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BàNG CHÍ ĐIÍ0NG DÒ 

NOI DOI NITA LO*I BITCTC K H O N G ? 
/ ^ Â U hòi đó răt có quan-thiêp v<Vi 
^ tánh-nê't ngirò-i đòi . Nguòi nào 
bâng lòng nói dõi miên là có đũ ích-
ìcri cho mình, at chúng tâ không kê 
dĩrc-tánh ngtrcVi áy là có giá-tri điro-c. 
«Có dtro-c nói dói không?» Bó là câu 
hôi cot-yê'u. Neu đuo-c, thì còn có có 
nào khiè'n la tin ngtròi níra? Có phâi 
triét-lỳ riêng cũa ngiròi ây cho phép 
jrnlnh coi bôn-phàn ăn-nói chon-thurc, 
cu-xu ngay-lháng, lánh-nel thât-thà 
là chĩ nên làm trong lúc dê-dàng, eòn 
dê'n lúc khó thì nên bô qua ? Nê'u vày, 
há hay dun g diroc tá n h- nét cao-thuong, 
chac-chán và đáng tin-cây? 

Lê gõc chi-tó thè' nào? 
Muõn cho thât rõ đai-ỳ bài này, khi 

mcV dãu, kê cam bút dây chĩ suy-nghĩ 
ve lê thât trong lcVi nói thôi, chóTchông 
nói dê'n lè thâtđÕi vói tánh-nê't. Bày, 
tôi muon dăt vũng lè goc : Bon-phàn 
cao nhút là phâi nói thât luôn, chang 
khi nào có phép nói dôi. Nè'u làp vũng 
lc goc dó, thì dêquyet rang phàm tàin-
tir, y-tuõng, cách ãn-ô* và câ tánh-nê't, 
ta phai Ihàn-trong le thât, chó khòng 
thc bó*t hay thêm gì vào dugc. 

Ai cũng công-nhàn rang he thuàt 
vièc gì cho nguòi khác, mà mình co-ỳ 
llièm vàOj bót ra, thé là nói doi! Tòi 
có phép nói dôi không? Nguòi cao-
thuongeó thê nói doi khòng? «Không! 
Cháng khi nào!» Suõt câ lich-sìr và 
khap cá các nuó'c dã có ngucVi trâ lcVi 
nhu thê đó ! 

Ỳ cùa các nhà hièn-triè't ra sao? 
Trong các nucVc Đan-mach, Thuy-

dien và Na-uy nguòi la hay day râng 
dâu nói dôi đe binh-vuc danh-dir cho 
mòt ngtrcVi đòn-bà duoc trong-sach 

cũng là đáng khinh. NgucVi iuró-c Ê-
díp-tò ccnhàn dĩrc côt-yéu là lê thât» và 
«kê su giâ-doi là rát dang khinh.» Ho 
tin rang lúc linh-hon ĩrng-hãu IruòVc 
ccCông-đucVng C h o n - l ỳ » dê chiu su 
doán-xét cuôi-cùng, thì phâi có the quâ-
quyet râng: « T ô i chãng he nói doi .» 
Nêu lchông quyê't đuoc nhu vày, át 
phái chju phat. 

Dân-tôc GcV-réc có nhiêu nêt xâ'tt, nên 
lám ngucVi haj' nói dôi và binh-virc 
thói do. ô i ! «Con sàu làm ràu nôi 
canh.» Dâu vây măc lòng, tuu-trung 
cũng có máy nhà hien-triê't yêu-chuông 
Iê thât. ông Pindare có nói : « T ô i , 
không dê lcVi dôi-trá làm do'-dáy Iòi / 
nói cĩia tòi .» Platon quj'ct rang «Các ' 
th'ân và moi ngtrò-i d'èu gcrm-ghét su^ 
nói dói .» Hãy doc càu năy cùa Théó-) 
gnis : « I Iê ai giũ su doi-trá trong Iòng r> 
hoăc nhcV môi-mièng nói ra chĩ mòt ) 
lúc thôi, thì nâ'y không dáng tôn-kính.» ( 
Khá nghe Sophocle day đây: «LcVi n ó i ) 
dói châng gitip cho nhũng muc-dích 
thiêng-liêng.» Còn Aristote thì tirò-ng: 
«Nguò-i dúng-dan càng tháy minh bi 
cám-dõ nói doi de kiê'm ích-Ioi, Ihì 
càng nhirt-dinh không chiu nói dô i ; 
vì ai yêu-mén le thât mà cú nói thâtì 
lúc dê nói thàt, thì'găp lúc nguy-bién, 
chac han nây cũng se giũ le thât, dãu 
có bi hai bô-i nói thât cũng đành.» Ay 
chinh nlnr càu văn ngircVi xua đã tâ : 

«Ngoe dâu v õ , vê trang nào phai? 
«Trúc dãu cháy, tiét ngay vãn de .» 

