt động văn 

hoá và đặc trưng văn hoá. Trong ba yếu tố đó, đóng vai trò trung tâm của toàn hệ thống là 

chủ thể văn hoá tức bản thân tộc người, với các thuộc tính đi kèm như ngôn ngữ, giai cấp, 

tầng lớp xã hội, học vấn, nghề nghiệp, ý thức hệ, thế giới quan, nhân sinh quan, tâm lý, 

tính cách, lối sống, đạo đức, truyền thống văn hoá, v.v. Hệ thống văn hoá ấy tồn tại trong 

một môi trường văn hoá hợp thành từ hai nhân tố: không gian văn hoá và giao lưu tiếp biến 

văn hoá. Có nghĩa là nội dung và sự biến đổi của hệ thống văn hoá phụ thuộc đồng thời 

vào nội dung và sự biến đổi của ba nhân tố trong và ngoài hệ thống: chủ thể văn hoá, 

không gian văn hoá và giao lưu tiếp biến văn hoá (Lý Tùng Hiếu, “Văn hoá và hệ thống 

văn hoá”, 2012). Trong một hệ thống như vậy, đạo đức làm giàu là một bộ phận có tư cách 

lưỡng phân: vừa là bộ phận hợp thành văn hoá mưu sinh và phụ thuộc vào văn hoá mưu 

sinh, vừa là bộ phận hợp thành chủ thể văn hoá và phụ thuộc vào ý thức hệ của chủ thể văn 

hoá ấy. 

Vậy, bàn về đạo đức làm giàu không thể thoát ly khỏi bối cảnh văn hoá mưu sinh 

và ý thức hệ của các chủ thể văn hoá. Hơn nữa, trong những không gian và thời gian khác 

nhau, văn hoá mưu sinh và ý thức hệ cũng khác nhau; cho nên để bàn về đạo đức làm giàu 

cho thấu đáo, rất cần đặt nó vào trong những bối cảnh không gian và thời gian khác nhau 

trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Thông qua việc so sánh sự hình thành và biến đổi đạo 

đức làm giàu trong xã hội Việt Nam qua các thời kỳ, có thể rút ra những đặc trưng, quy 

luật của quá trình ấy trong điều kiện đặc thù ở Việt Nam. 

Trên bình diện khái niệm, đạo đức có nghĩa là “những tiêu chuẩn, nguyên tắc được 

dư luận xã hội thừa nhận, quy định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với 

xã hội (nói tổng quát)”, và cũng có nghĩa là “phẩm chất tốt đẹp của con người do tu dưỡng 

theo những tiêu chuẩn đạo đức mà có” (Hoàng Phê chủ biên, Từ điển tiếng Việt, 1998). 

Vậy, bàn về đạo đức làm giàu cũng cần phải dựa trên hoặc hướng tới mục đích xây 

dựng những tiêu chuẩn, nguyên tắc quy định hành vi, quan hệ của các chủ thể làm giàu đối 

với nhau và đối với cộng đồng xã hội. 

 

2. ĐẠO ĐỨC LÀM GIÀU THỜI PHONG KIẾN 

Thời kỳ phong kiến của đất nước ta mở đầu với sự kiện Ngô Quyền giành độc lập 

(939), mở ra thời kỳ phong kiến tự chủ gần một ngàn năm cho đến khi triều đình Huế ký 

kết Hoà ước Quý Mùi (1883) trao chủ quyền quốc gia cho Pháp. Trong thời kỳ này, lãnh 

thổ Đại Việt mở rộng dần từ Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ đến Trung - Nam Trung Bộ và Nam 

Bộ. 

Trong giai đoạn đầu, môi sinh chủ yếu của người Việt là đồng bằng Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ. Đây là vùng nhiệt đới gió mùa, đất đai màu mỡ, hình thành do sự bồi đắp phù sa 

của các hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả. Trong đó, lớn nhất là 

lượng phù sa của sông Hồng, vừa bồi đắp cho châu thổ, vừa giúp cho cư dân Việt ở vùng 

duyên hải có thể liên tục quai đê lấn biển để mở rộng đất đai. Điều kiện tự nhiên như vậy 

rất thích hợp để phát triển nông nghiệp lúa nước. Cho nên, ngay từ thời điểm hơn 4.000 

năm trước, khi quá trình bồi tụ đồng bằng được bắt đầu thì tổ tiên người Việt đã đem cây 

lúa về trồng trọt trên những dải phù sa, xác lập nền văn minh sông Hồng, văn minh nông 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B9_sa
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
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nghiệp lúa nước. Để đáp ứng nhu cầu vật phẩm tiêu dùng của cư dân trồng lúa, cư dân các 

vùng châu thổ đã tận dụng thời gian nông nhàn để làm thêm các nghề thủ công, và dần dần 

phát triển thành hàng trăm nghề thủ công tinh xảo và những làng nghề chuyên nghiệp danh 

tiếng: làng gốm Bát Tràng, làng vàng Định Công, làng đúc đồng Ngũ Xã, làng giấy Bưởi, 

làng dệt lụa Vạn Phúc… Dân gian vùng này có câu: “Khéo tay hay nghề, đất lề Kẻ Chợ” 

để nói về sự phát triển của các nghề thủ công ở Hà Nội, mà gốc rễ của nó là từ các làng 

nghề ở đồng bằng Bắc Bộ. Sự phát triển nền nông nghiệp lúa nước và thủ công nghiệp 

trong môi trường đồng bằng châu thổ là tiền đề phát triển thương nghiệp và chợ búa trong 

vùng. Nơi chợ búa phát triển nhất là đất Kinh Kỳ Kẻ Chợ (Hà Nội ngày nay). Từ nơi đây, 

hàng hoá tập kết từ các làng quê và từ nước ngoài được thương nhân phân phối đến khắp 

nông thôn và đưa lên miền núi để đổi lấy gỗ rừng, gia súc… Đến thế kỷ XVII-XVIII thì có 

thêm cảng thị Phố Hiến, nhưng tầm vóc vẫn không bằng Kinh Kỳ Kẻ Chợ: “Thứ nhất Kinh 

Kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. 

Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVII, lãnh thổ Đại Việt mở rộng đến đồng bằng Trung và 

Nam Trung Bộ. Theo truyền thống, cư dân Việt ở đồng bằng Trung và Nam Trung Bộ vẫn 

tiếp tục nghề canh tác lúa nước ở các đồng bằng ven biển. Thích ứng với điều kiện địa lý 

đặc thù của vùng này, người Việt đã kết hợp kỹ thuật canh tác lúa nước của đồng bằng Bắc 

Bộ và Bắc Trung Bộ với kỹ thuật trữ nước bằng hệ thống thuỷ lợi mương đập mà người 

Chăm đã tạo ra trên dải đất từ Phú Yên đến Bình Thuận. Nhưng do đồng bằng nhỏ hẹp và 

cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt và nhiều biến động, việc canh tác gặp rất nhiều khó khăn, khi 

gặp thiên tai lớn thì thường không thể cung cấp đủ lương thực cho dân chúng, gây ra tình 

trạng tha phương cầu thực. Bù lại, do cư trú ở ven núi và sát biển, và tiếp biến truyền thống 

văn hoá núi và văn hoá biển của người Chăm, nên một số lớn cư dân trong vùng đã chọn 

các nghề khai thác các nguồn lợi của núi rừng và của biển để mưu sinh lập nghiệp. Khai 

thác các nguồn lợi của núi rừng là các nghề khai thác và trồng trọt các đặc sản núi rừng 

như trầu, chè, tiêu, quế, mây tre, lá nón, mật ong, gỗ trầm hương… Ở Quảng Nam còn có 

nghề đãi vàng, nấu vàng và đúc vàng, khai thác các mạch vàng sa khoáng. Khai thác các 

nguồn lợi biển thì có các nghề đánh bắt thuỷ sản, làm nước mắm, làm ruộng muối, vận tải 

biển. Nghề làm nước mắm phát triển ở Nam Ô, Phan Thiết. Nghề làm ruộng muối được 

duy trì ở Sa Huỳnh, Cà Ná, Hòn Khói, Đề Gi. Nghề vận tải biển ra đời cùng với cảng thị 

Hội An và các tuyến ghe bầu kết nối với đồng bằng Nam Bộ… Chính vì vậy mà ở nơi đây, 

hơn bất cứ vùng miền nào khác của đất nước, vai trò của núi và biển trong cuộc sống con 

người cũng như sự giao lưu giữa vùng núi và vùng biển được thể hiện thường xuyên và 

sinh động nhất: “Ai về nhắn với nậu nguồn, mít non gởi xuống, cá chuồn đưa lên”. Trong 

đó, do biển là nguồn sống chính của cư dân, văn hoá biển đã trở thành yếu tố nổi trội hơn 

so với văn hoá đồng bằng và văn hoá núi. 

Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII, lãnh thổ Đại Việt mở rộng đến địa bàn Nam Bộ. 

