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Loài hoa trinh nữ (mimosa pudica) được chúng ta gọi là cây mắc cỡ, cây hổ thẹn, hàm tu thảo là một loại thực 
vật có đặc điểm là các lá gập vào trong và cụp xuống mỗi khi bị chạm vào để tự bảo vệ khỏi bị thương tổn, rồi 
mở lại vài phút sau đó. Loài cây có tên gọi khoa học là “pudica,” trong tiếng Latin nghĩa là “rụt rè, mắc cở”. 
Loại cây này còn được biết đến qua những tên gọi thông dụng bao gồm cây nhạy cảm (sensitive plant), cây 
nhún nhường (humble plant), cây hổ ngươi (shameplant), đừng-chạm-tôi (touch-me-not…) 
 
Chỉ tiếc là những người lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện nay là những người không biết đỏ mặt hổ thẹn, 
cũng không biết cúi gầm đầu xấu hổ, ít ra cũng như cây hổ ngươi. Một người không thể kéo dài cuộc sống 
trong hổ thẹn, ở một quốc gia có liêm sỉ là ông Roh Moo-hyun, cựu tổng thống Nam Hàn, sáng 23 Tháng Năm, 
2009, phải kết thúc cuộc đời bằng cách gieo mình xuống một vách đá sâu. “Tôi cảm thấy xấu hổ trước người 
dân của mình,” trước đó, ông Roh Moo-hyun thừa nhận khi phải đến Seoul theo triệu tập của tòa, vì một thân 
nhân của ông cầm $6 triệu ngay cả khi ông không còn là tổng thống.” Nếu ông bị đưa ra tòa, tội như thế chỉ 
vài ba năm tù là cùng, nhưng ông không có can đảm chịu đựng sự xấu hổ, và cho phải sống là điều khó khăn 
cho ông. Công chúng tin ông là một chính trị gia trong sạch, cái chết của ông gây xúc động thương tiếc cho cả 
nước, và là điều hãnh diện của quần chúng. Bốn triệu người đổ về vùng quê nhà để viếng thi hài ông, khóc 
thương khi quan tài ông đi qua. 
 
Nếu những lãnh tụ Việt Nam cũng biết xấu hổ mà tự tử, thì sẽ không còn ai để lãnh đạo đất nước nhưng vô 
phúc thay những lãnh tụ CS  hiện nay không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ, không có lương tâm, với những 
khuôn mặt dày, cứng mà thiên hạ gọi là mặt mo. Vào năm 2002, dưới thời Thống Đốc Lê Đức Thúy, Ngân 
Hàng Nhà Nước in tiền nhựa (polymer) cho Việt Nam nhận hối lộ khoảng $2 triệu, số tiền này được công ty 
Securency của Úc giao qua công ty Company For Technology and Development của Việt Nam, mà công ty 
này là một công ty mẹ của BankTech, do ông Lê Đức Minh, con trai ông Lê Đức Thúy, làm giám đốc.” 
Những vụ tham nhũng lớn lao của Việt Nam như vụ EPCO – Minh Phụng, vụ PMU18, vụ tham nhũng PCI, vụ 
tham nhũng đề án 112, vụ Nexus Technologies, vụ chia chác đất công ở An Hải, Hải Phòng, vụ Vinashin, 
Vinalines… làm thiệt hại cho đất nước bao nhiêu nhưng rồi cũng chẳng có ai ngồi tù, chỉ có nhân dân là chịu 
thiệt thòi.  
 
Nói như ký giả Huy Đức (Blog Oshin): “Ở những quốc gia không biết xấu hổ thì kết cục cũng có nhiều bi thảm; 
nhưng, người gánh chịu lại rất tiếc là thường ở phía nhân dân.” Những việc đáng phải xấu hổ trong một quốc 
gia tự do, dân chủ thì trong chế độ Cộng Sản, bổ nhiệm con cháu, gia đình vào các cơ chế công quyền, cấp 
lãnh đạo còn ngang nhiên bào chữa một cách vô liêm sỉ, như Phó Bí Thư Thành Ủy TP.HCM Nguyễn Thị 
Quyết Tâm tuyên bố: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của nhân dân!” Vụ Formosa làm tổn hại cho cả 
dân tộc, thay vì đứng về phía nhân dân, chính quyền nhận đút lót tràn họng, cán bộ viên chức đứng về phía 
kẻ gây ra tội ác để bào chữa, bệnh vực cho chúng. Người Việt ra nước ngoài ăn cắp làm xấu hổ cho đất nước 
thì những tùy viên đại sứ của đất nước cũng buôn lậu, bán visa, chẳng ai còn làm gương cho ai! 
 
