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41. KHÔNG NHẬN CÁ 

Công Nghi Hƣu làm tƣớng nƣớc Lỗ, tính hay thích ăn cá. Một hôm có 

ngƣời đem cá biếu, ông lại không nhận. Em ông lấy làm lạ hỏi: “Anh sở 

thích ăn cá, ngƣời ta đem cá cho, sao anh lại không nhận?” 

Công Nghi Hƣu nói: Ngƣời ta đem cá cho chắc có ý cầu ta việc gì. Nếu 

ta nhận, tất ta phái giúp việc ngƣời. Giúp việc ngƣời, lỡ làm trái phép 

thì đến mất quan. Mà mất quan, thì chẳng nhƣng không có cá biếu, 

mà đến cá mua lấy cúng không có nữa. Cho nên ta không nhận cá, 

chính là ta muốn đƣợc có cá ăn láu dài mãi mãi đó. 

Ông Lão Tử xƣa có câu rằng: Để thân mình lại sau, thế mà thân mình 

đứng trƣớc; gác thân mình ra ngoài, thế mà thân mình vẫn còn”. Thế 

chẳng phải là bởi mình không có lòng riêng mà đƣợc thoả lòng riêng 

của mình ƣ? 

(Hàn Thi Ngoại Truyện) 

LỜI BÀN 

Làm quan nhƣ Công Nghi Hƣu thật là thanh liêm. Dù đến con cá (trong 

sách không nói rõ cá gì), là vật nhỏ mọn mà ông cũng còn cân nhắc 

không chịu nhận. Ông hiểu cái lẽ rằng: Ngƣời ta vị mình mà chiều 

mình, chỉ đƣợc có 1 thời, sao cho bằng chính mình trọng lấy mình, mới 

là kế lâu dài mãi mãi. Thiên hạ chƣa lo đến mà mình đã lo trƣớc cho 

thiên hạ; thiên hạ đã vui rồi, mà mình mới vui sau thiên hạ, thế là 

mình gác thân mình ra ngoài để thân mình lại sau, mà không có điều 

gì riêng tƣ vậy. Khi thân mình lại đuốc trƣớc, lại vẫn còn, thì lòng riêng 

gì của mình mà không thoả. Nếu làm quan mà chỉ chăm chăm hại 

ngƣời để cầu lợi riêng cho mình, thì ngƣời còn, bụng chết tự cho là 

sƣớng, mà kỳ thật có gì sung sƣớng đâu? 

CHÚ THÍCH 

Công Nghi Hƣu làm tƣớng cho Mục Công nƣớc Lỗ đời Chiến Quốc. Ông 

là ngƣời tính khí điềm đạm, công minh giữ phép, không cùng dân 

tranh lợi. 
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42. CỦA BÁU 

Nƣớc Tống có ngƣời đƣợc hòn ngọc, đem biếu quan Tƣ thành là Tử 

Hãn. Tử Hãn không nhận. Ngƣời biếu ngọc thƣa rằng: "Ngọc này tôi đã 

đem cho thợ ngọc xem, quả là một thứ ngọc rất báu, mới dám đem 

dâng quan lớn, xin quan lớn nhận cho tôi đƣợc vui lòng." 

Tử Hãn nói: "Ngƣời cho ngọc là của báu, ta cho tính không tham là của 

báu. Ngƣơi đem ngọc cho ta, nếu ta nhận, thì hai bên cùng mất cả của 

báu. Âu là ngƣơi cứ đem về. Ai giữ lấy của báu của ngƣời ấy, nhƣ thế 

của báu của hai ngƣời đều còn cả, thì những là hơn ƣ!" 

Ngƣời biếu ngọc, cúi đầu thƣa: "Chúng tôi là thƣờng dân mà lại có 

ngọc này, chỉ sợ bị trộm cƣớp mà có khi hại đến thân." 

Tử Hãn thấy thế, lƣu ngƣời ấy lại, gọi thợ ngọc đến giũa ngọc, bán 

đƣợc tiền rồi, bèn đƣa cho ngƣời ấy để làm giàu. 

(Tả Truyện) 

LỜI BÀN: 

Đã là ngƣời, ai cũng có hiếu thƣợng, cái hiếu thƣợng ấy tức là của báu 

của mình. Nhƣng hiếu thƣợng không ai giống ai. Ngƣời kiến thức thô 

bỉ, thi hiếu thƣợng thô bỉ, ngƣời kiến thức cao minh, thì hiếu thƣợng 

cao minh. Kẻ dâng ngọc, chi biết ngọc là báu, nhƣng ngƣời không 

nhận ngọc, lại cho thanh liêm mới là báu. Làm quan mà ai cũng có tính 

nhất quyết không nhận lễ vật cua dân nhƣ Tử Hãn, lại có trí hiểu rõ 

đƣợc nguyện vọng của dân nhƣ Tử Hãn, có bụng che chở gây dựng cho 

dân nhƣ Tử Hãn nói trong truyện này, thì dân nào chẳng kính, chẳng 

trọng, chẳng yêu quan nhƣ cha mẹ, sợ quan nhƣ thần minh! 

CHÚ THÍCH: 

Tƣ thành: quan coi thành. 
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43. BIẾT RÕ CHỮ "NGHĨA" 

Hoa Hâm chạy loạn, cùng đi với một bọn sáu bảy ngƣời. Giữa đƣờng 

gặp một ngƣời lại cũng chạy loạn, đến kêu nài, xin nhập bọn. Chúng 

lấy làm ái ngại, thuận cho Một mình Hoa Hâm nói: "Không nên. Ðang 

bƣớc nguy hiểm; sinh, tử, họa, phúc có nhau, ta đi bấy nhiêu ngƣời 

cũng nhƣ một ngƣời vậy. Bây giờ, vô cớ nhận một ngƣời lạ, lỡ khi xảy 

ra việc gì, thì có bỏ đƣợc ngƣời ta không?" 

Chúng bất nhẫn, cố nói với Hoa Hâm cho ngƣời kia cùng đi. Hoa Hâm 

bằng lòng. 

Ngƣời kia đi đƣợc một quãng đƣờng, chẳng may sa chân ngã xuống 

giếng. Cả bọn muốn bỏ mặc, để đi cho rảnh thân. Một mình Hoa Hâm 

nói: "Không nên. Ngƣời ta cùng đi với mình là ngƣời bọn mình. Ngƣời 

ta gặp sự chẳng may nhƣ vậy, mà mình bỏ ngƣời ta sao cho đành." 

Nói rồi, bảo bấy nhiêu ngƣời cùng ở lại vớt ngƣời kia lên. Sau cứu mãi 

không đƣợc, Hoa Hâm lại bảo phải ở lại mai táng chu tất rồi mới đi. 

LỜI BÀN: 

Vô cớ cho một ngƣời lạ nhập bọn, nghĩa cũng không nên, một là e xẩy 

ra sự gì thì hại đến thân mình, hai là sợ không đƣợc thủy chung với 

ngƣời tạ - Ðã nhận ngƣời ta đi với mình một bọn, giữa đƣờng ngƣời ta 

gặp sự chẳng may mà bỏ mặc ngƣời ta, nghĩa lại càng không nên lắm, 

vì nhƣ thế là bạc ác bất nhân, chỉ biết nhau trong lúc vô sự, đến khi 

nguy hiểm rồi lại bỏ nhau. Biết đƣợc cái đạo không nên nhận và cái 

đạo đã nhận nhƣ Hoa Hâm đây mới thực là ngƣời hiểu rõ chữ "Nghĩa" 

tức là hiểu việc nên làm thế nào mới là phải vậy. 

GIẢI NGHĨA: 

Hoa Hâm: Ngƣời cuối đời nhà Ðông Hán, học giỏi, làm quan đến chức 

Thƣợng thƣ lệnh. 

Chúng: Nhiều, đây chỉ bọn ngƣời cùng đi với Hoa Hâm. 

Bất nhẫn: Không nỡ, không đành để nhƣ thế. 
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44. TRI KỶ 

Bảo Thúc chết, Quản Trọng thƣơng tiếc, khóc nhƣ mƣa, ƣớt đầm cả 

vạt áo. Có ngƣời hỏi: "Ông với Bảo Thúc không phải là họ hàng thân 

thích gì, mà sao ông thƣơng khóc quá nhƣ vậy?" 

Quản Trọng nói: "Ngƣơi không rõ, để ta nói cho mà nghe. Ta lúc nhỏ 

khốn khổ, thƣờng buôn chung với Bảo Thúc, lúc chia lãi, bao giờ ta 

cũng lấy phần hơn, mà Bảo Thúc không cho ta là tham, biết ta gặp 

cảnh quẫn bách bất đắc dĩ phải lấy thế. Ta ở chỗ chợ búa thƣờng bị 

lắm kẻ nạt dọa, Bảo Thúc không cho ta là hèn nhát, biết ta có lƣợng 

bao dong. Ta bàn việc với Bảo Thúc, nhiều khi việc hỏng, Bảo Thúc 

không cho ta là ngu, biết có lúc may, lúc không may, cho nên công 

việc thành hay bại. Ta ba lần ra làm quan, bao lần bị bãi, Bảo Thúc 

không cho ta là bất tiếu biết ta chƣa gặp thời, chƣa tìm đƣợc vua giỏi. 

Ta ra trận ba lần, đánh thua cả ba, Bảo Thúc không cho ta là bất tài, 

biết ta còn có mẹ già phải phụng dƣỡng. Ta nhẫn nhục thờ vua Hoàn 

Công, Bảo Thúc không cho ta là vô sỉ, biết ta không giữ tiểu tiết, có chí 

làm ích lợi cho cả thiên hạ... Sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là Bảo Thúc. 