Sau hàng ngàn năm khai phá các đồng bằng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, người Việt đã trở 

thành một cư dân nông nghiệp điển hình, rất sở trường trong việc hoán cải những đồng 

bằng châu thổ sình lầy thành ruộng thành vườn, sở trường trong việc lấn biển và khai thác 

thuỷ sản gần bờ. Chính vì vậy, người Việt đã tìm thấy trên vùng đất Nam Bộ những môi 

trường giúp phát huy đến mức tối đa truyền thống nông nghiệp lúa nước mà họ đã khởi tạo 

trên đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cũng như truyền thống ngư nghiệp biển và 

truyền thống lâm nghiệp núi rừng mà họ đã tiếp biến và sáng tạo ở đồng bằng Trung và 

Nam Trung Bộ. Trước hết, do điều kiện địa lý đặc thù, nên cách thức hoạt động sản xuất 

của cư dân Việt trên vùng đất phì nhiêu rộng lớn này mang đặc trưng đồng bằng sông nước 

rõ nét nhất, đồng thời cũng đa dạng nhất so với tất cả các vùng miền khác. Diện tích có thể 

trồng lúa ở hai vùng châu thổ sông Cửu Long và sông Đồng Nai là lớn nhất nước và cũng 

phì nhiêu nhất nước. Sông Cửu Long lại có tốc độ dâng nước và tốc độ dòng chảy thấp, 
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nên người ta không cần phải đắp đê ngăn lũ như ở đồng bằng sông Hồng mà ngược lại còn 

tận dụng nguồn nước này vào mùa lụt để đưa nước ngọt và phù sa vào ruộng, rửa phèn ở 

vùng trũng, đánh bắt thuỷ sản, v.v. Nhờ đó mà ở nơi đây, truyền thống nông nghiệp lúa 

nước của người Việt đã được phát huy ở mức tối đa. Và bên cạnh lúa gạo, đồng bằng sông 

Cửu Long còn cung cấp phần lớn sản lượng trái cây của cả nước. Sở hữu một vùng sông 

nước lắm thuỷ sinh và được biển bao quanh ba phía, Nam Bộ cũng là một ngư trường giàu 

có nhất nước, là cơ sở để phát triển các nghề đánh bắt và chế biến thuỷ sản. Đánh bắt thuỷ 

sản phát triển cả ở vùng đầu nguồn, vùng cửa sông và vùng biển. Các nghề thủ công truyền 

thống cũng khá phát triển. Bình Dương là nơi có nhiều làng nghề truyền thống với các 

nghệ nhân điêu khắc gỗ, làm đồ gốm và tranh sơn mài. Bến Tre có làng nghề chế biến các 

sản phẩm từ dừa và mật ong trên cồn Phụng thuộc huyện Châu Thành, v.v. Không chỉ thế, 

sông nước nơi đây còn là tiền đề phát triển các nghề buôn bán trên sông, vận tải đường 

sông, v.v. Việc giao thương của vùng đất Nam Bộ mang đặc thù đồng bằng sông nước rất 

rõ ràng. Thời bấy giờ, các trung tâm giao thương lớn của vùng đều được hình thành ven bờ 

sông rạch, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá: Nông Nại Đại phố, Mỹ Tho Đại phố, 

Sài Gòn, Hà Tiên. 

Như vậy, cấu trúc văn hoá mưu sinh trong thời kỳ này có khác nhau giữa các vùng 

miền: đồng bằng Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ chủ yếu là nông nghiệp - thủ công nghiệp - 

thương nghiệp; đồng bằng Trung và Nam Trung Bộ là ngư nghiệp - nông nghiệp - lâm 

nghiệp - thủ công nghiệp - thương nghiệp; Nam Bộ là nông nghiệp - ngư nghiệp - thủ công 

nghiệp - thương nghiệp. Tuy nhiên, nông nghiệp - thủ công nghiệp - ngư nghiệp - thương 

nghiệp là cơ cấu nghề nghiệp tương đối phổ biến, có thể xem là cấu trúc văn hoá mưu sinh 

tiêu biểu của người Việt trong thời kỳ phong kiến tự chủ. 

Trong cấu trúc văn hoá mưu sinh ấy, nông dân, thợ thủ công, ngư dân, diêm dân chỉ 

có thể có mức sống từ nghèo túng đến đủ ăn đủ mặc hoặc có chút đỉnh của ăn của để, chứ 

khó có thể làm giàu. Mong ước thường xuyên của họ, như mâm ngũ quả ngày tết Nguyên 

Đán của cư dân Nam Bộ biểu thị, đơn giản là “Cầu - sung - vừa - đủ - xài”. Trong cấu trúc 

ấy, các chủ thể làm giàu chính là những tầng lớp không trực tiếp sản xuất của cải vật chất 

nhưng hưởng lợi từ việc sản xuất của các tầng lớp lao động chân tay: địa chủ, thương 

nhân, quý tộc, quan lại. 

Trong suốt thời kỳ này, Nho giáo không ngừng phát triển, và từ thời Hậu Lê đã trở 

thành ý thức hệ chính thống của nhà nước và xã hội Việt Nam. Chính do ý thức hệ này mà 

một số nghề nghiệp trong xã hội đã bị coi khinh, mặc dù nó cần thiết, có ích cho cuộc sống 

của con người: nghề xướng ca, nghề thương mãi… Những người theo nghề xướng ca 

chuyên nghiệp (tuồng, chèo, ca trù, hát bội) thì bị khinh miệt với câu ngạn ngữ “Xướng ca 

vô loại”, có nghĩa là nghề xướng ca không thuộc loại nào cả, không có chỗ trong bốn loại 

“Tứ dân” sĩ - nông - công - thương, theo quan điểm nhà nho. Những người theo nghề 

thương mãi chuyên nghiệp cũng bị coi khinh không kém, vì trong “Tứ dân”, thương nhân 

là mạt hạng. Vì thế mới có câu chuyện Đào Duy Từ, một nhà nho xuất thân gia đình con 

hát nên bị cấm thi, phải vào Đàng Trong tìm đường lập nghiệp, trách chúa Nguyễn lo việc 

buôn bán là việc của con buôn và khuyên nhà chúa chỉ chuyên lo quốc sự cho xứng với bậc 

minh quân thánh chúa. Tuy vậy, thời Nam Bắc phân tranh, do nhu cầu tranh thủ các nguồn 

lực bên ngoài, các chính quyền Đàng Ngoài và Đàng Trong đều thi hành chính sách mở 

cửa giao thương, hình thành cảng thị như Phố Hiến, Hội An, Nông Nại đại phố, Mỹ Tho 

đại phố, Sài Gòn, Hà Tiên. Bước sang thời nhà Nguyễn, khi đất nước thống nhất, ý thức hệ 

Nho giáo hoàn toàn thắng thế, chính sách trọng nông ức thương, bế quan toả cảng trở 

thành một thứ quốc sách, kềm hãm đất nước trong vòng lạc hậu đói nghèo, là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến mất nước về tay Pháp. 
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Trong dân gian, do ý thức rõ mình bị các tầng lớp địa chủ, thương nhân, quý tộc, 

quan lại lợi dụng và bóc lột, người Việt bình dân càng không thể có cảm tình với các tầng 

lớp ấy. Do nhu cầu mưu sinh, một số đàn ông Việt đã theo nghề buôn bán, như buôn trâu, 

buôn gỗ, lâm thổ sản… từ miền ngược xuống miền xuôi, buôn cồng chiêng, ghè ché, vải 

sợi, muối, đường… lên miền núi, đổi lấy sừng tê, ngà voi, mật ong, trầm hương…, buôn 

hàng đến các cảng thị giao cho các ông chủ người Hoa, các ngoại kiều… Còn đàn bà Việt 

thì chuyên chạy chợ: ở các chợ phiên Bắc Bộ, chợ quê Trung Bộ, chợ nổi Nam Bộ…, từ 

hàng xáo, hàng tôm, hàng cá, hàng thịt, hàng bông, hàng dầu cho đến hàng xén, hàng 

tấm… các bà các cô là vai chính, cả người mua và người bán; đàn ông chủ yếu phụ trách 

các công đoạn cần sức vóc đàn ông. Tuy vậy, trong tâm lý của nông dân Việt, buôn bán là 

cái nghề mà cực chẳng đã người ta mới làm: “Mồng chín tháng chín có mưa / Thì con sắm 

sửa cày bừa làm ăn / Mồng chín tháng chín không mưa / Thì con bán cả cày bừa đi buôn”. 