Thượng mặt dày thì hạ cũng mặt mo. Gần như cả nước từ ngày “miền Bắc vô đây” đã đánh mất không còn 
biết ngượng. Xe chở trái cây, hay bia rượu bị lật thì hầu như ngay lập tức, có hàng trăm người dân địa 
phương và khách qua đường nhảy vào hôi của, đem cả xe gắn máy, xe ba gác ra để cướp giật. Người đi xe 
máy bị cướp giỏ xách đựng tiền, tiền rơi tung tóe xuống đường, thì khách qua đường cùng một số dân phố, 
không giúp nhặt hộ tiền cho người bị cướp, lại không để lỡ một giây, lao vào tranh cướp công khai những tờ 
bạc. Đạp lên đầu nhau để giành nhau ăn sushi miễn phí. Lên sân khấu cướp giật áo mưa từ tay các tình 
nguyện viên và nhân viên tòa đại sứ Hòa Lan. Người sống tranh nhau đi cướp lễ vật trong dịp cúng cô hồn 
Tháng Bảy. Đàn bà cũng leo qua hàng rào sắt và cọc nhọn để được vào hồ tắm tắm miễn phí. Cướp cơm 
dành cho bệnh nhân ung thư ở bệnh viện ung bướu TP.HCM. Toàn là những chuyện xấu hổ do đám đông 
không biết hổ thẹn hành động! Bọn quan cướp ngày năm ba triệu đô la, không biết chùi mép mà còn nghênh 
ngang, thằng dân cướp lon bia, miếng sushi về nhậu đâu có đáng gì mà phải xấu hổ! Bởi quan niệm như thế, 
nên từ trên xuống dưới, đất nước thành hỗn loạn. Một thanh niên con một viên chức chính phủ, nhà lớn, xe cộ 
nghênh ngang, hàng ngày nhà có người lui tới quà cáp, sống cuộc đời xa xỉ, ít ra nó phải đặt câu hỏi là bố 
mình sống lương thiện không? Con một nhân viên hải quan, ngày nào cũng thấy cha đưa về, khi thì mớ vải, 
khi thì cái điện thoại mới, khi thì lọ phấn son… có bao giờ hỏi: “Ba ơi! Ba lấy cái này ở đâu, mà ngày nào cũng 



có vậy!” Ngay những đứa trẻ nhà ở gần quốc lộ, thấy cha mang về những thùng bia móp méo, nói là tranh 
nhau nhặt được từ một cái xe hàng gặp tai nạn, chúng có cảm thấy vui và cho việc làm của cha là đúng 
không? 
 
Khi một con người đã đánh mất liêm sỉ, không biết tự trọng, chẳng bao giờ biết xấu hổ vì chẳng còn lương 
tâm. Khi những người cha không biết xấu hổ trước mặt con, vì không cắt nghĩa được những thứ của phi nghĩa 
đó do từ đâu mà có! Khi những người vợ và những đứa con hí hửng, vui vẻ chia với chồng, cha thứ chiến lợi 
phẩm vô đạo đó, thì còn ai biết xấu hổ, để cho cái đất nước này được đẹp đẽ hơn? 
 
Tôi dành chỗ cuối cùng hôm nay để cho một thi sĩ lên tiếng, một thi sĩ trong nước mang tên Trần Mạnh Hảo và 
bài thơ nhan đề là: “Đất nước đến hoa còn xấu hổ!” 
 

Một nhà nước như không còn ai biết ngượng 
Lại mọc đầy hoa xấu hổ nơi nơi 
Cây thẹn thùng nép cỏ 
Lá nhắm hờ mắt gió trêu ngươi 
Nói dối mọi nơi 
Nói dối mọi điều 
Nói dối quá làm hoa đỏ mặt 
Muôn năm cái không có thật 
Không có thật ở đâu ? 
Ai áp giải nhân dân phải tìm ra ma xó? 
Đất nước nằm mơ trên quả địa cầu 
Đất nước khom lưng tìm thiên đường không có 
Một thiên đường ý cuội mạo lòng dân 
Hoa thay người xấu hổ 
Kẻ gian manh mang mặt nạ thánh thần 
Hoa xấu hổ mọc trong tờ hộ chiếu 
Ra nước ngoài thương người Việt tủi thân 
Sự trâng tráo làm vương làm tướng 
Xấu hổ ơi xấu hổ mọc nơi nào? 
Kẻ ăn cắp lên truyền hình dạy người tự trọng 
Lê Chiêu Thống gào: phải yêu nước như tao… 
Ai đang chọn quốc hoa giữa thời quốc nhục 
Đất nước ơi xin thẹn với Tiên Rồng 
Trong băng hoại hoa giữ mình nhân cách 
Giữa lòng người hoa xấu hổ còn không? 

 
Trần Mạnh Hảo 