Mà đối với ngƣời biết mình, mình đem cả tính mệnh ra hiến còn chƣa 

cho là quá, huống chi thƣơng khóc thế này đã thấm vào đâu!" 

(Thuyết Uyển) 

LỜI BÀN: 

Khó thật! Ở đời mình giao thiệp với nhiều ngƣời, bè bạn tƣởng vô số, 

nhƣng hồ dễ đã đƣợc mấy ngƣời thực gọi là tri kỷ. Thế nào là tri kỷ? 

Tri kỷ là ngƣời biết mình, nghĩa là đồng thanh, đồng khí, đồng chí, 

đồng tâm với mình, chơi với mình rất thân thiết, bao bọc che chở cho 

mình, lúc sống cùng hƣởng, họa cùng đau, lúc chết, tƣởng cho chết với 

nhau cũng không hối. Quí thật! Ngƣời tri kỷ! cho nên cổ nhân có câu 

nói: "Ðắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận" nghĩa là ở đời có đƣợc một ngƣời 

tri kỷ cùng không còn ân hận gì nữa; lúc sống, có đƣợc một ngƣời biết 

mình, thì mình chết cũng không lấy làm uổng đời. 

GIẢI NGHĨA: 
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Bảo Thúc: Tức Bảo Thúc Nha thƣờng còn gọi là Bảo Tứ, ngƣời giỏi nƣớc 

Tề, tiến Quản Trọng cho Hoàn Công dùng. 

Quản Trọng: Tên là Di Ngô, ngƣời nƣớc Tề, làm tƣớng giúp Hoàn Công 

giỏi có tiếng. 

Quẫn bách: Túng bấn không biết xoay xở thế nào cho đủ tiền tiêu 

dụng. 

Bất đắc dĩ: Không sao làm khác đƣợc nhƣ thế. 

Bao dung: Rộng lƣợng, không chấp những điều ngƣời ta phạm lỗi với 

mình. 

Bất tiếu: Ngƣời không ra gì. 

Phụng dƣỡng: Nuôi nấng tôn kính. 

Nhẫn nhục: Nhịn đƣợc những sự khó chịu đến mình. 

Vô sỉ: Không biết xấu hổ. 

Huống chi: Lại thêm một lẽ nữa. 
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45. CẢM TÌNH 

Có một ngƣời nƣớc Yên lúc sinh, thì sinh ở nƣớc Yên; lúc lớn lên, thì 

sang ở nƣớc Sở; lúc già lại trở về cố quốc. Khi đi ngang qua nƣớc Tấn 

(gần nƣớc Yên), bạn cùng đi đƣờng, chỉ vào cái thành mà nói dối anh 

ta: "Ðây là thành nƣớc Yên". Anh ta buồn rầu, khác hẳn sắc mặt. Chỉ 

vào nền xã, nói: "Ðây là nền xã làng anh". Anh ta ngậm ngùi than thở. 

Chỉ vào cái nhà, nói: "Ðâu là nhà của ông cha anh". Anh ta rũ rƣợi rơm 

rớm nƣớc mắt. Chỉ vào cái gò, nói: "Ðây là mồ mả ông cha anh". Anh 

ta òa lên khóc. Bọn cùng đi, ai nấy phì cƣời, nói: "Chúng tôi nói đùa 

đấy. Ðây mới là nƣớc Tấn, chƣa phải là nƣớc Yên". Anh ta nghe nói lấy 

làm bẽn lẽn. Kịp khi về đến nƣớc Yên, anh ta trông thấy thật là thành, 

là xã nƣớc Yên, thật là nhà cử mồ mả của ông cha, thì lòng cảm 

thƣơng lại hờ hững không còn đƣợc nhƣ trƣớc nữa. 

(Liệt Tử) 

LỜI BÀN 

Thƣờng khi ngƣời ta, ai cũng sẵn mối cảm tình, khi gặp thời cảnh xúc 

động đến thì mối cảm tình ấy tất chứa chan, đầy dẫy hiện ra ngoài. 

Tuy vậy, mối cảm tình đã dùng lầm, thì sau nầy không còn đƣợc nhƣ 

trƣớc. Một ngƣời đã đem bụng trung thành thờ kẻ vô đạo, một ngƣời 

đã để lòng ân ái thƣơng gái bất trinh, dù về sau, gặp đƣợc bậc anh 

quân hay ngƣời thục nữ, thì mối cảm tình cũng không còn đƣợc đằm 

thắm nhƣ xƣa. Chẳng khác nào nhƣ ngƣời nƣớc Yên nầy, đã đem hết 

nƣớc mắt khóc chỗ giả dối mà không biết, đến khi gặp sự thực, thì lại 

hình nhƣ cạn hết nƣớc mắt rồi. Cho nên đối với tính tình, ngƣời ta có 

biết, lấy học thuật mà di dƣỡng, lấy lễ nghĩa mà tiết chế, thì tính tình 

dùng mới chính đáng và thuần túy đƣợc. Xƣa nay thánh hiền hào kiệt 

đều là ngƣời biết lý hội tính tình cả. 

GIẢI NGHĨA 

Yên: Một nƣớc mạnh trong bảy nƣớc thời Chiến Quốc, tức là Phụng 

Thiên, Trực Lệ và một phần phía bắc nƣớc Triều Tiên (Cao Ly bây giờ). 

Sở : Một nƣớc lớn thời Xuân Thu ở vào vùng Hồ Bắc, Hồ Nam bây giờ. 



 

8 
 

Tấn: Một nƣớc đời Xuân Thu, đến đời Chiến Quốc bị họ Hàn, họ Triệu, 

họ Ngụy lấy mất và chia làm ba nƣớc, ở vào tỉnh Sơn Tây và một phần 

Trực Lệ bây giờ. 

Cố quốc: Nƣớc nhà khi mình ở nƣớc ngoài thì gọi là bản quốc và cố 

quốc. 

Thành: Nơi đắp cao, quân đóng ở trong để giữ cho một tỉnh hay một 

xứ đƣợc bình yên. 

Xã: Nền đất đắp lên để tế hậu thổ. 
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46. VÌ NGHĨA CÔNG, QUÊN THÙ RIÊNG 

Ðời nhà Ðƣờng, Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật cùng làm phó tƣớng của 

An Tử Thuận. Tính hai ngƣời vốn không ƣa nhau; nhiều khi, tuy cùng 

đi với nhau một xe, ngồi với nhau một tiệc, mà vẫn nhƣ cừu địch, 

không ai đàm đạo với ai cả. 

Sau Tử Nghi đƣợc lên làm tƣớng thay Tử Thuận, Quang Bật sợ Tử Nghi 

hại mình, quả cảm đến nói rằng: "Phần tôi chết cũng cam tâm, nhƣng 

xin rộng lƣợng đừng hại đến vợ con tôi là kẻ vô tội." 

Tử Nghi thấy nói chạy ngay lại, cầm tay Quang Bật thƣa rằng: "Tôi đâu 

dám đem lòng oán hận riêng mà nỡ hại ông. Hiện nay trong nƣớc loạn 

lạc, vua tôi lo và nhục, không ông thì không ai gánh vác nổi việc thiên 

hạ." 

Nói xong nƣớc mắt ràn rụa, rồi lại lấy những điều trung nghĩa khuyên 

răn, và lập tức cất Quang Bật lên làm chức Tiết độ sứ. 

Từ đó hai ngƣời tuyệt nhiên không chút nào ghen ghét, ngờ vực nhau, 

chỉ cùng nhau một lòng đánh giặc, yêu dân, giúp vua trị nƣớc. 

LỜI BÀN 

Thù riêng cá nhân là việc nhỏ mọn, nghĩa công đối với cả nƣớc là việc 

rất trọng. Biết quên thù riêng để làm nghĩa công nhƣ Quách Tử Nghi, 

Lý Quang Bật, thực là đáng khen vậy. Nghĩ đến thân, đến nhà trƣớc, 

đến quốc gia sau cũng là nghĩa, song nghĩa hẹp mà gọi là tƣ. Nghĩ đến 

quốc gia trƣớc, đến thân, đến nhà sau cùng là nghĩa song nghĩa rộng 

mà gọi là công. Quốc gia hay, hay dở, một kẻ bình dân cũng có trách 

nhiệm, huống chi là ngƣời gánh vác đƣợc việc quốc gia nhƣ Tử Nghi và 

Quang Bật. Ôi! nƣớc là cái thành để giữ thân, giữ nhà không biết trọng 

nƣớc tức là khinh thân, khinh nhà vậy. Tiếc thay cho những kẻ chức 

trọng, quyền cao, đối với thân, với nhà, thì việc nhỏ mọn cũng lấy làm 

lo lắng quan tâm, mà đối quốc gia thì việc dù to lớn đến đâu cũng xem 

thƣờng, xem khinh, chỉ thù hằn nhau, khuynh loát nhau, không biết 

đồng tâm hiệp lực lo liệu việc dân việc nƣớc, thật là lầm to vậy. 

GIẢI NGHĨA 
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Ðƣờng: Một nhà thống trị nƣớc Tàu 618-901 sau CN. 

Cừu địch: Ngƣời thù hằn đối đầu với mình. 

Ðàm đạo: Ðàm: bàn; đạo: nói. 

Quả cảm: Bạo dạn không còn do dự e sợ gì. 

Cam tâm: Cam: ngọt; tâm: lòng, vui lòng mà chịu việc gì thiệt hại khổ 

sở đến mình. 