Trong quan niệm của dân gian, thương nhân là hạng người vô cảm: “Một trăm ông lái 

thanh nhàn / Không thương trai bạn cơ hàn nắng mưa”. Hơn thế nữa, thương nhân là 

những kẻ gian xảo từ trong máu huyết: “Thật thà cũng thể lái trâu / Yêu nhau cũng thể 

nàng dâu mẹ chồng”; “Đấu hàng xáo; gáo hàng dầu”; “Đi buôn nói ngay không bằng đi 

cày nói dối”. Và nói chung, đối với các tầng lớp giàu có thì “Vi nhân bất phú; vi phú bất 

nhân”; “Có lưng không có bụng; có bụng lại chẳng có lưng”. Trong quan niệm của dân 

gian về các tầng lớp địa chủ, thương nhân, có thể thấy những tình cảm trái ngược nhau: 

vừa tán thưởng sự giàu có và sự chuyên cần, tiết kiệm, những kinh nghiệm làm ăn giúp 

người ta trở nên giàu có, vừa khinh ghét thói vô cảm, bất nhân, gian lận, dối trá mà các địa 

chủ, thương nhân thường xuyên sử dụng như thủ đoạn làm giàu. Giở xem các từ điển thành 

ngữ, tục ngữ Việt, chúng ta có thể thấy quan niệm của dân gian về các chủ thể làm giàu là 

địa chủ, thương nhân thể hiện rõ nét hai loại tình cảm mâu thuẫn đó1. 

 
1 Ăn cho, buôn so; Bà tiền, bà thóc, bà cóc gì ai; Có bát mát mặt; Có con nhờ con; có của 

nhờ của; Có cỗ mới dỗ được người; Có của cậy của; không có của cậy con; Có của khốn 

khổ vì của; Có của khôn như mài mại; không có của dại như đòng đong; Có của khôn 

như mại; không có của dại như mương; Có của khôn như rái; không có của dại như vích; 

Có của lấy của che thân; không có của lấy thân che của; Có của mới dỗ được người; Có 

của thì rửa trăm nhơ; Có chí làm quan; có gan làm giàu; Có độc mới đủ; có phủ như chó 

mới giàu; Có lưng không có bụng; có bụng lại chẳng có lưng; Có tiền mua tiên cũng 

được; Đấu hàng xáo; gáo hàng dầu; Đầu năm buôn muối; cuối năm buôn vôi; Đi buôn có 

bạn, đi bán có phường; Đi buôn có bạn; đi bán chỉ có một mình; Đi buôn có số; làm 

ruộng có mùa; Đi buôn gặp chầu; đi câu gặp chỗ; Đi buôn gặp năm hồng thuỷ; làm đĩ 

gặp năm vắng khách; Đi buôn không tiền; canh điền không trâu; Đi buôn nói ngay không 

bằng đi cày nói dối; Đi đường chớ uống rượu say; cho vay chớ tham nhiều lãi; Lãi ăn; 

vốn để; Làm giàu có số; làm cỗ có phần; Làm giàu để đau uống thuốc; Làm giàu thì dễ; 

làm thể mới khó; Làm phúc như làm giàu; Làm ruộng có trâu; làm giầu có vốn; Làm 

ruộng gặp năm đại hạn; buôn cạn gặp năm hồng thuỷ; Làm ruộng không trâu làm giầu 

không vốn; Làm ruộng theo làng; bán hàng theo chợ; Làm tôi nhà giầu hơn đi hầu quan 

lớn; Làm trai ưa lấy vợ bé; nhà giàu ưa tậu nghé hoa; Mạnh được yếu thua; Mạnh vì gạo 

bạo vì tiền; Một vốn bốn lời; Nén bạc đâm toạc tờ giấy; Nghèo ngáy sâu; giàu lâu ngáy; 

Nghèo thì giỗ tết; giàu thì hết anh em; Nghèo xởi lởi; giàu ít dám cởi hầu bao; Nhà giàu 

bổ cơm bổ cá; nhà khó bổ rau má khoai lang; Nhà giàu hay mần; nhà bần hay ăn; Nhà 

giàu ngày ăn ba bữa; nhà khó ngày đỏ lửa ba lần; Nhà giàu tham việc; thất nghiệp tham 

ăn; Nhà giàu trồng lau ra mía; nhà khó trồng củ tía ra củ nâu; Nhà hàng nói thách; khách 

hàng trả rẻ; Phi thương bất phú; Ruộng cả; ao liền; Treo đầu dê, bán thịt chó; Vi nhân bất 

phú; vi phú bất nhân; v.v. 
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Đối với các tầng lớp quý tộc, quan lại, người Việt bình dân cũng ghét, do đối lập 

hoàn toàn về giai cấp và quyền lợi, và do những thói tệ nhũng nhiễu, dối trên lừa dưới là 

thủ đoạn kiếm chác của các tầng lớp này. Tuy nhiên, tương tự thái độ đối với địa chủ, 

thương nhân, thái độ của người Việt bình dân đối với quý tộc, quan lại là vừa ghét vừa sợ, 

vừa ghét vừa trọng thị, vì các tầng lớp đó nắm giữ quyền sinh sát và có lối sống sang cả mà 

những người chân lấm tay bùn không có được: “Con ơi nhớ lấy câu này / Cướp đêm là 

giặc, cướp ngày là quan”; “Muốn nói gian, làm quan mà nói”; “Quan thấy kiện như kiến 

thấy mỡ”; “Một người làm quan, cả họ được nhờ”; “Nhà gỗ xoan; quan ông nghè”. Hai 

loại tình cảm mâu thuẫn đó của dân gian về các chủ thể làm giàu là quý tộc, quan lại cũng 

thể hiện đầy dẫy trong kho tàng thành ngữ, tục ngữ Việt2. 

Như vậy có thể thấy, đạo đức làm giàu trong thời kỳ này là cả một nghịch lý lớn. 

Do không được ý thức hệ chính thống đương thời hỗ trợ, đạo đức làm giàu trong thời kỳ 

này đã hình thành hoàn toàn tự phát, theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Đối với địa 

chủ, thương nhân, nội dung của đạo đức làm giàu chủ yếu là chuyên cần (Nhà giàu hay 

mần; nhà bần hay ăn), tiết kiệm (Lãi ăn, vốn để), gan dạ (Có chí làm quan; có gan làm 

giàu), tham lam vừa phải (Đi đường chớ uống rượu say; cho vay chớ tham nhiều lãi). Đối 

với quý tộc, quan lại, nội dung của đạo đức làm giàu chủ yếu là khôn ngoan (Quan khôn 

thì dân sáng; quan dại thì dân ngu), có chí khí (Có chí làm quan; có gan làm giàu), thương 

dân (Quan bất phiền dân bất nhiễu), chí công vô tư (Quan pháp bất vị thân). Nhưng trên 

thực tế, chẳng có mấy người giàu theo đuổi tất cả các tiêu chuẩn đạo đức ấy, vì như vậy thì 

không thể làm giàu. 

Do đó, thái độ của xã hội đối với việc làm giàu và đạo đức làm giàu cũng bao gồm 

hai loại: tích cực và tiêu cực. Giàu có như địa chủ, thương nhân, sang cả như quý tộc, 

quan lại, trong con mắt dân gian đều là cái giàu sang tội lỗi. Tội lỗi vì phải tham lam, gian 

lận, bóp nặn, bất nhân, các tầng lớp ấy mới tích luỹ được của cải hơn người. Trong con mắt 

nhà nho, cái giàu sang ấy cũng trái với quan niệm về “đạo” (tu thân, tề gia, trị quốc, bình 

thiên hạ) và “đức” (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) của họ. Nhưng từ quý tộc cho đến bình dân, ai 

cũng mong được giàu sang. Họ giáo dục con cháu rằng phải chuyên cần và tiết kiệm để 

dành dụm, lập nghiệp, làm giàu, và khuyên cháu con đừng làm giàu theo cách tham lam, 

gian lận, bóp nặn, bất nhân của các tầng lớp giàu có trong xã hội. Thật ra, thâm tâm của họ 

tự hiểu rằng, làm sao có thể làm giàu mà không tham lam, gian lận, bóp nặn, bất nhân. 

Nhưng để khích lệ con cháu nỗ lực thoát nghèo hoặc duy trì sản nghiệp, trong bối cảnh xã 

 
2 Có chí làm quan; có gan làm giàu; Cha mẹ nói oan; quan nói hiếp; chồng có nghiệp nói 

thừa; Dối trên lừa dưới; Làm quan ăn lộc vua; ở chùa ăn lộc Phật; Làm quan có dạng; 

làm dáng có hình; Làm quan có mả; kẻ cả có dòng; Làm quan muốn sang; bán hàng 

muốn đắt; Làm quan sang cả họ; Làm quan thì dễ; làm thể thì khó; Làm quan, ăn gian 

nói dối; Làm tôi ngay ăn mày thật; Làm tôi nhà giầu hơn đi hầu quan lớn; Mạnh được 

yếu thua; Miệng nhà quan có gang có thép; Một người làm quan sang cả họ; Một người 

làm quan, cả họ được nhờ; Muốn nói gian, làm quan mà nói; Nén bạc đâm toạc tờ giấy; 

Nhà gỗ xoan; quan ông nghè; Quan bất phiền dân bất nhiễu; Quan bất tại ngu; Quan cả 

vạ to; Quan cao lộc hậu; Quan cần; dân trễ; Quan cướp thì tha; nha cướp thì bắt; Quan 

hai; lại một; Quan khôn thì dân sáng; quan dại thì dân ngu; Quan mới hay bới chuyện; 

Quan muốn sang; nhà hàng muốn đắt; Quan nhất thời; dân vạn đại; Quan pháp bất vị 

thân; Quan pháp vô thân; Quan phủ chưa đi quan tri đã nhậm; Quan sang bởi làng mà ra; 

Quan tha; ma bắt; Quan tha; nha bắt; Quan thăng; lại tồn; Quan thấy kiện như kiến thấy 

mỡ; Quan thì xa; bản nha thì gần; Quan trong hơn quan ngoài; Quan viên tháng giêng; 

tuần phiên tháng mười; Quan yêu dân ghét; Xui nguyên, giục bị; v.v. 
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hội đương thời, họ không có cách nào khác là cố gắng hướng con cháu vào việc chuyên 

cần, tiết kiệm trong làm ăn, sinh hoạt, hoặc học hành, đỗ đạt để làm quan. 

