
LXr&l KHONG XITCTNG, NHIEU BU*0*NG L A T - L E O . 
«Loài nguòi nhai úvna điêu-ngoa, 
Nhu- <lè nhaĩ c<), nh.-ii ra nhai vâo.U—Byron 

"VfÓI vu, nói hành, nói hung-dũ khác 
nào gió bão noi sa-mae: hoi nó tho 

ra binh-làtgóm-ghè; luõi nócó hai mùi 
nhon nhu con rán đòc. Nó thuòng 
dao quanh thé-gian, làm cho lám nguò-i 
khò-sÕ* dau-đón. Khòng cir sang hay 
hèn, giău hay nghèo, già hay trê, sòng 
hay cb.è't, ai cùng bi nhue vì nó. Nó rât 
thích làm hai danh-giá cúa nguòi dáng 
khen, làm ô tãm thàn trong-sach cũa cô 
lhiêu-nũ vò-tôi. Nó vugl biên, trèo non 
mau nhu tên bán. Nó làm mát danh-
du, vinh-hièn, giá-tri, vàdúc-tánh cúa 
kè khác, duòng nhu ngon gió nóng noi 
sa-mac A-ráp giê't tan xác nguòi. Nó 
giõng con sâu bò qua cái vuòn tánh-nè't 
có câ37 dep, hoa Ihcnn, qua ngot, mà de 
lai dáu-vè't do-ban. 

NÓI VU 
HÕ'i dòc-giá! xin dùng nói vuchoai. 

Nguòi nói vu đã chìm xuong biên sàu 
đây su ho-thcn, dau mòl ngàn năm 
thièn-sú láy máy liuc lêri, cũng ch'í có 
llie nàng nó lên den trình-đô nguòi tù 
mà thôi. 

Mũi nhon cúa su nói vu sác hon 
guoni, dôc hon loài sàu ô* sòng Nil; 
hoi nó eòi luòng gió dũchay di nói doi 
khápbon phuong, khiè'n cho vua-chúa, 
hoàng-hàu, thiê'ii-nũ, bà già, và các su 
kín-nhièm noi mò-mâ deu phăi chiu 
hai bò'i nó. 

Tiéc thay! tánh loài nguòi thàl yê'u-
đuõi lârii, thuòng de nghe lòi nói vu. 
Lòi áy giong nhu quá bóng, hê rò dê'n, 
thi nó lăn lien. Mòt lòi nói, môl cách 
nhìn, mòt bô măt nghièm-khác chú-ỳ 
vào ai, deu có thê đây quá bóng â'y lăn 

đi đuo'c. Lòi nói khòng khôn-ngoar 
thi dai-dòt, không xúng-cìáng thì bây-
ba, khc)ngthàt-thàthìdôi-lrá, chíVchání. 
có lòi nào là hu-không. Lòi nói vãn cc 
linh-nghièm làm ra lành dfr: mat lònj; 
hoac yèn-ũi, che khual măt trcVi hoăc 
làm dèm toi ra sáng, tõ lòng dàm-tham 
hoác phá tình ban-hfru, giuc nguòi 
dan-dĩ hoăc xui ngã lòng. Lòi nói 
giong nhu khau súng vàn sain-săn đe 
ban, nhungkhòng biêl se ban vàò dau. 

Gó khi sir nói vu khcVi-diêm vì lòi 
hòi dói ra lòi quyê't. Mòt ngiròi nghe 
sai, tucyng có lieng kèu : «Chó điên 1 
chó điên!» làm cho ai náy duôi theo, 
roi nhièu nguò'i vô-tôì bi ngã và bi 
thuo-ng năng. 

Huôn thayl nhièu nguòi coi lcVi nói 
vu nhu thuoc Ihoin vui chuyên, nhu 
dau xi're sáng trí. Vô-ỳ nói ve Iôi nho 
cúa ké làn-eàn, nguò;i nghe thmil lai 

. thêm vào mòl ít, nói di thì nhe, nói lai 
thi nang, làm cho lôi nhò trò nèn tôi 
ló'ii. Thĩnh-thoáng ai cũng lâm-lc/ và 
có lôi; kê nói vu lây nhũng su đó làm 
tic}c ăn ngon. 