Việc thiên hạ: Ðây là việc cả nƣớc. 

Tiết độ sứ: Tên quan đời nhà Ðƣờng đƣợc quyền tự chủ coi một địa 

phƣơng về việc chính trị, lý tài. 

Tuyệt nhiên: Thôi hẳn không còn một tí nào nữa. 
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47. DUNG NGƢỜI ĐƢỢC BÁO 

Vua Trang Vƣơng nƣớc Sở cho các quan uống rƣợu. Trời đã tối, đang 

lúc rƣợu say, đèn nến bỗng gió tắt cả. Trong lúc ấy, có một viên quan 

thừa cơ kéo áo cung nữ. Ngƣời cung nữ nắm lấy, giật đứt giải mũ, rồi 

tâu với vua rằng: "Có kẻ kéo áo ghẹo thiếp. Thiếp giật đƣợc giải mũ. 

Xin cho thắp đèn ngay để khám xem ai đứt giải mũ, thì chính là kẻ 

ghẹo thiếp..." Vua gạt đi nói: "Thôi! không làm gì! cho ngƣời ta uống 

rƣợu, để ngƣời ta say, quên cả lễ phép, lại nỡ nào vì câu chuyện đàn 

bà mà làm sỉ nhục ngƣời ta!" 

Rồi lập tức ra lệnh rằng: "Ai uống rƣợu với quả nhân hôm nay mà 

không say đến bứt đứt giải mũ là chƣa đƣợc vui". 

Các quan theo lệnh, đều dứt giải mũ cả. Nên suốt tiệc hôm ấy, đƣợc 

vui vầy ổn thỏa. 

Hai năm sau nƣớc Sở đánh nhau với nƣớc Tấn. Ðánh luôn năm trận, 

mà trận nào cũng thấy một viên quan võ, liều sống, liều chết xông ra 

trƣớc và đánh rất hăng, làm cho quân Tấn phải lùi. Vì thế mà quân Sở 

đƣợc. Trang Vƣơng lấy làm lạ cho đòi viên quan ấy lại hỏi: "Quả nhân 

đãi nhà ngƣời cũng nhƣ mọi ngƣời khác, cớ sao nhà ngƣơi lại hết lòng 

giúp quả nhân khác ngƣời nhƣ vậy?" 

Viên quan thƣa rằng: "Thần rắp tâm muốn đem tính mệnh để hiến nhà 

vua đã lâu. Mãi đến bây giờ mới gặp dịp báo đền nghĩa xƣa, thực là 

may cho thần lắm... Thần là Tƣởng Hùng, chính là ngƣời trƣớc bị đứt 

giải mũ mà nhà vua không nỡ làm tội đấy". 

Ðào Ngột (Sở Sử)) 

LỜI BÀN 

Ông vua không làm tội ngƣời công thần ghẹo cung nữ thực là có độ 

lƣợng, bao dong đƣợc lỗi của ngƣời. Ngƣời ghẹo cung nữ không quên 

cái ơn đã chịu, tìm cách để báo đáp, thực là có nghĩa, tỏ đƣợc cái bụng 

trung thành với ngƣời gia ơn. Có vua ấy tất có tôi ấy, vua tôi nhƣ thế 

thì nƣớc đời nào mất đƣợc. 

GIẢI NGHĨA 
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Dung ngƣời đƣợc báo: Rộng lƣợng tha lỗi cho ngƣời, đƣợc ngƣời tìm 

cách báo đền. 

Thừa cơ: Nhân dịp tốt. 

Cung nữ: Con gái đẹp hầu vua ở trong cung. Quả nhân: Tiếng vua tự 

xƣng với thần hạ và lấy ý khiêm tốn là ngƣời ít đức. 

Tấn: Một nƣớc đời Xuân Thu, đến đời Chiến Quốc bị họ Hàn, họ Triệu, 

họ Ngụy lấy mất và chia làm ba nƣớc, ở vào tỉnh Sơn Tây và một phần 

Trực Lệ bây giờ. 

Hiến: Dâng, biếu. 
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48. NÓI THÍ DỤ 

Có ngƣời bảo vua nƣớc Lƣơng rằng: "Huệ Tử nói việc gì cũng hay thí 

dụ. Nếu nhà vua không cho thí dụ, thì Huệ Tử chắc không nói gì đƣợc 

nữa". Vua bảo: "Ừ, để rồi ta xem". 

Hôm sau, vua đến thăm Huệ Tử, bảo rằng: "Xin tiên sinh nói gì cứ nói 

thẳng đừng thí dụ nữa". 

Huệ Tử nói: "Nay có một ngƣời ở đây không biết nỏ là cái gì, mới hỏi 

tình trạng cái nỏ thế nào. Nếu tôi đáp rằng: Hình trạng cái nỏ giống 

nhƣ cái nỏ, thì ngƣời ấy có hiểu đƣợc không?" 

Vua nói: "Hiểu làm gì đƣợc". 

"Thế nếu tôi bảo ngƣời ấy: Hình trạng cái nỏ giống nhƣ cái cung có 

cán, có lẫy, thì ngƣời ấy có biết đƣợc không?" 

Vua nói: "Biết đƣợc". 

Huệ Tử nói: "Ôi! Khi nói với ai là đem cái ngƣời ta đã biết làm thí dụ 

với cái ngƣời ta chƣa biết, để khiến ngƣời ta biết. Nay nhà vua bảo tôi 

đừng thí dụ nữa thì tôi không sao nói đƣợc." 

Huệ Tử 

LỜI BÀN 

Cái cung, cái nỏ khác nhau nhiều, nhƣng lấy cái cung nói với ngƣời đã 

biết cung để khiến cho biết đƣợc cái nỏ, thì may ngƣời ấy ý hội cũng 

đƣợc ít nhiều. Phàm dạy bảo ngƣời ta điều gì, là cốt ý làm cho ngƣời ta 

hiểu đƣợc điều ấy, mà muốn cho ngƣời ta dễ hiểu, không gì bằng thí 

dụ, nghĩa là nhân cái ngƣời ta đã biết mà dd*a dạy vào cái ngƣời ta 

chƣa biết. Cái phƣơng pháp giáo dục tối tân bây giờ "qui nạp" hay "phu 

diễn" cũng lấy thí dụ làm cốt. Ngƣời ta đã nói: "Một quyển sách không 

có thí dụ chỉ là một bộ xƣơng mà thôi". Câu Huệ Tử nói: "Ðem cái 

ngƣời ta đã biết làm thí dụ với cái ngƣời ta chƣa biết để khiến ngƣời ta 

biết", thực là ám hợp với cái lối học tối tân đời nầy. 

GIẢI NGHĨA 



 

14 
 

Lƣơng: Một nƣớc chƣ hầu mạnh đời Chiến Quốc, tức là nƣớc Ngụy ở 

vào địa phận Hà Nam và Sơn Tây bây giờ. 

Tiên sinh: Bực có tuổi, có tài, đạo đức, đáng dạy đƣợc mình. Hay dùng 

chỉ thầy dạy học hay ngƣời đáng quý. 

Huệ Tử: Tên một thiên sách của Huệ Thi ngƣời thời Chiến Quốc, bạn 

với Trang Tử. 
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49. CON CÚ MÈO VÀ CON CHIM GÁY 

Con cú mèo gặp con chim gáy. 

Chim gáy hỏi: “Bác sắp đi đâu đấy?” 

Cú mèo nói: “Tôi sắp sang ở bên phƣơng đông” 

“Tại làm sao lại đi nhƣ thế” 

“Ở đây ngƣời ta nghe tôi kêu ngƣời ta ghét, cho nên tôi phải đi chỗ 

khác” 

Chim gáy nói: “Bác có thế nào đổi tiếng kêu đi mới đƣợc. Chứ không 

đổi tiếng kêu, thì sang phƣơng đông, ngƣời ta nghe tiếng, cũng lại 

ghét bác thôi, vì nhân tình đâu mà chả thế. Cứ nhƣ ý tôi, thì không gì 

bằng bác phải rụt cổ, thu cánh suốt đời không kêu nữa là hơn”. 

GIẢI NGHĨA 

Cú mèo: loài chim dữ, mắt nhƣ mắt mèo đêm đi bắt các chim nhỏ và 

chuột để ăn. 

Chim gáy: chính chữ là cƣu, loài chim gáy, đầu nhỏ đuôi ngắn mà cánh 

dài 
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50. CON CÒ VÀ CON TRAI 

Nƣớc Triệu toan đánh nƣớc Yên, Tô Tần, vì nƣớc Yên, sang nói với vua 

nƣớc Triệu là Huệ Vƣơng rằng: 

“Vừa rồi tôi đi qua bên bờ sông Dịch Thủy, tôi trông thấy con trai đang 

há miệng phơi mình trên bãi, có con cò đâu đến, mổ ngay vào thịt trai. 

Trai liền ngậm miệng, cắp chặt lấy mỏ cò. Cò nói: “Hôm nay không 

mƣa, ngày mai không mƣa, thế nào trai cũng phải chết”. Trai nói: 

“Hôm nay không rút đƣợc mỏ, ngày mai không rút đƣợc mỏ, thế nào 

cò cũng phải chết”. Hai bên găng nhau, chẳng ai chịu ai. Bỗng đâu có 

ngƣời đánh cá đi qua, trông thấy thộp đƣợc cả trai lẫn cò… Nay mà 

nƣớc Triệu đem quân sang đánh nƣớc Yên, nƣớc Yên tất phải chống 

lại. Hai bên đánh nhau lâu, hại ngƣời tốn của, chắc là suy yếu cả. Tôi e 

nƣớc Tần thừa cơ ấy, đem quân chụp cả hai nƣớc nhƣ ngƣời đánh cá 

chụp cả trai lẫn cò, thì lúc bấy giờ hối cũng không kịp. Dám xin vua 

thử nghĩ kỹ lại xem”. 