 

3. ĐẠO ĐỨC LÀM GIÀU THỜI THUỘC ĐỊA BÁN PHONG KIẾN 

Thời kỳ thuộc địa bán phong kiến của đất nước ta mở đầu với sự kiện triều đình 

Huế ký kết Hoà ước Quý Mùi (1883) trao chủ quyền quốc gia cho Pháp, và kết thúc với 

Cách mạng tháng Tám (1945). Trong thời kỳ này, nền kinh tế của Việt Nam chuyển đổi 

mạnh về cơ cấu để trở thành vùng cung cấp nguyên nhiên liệu và thị trường tiêu thụ sản 

phẩm công nghiệp của nước Pháp. 

Trên địa bàn Bắc Bộ, thực hiện kế hoạch khai thác thuộc địa lần thứ nhất, tư bản 

Pháp tiến hành xây dựng các cơ sở công nghiệp khai khoáng và năng lượng (than đá, sắt, 

đồng, thiếc, nhiệt điện…), công nghiệp nhẹ (dệt, rượu bia…). Trên địa bàn Trung Bộ, tư 

bản Pháp và người Việt xúc tiến khai thác các nguồn lợi biển (đánh bắt thuỷ sản, làm nước 

mắm, dịch vụ du lịch, vận tải biển). Đây là thời kỳ dịch vụ du lịch biển được hình thành, 

khai thác các thắng cảnh biển sẵn có, từ Đồ Sơn ở Bắc Bộ đến Nha Trang ở Trung Bộ và 

Vũng Tàu ở Nam Bộ. Trên địa bàn Nam Bộ, chính quyền Pháp khuyến khích các tầng lớp 

quan lại tay sai, địa chủ, thực dân bao chiếm ruộng đất, đẩy mạnh nền nông nghiệp sản 

xuất hàng hoá sẵn có, biến Nam Bộ thành vùng sản xuất lúa dành cho xuất cảng, mà toàn 

bộ đầu ra nằm trong tay tư bản Pháp và tư bản Hoa kiều. Trên địa bàn Tây Nguyên và 

Đông Nam Bộ, thực dân Pháp thúc đẩy hình thành các vùng trồng cây công nghiệp lớn như 

cà phê (Đắk Lắk), trà (Đồng Nai Thượng), cao su, cây ăn trái (Đông Nam Bộ), v.v. Cùng 

với sự hình thành một số ngành công nghiệp và dịch vụ hiện đại là sự ra đời mạng lưới 

giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông, bưu chính…, kết nối các vùng nguyên liệu 

và thị trường tiêu thụ với các đầu cầu xuất nhập cảng như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, 

Sài Gòn. 

Tuy nhiên, nhìn trên toàn cục, trong thời kỳ này kinh tế nông nghiệp vẫn là chủ 

đạo. Thủ công nghiệp yếu ớt, suy tàn trước sự xâm nhập của công nghiệp tư bản Pháp và 

hàng hoá nhập cảng. Kinh tế thương nghiệp lối cũ dựa trên sự luân chuyển hàng hoá giữa 

các làng nghề miền xuôi, các buôn bản miền núi, các thành thị và cảng thị, bị thất thế do sự 

phát triển kinh doanh của tư sản người Pháp, người Hoa và sự hình thành các trung tâm đô 

thị mới. Kinh tế công nghiệp, chủ yếu là khai khoáng và chế biến, và kinh tế thương 

nghiệp theo lối mới ra đời, tất cả đều nằm trong tay tư bản Pháp và tư bản Hoa kiều. Và do 

trọng tâm đầu tư, khai thác của thực dân ở các vùng miền rất khác nhau, nên cấu trúc văn 

hoá mưu sinh trong thời kỳ này cũng khác nhau giữa các vùng miền: ở Bắc Bộ - Bắc Trung 

Bộ, là nông nghiệp - công nghiệp - thủ công nghiệp - thương nghiệp - dịch vụ; ở Trung và 

Nam Trung Bộ là ngư nghiệp - nông nghiệp - lâm nghiệp - thủ công nghiệp - thương 

nghiệp; ở Nam Bộ là nông nghiệp - ngư nghiệp - công nghiệp - thủ công nghiệp - thương 

nghiệp - dịch vụ. Tuy nhiên, nông nghiệp - ngư nghiệp - công nghiệp - thủ công nghiệp - 

thương nghiệp - dịch vụ là cơ cấu nghề nghiệp tương đối phổ biến, có thể xem là cấu trúc 

văn hoá mưu sinh tiêu biểu của người Việt trong thời kỳ thuộc địa bán phong kiến. 

Trong cấu trúc văn hoá mưu sinh ấy, do sưu cao thuế nặng, các tầng lớp nông dân, 

ngư dân, diêm dân, công nhân, thợ thủ công, tiểu chủ, tiểu thương, viên chức cấp thấp, chỉ 

có thể có mức sống từ nghèo túng đến đủ ăn đủ mặc, chứ khó có thể ngoi lên làm giàu. 

Trong cấu trúc ấy, các chủ thể làm giàu chính là những tầng lớp không trực tiếp sản xuất 

của cải vật chất nhưng hưởng lợi từ việc sản xuất của các tầng lớp lao động chân tay: địa 

chủ, tư sản công thương (Pháp, Hoa), quan lại tay sai. Do các tầng lớp giàu có trong thời 

kỳ này đều dây máu ăn phần với chế độ thực dân bán phong kiến, nên đạo đức làm giàu 
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của họ dĩ nhiên tồi tệ, và không cần phải nói nhiều về sự căm ghét tự nhiên của nhân dân bị 

trị đối với các tầng lớp ấy. 

Chỉ có một tầng lớp làm giàu mới mà những người Việt Nam yêu nước có cảm tình 

và đặt nhiều hy vọng, đó là giới tư sản công thương người Việt. Tuy nhiên, trong bối cảnh 

nền công thương nghiệp hiện đại của nước nhà còn rất sơ khai và tập trung trong tay tư bản 

Pháp, Hoa, giới tư sản công thương người Việt chỉ mới manh nha, non yếu cả về số lượng 

và thực lực. Không chỉ non yếu về vị thế kinh tế, doanh nhân người Việt trong buổi giao 

thời còn yếu thế cả về chính trị: là dân thuộc địa vong quốc (ở Nam Kỳ và các thành phố 

nhượng địa Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng), là dân bảo hộ một cổ hai tròng (ở Trung Bắc 

lưỡng kỳ), không được chế độ thực dân tin tưởng và khuyến khích phát triển. 

Trong buổi giao thời này, ý thức hệ chính thống trước đó là Nho giáo đã suy vong, 

nhưng ý thức hệ tư sản chỉ phôi thai. Do vậy, trong xã hội đã hình thành một khoảng trống 

lớn về ý thức hệ và những vấn đề liên quan như đường lối cứu nước, lý tưởng lập thân, đạo 

đức làm giàu, v.v. Trong tình hình như vậy, người ta rất dễ lầm đường lạc lối, và thực tế đã 

có rất nhiều kẻ theo đóm ăn tàn, tự nguyện làm tay sai cho chế độ thực dân bán phong kiến 

để mãi quốc cầu vinh. Tuy nhiên, do mâu thuẫn số một trong xã hội đương thời là mâu 

thuẫn giữa chế độ thực dân bán phong kiến với nhân dân lao động và người Việt Nam yêu 

nước, nên người Việt Nam cũng dễ dàng dựa vào thực tiễn đen tối ấy để nhận ra thân phận 

của mình và tìm chọn đường đi thích hợp. Chính vì vậy, một đặc điểm về tư tưởng của 

doanh nhân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám là có ý thức về thân phận nhược tiểu, 

vong quốc, có đối thủ cạnh tranh không phải là những người cùng tầng lớp, cùng thân 

phận, mà là tầng lớp tư bản, doanh nhân người Pháp, người Hoa được chế độ thực dân ưu 

đãi. Từ đó, hình thành trong họ lòng yêu nước và ý chí tự cường.  