Dììu có tánh-nét dúng-đan, khòng 
chò trách dugc, nhung bon dòc-ác xâ'u-
xa kia eùng se tìm cách làm nhuc. 
Thani-lam và ghen-tuong thiròng hay 
xuyl chó săn cũa su nghi-ngò; dău 
cháng có gì, nhung chó dó sùa liê'ng 
lc'rn, dên nõi ai nay chú-ỳ, tuõng có 
loài thú. Chuyèn xâ'u không công-
bình chay di trèn ducVng, qua thành 
nói vu càng ngày càng lanh-chóng; le 
thàt vòi di giày đuòi theo, nhung 
khòng kjp, tháy nó đè lai dãu-vet xáu-
xa, làm nhuc danh tôt cũa nguòi đúng-
dan. Ai cĩã gày nèn chuyèn dó? Không 
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biet! Tìm nguòn càu chuyèn nói vu 
thàt khó nhir mò kim đáy bien ! 

Có loài sàu và rán dòc ehĩ sõng đe 
làm hai ngu-òi. Cfing vày, có bon chĩ 
thíchlàm cho chiĩng ta khon-khó, buòn-
birc, sàu-não. Ai xây nhà \ ui-siróng 
mình trên nen dau-đóri cũa ke khác, 
thàl là hang ngiròi hung-dfr dôi-trá. 
Kè nói vu sông làm òn-djch truyen-
nhiêm ; chê't khòng ăn-năn, thì linh-
hòn nó đáng sa xuõng dia-nguc. 

NÓl HÀNH 
Ilãy tránh sir nói hành. Vè sir dó, 

vua B-a-vít dã day : «Hfri Đr'rc Giè-hô-
va, ai sê ngu* Irong đèn-tam Ngài? Ai 
se <V trèn núi thánh Ngài ?.. Ké nào có 
hrfri khòng nói hành, cháng làm hai 
cho ban-hũu mình, khòng gieo sĩ-nhuc 
cho kê làn-càn niình» (Thi 15 : 1). Ta 
nên hâu-đãi nhfrng ngirtVi vang mãl; 
cháng nèn nói I<Vi làm mâ't danh-duho. 
Dàu ho làm-loi gián-áe, e.íìng khòng 
nèn nói, trìr ra khi nào cãn phâj gifreho 
ngirtVi khác khoi liai. Neu buòc phiíi 
nói, thi hãy lâ'y lòng nhon-tír mà nói 
vè tòi nguxYi vang măl. f)ìrng vòi lin 
lòi dôn sir xau cũa ai. Nhieu khi tin 
đó sanh ra boi sir nghe sai, hoăc t£r 
mièng ngiròi ghen-ghét, hoăc vì có kê 
thèu-dèt vào thièt-su- hay là chua nói 
het ỳ. Sa-lô-môn, vua khòn-ngoan 
nhút the-gian, dã nói: «Gió bác sanh 
ra mu-a ; còn IirÕ-i nói hành cách kín-
ffáo gày cho măt-mà}' giàn-dír» (Châm 
25 : 23). Hãy doi cho biel het chuyèn, 
ròi mái quyêt-dinh theo Ie phái. Dììu 
vày, cònphâi can-thàn, gifr lòng nho'n-
tir, keo không muôn cau-nguyên và 
giúp-dõ- ho. Lúc đó hãy doc I Cò-
rinh-tò 13, và nhó- ràng: «Tình yèu-
tbuong cháng nghi-ngò sir dũ', chang 
vui-ve dèu khòng công-bình.» Thà 
khen nguòi là tol còn hon ngòm guài là 
xáu. Tiê'c thay ! la hay mo- ròng con 
mát dê tháy sir dũ, nhirng hi mát mà 
nhìn sir dep cũa ngirài. Tánh ngiròi 
là cAy sanh trái tôt cũng nhir trái xâu. 