Huệ Vƣơng cho là nói phải, bèn đình việc đánh Yên. 

Chiến Quốc Sách 

GIẢI NGHĨA 

Triệu: một nƣớc thời Chiến Quốc ở vào tỉnh Trực Lệ và Sơn Tây bây 

giờ. 

Yên: xem chuyện số 45 

Dịch Thủy: tên một con sông qua Trực Lệ. 

Tần: nƣớc mạnh thời Chiến Quốc ở vào địa phận Thiểm Tây bây giờ. 

Chiến Quốc sách: bộ sách này còn đƣợc gọi là Trƣờng Đoản Nhƣ của 

Lƣu Hƣớng đời Hán làm ghi chép những việc về đời Chiến Quốc. 

LỜI BÀN 

Trai, cò vì găng nhau mà cả hai con cùng bị hại trong tay ngƣời đánh 

cá. Cái bài: “Bạng duật tƣơng trì, ngƣ ông đắc lợi” này cũng nhƣ nhiều 

bài trong các sách tây: “Con cò và hai ngƣời tranh nhau”, “Con khỉ 

chia phó mát cho hai con mèo”…đều có ý khuyên ngƣời ta không nên 
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tranh giành chọi lẫn nhau. Hai nƣớc tranh nhau, thì hại ngƣời, tốn của 

tai hại đã đành. Hai ngƣời tranh nhau thì tất sinh kiện cáo. Mà “vô 

phúc đáo tụng đình”, thua đƣợc chƣa biết thế nào, hãy biết có bao 

nhiêu thầy kiện, thầy cò, những phƣờng tham nhũng ở giữa thời cơ 

dòm dỏ để cầu lợi, rất thiệt hại cho cả hai bên. Vậy ta chẳng nên găng 

nhau, chống nhau làm gì. Nhỏ thì tốn tiền. Lớn thì hại nhà, lớn nữa thì 

hại nƣớc. Ta phải lấy câu “Dĩ hòa vi quý” mà cƣ xử nhún nhƣờng nhau 

là hơn. 
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51. HỒ MƢỢN OAI HỔ 

Vua Tuyên Vƣơng làm vua cả nƣớc Sở, Chiêu Hề Tuất chỉ là một ngƣời 

bầy tôi vua Tuyên Vƣơng. Thế mà ngƣời phƣơng Bắc ai nghe thấy nói 

đến Chiêu Hề Tuất cũng phải kinh sợ. Vua lấy làm lạ, một hôm hỏi 

quần thần là vì cớ làm sao. Không ai trả lời nổi, chỉ có Giang Nhất thƣa 

đƣợc rằng: 

“Con hổ hay bắt các giống thú để ăn thịt. Một hôm bắt đƣợc con Hồ, 

Hồ bảo: “Liệu đó! Chớ có động chạm đến ta mà chết ngay bây giờ. Ta 

là Trời sai xuống, cầm quyền hết cả bách thú. Ngƣơi mà ăn thịt ta là 

ngƣơi trái mệnh Trời, hại đến thân ngay lập tức. Không tin để ta đi 

trƣớc, ngƣơi theo hầu sau, xem có con thú nào trông thấy ta mà 

không sợ hãi, tìm đƣờng bỏ trốn cho mau không!” Hổ cho là Hồ nói 

thật bèn theo Hồ đi. Quả nhiên bách thú trông thấy đều sợ mà chạy 

cả. Hổ không biết rằng bách thú đều sợ mình mà chạy, cứ tƣởng là sợ 

Hồ. Nay nhà vua nƣớc mạnh, quân nhiều mà vua giao cả quyền thế 

cho Chiêu Hề Tuất, ngƣời phƣơng bắc sợ Hề Tuất mà kỳ thực là sợ vua 

nhƣ bách thú sợ hổ vậy. 
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52. MẠNH THƢỜNG QUÂN VÀO NƢỚC TẦN 

Mạnh Thƣờng Quân là một nhà nghĩa hiệp nƣớc Tề, muốn sang nƣớc 

Tần để du thuyết. Có hàng nghìn ngƣời can ngăn mà không đƣợc. Sau 

Tô Tần đến can, Mạnh Thƣờng Quân bảo rằng: 

“Việc ngƣời thì ta đây không còn sót gì nữa, chỉ có việc quỷ thần là ta 

chƣa đƣợc rõ mà thôi.” 

Tô Tần nói: Ấy chính tôi lại đây không phải là để nói việc ngƣời, tôi cốt 

định đem việc quỷ thần nói để ông nghe. 

Mạnh Thƣờng Quân nói: Ừ nói để ta nghe. 

Tô Tần nói: Vừa rồi tôi lại đây, đi ngang qua con sông, tôi thấy một 

pho tƣợng đất nói chuyện với một pho tƣợng gỗ. Tƣợng gỗ bảo tƣợng 

đất: Ngƣơi là đất nặn thành hình, đến mùa mƣa, nƣớc sông lên ngập 

lụt thì ngƣơi bở tan ra mất. Tƣợng đất nói: Ta có tan ra nữa, ta vốn là 

đất, thì đất lại hoàn đất mà thôi. Chớ nhƣ ngƣơi là gỗ tạc thành hình, 

nƣớc tràn lên thì chƣa biết ngƣơi trôi giạt vào đâu mà rồi ra thế 

nào…Nay nƣớc Tần là nƣớc hiểm trở, vua Tần là vua bạo ngƣợc, nếu 

ông vào đấy thì chửa biết có ra thoát đƣợc không. 

Mạnh Thƣờng Quân nghe nói , bèn thôi không sang nƣớc Tần nữa. 

GIẢI NGHĨA 

Mạnh Thƣờng Quân: con vua nƣớc Tề thời Chiến Quốc, họ Điền tên 

Văn làm Tƣớng Quốc nƣớc Tề có tiếng là ngƣời hào hiệp, trong nhà lúc 

nào cũng tiếp đãi đến vài nghìn ngƣời khách. 

Nghĩa hiệp: ngƣời thẳng tính, thích điều phải, hay giúp ngƣời hèn yếu, 

chống lại kẻ cƣờng quyền. 

Tần: tên nƣớc thời Xuân Thu (tức là tỉnh Thiểm Tây bây giờ) đến đời 

Thủy Hoàng, nƣớc Tần chiếm đƣợc cả sáu nƣớc mà nhất thống thiên 

hạ. 

Du thuyết: nhà ngôn luận giỏi thời Chiến Quốc thƣờng dùng lời biện 

bác mà làm cho ngƣời ta xiêu lòng phải nghe. 
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Tô Tần: ngƣời thời Chiến Quốc, là một nhà du thuyết giỏi, có công đi 

liên hợp đƣợc sáu nƣớc để chống lại nƣớc Tần. Mạnh Thƣờng Quân 

thấy Tô Tần đến, đột ngột đem chuyện quỷ thần hỏi, cố ý làm cho khó 

khăn Tôn Tần không nói ra làm sao đƣợc nữa. Không ngờ Tô Tần ứng 

biến lanh, lấy ngay chuyện quỷ thần làm thí dụ mà nói đến mình. 
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53. THẬP BÌ NÓI CHUYỆN VỚI HUỆ VƢƠNG 

Vua Huệ Vƣơng nƣớc Ngụy hỏi Thập Bì rằng: Ngƣơi nghe ngƣời ta cho 

quả nhân là ngƣời thế nào? 

Thập Bì thƣa: Thần nghe ngƣời ta cho nhà vua là ngƣời nhân từ và hay 

gia ơn lắm. 

Vua vui mừng hớn hở nói rằng: Nhƣ thế thì cái công đức của quả nhân 

đƣợc đến thế nào? 

Thập Bì nói: Cái công đức ấy rồi đến mất nƣớc. 

Vua ngạc nhiên hỏi: Nhân từ và hay gia ơn làm việc thiện đến nỗi mất 

nƣớc là nghĩa thế nào? 

Thập Bì thƣa: Vua mà nhân từ thì bất nhân trừng phạt, vua hay gia ơn 

thì chỉ thích ban thƣởng. Tính đã bất nhân thì kẻ có tội cũng không trị; 

tính hay ban ơn thì kẻ vô công cũng đƣợc thƣởng. Đến kẻ có tội không 

phải phạt, kẻ vô công cũng đƣợc thƣởng thì mất nƣớc cũng không có 

gì là lạ. 
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54. THAM LỢI TRƢỚC MẮT, QUÊN HẠI SAU LƢNG 

Vua nƣớc Ngô muốn đem quân đi đánh nƣớc Kinh. Đã nhiều ngƣời 

ngăn cản, vua nhất định không nghe. Sau lại hạ lệnh rằng: “Ai can ta 

đánh nƣớc Kinh thì phải xử tử.” 

Có một viên quan trẻ tuổi muốn can ngăn nhà vua mà không giám nói, 

luôn ba ngày, cứ sáng sớm cầm cung tên đến đứng vƣờn sau nhà vua, 

sƣơng xuống ƣớt đầm cả áo. 

Hôm thứ ba, vua gặp mới hỏi rằng: “Ngƣơi đến đây làm gì mà để 

sƣơng xuống ƣớt đầm cả áo nhƣ thế?” 

