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NOI DOI NITA L a i B I W C K H O N G ? 
(Tiê'p thoo và hè'l) -fj 

Khoa-hpc khám-phá sir nói dÒi 
/ ^ O f í G - L Ê thièn-nhiên van dúng-chac 

luôn vì nó dp Đĩrc Chúa Trò*i Ihiê't-
làpdê cai-ti i tmiòn vâl la-lùng cúa Ngài 
dãdirng ncn. Nhfrng còng-lê cai-tri Các 
tinh-tú chác-thàl den noi l iuóc mây 
năm và mà'v thê'-kv nfra nhà khoa-hoc 
có the tinh đúng gi(V nào pliút nào sè" 
có nhut-thirc. Mó'i dày khoa-hoc to ra 
15 thàl «dính \ à o » coi thièn-nhièn <lên 
noi neu nguòi la nói dói thì chính tnáu 
trong thàn-the ho se to-cáo ho. Nhà 
khoa-hoc nuVi chc xhroc niòt cái máy 
tèn là Keeler Polygraph, lioăc «máy tô 
ra s imói doi .» Nó giong nhir cái máy 
cùa Ihiìy thuoc dùng dè thù' muc máu 
chay trong thàti ngirôi. Ho buòc cái 
máy vào cánh tay cua ngiròi hi tình-
nghi là nói doi. Roi quan dtr-lham 
tra-hòi mòl cách binh-tĩnh, thong-lhá. 
Ncu nguòi tù nói doi, thì máu nguòi 
bòng chay mau ; sir áy diroc tô ra bôi 
kim máy vê nhùng hàng cong-queo 
trèn giay. Nguòi tù có thè giũ bô m.^l 
thãn-irhiên; nhu-ng neu nói doi de 
mong giíiu tòi mình, thi ngirò"i không 
thê nào gifr cho ináu chay theo mirc 
thuòng du'oc. Mausêsôilên vì ngiròi 
s<v bi phat. 

Cũng có thĩr thuoc cho tòi-nhon 
uòng, thì hìin phâi xirng hê't lòi-lõi. 
Chinh lã thuõc scopolamihe. Thuoc 
nay không pham den trí nlió', str nghe 
và sur nói ci'ia nguòi bj tta-hòi, nhirng 
có linh-nghièm la-Iùng, là tam cân-trô-
cái phan trong khÔi óc vân chuyên bày-
dat chuj'èn doi-trá dê binh-virc mình. 
Thành-tlur tòi-nhoti bát-dac-dĩ phái 
nói thât và xirog hê't tôi-lôi. 

J 
Khoa-hoccòn có lliê tô ra sir nói doi 

nhir the, huông chi Đĩrc Chúa Trò i , 
Ngài há lai châng biet ai nói dói dàu 
chl mòt ít mà thôi sao? Chúng la là 
tín-dÕ, nên quyê't bao gkV cũng «nói 
thàt, nói ca suthàt.và chang thêm bót 
clnìl g i . » 

Ỳ cúa hai viên võ-tiró*ng 
0ai-tu*6ng Jackson yêu-chuòng lê thàt 

den nòi hê lõ1 nói 1am đèu gì, dău là 
mòt vièc nlió-mon đén dàu, cũng 
không liê'c công sĩra lai. Mòt ngày kia, 
ban òng hoi ràng : 

—Có lỳ nào lúc tròi dang mira, ông 
lai di bò niôt cây so vì mòt vièc nhô-
mon the? 

()ng đáp : 
— A y clĩí vì tòi dã trót nói sai-làm, 

nèn không the ngòi yèn duoc cho dén 
chìrng tôi dã sùa lai lò-i sai dó. 

Mòt vièn tuóng khác, òng Gordon, 
có viêì tho- cho nguòi chj ìang : «Nê'u 
chi nói thíit, chi se duoc quyen-lirc vô-
songnàng-dõ' chj; trái Iai, néu nói doi, 
se có quven-hrc vò-song chong-tiâ chi. 
Dììu ta có thê tam-thòi phinh-gal duo-c 
loài nguòi, nlurng khòng thê phinh-
gat duoc Chúa dâu. Ăn-ó- gia-dôi vói 
Ngài, thàt dai-dôt lám !.... Ôi ! Tôi 
khuyên chi khá ngay-thíing liong moi 
vièc. Nê't-na ãy giông nlur that hrng 
giúp thèm ninnh súr. dê di trong moi 
dircVng-lõi trèn dò'i.» 

Đao Tin-Lành day khác các đao 
Các lôn-giáo khác Ihirò'ng dĩrng câ 

hai bên, chi dao Tin-Lành dĩrng riêng 
môlm.ăt. ĐaoĐángOtiiistkhôngdung 
nùa lòi nói doi. Mohomet cho phép 
đò-n-bà nói doi miên là cĩru duoc sir 



song ngircVi và trong lúc chien-trân. 
Knishna, thàn cùa dân An-dô, cho năni 
thú* nói doi là vô-tôi. ô n g Khong-tù* 
cũng binh-vtrc sir nói doi (Phu vi ti'v ăn, 
tă' vi phu ăn ; trivc tqi kỳ trung—Cha 
giáu cho con, con giau cho cha; su 
ngay-thang õ- trong dó) . 