Múa tay nhìn nguòi, nói I<Vi có nhièu 
ỳ gia-doi, bán tên đôc vào hôn bj 
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thuong năng,—ve sau sir thàt diìu giông 
nhu khi mat tròi sáng-ch'ói, duôi tan 
sirong-mù giâ-doi, khien ai cũngkhinh 
kê nói hành; nlnrng chira âù bù cho 
sir dau-thiro-ng mà nguò-i bj nhuc dã 
chiu. Giet chét rìĩn dòc, ngirò'i bi can 
cùng khòng vì đó nià diroc lành. Có 
khi mình vò-ỳ nói eho-i môt câu làm 
hai danh-dir anh em, the mà sir dó dírih 
vào danh-du anh em mãi mãi. Các cô 
thieu-nfr ral de bi nhuc vì kê vô-ỳ nói 
xâ'u, <1en nôi tuôi trê xanh-tuo-i mon-
mó'n nhir hoa dã vòi phai lnrong lat 
nhi, câ d<Vi khóc-lóc dáng-cay ! Thât 
ta nèn là'y lòi tho- Ba-vít mà ciĩu rang: 
«H<Vi Búc Giê-hò-va, xin hãy gifr miêrig 
lòi, V Í Ĩ carih cira môi lòi» (Thi 141 : 3), 
vì «cái hrõi cùng nhu- li'ra; ày là no'i 
dô-hòi cùa tòi-ác <V gifra các qnan-thê 
chúng ta,... khôngái tri-phuc. diror. nó» 
(Gia 3 : 0). 

NÓI HUNG-DŨ- i ^ k y 
Có môt giortg thú, nêu riiôt con"7)i 

thuong và té xuong, thì các ban nó xé 
tan nó ngay. t><Vn-òng dòn-bà cũngcó 
khi to sir hung-<lfr cua con thú áy. 
Thííy riiôt nguòi <I<Vn-bà pham tòi 
ngoai-tình, chín phan mu<Vi chi em 
dêu xé nát ngay, dììu khòng thiêu 
ngiròi khúc-khích Cirò'i anh <I<Vn-òng 
<Iã phá trinh hai liet cúa ngirtVi dó. 
Hfri òi! c.ùng ban d<Vn-bà, sao nfr ngu*o*c-
dãi lan nhau Iam mây! Trái lai, ta 
nèn hê't súc khinh nguài d<Vn - òng 
buòng-tuông kia, và nèn thuo'ng-xót 
c.hi em bi nhuc đó. Neu ciĩ 'hai deu 
chiu ăn-năn súa mình, thì ta nên láy 
lùng nhon-tir mà giúp-dõ*. Nlnrng, khó 
tin duoc hang đò-n-ông phĩnh-gat áy, 
vì cop dâu bi hàng-phuc, hê ngi'ri tháy 
hoi máu, thì át nhây chôm muôn ăn. 

Loài nguòi thuòng có tánh thích 
ném dá vào nguò-i khác. Mòt ngày kia, 
có bon ngirtVi dăn lai cho Chúa môt 
ngirtri d<Vn-bà bi cáo pham tôi tà-dàm. 
Chúa phán : « A i trong các ngiroi là 
riguròri vò-lòi, hãy triróc nhút ném đá 
vào ngirtVi» (Giăng 8: 3). Bon <tó bj 
luong-tâm cán rút, bèn «kê nhau mà 



di ra.» Nê'u Irunc khi ném đá ngucVi 
bi cáo, ta hãy lãy câu dó mà lu hoi 
mình, át sè khòngdám nói vu nói xàu. 
Tháy nguòi khác cliiu cĩay,-dón, kê 
moi-ro- hay mát ruôt. Nê'u tay ta thich 
nt'-m dá, lòng ta muôn tháy ngircri chay 
lion, thì dììu khoe mìntì là van-minh, 
nhung vân còn chút moi-rg. Ta tò 
lòng sot-sâng ném dá ngircYi bi cáo, 
thì cũng nhu bon nguòi Pha-ri-si kia. 
Lám khi ta kèu-la: «Kê trôm.kê cáp,» 
chĩ là có ỳ khéo ngan-tro cho nguòi 
kháe đìrng chú-ỳ vào tôi ta mà Ihòi. 
Có môt nguòi ăn-câp cái nhân kim-
cirong (V lièm kim-hoàn, rôi chay vào 
phó dòng nguòi mà la : «Bát kê cáp ! 
bát kê cap!» Xhò muu dó, han trôn 
dugc thoát, không ai ngò hán là nguòi 
ăn-eáp. 