Viên quan thƣa rằng: “Trong vƣờn có một cây cổ thụ. Chót vót trên 

ngọn cây có con ve sầu hút gió uống sƣơng, rả rích kêu cả ngày, tƣởng 

đã đƣợc yên thân lắm. Biết đâu đằng sau có con bọ ngựa, đang giơ hai 

càng chực bắt. Chính con bọ ngựa muốn bắt con ve sầu lại biết đâu 

đằng sau có con chim sẻ nghển cổ chực mổ. Chính con chim sẻ muốn 

bắt con bọ ngựa lại biết đâu dƣới gốc cây có tôi cầm cung tên chực 

bắn. Chính tôi đây muốn bắn con chim sẻ mà không biết sƣơng xuống 

ƣớt cả áo…Nhƣ thế đều là chỉ vì cái lợi trƣớc mắt mà quên hẳn cái hại 

ngay say lƣng vậy”. 

Vua nghe nói tỉnh ngộ bèn thôi không đánh nƣớc Yên nữa. 

Thanh Lê Tử 

GIẢI NGHĨA 

Ngô: Tên nƣớc thời Xuân Thu bây giờ vào địa phận phía Nam sông 

Hoài, sông Tử cho đến tỉnh Triết Gian bây giờ. 

Thanh Lê Tử: tức là Lƣu Hƣớng, ngƣời nhà Hán làm quan Gián Nghị đại 

phu, giỏi về văn chƣơng lại kiêm cả kinh thuật và thiên văn. 
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55. TRƢỚC KHI ĐÁNH NGƢỜI PHẢI BIẾT GIỮ MÌNH 

Vua Công nƣớc Tấn đem quân sang đánh nƣớc Vệ. Giữa đƣờng gặp 

một ông lão đang bừa ruộng, cứ ngẩng mặt lên trời cƣời khanh khách 

mãi. Văn Công cho đòi lại, hỏi: “Ngƣơi cƣời gì thế?” 

Ông lão trả lời: “Tôi cƣời ngƣời láng giềng nhà tôi. Anh ta đƣa vợ đi 

chơi nhà bà con. Giữa đƣờng gặp ngƣời con gái hái dâu, anh ta thích 

quá lén vợ rẽ xuống ruộng dâu, nói chuyện với ngƣời con gái. Một chốc 

ngoảnh lên xem vợ đi đến đâu, thì thấy một chàng đang vẫy vợ anh ta 

đi. Ấy câu chuyện chỉ có thế, tôi nghĩ mà không nhịn cƣời đƣợc”. 

Văn Công nghe nói tự nhiên tỉnh ngộ, kéo quân về, về chƣa đến nơi thì 

đã thấy báo có giặc ở ngoài vào xâm phạm trên mạn bắc trong nƣớc. 

Liệt Tử 

GIẢI NGHĨA 

Tấn: xem truyện số 15 

Văn Công: vua giỏi nƣớc chƣ hầu thời Xuân Thu, đứng vào bậc ngũ bá. 

Vệ: Tên một nƣớc thời Xuân Thu ở vào vùng tỉnh Trực Lệ và Hà Nam 

bây giờ. 
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56. Không nên sát phạt lẫn nhau 

Văn Quân đất Lỗ Dƣơng sắp đem quân sang đánh nƣớc Trịnh. Mặc Tử 

nghe thấy đến can nói rằng: 

Ví nhƣ bây giờ trong đất Lỗ Dƣơng này, tỉnh lớn đánh tỉnh nhỏ, nhà lớn 

đánh nhà nhỏ giết ngƣời lấy của lẫn nhau thì nhà vua nghĩ nhƣ thế 

nào? 

Văn Quân nói: 

Bao nhiêu ngƣời ở Lỗ Dƣơng đều là tôi con của ta cả. Vì tỉnh lớn đánh 

tỉnh nhỏ, nhà lớn đánh nhà nhỏ, để cƣớp lẫn nhau thì ta tất đem trị tội 

thật nặng. 

Mặc Tử nói: 

Bao nhiêu ngƣời trong thiên hạ đều là tôi con của trời cũng nhƣ bao 

nhiêu ngƣời trong đất Lỗ Dƣơng là tôi con của nhà vua, nay nhà vua 

đem quân đánh Trịnh thì há tránh khỏi đƣợc vạ trời hay sao! 

Văn Quân nói: 

Sao tiên sinh lại ngăn ta đánh Trịnh. Ta muốn đánh Trịnh là thuận cái 

chí của trời. Vua nƣớc Trịnh ba đời giết cha, trời đã ra tai, làm mất 

mùa ba năm. Nay ta phải giúp trời mà giết Trịnh. 

Mặc Tử nói: 

Vua nƣớc Trịnh ba đời giết cha, trời đã ra tai, làm mất mùa ba năm, 

trời phạt nhƣ thế cũng là đủ. Nay nhà vua lại còn đem quân đánh Trịnh 

mà nói rằng :”Ta đánh Trịnh là thuận ý trời” thì là nghĩa thế nào ? Vì 

nhƣ ngay đây có một đứa con ngang ngạnh, cha nó đã cầm roi đánh 

nó, ngƣời cha bên láng giềng lại còn vác gậy ra đánh hôi, bảo rằng:”Ta 

đánh nó là thuận cái chí của cha nó”. Nói nhƣ thế có nghe đƣợc không? 

Mặc Tử 

GIẢI NGHĨA 

Lỗ Dƣơng: tên một ấp lớn của nƣớc Sở về thời Xuân Thu, tức là huyện 

Lỗ Sơn tỉnh Hà Nam bây giờ. 
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Can: nói để ngăn ai đừng làm việc gì 

LỜI BÀN: 

Khi mình cậy sức, cậy nhiều, cậy khôn, cậy tài mà hà hiếp kẻ kém 

mình, thƣờng cứ hay viện lẽ nọ, cớ kia, để nhƣ cho mình là phải mà 

che mắt thế gian, lấp miệng thiên hạ. Nhƣng dù viện lẽ gì cớ gì cũng 

vẫn không đƣợc chính đáng. Danh bất chính thì ngôn bất thuận. Mình 

đã rắp tâm đè nén ngƣời ta, tham lấy của ngƣời ta, là mình làm điều 

phi nghĩa rồi, không bao giờ rửa sạch đƣợc cái ô danh nữa. Làm việc 

bậy mà lấy câu nói phải để tế toái đi có khác gì lấy vóc gấm phủ ngoài 

cành khô hay tƣợng đất mà bảo ngƣời ta là thánh thần đấy. 
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57. Diều gỗ 

Mặc Tử làm cái diều gỗ, ba năm mới xong. Lúc thả cho bay, đƣợc một 

hôm thì diều hỏng. 

Học trò khen rằng: 

Thầy làm diều gỗ mà bay đƣợc thật là khéo! 

Mặc tử nói: 

Ta làm cái diều ba năm mới xong, diều bay mới đƣợc một ngày đã 

hỏng, cho là khéo thế nào đƣợc. Sao bằng ngƣời làm cái xe gỗ chỉ tốn 

một ít công không hết một buổi, mà chở đƣợc nặng, đi đƣợc xa, dùng 

đƣợc lâu năm. Có thế mới gọi là khéo. 

Huệ Tử nghe câu chuyện, bảo: 

Mặc Tử nói thế thật là ngƣời khéo. 

Mặc Tử 

LỜI BÀN: 

Diều gỗ mà bay đƣợc, ai không chịu là khéo? Nhƣng công làm mất ba 

năm, dụng chỉ đƣợc một ngày, thì cái dụng tƣởng nhƣ không bổ với cái 

công. Cho nên Mặc Tử, vốn là ngƣời tiết kiệm, chỉ vụ sự làm ăn thiết 

thực, không cần sự văn hoa vô dụng, ý cho một vật gì sở dĩ gọi là 

khéo, không phải chỉ là việc làm tinh xảo hơn ngƣời, nhƣng cốt phải lợi 

dụng đƣợc việc cho ngƣời trƣớc. Huệ Tử khen Mặc Tử là cũng theo một 

cái lý thuyết ấy. Tuy vậy, xét ra ở đời cái khéo và cái dùng không cần 

gì cứ phải đi đôi với nhau. Thƣờng cái khéo, cái đẹp không cần là hữu 

dụng hay vô dụng: miếng gỗ, chạm cái tranh vẽ, giọng hát bài đàn chỉ 

có cho khéo, không thiết dụng mà thực là có ích cho ngƣời lắm. 
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58. Lá dó 

Nƣớc Tống có ngƣời lấy ngọc, tỉa làm một cái lá dó ba năm mới xong. 

Cái lá làm rất khéo, sống, cuống, cạnh sắc, lông tơ, màu mỡ giống nhƣ 

hệt, đem trộn với lá dó thật, không ai phân biệt đƣợc nữa. 

Ngƣời ấy đem cái lá dâng vua Tống. Vua khen là khéo, cấp lƣơng bổng 

cho. 

Liệt Tử nghe thấy chuyện, nói rằng: 

Giá bây giờ những cây cối trong khoảng trời đất ba năm mới mọc đƣợc 

cái lá, thời dễ không có mấy cây có lá nữa. 