Ciru-U'ó'c day sao? 
D«ã biè't rõ ỳ cúa các nhà hi'èn-triè't 

áy ròi, nay ta suy-nghĩ ỳ Chúa tô trong 
Kinh-Thánh, thì tháy chác rang Chúa 
kê sir nói doi là dáng khinh và là lòi-



lôi. Nây, CUHI-U'Ó-C eliép rõ : «Chónói 
ehi'rng dói cho kê làn-càn mình»(Xuát 
20: 1(5); «Phai trãnh xacác lòi già-doiw 
(Xnâ't 23 : 7 ) ; « C h ó nói dôi và chólìra-
dâo nhau» ( L ê 19 : 11). Trong Cuu-
U'óc ta ngiròi di'rng-dan là ngiròi chang 
hao giò' nói doi. Thi-thièn cũng tô rõ 
rãng ngircn dirng-dan khòng thê kính-
trong nhfrng kê nói dôi duoc. Trong 
Thi-thièn 119 tác-già sõt-sang nói rãng: 
« T ò i ghét moi dirò-ng giâ-dôi»(càu 104); 
« T ò i ghét, tôi ghè sir d6i-trá»(càu 163); 
« T ô i ghét nhfrng kè hai Iòng»(càu 113). 
Sách Chàm-ngôn phô-bày cho ta biel 
ỳ cũa dàn-clu'ing là thê' nào : Ho khinh 
nhfrng ngiròi nói doi, nhirng kính-
chuòng «ngiròi clurng trung-thành 
khòng he nói d õ i . » Ho Iai biet chac 
râng ngiròi «chúnggian sechang thoát 
khôi bi phal, và kê buông lòi gia-dôi 
se bi hu-mâ't» (Chàm 0 : 17, 18 ; 14: 5, 
25 ; 19 : 5, 9) . 

Các dáng tièn-lri trách năng nhfrng 
kè dã «lày sir nói dôi làm noi nirong-
náu, sir gian-làn làmnoi an minh» (E-
sai 28: 15; Giê 13: 25). Các dâ'ng áy 
cfing bào rang sir rũa-sà sê dô trcn 
ngircri nào nói doi, se ci'r ò gifra nhà 
và thièu ca gõ lân dá cũa nhà kê ay 
(Xa 5: 1-4). 

Tân-lfó'c day sao? 
Tàn-Uóc còn nói năng hon nũa. 

Chúa chúngta cáo-lrách ma-quí là còi-
rê sir nói doi. Ng<ài phán : «Víra lúc 
ban dău nó dã là kc giet ngiròi, châng 
bì'n giũ diroc lê thàl, vì không có 10 
thàt trongnó dàu. Khi nó nói doi, lliì 
nói theo lánh riêng mình, vì nó vôn là 
ke nói doi và là cha sir nói dói» (Gi. 8: 
44). Trong Hôi-Thánh dau-tiên có str 
rát dáng liê'c, là lúc Chúa phâì phat và 
giel hai ngirò'i nói doi. Thê mói biet 
dauChúa hay nhin-nhucmoi sir, nlnrng 
Ngài không thê nhin chiu trong Hòi-
Thánh Ngài cóluông khòng-khidôi-trá. 

Trong các hôi do Sú-dò Phao-lò dã 
làp, òng khòng chiu dê ai coi Ihuòng 
le thàt. Ông ci'r răn-day và nói manh-
bao: «Chó nói doi nhau, vì dã lòt bô 

ngiròi cũ cùng còng-vicc nó» (Cô 3 : 0) . 
He dã nói doi, ìit là lui di và- lai làm 
theo vièc «ngiròi cũ .» «Môi ngiròi 
trong anh em phâi chíra sir nói dõi, 
hãy nói thât vó*i hè làn-càn mình, vì 
chúng ta làm chi-thê cho nhau» (Êph. 
4 : 25). Si'r-dò Giăngdau cótánh hien-
lành, cũng phai nòng-na, nghiêm-nhăt 
luàn ve dè dó : «Chang có srr doi-trá 
nào boi lê thàt mà ra» (I Gi. 2 : 21), 
dau nguòi thê'-gian hièn-tliòi nói râng 
điro-c phép nói doi tùy tìrngtriròng-hop 
nào có ích cho ininh. 

Sách cuoi-cùng cũa Kinh-Thánh lai 
vê tranh góm-ghê ve sô-phàn nhfrng 
nguòi nói doi, là kê clning có thê vào 
6- thành thánh cùa Đúc Chúa T r ò i : 
«Kè ò-ue, nginVi làm deu gó'm-ghie'c và 
nói dói không he duoc vào thành.» 

Chúa và ngurò'i đèu khinh 
sir nói dÔi 

Vây, ta tháy lòng ngiròi dúng-dan và 
Lò -i f>úc Chúa Tròi hicp nhau mà day 
riing 15 thàt vãn dáng trong, nói doi 
vàn dáng khinh. Nlurng le gôc là T>ÚC 

Chúa Tròi khòng diroc nói dôi, nên 
Ngài khòng thè cho phép nguòi ta làm 
vày. Kìa, Phao-lò nòi rat rõ-ràng: 
«Đúc Chúa Tròi không thê nói d o i » 
(T í t 1: 2) . Tác-giâ tho Hê-bo-ro cũng 
nói thê ( I lê 6 : 18). NêntrongdcVi song 
cúa loài ngirò-i, Chúa khòng thê dung 
sir nói doi. Loài nguò'i chĩ có môl n'ên-
tang dáng nhò-cày nhau duoc, áy là 
15 thàt vfrng-chác. Vi)y, «có lúc nào 
tôi diroc phép nói dôi khòng?» «Iiiet 
dàu làn năy ông tuòng tôi khòng nèn 
nói doi?» Nói vày lúc là dè tani lòng 
nhút-nhãt ciìa mình la'y doi-trã thay 
cho 15 thàt.—fìù C. soqn. (Cón tiep)fy 

XIN KÍP TRÀ XONG 
Nhà in mói mua hon 2000$ giáy, 

khòng dù tien trâ. Ay vì sô anh em 
thiê'u nhà in lói ngót 2̂ 000$ rôi. Vây, 
xin anh em chiu hi-sinh mà trâ giúp, 
kéo công-vièc Chúa hong nhà in bi 
ngrin-tro, khó-khăn lám. Xin cám on 
truóc.—Mnc-siv Wm. C. Cadnian. 


