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Suy nghĩ của em về căn bệnh vô cảm
Author : Thành Chương
Vô cảm là trạng thái cảm xúc của con người . ĐÓ cũng là một căn bệnh đáng sợ, bởi ai
mà mắc phải nó thì sẽ không hề có cảm xúc, sống cô độc một mình với xã hội.

Con người càng ngày càng vô tình, thờ ơ với mọi sự xung quanh mình. Đó chính là căn bệnh nan y
đang hoành hành rộng lớn không những chỉ dừng lại ở một cá nhân mà đang len lỏi vào mọi tầng lớp
xã hội – bệnh vô cảm.
Nhìn thấy cái xấu, cái ác mà không thấy bất bình, không căm tức, không phẫn nộ. Còn nhìn thấy
cái đẹp mà không ngưỡng mộ, không say mê, không thích thú . Khi thấy cảnh tượng bi thương lại
thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động tâm can. Vậy đó còn là con người không hay chỉ
là cái xác khô của một cỗ máy?
Trước hết là về cái đẹp, bây giờ ra ngoài đường, hiếm ai có thể bắt gặp một người đàn ông đạp xe
ung dung dạo mát, thưởng ngoạn cái không khí trong lành, tươi mát dưới những hàng cây cổ thụ
vàm bóng quanh bờ hồ; một người con gái dịu hiền, yêu kiều trong chiếc váy thanh thoát tản bộ
trên những con đường hoa sấu, hoa sữa đầy mộng mơ mà hầu hết là những dòng người tấp nập, vội
vã, chen lấn xô đẩy trên đường, xe buýt. Lúc ấy cũng chính là lúc mà con người ta mất một phần
tâm hồn đẹp đẽ đã bị chôn vùi dưới lớp cát. Phải chăng cũng vì như thế mà họ càng lúc càng khép
chặt cánh cửa trái tim mình lại, không còn biết hưởng thụ cái đẹp mà chỉ nghĩ đến tiền, đến công
việc ngày mai?
Vô cảm với cái đẹp mới chỉ là bước đầu thôi. Một khi người ta đã không biết ngưỡng mộ, không biết
say mê, rung động trước những điều đẹp đẽ thì trái tim cũng dần chai sạn rồi đến đóng băng.
Thương xót, đau lòng làm sao khi nhìn cô bé đau đớn nằm trên vũng máu mà không một người nào
qua đường để ý, cuống cuồng gọi cấp cứu. Tuy họ nhìn thấy đấy nhưng họ lại cố tình như không
thấy, đi vòng qua cô bé để tiếp tục con đường nhạt thếch, sáo mòn của mình. Thế rồi chiếc xe tải
tiếp theo nhìn thấy cô bé nằm đó, vẫn thoi thóp thở, bám víu lấy cuộc đời lại vô tình chẹt cả bốn
bánh xe nặng trịch đi qua người cô bé, thản nhiên đi tiếp. Người qua đường vẫn thế, vẫn bình thản
như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng cô bé xấu số cũng đã được cấp cứu khi một người phụ nữ
nhặt rác đi qua, thấy cảm thông, đau lòng nên đã bế cô đi bệnh viện.
Không những thế, bây giờ ra đường gặp người bị cướp, bị trấn lột, bị đuổi chém nhưng lại không
thấy anh hùng nào ra can ngăn, cứu giúp hay chỉ một việc nhỏ nhoi thôi là báo công an. Đó là những
con người "không dại gì" và cũng chính "nhờ" những người "không dại gì" đó mà xã hội ngày càng ác
độc, hỗn loạn. Chính lẽ đó mà căn bệnh vô cảm càng được thể truyền nhiễm, lây lan.
Vô cảm còn là con đường trực tiếp dẫn đến những cái xấu, cái ác. Nó là một căn bệnh lâm sàng mà
trong đó, não của người bệnh vẫn hoạt động nhưng trái tim lại hoàn toàn băng giá. Người ta đã vô
cảm thì làm sao có thể thấu hiểu được nỗi đau, tình cảm của người khác, người ta chỉ nghĩ đến mình
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mình mà thôi. Nếu không vô cảm, tại sao các cô giáo ở trường mầm non lại nhẫn
tâm giật tóc, đánh đập, bịt miệng các cháu bé còn ngây thơ, nhỏ tuổi? Tại sao một người còn chưa
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qua tuổi trưởng thành lại vô tư chém giết cả nhà người ta để lấy của cải? Xa hơn nữa là các công
chức bình thản ăn tiền ủng hộ, trợ giúp những số phận đau thương, bất hạnh của người dân để kiếm
lợi cho riêng mình. Và còn nhiều, còn nhiều hành động xấu xa hơn nữa. Tất cả những điều vô lương
tâm ấy đề xuất phát từ căn bệnh vô cảm mà ra.
Chúng ta biết bệnh vô cảm vô cùng nguy hiểm nhưng lại đặt ra câu hỏi: Rốt cuộc thì nguyên nhân
tại sao? Cuối cùng thì tình cảm là điều chi phối tất cả. Ai là người vô cảm là những người bị thiếu hụt
tình yêu thương. Vì không cảm nhận được tình yêu thương mà người ta ngày càng lạnh giá. Thêm
nữa là do xã hội hiện đại quá bận rộn và đòi hỏi con người phải làm việc, làm việc và làm việc mà bỏ
quên thời gian để trao nhau hơi ấm của tình thương, để ươm mầm cảm xúc.
Tình cảm như những hạt mưa, hạt mưa càng to, càng nặng thì càng dập tắt được những ngọn lửa
của lòng thù hận, ghen ghét, bi ai và nó cũng như một ngọn lửa thổi bùng cháy mãnh liệt trong tâm
hồn để nuôi dưỡng tiếp nguồn sống cho chúng ta. Chính vì vậy, điều duy nhất chúng ta có thể làm
để cho căn bệnh cô cảm "không còn đất sống" là hãy biết mở cửa trái tim để biết cảm nhận, biết
yêu ghét, thương giận và chia sẻ những điều tinh túy đó cho những người xung quanh mình.
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