Liệt Tử 

LỜI BÀN: 

Bài này cũng gần một ý nhƣ bài trên, nói sự khéo chỉ làm trò chơi đƣợc 

một lúc, không đáng chuộng bằng sự thực dụng làm lợi cho mọi ngƣời 

đƣợc dái lâu. Song tay ngƣời làm ra mà giống đƣợc nhƣ tạo hóa thì 

thật là khôn khéo. Mỹ thuật xƣa này thƣờng lấy sự bắt chƣớc hệt đƣợc 

nhƣ hóa công làm mục đích. Liệt Tử vốn là nhà Lão học, thì lại cho cái 

cảnh đẹp tự nhiên là đẹp hơn cả, chỉ một cái cảnh ấy cũng làm cho con 

ngƣời đủ đƣợc hƣởng thụ vui sƣớng. 
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59. Chữ tín 

I.Cái đỉnh 

Nƣớc Lỗ có một cái đỉnh rất quý. Nƣớc Tề bắt phải đem dâng. Vua Lỗ 

tiếc lắm, cho làm một cái đỉnh giả đƣa sang. 

Vua Tề bảo: 

Phải có Nhạc Chính Tử đem đỉnh sang nói, thì ta mới tin. 

Vua Lỗ cho gọi Nhạc Chính Tử đến, bảo đi. 

Nhạc Tử Chính hỏi: 

Sao không đƣa đỉnh thật? 

Vua Lỗ nói: 

Ta quý cái đỉnh ấy lắm. 

Nhạc Tử Chính thƣa: 

Nhà vua quý cái đỉnh ấy thế nào thì tôi quý cái đức “Tín” của tôi nhƣ 

thế. 

Sau đó vua Lỗ phải đƣa đỉnh thật Nhạc Chính Tử mới chịu đi. 

II. Thanh gƣơm 

Quý Trát là con vua nƣớc Ngô đi du lịch các nƣớc. Khi qua nƣớc Từ vào 

thăm vua Từ. Vua Từ thấy Quý Trát có thanh gƣơm báu, muốn xin mà 

chƣa dám nói, Quý Trát trong bụng cũng định cho mà chƣa dâng đƣợc, 

vì cuộc du lịch chƣa xong. Khi ở nƣớc Tần về, thì vua Từ đã mất rồi. 

Quý Trát không biết làm thế nào, đành phải đem gƣơm đến treo chỗ 

gốc cây bên mộ vua Từ, rồi trở về. 

GIẢI NGHĨA 

Nhạc Chính Tử: ngƣời nƣớc Lỗ thời Xuân Thu học trò thầy Tăng Tử 

Quý Trát: con út vua Ngô, một bậc danh nhân thời Xuân Thu 

LỜI BÀN: 

Nhạc Chính Tử không chịu đem cái đỉnh giả. Quý Trát không chịu về 

không cho gƣơm, đều là những ngƣời biết trọng chữ “Tín” cả. Giá 
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không nói là thật đã quý, mới hứa trong bụng mà cố làm cho đƣợc lại 

quý hơn nữa. Ôi! Xƣa nay chữ tín có giá biết ngần nào! Chữ tín liệt rõ 

trong ngũ thƣờng, ngƣời ở đời giao thiệp cốt lấy chữ tín làm chủ. Cho 

nên cổ nhân có những câu nhƣ: “Nhân vô tín bất lập”(Khổng Tử) nghĩa 

là không có tín thì không đứng đƣợc ở đời. “Tín vi quốc chi bảo”(Tấn 

Văn Công) nghĩa là tín là cái báu của cả nƣớc. 
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60. Tự lấy làm khoan khoái 

Đức Khổng Tử đi chơi núi Thái Sơn, gặp ông Vinh Khải Kỳ giao du ở 

ngoài đồng, mặc áo cừu thắt lƣng dây, tay gảy đàn cầm, vừa đi vừa 

hát. 

Đức Khổng Tử hỏi: 

“Tiên sinh” làm thế nào mà thƣờng vui vẻ thế? 

Ông Vinh Khải Kỳ nói: 

Trời sinh muôn vật, loài ngƣời quý nhất, mà ta đƣợc làm ngƣời, đó là 

một điều đáng vui – Trong loài ngƣời, đàn ông quý hơn đàn bà, mà ta 

đƣợc làm đàn ông, đó là hai điều đáng vui – Ngƣời ta sinh ra có ngƣời 

đui què, có ngƣời non yếu mà ta hoàn toàn khỏe mạnh nay đã chín 

mƣơi tuổi thế là ba điều đáng vui…Còn cái nghèo là sự thƣờng của thế 

gian, cái chết là sự chết của đời ngƣời. Ta nay xử cảnh thƣờng, đợi lúc 

hết, thì có gì là lo buồn? 

Đức Khổng Tử nói: 

Phải lắm! Tiên sinh thế là biết cách tự làm cho khoan khoái mà hƣởng 

sự vui thú ở đời. 

Liệt Tử 

GIẢI NGHĨA 

Thái Sơn là tên một dải núi cao ở tỉnh Sơn Đông. 
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61. Ngƣời khôn sống lâu 

Vua Ai Công nƣớc Lỗ hỏi Đức Khổng Tử: 

Ngƣời khôn có sống lâu không? 

Đức Khổng Tử đáp: 

Có. Khôn thì sống lâu, chớ dại thì sống lâu sao đƣợc! Ngƣời ta có ba 

thứ chết, tự mình làm cho mình chết, chớ không phải số mệnh đáng 

chết mà chết. 

-Ăn uống không có chừng mực, thức ngủ không có điều độ, làm lụng 

khó nhọc quá, lƣới biếng chơi bời quá, ngƣời nhƣ thế phải chết về bệnh 

tật. 

-Phận làm ngƣới dƣới mà can phạm ngƣời trên, lòng tham muốn không 

chứng, tính yêu không chán, ngƣời nhƣ thế thì chết về hình pháp. 

-Mình ngu, mà kình địch khôn, mình yếu, mà khinh bỉ ngƣời mạnh, 

không biết tự lƣợng sức mình mà cứ giận dữ làm liều, ngƣời nhƣ thế 

chêt vì binh đao 

Ba thứ chết ấy, thực không phải là số mệnh, chỉ tự mình giết mình mà 

thôi. 

Hàn thi ngoại truyện 

LỜI BÀN: 

Xƣa nay ta vẫn cho khôn ngoan thì chóng già, ngu xuẩn thì sống lâu, 

là lấy lý rằng, ngƣời khôn dùng trí, dùng sức nhiều, thì chóng suy, 

ngƣời ngu chỉ ăn no ngủ kỹ, không lo lắng gì, thì sống lâu. Nhƣng xét 

một mặt khác thì trái hẳn lại. Khôn thì sống, dại thì chết, khôn ăn 

ngƣời, dại ngƣời ăn. Nhƣ Đức Khổng Tử đáp vua Ai Công đây chính là 

ngụ cái ý đó. Ôi! Sống chết tùy tại mệnh trời, nhƣng thƣờng khi ngƣời 

cũng có phần vào đấy, lắm ngƣời chỉ ngu xuẩn, không biết giữ vệ sinh, 

không hiểu pháp luật, không biết tự lƣợng mà thành không đáng chết 

cũng phải chết. Chết nhƣ thế là chết uổng nên thƣơng, thƣơng vì ngu 

dại. 
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62. VỢ RĂN CHỒNG 

Án Tử làm tƣớng nƣớc Tề, một hôm đi việc quan, có tên đánh xe theo 

hầu. 

Vợ tên đánh xe dòm qua khe cửa, thấy chồng tay cầm cái dù, tay cầm 

cƣơng, mặt vác lên trời, dƣơng dƣơng tự đắc. 

Lúc chồng về nhà, nàng xin bỏ nhà ra đi. Chồng hỏi: Tại làm sao? 

Nàng nói: 

“Án Tử, ngƣời thấp bé nhỏ làm đến Tƣớng nƣớc Tề, danh tiếng lừng lẫy 

khắp thiên hạ, thế mà thiếp thấy ông ấy vẫn có ý trầm trọng, khiêm 

nhƣờng, nhƣ chửa bằng ai. Chớ nhƣ chàng, cao lớn đẫy đà chỉ mới làm 

đƣợc một tên đánh xe tầm thƣờng hèn hạ thế mà thiếp xem chàng đã 

ra dáng lấy làm vinh hạnh, tƣởng không ai bằng nữa, nên thiếp xin bỏ 

chàng, thiếp đi”. 

Từ hôm ấy, tến đánh xe bỏ đƣợc cái bộ vênh váo, chữa đƣợc cái tính 

nông nổi. Án Tử thấy thế làm lạ, hỏi. Tên đánh xe đem việc nhà kể lại. 

Án Tử bèn cất cho làm đại phu. 

Án Tử Xuân Thu 

LỜI BÀN: 

Tên đánh xe của Án Tử thực là sang vì vợ, nhờ đƣợc ngƣời vợ giỏi, biết 

lấy cái địa vị hèn hạ, cái dáng bộ ngông nghênh của chồng làm xấu hổ, 

mà sửa đƣợc cái tâm tính tâm tính chồng và thành đƣợc thân danh cho 

chồng. Tiếc thay ở đời bây giờ, có biết bao nhiêu kẻ chỉ làm môn hạ 

ngƣời ta, đã bênh váo lên mặt, ngênh ngang tự đắc nhƣ tên đánh xe, 

mà lại không có đƣợc những ngƣời vợ, nhƣ vợ tên đánh xe để khuyên 

răn lấy chồng, làm cho chồng biết tự sỉ mà phấn chí tu tỉnh cho ra 

ngƣời. 
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63. BÀ HUYỆN CAN ĐẢM 

Đời nhà Đƣờng, giặc Lý Hy Liệt đã đánh đƣợc Châu Biện, kéo đến đánh 

huyện Hạng Thành. Quan huyện Hạng Thành là Lý Khản muốn chạy 

trốn. Bà Huyện ngƣời họ Dƣơng nói: 

“Giặc đến cƣớp thành thì phải hết sức giữ thành, giữ mà không đƣợc 

thì phải liều chết với thành, nay ông lại chực trốn, nghĩa là làm sao? 