Thêm vào đó, vào đầu thế kỷ XX, phong trào Duy Tân - Đông Du (1905-1908), 

phong trào Đông Kinh Nghĩa thục (1907-1908), phong trào Minh Tân (1907-1908) đã tưng 

bừng phát động tư tưởng yêu nước và duy tân trong các lãnh vực văn hoá - giáo dục, xã 

hội, và kinh tế. Trong đó, đi đầu về phát động tư tưởng yêu nước và duy tân kinh tế là 

Đông Kinh Nghĩa thục. Thực hiện chủ trương đó, Ban Tu thư của Đông Kinh Nghĩa thục 

đã biên soạn sách Quốc dân độc bản (1907) bao gồm trong đó hàng chục đề mục nói về 

kinh tế, kinh doanh, và phổ biến bài Hợp quần doanh sinh thuyết (1907) của Nguyễn 

Thượng Hiền dưới hình thức song thất lục bát quốc ngữ để trình bày chủ trương kinh tế 

theo hướng Duy Tân: kêu gọi quốc dân chấn hưng thực nghiệp, bỏ vốn mở mang công 

nghệ, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và khai mỏ… Bên cạnh các hoạt động giáo dục, 

tuyên truyền, Đông Kinh Nghĩa thục còn khuyến khích các hội viên xúc tiến hàng loạt hoạt 

động kinh doanh, vừa để cung cấp tài chính cho nhà trường và cho phong trào Đông Du, 

vừa thực hành tư tưởng chấn hưng thực nghiệp. Tại Hà Nội, Đỗ Cơ Quang cùng các đồng 

chí mở hiệu buôn Đồng Lợi Tế ở phố Mã Mây chuyên bán hàng nội hoá, rồi cùng Vũ 

Hoành tổ chức hiệu thuốc Bắc Tuỵ Phương ở gần ga Hàng Cỏ. Hoàng Tăng Bí và Nguyễn 

Quyền lập Công ty Đông Thành Xương ở phố Hàng Gai, vừa bán tạp hoá vừa làm công 

nghệ như dệt xuyến hoa đại đoá, ướp trà, rồi lại lập Quảng Nam Hiệp thương Công ty. 

Nguyễn Quyền lập hiệu Hồng Tân Hưng ở Hàng Bồ buôn bán và làm đồ sơn. Hưởng ứng 

phong trào, tại Hà Nội, các hội viên hoặc những người chịu ảnh hưởng của tư tưởng Duy 

Tân còn lập Công ty Nghiêm Xuân Quảng buôn bán the lụa Thái Bình, Công ty Đông Ích 

dệt và xuất khẩu lụa, hiệu buôn Nam Đồng Hương, hiệu Cát Thành (ở Hàng Gai). 

Ở các tỉnh Trung Bắc lưỡng kỳ, phong trào lập hội kinh doanh cũng lan nhanh. Ở 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Đặng Nguyên Cẩn và Ngô Đức Kế tổ chức Triêu Dương Thương quán 

ở Vinh, khuấy động phong trào Duy Tân - Đông Du ở vùng Nghệ Tĩnh. Ở Thái Bình, 

Nguyễn Hữu Cương tham gia xây dựng các trường Duy Tân ở phủ Kiến Xương, và mở 

một số hội buôn ở các phủ huyện như Đông Quan, Vũ Tiên, Kiến Xương, Tiền Hải. 



 9 

Nguyễn Tùng Hương mở hiệu buôn Phúc Lợi Tế ở Phúc Yên và hiệu Hưng Lợi Tế ở Hưng 

Yên, bán đủ các thứ tạp hoá nội ngoại. Nguyễn Trác mở hiệu buôn Sơn Thọ ở Việt Trì. Ở 

Thanh Hoá, Công ty Phương Lâu thành lập từ năm 1885, chuyên buôn tơ lụa, do ảnh 

hưởng của Đông Kinh Nghĩa thục đã mở rộng kinh doanh, lập thêm chi nhánh ở Vinh, Hà 

Tĩnh và Huế. Ở Phan Thiết, Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh lập Liên Thành 

Thương quán, v.v. 

Ở Nam Kỳ, Trần Chánh Chiếu, lãnh tụ phong trào Minh Tân, công khai hô hào 

quốc dân duy tân cứu nước trên tờ Lục Tỉnh Tân Văn (11/1907-11/1908) do ông làm chủ 

bút; đồng thời thành lập hội Minh Tân và một loạt cơ sở kinh tài ở Nam Kỳ như Nam 

Trung Khách sạn ở Sài Gòn, Minh Tân Khách sạn và Công ty Nam Kỳ Minh Tân Công 

nghệ ở Mỹ Tho… để tán trợ phong trào Duy Tân - Đông Du. 

Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền của phong trào Duy Tân - Đông Du và các 

hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng của phong trào này, tuy chưa cải thiện được thân 

phận của giới tư sản công thương người Việt, nhưng đã giúp canh tân não trạng của người 

Việt đối với vấn đề kinh doanh, thương mại. Theo quan niệm phổ biến của thời kỳ phong 

kiến, doanh thương là phương tiện lợi mình hại người của “bọn lái buôn”. Nhưng từ đầu 

thế kỷ XX, doanh thương đã được nâng lên thành một phương thức tự tồn, tự cường mới 

của dân tộc Việt Nam, kết hợp trong nó truyền thống văn hoá của dân tộc với kỹ thuật kinh 

doanh tân tiến của thế giới. 

Trong quá trình đổi mới nhãn quan đối với kinh doanh và đạo đức làm giàu ở thời 

kỳ này, cần phải nói đến công lao của Lương Văn Can, một trong những người tiên phong 

phát động phong trào chấn hưng thực nghiệp, tham gia khởi xướng và kiên trì theo đuổi 

chủ thuyết Duy Tân trong kinh tế, kinh doanh – cái chủ thuyết kinh tế đầu tiên của Việt 

Nam mà trong đó kinh doanh công thương nghiệp đã được đề cao và được định hướng rõ 

ràng nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, vừa vực dậy nền kinh tế kiệt quệ và què quặt vì 

chiến tranh xâm lược và chính sách vơ vét của thực dân, vừa xây dựng nội lực kinh tế cho 

cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ. Chủ thuyết ấy được thể hiện tập trung trong hai tác 

phẩm mà Lương Văn Can biên soạn trong những năm tháng lưu đày ở Nam Vang và xuất 

bản sau khi cụ trở về Hà Nội năm 1921: Thương học phương châm và Kim cổ cách ngôn.  

Nội dung của Thương học phương châm là bàn về vai trò của thương mại đối với 

sự phát triển kinh tế đất nước, về những nguyên nhân và hướng khắc phục tình trạng 

thương mại yếu kém ở nước ta. Theo Lương Văn Can, “đương buổi thế giới cạnh tranh 

này, các nước phú cường không đâu là chẳng đua tài thi sức ở trong trường thương chiến, 

văn minh càng tiến bộ, buôn bán càng thịnh đạt”. Trong khi đó, ở nước ta nghề buôn bán 

vẫn chưa được mở mang mà nguyên nhân là vì nước ta chưa có thương phẩm, thương hội, 

thương học, và người nước ta ít có chí làm thực nghiệp, lại thiếu những đức tính và kỹ 

năng cần thiết để có thể tiến xa trên “trường thương chiến”. Để khắc phục tình trạng đó, 

mọi người cần chú trọng đến thực nghiệp, tức là những nghề nghiệp mang lại lợi ích thiết 

thực cho đời sống con người như công - nông - thương nghiệp, đồng thời phải lưu tâm 

nghiên cứu thương học, tức là khoa học về thương mại. Như vậy thì mới có thể phát triển 

nghề buôn. Và nghề buôn phát triển thì mới đạt được mục tiêu dân giàu nước mạnh, vì 

trong thời đại bấy giờ, chính “các đại quốc do thông thương mà làm được phú cường, các 

nhà đại tư bản do kinh thương mà phú gia địch quốc”.  

Trong Kim cổ cách ngôn, Lương Văn Can lại đề cập vấn đề từ một góc độ mà ngày 

nay thường gọi là đạo đức kinh doanh, văn hoá kinh doanh. Vừa vận dụng kinh nghiệm 

bản thân, vừa huy động truyền thống văn hoá dân tộc, Lương Văn Can đã đưa ra lời 

khuyên cho giới kinh doanh, đặc biệt là những người quen dùng thủ đoạn kinh doanh gian 

xảo, lợi mình hại người, gây tiếng xấu cho cả giới thương nhân trong lịch sử. Theo cụ, kinh 
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doanh vốn không mâu thuẫn với đạo đức, người kinh doanh thành đạt vẫn có thể giữ được 

sự trung thực và tâm đức. Thậm chí, bằng tất cả sự trải nghiệm của mình, cụ còn khẳng 

định: “Bí quyết thành công đối với nhà kinh doanh là ở sự trung thực. Nghĩa là nguồn lợi 

thu về phải theo lẽ tự nhiên, đừng bao giờ vì lợi mà làm điều xằng bậy hoặc phiêu lưu mạo 

hiểm. Giả dụ như người tích trữ gạo, vải mà lại mong mất mùa lúa, mùa bông thì đó là cái 

tâm địa ích kỷ, độc ác. Lại có người kinh doanh chuyên mua thừa bán thiếu, làm hàng giả 

để đánh tráo hàng thật, cũng bởi lòng tham không cùng mà thôi. Xét kỹ ra, người ta giàu 

nghèo là ở tâm đức, ở lòng ngay thẳng, khoan hậu với người, đây cũng là phép thuật kinh 

doanh vậy! Kìa xem những người bụng dạ khắc bạc, trong kinh doanh chỉ chăm chắm lợi 

mình, hại người, nguồn lợi trước mắt thu về nhiều đấy, vậy mà tương lai con cháu mạt vận. 