Ai tuong tùy dip điroc phép nói dôi 
thì dêgiao-thông vói moi nguòi ngoai-
dao. Ho cũng có san môt mó lòi nói 
doi rôi, chĩ can thêm các lÔi riêng cũa 
mình vào thôi ! Tín-dò nào thích giao-
thông vó'i bon đó, măc kê, nhirng ho bi 
Đúc Chúa Jêsus cáo-lrách năng-nè mà 
quyê't cho là bon ma-qui! 

Augustin, môtthánh-dò xua, dã nói: 
«Dău đê cúu ngu<Vi khôi bi thuong 
cũng không dirac phép nói dôi .» Qng 
hôi ràng nê'u vì so anh em bi thuong 
mà mình đuoc phép nói dôi dén nôi 
làm cho linh-hòn hu-mát, thì sao không 
nên cũng vì có dó mà pham tôi ngoai-
tình hoăc các tôi khác ? Có lê mình láy 
làm khó xír trong khi găp truòng-ho'p 
này : Khòngnói dõi thì ban phâi chét! 
Nhung ít khi găp vièc nhu the. Mà có 
găp đi nura, cũng nên chon theo lê thât, 
măc dììu khó-khăn, nguy-hiêm lám. 

Không ai dám tin môt 
ngirò*i đã nói doi 

Hõi cácban nam nũ thiê'u-niên, tuôi 
xuân hi-vong! Khá xây lê thât làm 
nên-tâng cùa tánh-nê't minh. Dãu có 
nhieu đúc tôt khác có thê giúp cho 
tánh-nêt diroc cao-lhuong, sáng-láng 
hon, nhung neu thiêu lê thât, thì moi 
đúc-tánh áy sê héo nhu hoa dã lìa cành I 
Chiu mâ't moi su khác đê g i ũ láy tánh 
ngay-thâng, thê' mói thât là quí nhút. 

Ai luôn có tiè'ng là ngiròi ngay-thãng, 
thât-thà trong moi viêc, náy sê đuoc 
nguòi ta nhò-cây mình. Thieu dúc-
hanh áy, moi tài-năng kháccũng không 
ích g ì ! Nghe nay, ngiròi ta hoi nhau : 

—Ông áy có tánh siêng-năng và có 
tài không ? 

—Có! 
—Thé ông áy có ngay-thang, có thê 

nhò-cây đuoc không? 

—Oi thôi! Tô i tiêc ve su dó quá ! 
Không dám nhò'-cây òng ta. Phâi coi 
chùng, nê'u khòng cân-thàn, sè bi ông 
ta tìm dip phinh-gat dáy ! 

—Néu vây, tôi không dám dùng òng 
ííy làm viêc gì câ. 

Nhièu nguòi nói dói vì so-hãi. Thê 
cũng là dai-dôt quá dôi. Su giâ-dôi, 
phinh-gat chĩ giúp ích duo'c mòt lúc 
thôi, nhung đê ra lám su- khó-khăn vè 
lâu vê dài. NguíVi ban ông ghen-ghét, 
nghi-ngò ông mãi vì chang biê't lúc nay 
ông có nói thàt không. 

Cong-queo là dâ'u-hiêu nói dõi 
Dăt dau-hièu nói doi vó'i ngirò'i câm 

diêc, ngirài ta phâi dùng hàng thang đê 
chĩ Vc su nói thàt, hàng cong-queo dê 
chĩ vè su nói dôi. Hàng thang bang 
nhau Iuôn, hàng cong nhieu lãn có thê 
đoi khác hình. 

Muon có tánh-net vfrng-chác, taphâi 
yêu-chuông lê thât luôn, thì mó*i đu*o*c 
bình-yên. Cànggiáu lê thât bao nhiêu, 
la thay, nó càng tìm thê' nô ra tung-toé 
báy nhièu ! «Láy thúng úp voi ,» giáu 
đãu thì lai hô* đuôi, thàt khó phĩnh-
gat ngiròi ta đuoc mãi. Nê'u ta giâu 
kim trong túi, át châng kíp thì chay 
mũi nhon sê thò ra. 
Phu*o*ng thuõc chira khõi nói dõi 

Các'ban đôc-giâ o i ! Tôi hê't lòng 
khuyên các ban tránh khôi g iâ-dói . 
Thà mát moi su còn hon quang bõ lê-
thât. ô i , Nói Doi, nó nhu rân dòc, ta 
phâi tránh xa ! Nó nhu cái công dia-
nguc, ta chó' buó'c vào ! Các dãng tu-
đao thà chon lãy cái chêt còn hon đuoc 
song bòi phâi nói dôi. «Thác trong 
hon songđuc,» chính Ià thê'đó. Nguyên 
chúng ta hiêp môt vó-i các bâc cao-trong 
áy! Khá láy lòi Thánh Phao-lô làm 
càu châm-ngôn treo bên chô ngõi : 
«Phàm đeu chi chon-thàt, dèu chi đáng 
tôn, dêu chi công-binh...,anh em phâi 
nghĩ đè'n.» Nhung Iàm thê'nào đê giũ 
luôn đìxorc lê thàt suot dòi ? Chĩ có 
môt cách : Tin B'trc CJiúa Jêsus, Đáng 
đã phán : « T a là điròTig đi, lê thât và 
su* song.»—Bà C. soqn^ jLj 