Bây giờ cứ mộ quân cho nhiều, khao thƣởng cho to, thiếp tƣởng còn 

giữ đƣợc thành.” 

Nói rồi, chính Bà huyện hội họp cả nha lệ, sĩ dân lại hiểu dụ rằng” 

“Quan huyện là chủ các ngƣơi thật nhƣng chẳng qua chỉ ở đây độ năm, 

ba năm rồi cũng thiên đi nơi khác, không liên can lắm bằng các ngƣơi 

sinh trƣởng ở đất này, gây dựng cơ nghiệp ở đất này, mồ mả ông cha 

cũng ở đất này, vậy sống chết các ngƣời cũng phải hết sức mà giữ lấy 

thành thì mới đƣợc.” 

Ai nấy nghe đều cảm động, rơm rớm nƣớc mắt và đoạn xin liều chết 

để cố giữ thành. Bà huyện hạ lệnh rằng: 

“Ai lấy gạch đá đánh đƣợc giặc, thƣởng tiền một nghìn, ai lấy gƣơm 

giáo giữ đƣợc giặc thƣởng liền một muôn.” 

Tất cả đƣợc hơn một trăm ngƣời kéo nhau ra giữ thành, chống lại với 

giặc. Bà huyện thân đi trông nom lƣơng thực cho quân lính. Khi giao 

chiến, quan huyện phải một mũi tên, lùi về, ý không muốn đánh nữa. 

Bà huyện giận nói: 

“Ông không ở đấy thì ai chịu liều chết? Cho ông giữ thành mà có chết 

lại chả hơn ở xó giƣờng ƣ?” 

Ông huyện nghe cảm kích, hăng hái hơn trƣớc, lại chạy lên thành, liều 

đánh một trận nữa, quân giặc túng thế phải kéo đi. Huyện Hạng Thành 

nhờ thế đƣợc an toàn. 

Đƣờng Thƣ Liệt Nữ Truyện 

LỜI BÀN: 
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Làm quan không che chở cho dân lúc giặc đến, lại sợ chết muốn trốn 

tránh, thì chẳng là nhút nhát không hiểu cái nghĩa tận tâm với chức vụ 

là gì ƣ! Một ông huyện nhƣ thế đáng khinh bao nhiêu, thì một bà 

huyện nhƣ vợ ông huyện ấy lại đáng trọng bấy nhiêu. Giặc đến nhà 

đàn bà cũng đánh. Chỉ nhờ cái lòng can đảm của bà mà dân phải cảm 

kích, cả huyện đƣợc an toàn. Quý nhất câu bà nói: “Giữ thành mà chết 

còn hơn chết ở xó giƣờng” thì cái chí khí có kém gì những bậc tu mi 

vừa anh hùng vừa khí phách. 
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64. THẾ NÀO LÀ TRUNG THẦN 

Vua Quân đất Lỗ Dƣơng bảo Mặc Tử: “Có kẻ nói với ta rằng: Trung 

thần là ngƣời bắt cúi thì cúi, ,bắt ngửng thì ngửng, để thì im, gọi thì 

thƣa, nhƣ thế có cho là trung thần đƣợc không?” 

Mặc Tử nói: “Bắt cúi thì cúi, bắt ngửng thì ngửng, nhƣ thế khác nào cái 

bóng? Để thì im, gọi thì thƣa, nhƣ thế khác nào tiếng vang? Quan liêu 

mà dùng đến những kẻ nhƣ bóng, nhƣ vang, thì còn đƣợc ích gì? Cứ 

nhƣ tôi đây mà gọi là trung thần, thì khi vua có lầm lỗi, phải liệu cách 

can ngăn mà đƣa vào điều thiện; khi mình có điều hay, phải tìm đƣờng 

bày tỏ, mà không lộ ra ngoài; trên thì thành thực một lòng, một dạ với 

vua; dƣới thì không a dua vào bè kết đảng với ai; những sự tốt lành 

yên vui thì để phần vua hƣởng, những điều oán thù lo lắng thì mình 

hứng đựng. Có đƣợc nhƣ thế, thì tôi mới cho là trung thần.” 

  



 

36 
 

65. BÁO THÙ 

Nƣớc Ngô, nƣớc Việt đánh nhau. 

Vua Ngô là Hạp Lƣ thua trận, phải quân Việt đâm chết. Con Hạp Lƣ là 

Phù Sai nối ngôi làm vua, thề thế nào cũng phục thù đƣợc cho cha mới 

nghe. Phù Sai bèn cho ngƣời đứng ở sân, mỗi khi mình ra vào, ngƣời 

ấy phải nói to lên rằng: 

“Phù Sai kia! Nƣớc Việt nó giết chết cha mày mà mày quên ƣ?” 

Phù Sai thƣa rằng: “Dạ không dám quên.” 

Ba năm sau, quả nhiên Phù Sai đánh đƣợc nƣớc Việt, báo thù cho cha. 

Lúc nƣớc Việt thua, vua Việt là Câu Tiễn sang cầu Hòa. Tuy rằng đƣợc 

hòa; nhƣng đêm ngày âu sầu, lo nghĩ nát gan, tan ruột. Chất củi làm 

giƣờng nằm, treo cái mật trƣớc chỗ ngồi. Khi nằm thì trông cái mật, 

khi ăn thì nếm cái mật. Chính thân thì cày cuốc, vợ thì dệt vải, làm ăn 

lao khổ nhƣ thƣờng dân. Ai là bậc hiền tài thì trọng dụng, ai là kẻ khốn 

khó thì cứu giúp. Hơn hai mƣơi năm trời, lúc nào cũng nhƣ vậy. Sau 

Câu tiễn xem chừng lòng dân đã khiến đƣợc, bấy giờ mới đem quân 

sang đánh Ngô, quả nhiên Ngô lại thua mà Việt đƣợc. 

Chu Thƣ 

LỜI BÀN: 

Một bên vì cha mà báo thù, một bên vì nƣớc mà báo thù, hai cái thù 

không đội trời chung, mà dụng tâm theo đuổi đến báo kì đƣợc mới 

nghe thực là chính đáng, khiến ai nghe thấy cũng phải kính phục. Nếu 

Phù Sai, Câu Tiến gặp cái cảnh đau đớn nhƣ thế, mà cứ mặt dày mày 

dạn điềm nhiên nhƣ không, thì chẳng là đất đá, không biết nhục là cái 

gì ƣ! Có biết nhục thì sau mới rửa đƣợc nhục. Khi đã rửa đƣợc nhục lại 

cần phải tu tỉnh luôn luôn và quí nhất là cảm hóa, nâng đỡ kẻ thù đã 

chịu lui bƣớc hay đầu hàng để cho họ đỡ đau khổ, có địa vị, thì mới 

đƣợc yên lâu. Nếu rửa nhục xong mà kiêu căng đại nọa, quên cả 

phòng bị thì lại chuốc lấy nhục mà oan oan tƣơng báo, chỉ những tàn 

hại nhau hoài mà thôi. 
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66. CÁCH DÙNG PHÁP LUẬT 

Qúi Cao làm quan sĩ sƣ nƣớc Vệ có làm án chặt chân một ngƣời. 

Sau nƣớc Vệ loạn, Quí Cao chạy trốn, ra đến cửa thành, gặp ngƣời giữ 

cửa thành, lại chính là ngƣời mình chặt chân ngày trƣớc. 

Ngƣời ấy bảo: “Kia có chỗ tƣờng đổ”. 

Quí Cao nói: “Ngƣời quân tử không trèo tƣờng”. 

Lại bảo: “Ở đây có lỗ hổng”. 

Quí Cao nói: “Ngƣời quân tử không chui lỗ hổng”. 

Lại bảo: “Ở đây có cái nhà”. 

Quí Cao mới chạy vào nhà ẩn. Bởi vậy mà quân đuổi theo không thể 

bắt đƣợc. 

“Trƣớc ta theo phép nƣớc mà chặt chân ngƣời, nay ta gặp nạn chính là 

cái dịp để ngƣời báo thù mà ngƣời ba lần chỉ lối cho ta trốn, thƣơng ta 

nhƣ thế nghĩa là làm sao?” 

Ngƣời giữ thành nói: 

“Tội tôi đáng chặt chân, tránh sao cho khỏi. Lúc ông luận tội, xoay xở 

pháp luật, ý muốn nới tay, tôi cũng biết. Lúc án đã định, đem ra hành 

hình, nét mặt ông buồn rầu, tôi lại biết lắm. Ông làm nhƣ thế, há có vị 

riêng gì tôi, đó là tâm địa quân tử tự nhiên nhƣ vậy…Thế cho nên tôi 

muốn cứu ông”. 

Đức Khổng Tử nghe chuyện này, nói rằng: “Cũng là một cách dùng 

pháp luật, mà có lòng nhân từ thì gây nên ơn, dùng mà ra dáng tàn 

bạo thì gây nên oán. Nhƣ Quí Cao là ngƣời làm quan biết dùng pháp 

luật vậy.” 

GIẢI NGHĨA 

Sĩ sƣ: tên một chức quan đời nhà Chu; coi xét việc hành ngục. 
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67. THẬT GIẢ KHÓ PHÂN 

Ở gò Lê Khƣu có giống quỉ lạ. Nó bắt chƣớc làm con cháu, anh em nhà 

ngƣời ta thật là giống. 