Cũng là bởi đạo trời ban phúc cho người thiện, trừng phạt kẻ gian tà. Vậy nên nhà kinh 

doanh phải lấy điều đó mà xem xét mình”. Nói như ngôn ngữ ngày nay thì nhà kinh doanh 

cần phải có đạo đức, có lòng nhân hậu, không nên để cho sự tham lam, sự thiển cận lấn át 

đạo đức, lương tri. 

Kim cổ cách ngôn như vậy có thể nói là một sự bổ sung cho cuốn Thương học 

phương châm để thành một bộ sách giáo khoa hoàn chỉnh cho những người muốn học nghề 

kinh doanh, thương mại. Theo những ý tưởng chủ đạo của hai tác phẩm này, kinh doanh 

làm giàu phải gắn liền với lợi ích dân tộc, lợi ích toàn xã hội. Việc làm giàu phải có tâm, 

có đức, có đạo. Trong bối cảnh hụt hẫng ý thức hệ những thập niên đầu thế kỷ XX, hai tác 

phẩm này giống như cánh én báo hiệu mùa xuân, đánh dấu sự ra đời của một tầm nhìn 

mới, một kiến thức mới, một phương pháp mới đối với lĩnh vực kinh doanh - thương mại 

của doanh nhân và trí thức Việt Nam. Với hai tác phẩm này, Lương Văn Can đã trở thành 

cột mốc khởi nguồn trong lịch sử kinh doanh hiện đại của Việt Nam, vì mặc dù trước đó đã 

có một vài tài liệu học tập tuyên truyền có nội dung kêu gọi chấn hưng thực nghiệp do các 

chí sĩ Duy Tân biên soạn, nhưng chưa có ai đi xa hơn Lương Văn Can trong việc mổ xẻ 

đến tận cùng các căn bệnh cố hữu của nền kinh tế và của giới doanh nhân trong nước, đưa 

ra các đơn thuốc nhằm hiện đại hoá việc kinh doanh và lành mạnh hoá thương giới nước 

nhà. Trong lịch sử kinh tế học Việt Nam, hai tập sách này có một vị trí rất đặc biệt, không 

chỉ vào lúc nó ra đời mà cả về sau, vì cho đến vài ba thập niên sau đó, sách biên khảo về 

kinh tế, kinh doanh của người Việt Nam vẫn còn là của hiếm. Theo đánh giá của nhà sử 

học Dương Trung Quốc, Kim cổ cách ngôn là “một thứ sách giáo khoa bàn về cách làm 

giàu và bàn về của cải để mong tìm ra một cái ‘đạo làm giàu’ của người VN mà không bị 

cuốn vào cơn lốc làm giàu của xã hội thuộc địa” (Đạo làm giàu của doanh nhân, 2001); 

còn Thương học phương châm “cũng lại có thể coi là cuốn sách giáo khoa về thương mại”, 

và với tác phẩm này, “cụ cử Can xứng đáng là người đầu tiên gây dựng và truyền bá ‘đạo 

làm giàu’”, mở ra truyền thống “làm ăn”, kinh doanh cho doanh nhân Việt Nam (Soi lại 

tấm gương xưa, 2004: 1, 3). 

Những năm hai cuốn Kim cổ cách ngôn và Thương học phương châm ra đời cũng 

là giai đoạn thực dân Pháp tiến hành kế hoạch khai thác thuộc địa lần thứ 2. Như một sự 

tiếp nối phong trào chấn hưng thực nghiệp và tư tưởng duy tân trong lãnh vực kinh doanh, 

những năm 1916-1921, Lương Văn Can đã cùng con gái là Lương Thị Trí, con dâu là 

Nguyễn Thị Hồng Đính lập ra ba hiệu buôn ở Nam Vang và hình thành đường dây buôn 

bán giữa Hà Nội, Sài Gòn với Nam Vang – một thứ “công ty xuất nhập khẩu” đầu tiên 

trong lịch sử của thương nhân người Việt. Năm 1917, Liên Thành Thương quán được đổi 

thành Công ty cổ phần hữu hạn và dời trụ sở chính từ Phan Thiết vào Chợ Lớn. Tiếp sau 

đó, từ năm 1919 đến Cách mạng tháng Tám, lần lượt nổi lên một số nhà tư sản dân tộc như 

Trương Văn Bền, Bạch Thái Bưởi, Trịnh Văn Bô, Nguyễn Sơn Hà… Hoạt động kinh 

doanh của họ được hỗ trợ bởi một số phong trào yêu nước như phong trào tẩy chay Cắc 
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Chú, phong trào dùng hàng nội hoá. Một số người trong số họ đã có những đóng góp cho 

sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Như vậy có thể thấy, đạo đức làm giàu trong thời kỳ thuộc địa bán phong kiến cũng 

là một nghịch lý lớn. Do ý thức hệ phong kiến đã lụi tàn, ý thức hệ tư sản mới phôi thai, 

đạo đức làm giàu trong thời kỳ này phải đứng hai chân: một chân là giá trị đạo đức truyền 

thống của Việt Nam, một chân là văn hoá kinh doanh tiếp biến từ văn hoá phương Tây. Sự 

kết hợp đó không phải là ngẫu nhiên, tự phát mà có chủ trương hẳn hoi, khởi đầu từ chủ 

thuyết Duy Tân trong kinh doanh và phát triển với tư tưởng của Lương Văn Can về đạo 

đức làm giàu của thương nhân. Đối với địa chủ, tư sản công thương (Pháp, Hoa), quan lại 

tay sai là những tầng lớp dây máu ăn phần với chế độ thực dân bán phong kiến, đè đầu 

cưỡi cổ nhân dân, chẳng ai hoài công bàn đến “đạo đức làm giàu” của họ. Đối với tư sản 

công thương người Việt, theo Lương Văn Can, nội dung của đạo đức làm giàu chủ yếu là 

lòng yêu nước, có ý thức về thân phận vong quốc, có tư tưởng duy tân, ý chí tự cường, có 

chí làm thực nghiệp, lưu tâm nghiên cứu thương học, trung thực, ngay thẳng, tâm đức, 

khoan hậu. Đối chiếu với những tiêu chuẩn đạo đức làm giàu của thời kỳ trước như chuyên 

cần, tiết kiệm, gan dạ, tham lam vừa phải, chúng ta thấy có sự kế thừa đồng thời có sự đổi 

mới rõ rệt về tiêu chuẩn đạo đức làm giàu trong bối cảnh đất nước tụt hậu, mất chủ quyền. 

Trên thực tế, những tiêu chuẩn đạo đức làm giàu này đã được một số doanh nhân đương 

thời theo đuổi, không hẳn vì họ đọc sách của Lương Văn Can, mà vì sự tác động của 

những hoàn cảnh khách quan khiến cho họ không thể hoặc không muốn làm giàu theo cách 

bán mình cho chế độ thực dân. 

Thái độ của xã hội đối với việc làm giàu và đạo đức làm giàu, do đó, cũng bao gồm 

hai loại: tích cực và tiêu cực. Giàu có như địa chủ, tư sản công thương người Pháp, người 

Hoa, quan lại tay sai, trong con mắt dân gian đều là cái giàu sang đầy tội lỗi. Đầy tội lỗi 

vì tham lam, gian lận, bóp nặn, bất nhân, và vì chúng cấu kết với nhau để thống trị và bóc 

lột dân ta. Nhưng với tư sản dân tộc người Việt thì những người yêu nước lại tỏ ra ưu ái, 

và ủng hộ họ làm giàu. Một số tư sản dân tộc người Việt và những người yêu nước đã đoàn 

kết, tương trợ nhau để vượt khó khăn, cùng chống lại tư bản Pháp cấu kết với tư bản Hoa 

kiều được chế độ thực dân nâng đỡ. Các phong trào tán trợ cho việc kinh doanh của người 

Việt dễ dàng được nhân dân ủng hộ xuất phát từ lòng yêu nước, vì lợi ích dân tộc. Tất cả 

đều xuất phát từ mâu thuẫn cơ bản nhất của xã hội Việt Nam đương thời là mâu thuẫn giữa 

chế độ thực dân bán phong kiến với nhân dân lao động và người Việt Nam yêu nước. Như 

nhận định của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc vào năm 1924: “Cũng chủ nghĩa dân tộc đã 

luôn luôn thúc đẩy các nhà buôn An Nam cạnh tranh với người Pháp và người Trung 

Quốc”; “Không có tỷ phú An Nam… nếu thợ thuyền không biết mình bị bóc lột bao nhiêu 

thì chủ lại không hề biết công cụ để bóc lột họ bằng máy móc; người thì chẳng có công 

đoàn, kẻ thì không có tơ-rớt. Người thì nhẫn nhục chịu số phận của mình, kẻ thì vừa phải 

trong sự tham lam của mình. Sự xung đột về quyền lợi của họ được giảm thiểu. Điều đó 

không thể chối cãi được” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập I, 2002: 464-466). 