Có một ông trƣởng giả gần vùng đấy, một hôm ở chợ về chén say 

khƣớt. Lúc đi qua gò Lê Khƣu, con quỉ hiện hình lên làm con ông ta, 

tay ôm đỡ dìu dắt, nhƣng miệng cứ lẩm bẩm nhiếc móc, kêu say sƣa là 

xấu. 

Trƣởng giả về nhà, lúc tỉnh rƣợu gọi con ra mắng: “Tao là cha mầy, 

tao có điều gì là ác nghiệt mà lúc tao say, mầy lại nỡ mỉa mai tao nhƣ 

vậy!” 

Ngƣời con khóc, lạy cha và thƣa rằng: “Oan quá! Thật con không dám 

nhƣ thế bao giờ. Con nghe đâu ở gò Lê Khƣu có giống quỷ khéo bắt 

chƣớc hiện lên làm ngƣời, có lẽ là đây chăng”. 

Trƣởng giả hỏi dò, thì quả nhiên ai cũng bảo có nhƣ thế thật, ông mới 

định bụng hễ gặp giống quỷ ấy là đâm chết. 

Hôm sau, ông lại đi chợ, lại chén say khƣớt mới về. Ngƣời con sợ cha 

lại gặp quỷ nó quấy nhiễu gì, bèn săm săm đi đón. Trƣởng giả trông rõ 

con mình, nhƣng cho là quỷ, liền rút gƣơm đâm chết. 

Lã Tử 

GIẢI NGHĨA 

Lê Khƣu: tên một cái gò cao,ở về địa phân huyện Ngu Thành, tỉnh Hà 

Nam bây giờ 

Trƣởng giả: Ngƣời đứng tuổi, thƣờng chỉ những bậc có trí, có tài, có 

oai, có chức hay có của. 

LỜI BÀN 

Khó thật! Làm thế nào cho rõ giả thực mà phân biệt đƣợc. Cái trò đời, 

đã gian thì lại ngoan, kẻ gian phi đã rắp tâm lừa ai, thì dùng thiên 

phƣơng bách kế, làm cho phải mắc lừa mà vẫn có bụng tin. Cho nên 

khi ta ngờ điều gì, ta phải để cái trí sáng suốt mà dò xét cho đến nơi. 

Chớ có vội hành động, lấy giả làm thực, cho thực là giả, nhận quỷ làm 
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con, giết con tƣởng quỷ nhƣ trƣởng giả nói trong chuyện này, sau có 

hối lại cũng không kịp. Đời này biết bao nhiêu chuyện vợ chồng, 

chuyện phe cánh, ngờ nhau tàn hại nhau, một khi sự thực hiện rõ ra 

chỉ còn có ôm hận suốt đời, lúc nào cũng băn khoăn thƣơng đến ngƣời 

đã khuất. 
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68. Truyện đƣời ƣơi 

Ở núi Phong Khê đất Thục có giống Đƣời Ƣơi, mặt nhƣ mặt ngƣời, biết 

cƣời, biết nói. Máu nó dùng để nhuộm mùi, không bao giờ phai, nên 

ngƣời ta lừa bắt nó. 

Tính đƣời ƣơi thích uống rƣợu, thích đi guốc. Ngƣời ta biết thế, đem 

rƣợu và guốc ra bày la liệt ở quãng đồng không, rồi đi nấp một chỗ. 

Đƣời Ƣơi ngửi hơi rƣợu, kéo nhau ra thấy rƣợu, thấy guốc, biết rằng dử 

mình bèn chửi rủa ngƣời lập đánh bẫy, và nói thậm tệ đến cả ông cha 

ngƣời ấy. Đoạn bảo nhau đi, lẩm nhẩm nói chớ có mắc mƣu cái loài 

khốn nạn chực hại mình… Song đã đi mà vẫn ngoảnh lại, rồi bảo nhau: 

“Ta thử nếm xem tƣởng không hại gì” 

Tay chấm miệng mút, bén mùi làm mãi, thành say sƣa mờ mịt, quên 

cả lời khôn, lẽ phải bấy lâu giữ gìn, chếnh choáng nghiêng ngả, nói 

nói, cƣời cƣời, chân đƣa vào guốc thất thểu đi… 

Ngƣời nấp bấy giờ đổ ra thì Đƣời Ƣơi lảo đảo chạy, con ngả nghiêng, 

con ngã ngửa, ngƣời ta bắt sạch không sót con nào. 

Than ôi! Biết rõ ngƣời ta lừa gạt mình mà cứ tham lam mê muội để 

đến nỗi mắc lừa ngƣời ta mà mất mạng. Ngu lắm thay! Thật là ngu 

lắm thay! 

Diêu Dung 

GIẢI NGHĨA 

Thục : tức là Thục Quân ở về đất Tứ Xuyên bây giở 

LỜI BÀN 

Rƣợu chè, thuốc phiện, cờ bạc, trai gái… ở đời có bao nhiêu sự đam 

mê, tuy vẫn biết là tai hại mà khốn cái tính ngây, cái máu mê nó nhƣ 

có ma lực vẫn xui giục run rủi ta rủ nhau đua nhau mà tìm đến, mà 

say đắm, có khi tai hại cũng không chừa.Than ôi! Còn ở trên bờ vực 

sâu, mà không biết giữ, thì đến lúc lăn xuống, ăn năn sao cho kịp! cổ 

nhân đã có câu: “Nhất thất túc, thành thiên cổ hận: tái hồi đầu, thị 

bách niên thân” nghĩa là : Lỡ bƣớc một phen nghìn đời ôm hận; quay 
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đầu nhìn lại chín suối ngậm ngùi. thật đáng ghê thay, cho nên ngƣời ta 

phải cẩn thận giữ mình, khi đã biết sự đam mê có thể tai hại mình 

đƣợc thì cố tự chủ, tự trị, mà hãm mình lại ngay, chớ để cho nhân dục 

thắng đƣợc thiên lý thì phí cả đời ngƣời 
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69. Thuật xem tƣớng 

Nƣớc Kinh có ngƣời giỏi xem tƣớng, nói câu nào trúng câu ấy. Trong 

nƣớc xa gần đâu cũng biết tiếng. 

Vua Trang Vƣơng thấy thế, vời lại hỏi: 

“Nhà ngƣơi dùng thuật gì mà xem tƣớng giỏi nhƣ thế?” 

Ngƣời xem tƣớng thƣa rằng: 

“Thần không có thuật gì cả. Thần chỉ xem bạn ngƣời ta mà biết đƣợc 

ngƣời ta hay hay dở. Nhƣ thần xem cho thƣờng dân, mà thấy chơi với 

những ngƣời bạn hiếu, đễ, thuần, cẩn biết giữ phép ngƣời, thì thần 

đoán ngƣời dân ấy là ngƣời hay, thân tất một ngày một vẻ vang, nhà 

tất một ngày một thịnh vƣợng. Nhƣ thần xem cho quan lại mà thấy 

chơi với những bạn thành, tín, có phẩm hạnh, thích điều phải thì thần 

đoán cho ông quan ấy là ngƣời tốt, làm quan tất mỗi ngày một thăng 

cao, giúp vua mỗi ngày một ích lợi. Nhƣ thần xem cho vua chúa, mà 

thấy quan gần lắm ngƣời hiền, quan xa có lắm ngƣời trung, lúc có lỗi, 

nhiều ngƣời can ngăn, thì thần đoán là ông vua giỏi, vua tất mỗi ngày 

một tôn trọng, nƣớc tất mỗi ngày một tri yên, thiên hạ tất mỗi ngày 

một quy phục… Thần quả không có thuật gì lạ, chỉ xem mà biết đƣợc 

ngƣời hay ngƣời dở.” 

Vua Trang Vƣơng cho nói là phải. Bấy giờ kíp thu dùng những ngƣời tài 

giỏi, sau nƣớc Sở thành cƣờng thịnh nhất thời Chiến quốc. 

Lã Thị Xuân Thu 

GIẢI NGHĨA 

Chiến quốc thời đại về cuối đời nhà Chu 475-249 TCN, các nƣớc hay 

đánh (chiến) nhau. Có bảy nƣớc mạnh là: Tần, Sở, Yên, Tề, Hàn, 

Triệu, Ngụy. 

  



 

43 
 

70. Theo ai phải cẩn thận 

Đức Khổng Tử thấy Kẻ đánh lƣới chim sẻ chỉ đánh đƣợc thuần sẻ non 

vàng mép. Ngài bèn hỏi rằng: 

“Không đánh đƣợc sẻ già là tại làm sao!” 

Kẻ đánh lƣới nói: 

“Sẻ già biết sợ, cho nên khó đƣợc, sẻ non tham ăn, cho nên dễ bắt. 

Nếu sẻ non mà theo sẻ già thì bắt sẻ non cũng khó nhƣng nếu sẻ già 

theo sẻ non thì bắt sẻ già cũng dễ.” 

Đức Khổng Tử nghe đoạn quay lại bảo học trò rằng: 

“Biết sợ để tránh tai hại, tham ăn mà quên nguy vong, đó đều là tính 

tự nhiên vậy. Song phúc hay họa lại do ở cái theo khôn hay theo dại. 

Cho nên ngƣời quân tử trƣớc khi theo ai phải cẩn thận. Theo ai mà biết 

phòng xa nhƣ ngƣời lão luyện, thì đƣợc toàn thân, theo ai mà hay 

nông nổi nhƣ kẻ trẻ dại thì bại hoại.” 