 

4. ĐẠO ĐỨC LÀM GIÀU THỜI ĐỔI MỚI - HỘI NHẬP 

Thật ra, chen giữa thời kỳ thuộc địa bán phong kiến và thời kỳ đổi mới - hội nhập 

còn có thời kỳ kháng chiến (1945-1975) và thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa (1975-1986). 

Đây là những thời kỳ hụt hẫng của quá trình hình thành đạo đức làm giàu trong xã hội Việt 

Nam. Hụt hẫng vì hoàn cảnh chiến tranh, và hụt hẫng vì những đường lối, chủ trương cải 

tạo kinh tế và bao cấp kinh tế sai lầm. Tuy nhiên, những sai lầm đó đã được nói đến nhiều, 

nên chúng tôi xin bỏ qua các thời kỳ này để chuyển sang bàn về đạo đức làm giàu của thời 

đổi mới và hội nhập, từ năm 1986 đến nay. 
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Đây là thời kỳ đất nước độc lập, thống nhất, đổi mới, phát triển nền kinh tế thị 

trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập với thị trường thế giới. Về kinh tế, 

trong thời kỳ này, thị trường là chiến trường, tri thức là sức mạnh, thương hiệu là vốn vô 

hình nhưng quan trọng không kém vốn hữu hình. Trong thời kỳ này, cấu trúc văn hoá mưu 

sinh đã thay đổi mạnh. Trên địa bàn Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ, cấu trúc đó chủ yếu là công 

nghiệp - thương nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thủ công nghiệp. Trên địa bàn Trung và 

Nam Trung Bộ, cấu trúc đó là công nghiệp - thương nghiệp - dịch vụ - ngư nghiệp - nông 

nghiệp - lâm nghiệp - thủ công nghiệp. Trên địa bàn Nam Bộ, cấu trúc đó là công nghiệp - 

thương nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - ngư nghiệp - thủ công nghiệp. Tuy nhiên, công 

nghiệp - thương nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - ngư nghiệp - thủ công nghiệp là cơ cấu 

nghề nghiệp tương đối phổ biến, có thể xem là cấu trúc văn hoá mưu sinh tiêu biểu của 

người Việt trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. 

Trong cấu trúc văn hoá mưu sinh ấy, các tầng lớp công nhân, tiểu chủ, tiểu thương, 

viên chức cấp thấp, công chức cấp thấp, nông dân, ngư dân, diêm dân, thợ thủ công, chỉ có 

thể có mức sống từ nghèo túng đến đủ ăn đủ mặc hoặc tích luỹ chút ít. Trong cấu trúc ấy, 

các chủ thể làm giàu chính là doanh nhân nước ngoài, doanh nhân Việt Nam, cán bộ chức 

quyền. Bên cạnh đó, giới tiểu chủ, tiểu thương, nông dân sản xuất giỏi, ngư dân sản xuất 

giỏi…, cũng là những chủ thể làm giàu tiềm năng. Còn những đối tượng như công chức 

cấp thấp nhưng tham nhũng giỏi, thị dân ít vốn nhưng đầu cơ giỏi, v.v., thì có thể là những 

chủ thể làm giàu tiềm năng, mà cũng có thể là những chủ thể phá sản tiềm năng. 

Trong các các chủ thể làm giàu ấy, doanh nhân nước ngoài là những người có tiềm 

lực tài chính lớn, được nhà nước dành nhiều ưu đãi, và có đóng góp quan trọng vào sự tăng 

trưởng kinh tế của Việt Nam. Họ có thể lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn ở Việt Nam. Tuy 

vậy, họ không phải là công dân, không được xem là thành phần cơ hữu của xã hội Việt 

Nam. 

Đối với doanh nhân Việt Nam thì sau những thập niên Đổi mới, họ đã được tôn 

vinh, được đặt vào một vị trí quan trọng xứng đáng trong quá trình nâng cấp nội lực quốc 

gia, phát huy các tiềm năng tinh thần và tiềm năng vật chất của con người và xứ sở Việt 

Nam, phát triển và đưa nền kinh tế nước nhà hội nhập với nền kinh tế toàn cầu hoá của thế 

giới hôm nay. Vào ngày 20/9/2004, theo đề xuất của Báo Doanh nhân Sài Gòn và Hiệp hội 

Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định lấy ngày 

13/10, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gởi bức thư đầu tiên cho các giới công thương Việt 

Nam (đăng trên Báo Cứu Quốc ngày 13/10/1945), làm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Nhân 

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2006, bốn doanh nhân tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam 

gồm Lương Văn Can, Bạch Thái Bưởi, Trịnh Văn Bô, Nguyễn Sơn Hà đã được Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) truy tặng danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu 

và cúp Thánh Gióng. Cũng đúng vào ngày đó, lễ hội Tôn vinh doanh nhân và trao danh 

hiệu Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu lần II - 2006 đã được tổ chức thật trang trọng với sự 

tham gia của 800 doanh nhân, doanh nghiệp đại diện cho 80.000 doanh nghiệp và 200.000 

hộ kinh doanh cá thể của TP. Hồ Chí Minh. 92 doanh nhân tiêu biểu của Sài Gòn gồm đủ 

mọi thành phần kinh tế từ nhà nước đến tư nhân, từ liên doanh đến cổ phần, từ trong nước 

đến nước ngoài, đã được tôn vinh, v.v. Tuy vậy, doanh nhân Việt Nam vẫn đang phải chiến 

đấu cùng lúc với tư bản nhà nước được nhà nước tiếp sức mọi lúc mọi nơi, với tư bản nước 

ngoài có tiềm lực lớn được nhà nước dành nhiều ưu đãi, với thị trường nước ngoài đầy bất 

trắc và biến động. Bên cạnh đó, họ còn phải chiến đấu với sự cạnh tranh mạnh mẽ của 

chính những doanh nhân Việt Nam cùng kinh doanh một địa bàn, một chủng loại với mình, 

và chiến đấu với chính đầu óc thiển cận, sự lạc hậu của mình trước tốc độ tiến bộ quá 

nhanh của thời đại kinh tế tri thức, cách mạng thông tin. 
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Cùng với doanh nhân, cán bộ chức quyền cũng là chủ thể làm giàu trong xã hội 

hôm nay, đặc biệt là những cán bộ quản lý điều hành doanh nghiệp có vốn nhà nước, cán 

bộ quản lý các lãnh vực liên quan đến tài chính và hàng hoá, cán bộ quản lý các lãnh vực 

có quyền cấp phép. Ba loại cán bộ chức quyền ấy đều có cơ hội làm giàu thường trực và 

thực tế có lẽ cũng là những người giàu nhất trong các cán bộ chức quyền. 

Trong thời kỳ này, ý thức hệ chính thống là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 

Chí Minh, có kèm theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như 

là phần diễn giải. Tuy nhiên, những chủ nghĩa, tư tưởng và mục tiêu ấy lại có chỗ mâu 

thuẫn lẫn nhau: chủ nghĩa Mác - Lênin muốn áp dụng đấu tranh giai cấp và chuyên chính 

vô sản để xoá bỏ các giai cấp bóc lột; còn tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thì chấp nhận sự tồn tại của các giai cấp, tầng 

lớp khác nhau và khuyến khích việc làm giàu chân chính. Liên quan đến các chủ thể làm 

giàu, bản Hiến pháp năm 1992, được sửa đổi, bổ sung năm 2001, và hiện đang được tổ 

chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi, ghi rõ: “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về 

nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng 

lớp trí thức” (Điều 2). Theo đó, công nhân, nông dân, trí thức là những giai cấp tầng lớp cơ 

bản trong xã hội Việt Nam, hợp thành “nền tảng” của quyền lực nhà nước; còn những tầng 

lớp giàu có trong xã hội như doanh nhân Việt Nam và cán bộ chức quyền không được xem 

là thành phần “nền tảng”. Cũng liên quan đến các chủ thể làm giàu của thời kỳ này là tham 

vọng duy trì “vai trò chủ đạo” của khu vực doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong khi kinh 

tế thị trường đòi hỏi sự cạnh tranh công bằng giữa các thành phần kinh tế quốc doanh, dân 

doanh, tư bản nước ngoài, v.v. Tham vọng duy ý chí đó dẫn đến những đường lối, chính 

sách, pháp luật thiếu bình đẳng và hay thay đổi, gây bất lợi đối với doanh nhân và với 

những người Việt Nam giàu có nói chung. Vì vậy, đối với đạo đức làm giàu, sự mâu thuẫn 

ấy đã tạo ra những nghịch lý trong thực tế: doanh nhân Việt Nam nỗ lực làm giàu và nhiều 

người hãnh diện về sự giàu có của mình, nhưng luôn cảm thấy mình phụ thuộc vào nhà 

nước và lép vế trước các đại gia tư bản nhà nước và tư bản nước ngoài. Còn cán bộ chức 

quyền thì dễ dàng làm giàu dựa vào việc hối mại quyền thế và thực tế thì họ đã làm thành 

cả một quốc nạn tham nhũng kéo dài, nhưng vì trên danh nghĩa họ là những người ăn 

lương nên không thể công khai sự giàu có và cách làm giàu của bản thân mình. 

Như vậy có thể thấy, đạo đức làm giàu trong thời kỳ đổi mới - hội nhập cũng là một 

nghịch lý lớn. Do những chủ nghĩa, tư tưởng và mục tiêu lớn của thời kỳ này có chỗ mâu 

thuẫn lẫn nhau, đạo đức làm giàu trong thời kỳ này là một khái niệm mơ hồ và khó lòng 

vận dụng. Đối với doanh nhân Việt Nam, nội dung của đạo đức làm giàu thường được họ 

cho lồng ghép vào các văn bản “Nội quy”, “Văn hoá công ty”, “Chính sách khách hàng”, 

với những yêu cầu thường thấy như trung thực, giữ chữ tín, tận tuỵ, tiết kiệm, bảo vệ môi 

trường, v.v. Trong hành động, nhiều doanh nhân đã theo đuổi một số tiêu chuẩn đạo đức 

ấy, và thường xuyên làm từ thiện, cứu trợ thiên tai, tặng học bổng học sinh sinh viên, giúp 

vốn người nghèo, v.v. Nhưng cũng trong hành động, nhiều doanh nhân lại khéo cướp 

không sáng kiến, bản quyền, khéo làm hàng gian, hàng nhái, khéo gian lận chất lượng, 

trọng lượng, khéo mượn đầu heo nấu cháo, khéo đầu cơ làm giá, khéo nhập công nghệ cũ, 

gây ô nhiễm môi trường, v.v. Để bảo đảm thành công, nhiều doanh nhân Việt Nam còn 

phải khéo “lobby”, khéo cấu kết với các cán bộ chức quyền, khéo luồn lách luật pháp, theo 

phương châm “Nén bạc đâm toạc tờ giấy”, “Mạnh vì gạo bạo vì tiền”, “Mạnh được yếu 

thua”, “Chân lý thuộc về kẻ mạnh”. Họ chà đạp và sẵn sàng chà đạp mọi giá trị được cộng 

đồng tôn trọng, miễn đi tới thành công. Rồi khi giàu có, họ sẽ phô trương để được xem là 

người thành đạt, và sẽ làm từ thiện để được tiếng là người nhân ái. Nói tóm lại là với họ, 

cứu cánh thành đạt sẽ biện minh cho mọi phương tiện, dù là phương tiện vô đạo đức. 
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Còn đối với cán bộ chức quyền, nội dung của đạo đức làm giàu không được nêu lên 

mặc dù không ai cấm cán bộ ấy làm giàu hợp pháp. Nhưng những quy định khác có liên 

quan đến đạo đức làm giàu của cán bộ chức quyền thì sẵn có trong tám chữ: cần, kiệm, 

liêm, chính, chí công vô tư, và được cụ thể hoá trong các Luật Cán bộ Công chức và Luật 

Viên chức. Nếu tuân thủ đúng những yêu cầu ấy thì cán bộ chức quyền không thể làm giàu 

được, trừ phi lương thưởng của họ được nâng cao hơn mức hiện nay. 

Chính vì vậy, thái độ của xã hội đối với việc làm giàu và đạo đức làm giàu trong 

thời kỳ đổi mới - hội nhập cũng bao gồm hai loại: tích cực và tiêu cực. Giàu có như doanh 

nhân Việt Nam, cán bộ chức quyền, trong con mắt dân gian đều là cái giàu có đáng ngờ. 

Đáng ngờ vì thiếu minh bạch, công khai, trung thực. Có người sắp phá sản, vô tù, lại phô 

trương, đình đám. Có người giàu nứt đố đổ vách nhưng vẫn kín đáo, âm thầm. Có người 

tham lam, gian lận, bóp nặn, bất nhân, nhưng rất siêng đi cúng chùa, cúng miễu, làm từ 

thiện. Có người giúp đỡ đồng bào hoạn nạn, tặng học bổng cho học trò nghèo hàng trăm 

triệu, vì đức, vì tâm, nhưng lại giấu tên, kín tiếng, v.v. Để ủng hộ doanh nhân Việt Nam, 

một số tổ chức đã đề xướng các phong trào “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, “Đưa 

hàng hoá về nông thôn”, v.v. Nhưng những “phong trào” này không thành phong trào thực 

sự, vì nhân dân chỉ hưởng ứng trong chừng mực có lợi cho túi tiền và không bị mua lầm, 

chứ không hưởng ứng vì cùng chung lập trường yêu nước, cùng chung chiến tuyến chống 

thực dân, tư bản nước ngoài như nửa đầu thế kỷ XX. Thế nhưng, dù biết rằng làm giàu mà 

có đạo đức cũng khó như hái sao trên trời, người ta vẫn muốn trở nên giàu có hay ít ra 

cũng thoát nghèo. Cũng giống như những thời kỳ trước đây, để khích lệ con cháu nỗ lực 

thoát nghèo hoặc duy trì sản nghiệp, các bậc cha mẹ thời nay thường giáo dục con cái rằng 

phải chuyên cần và tiết kiệm để dành dụm, lập nghiệp, làm giàu, hoặc chăm chỉ học hành, 

đỗ đạt để có việc làm lương cao. 

 

5. KẾT LUẬN 

Bối cảnh hoạt động của các chủ thể làm giàu ở Việt Nam trong lịch sử rất khác 

nhau. Các chủ thể làm giàu ngày nay như doanh nhân nước ngoài, doanh nhân Việt Nam, 

cán bộ chức quyền, và những chủ thể làm giàu tiềm năng như tiểu chủ, tiểu thương, nông 

dân giỏi, ngư dân giỏi…, không sống trong không khí và luân lý Nho giáo thấm nhuần 

trong văn hoá Việt thời phong kiến, hay trong không khí duy tân tự cường để cứu nước 

giúp dân thời thuộc địa bán phong kiến. Họ đang sống trong một “chiến trường” mà chân 

lý thuộc về kẻ mạnh, lẽ phải thuộc về người chiến thắng, do đó cần phải huy động mọi 

phương tiện thủ đoạn dù tốt dù xấu, miễn đạt được thành công. Vì vậy, các tiêu chuẩn đạo 

đức làm giàu tuy cũng có nhưng chưa hoàn chỉnh và chưa hiệu quả. Những bức tường để 

ngăn chặn các doanh nhân Việt Nam và cán bộ chức quyền làm điều xấu bao gồm lương tri 

- lương tâm, dư luận xã hội và luật pháp đều chưa đủ vững, chưa đủ tầm cao, nhất là khi 

người kinh doanh có thể dễ dàng nhảy thót hoặc đi vòng qua những bức tường ấy với sự 

giúp sức, đưa đường dẫn lối của các cán bộ chức quyền. 

Vì vậy, nên chăng xây dựng lại từ đầu đạo đức làm giàu cho doanh giới Việt Nam? 

Nếu như vậy thì theo chúng tôi, lực lượng thiết kế và thi công ngôi nhà đạo đức ấy trước 

hết là bản thân doanh nhân, doanh giới, chứ không thể là một lực lượng nào khác, làm giúp 

cho họ và đem tặng họ. Nếu họ quyết tâm làm thì điều đó hoàn toàn không khó. Vì thông 

tin, tri thức về văn hoá kinh doanh, đạo đức kinh doanh ngày nay rất dễ tìm. Và trong số 

những thông tin, tri thức ấy, họ có thể đọc lại lịch sử để xem xét một số giá trị đạo đức làm 

giàu của doanh nhân Việt Nam mà nhà cách mạng Duy Tân Lương Văn Can đã đề ra: lòng 

yêu nước, có tư tưởng đổi mới, ý chí tự cường, có chí làm thực nghiệp, lưu tâm nghiên cứu 

thương học, trung thực, ngay thẳng, khoan hậu, có tâm, có đức. 
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Đối với cán bộ chức quyền, bên cạnh nội dung của đạo đức người cán bộ, rất cần 

nâng cao thu nhập hợp pháp để giúp họ “dưỡng liêm”. Chứ giao cho họ quyền hành và tiền 

của mà chỉ giáo dục, xử lý nội bộ thì chẳng chóng thì chầy họ cũng sẽ “nhúng chàm”, phải 

xử lý bằng luật pháp, như vẫn xảy ra. 
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