Ai hay vu-eáo nguòi khác, thât là 
hang ngucVi hèn-mal. Chim 6 thuòng 
hay xé thit và hút máu mòt con vàt 
khác. Nhung, chua hê có ai nghe nói 
bò-câuxé thjt chim hoa-mi, hoăc chiên 
con hút máu con dê bao giò. Con cop 
thì thích làm nhu vày, vì đó là cái 
lánh tu-nhièn căa nó. N m T ^ c ĩ ĩ m rhiia 
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hav thích cào nlian. N6u su yeu-
llurong Đáng Clirist giue lòng ta, và 
lòng ta nhò Búc Thánh-Linh mà đôi 
mói, thì dĩui anh em có loi, châc cũng 
không muon ném dá vào ho. 

TÒNG-KET 
Nói vu, nói hành, nói hung-dir dèu 

là bênh trĩ ăn nál linh-hòn, laphâi cat 
di, dol di, tay sach ( ĩ i ; bâng chang, nô 
se giê't ta (ìó. 

Viia Alexanderf vì truóc di tràn bfj 
Ihiro-ng, nêh trên trán có seo. Nhà 
danh-hoa khi truyen-than vua, bèn ve 
vua ngoi nghièng, chong tay, de mòt 
ngón che láp seo trán. Nhu vày, chon-
dung vua van nguyèn-lành, không có 
vet seo gì câ. Ta cùng nèn làp vetánli-
nrl nliau iná dal ngón lay ycu-thiron" 
trên tì-vet cũa anh em, dc chechô xìíu-
xa mà tp ye dcp-dè, Ihàl-thà, và lot-
lành. Chúa cĩã phán: «Các nguoi đìrng 
doán-xét ai... Hò'i kcgia-hình! Truóc 
hethãy láy cây dà khoi mátmình di, ii)i 
nuVi Ihâ'y rõ mà lííy cái rác ra khoi iiii'íl 
anh em mình dugc» (Ma 7 :1 ) . Gia-(" 
Iai nói: «Hòi aidi em, chó nói hàiih 
nhau... Nguoilà ai,màdámxét-doán kê 
làn-càn inình?)) (Gia 4 : 1).—Bù C. soqn. 

N Ó L G Â N , NÓI XA, CHANG QUA NÓI T H A T ! 
. r X , RONG dòi Thánh Gia-co, cũng nhu 

ngày nay, thircVng có hang dòn-ông 
bieng-nhác,— còn cĩòn-bà nfra,— chĩ có 
vièc ngòi lè nói vu. Nhung không ai 
có thê phàn-biêt lòi vu vói Iè thât, 
hoăc tìm-kiê'm sir gia-doi c'r trong dó 
dugc. Thàt, không ai có thè dun nucVc 
lòi nói dó khiê'n boc hoi le lluìl lên, đê 
thu- xem đáỳ nòi có dong căn giâ-doi 
lai khòng. Lai cũng không ai có thc 
bât dugc lcri nào, càu nào là vu, vì nói 
vu khòng cairphái nói dói. Có khi 
nói th.àt mòt nùa lai xáu hon nói doi 
tron-ven. Kìa, môt cái bĩu môi, mòl 
cái luòm mal, môt eái nhô vai,mòtc;ii 
cau mày, mòt cái vê măt không tin, 
phai, mòt lát làm thinh nghièm-nhăt, 
cũng dù làm tron lòi vu, hai đè'n danh-

du kè khác, chó không ciui phài nói 
rõ hét lòi đàu. Khi ânh-huòng cùa 
nhũng su nhô-mon dó diìu qua hcl ròì,j 
nhung tai-hai nó vàn còn lai dê hành-
dòng, xui-giuc, khuãy-rói nguòi la, vá) 
luu-đòc đên ca xã-hòi loài nguòi c'y noi/ 
gieng ei'ia str song. Môt nguòi câ dòi 
bj hai nliu the, dã làm chúng rãng] 
((Trong mièng kè nói vu có chúa not 
đôc cũa rân hò.»—F. W. Roberlson. 

"VTHU'NG lòi bá-láp có khi duòng nhii' 
^ môt thú khói bay lèn tù cái dicu 

do-ban, vì clu' to ra cái vi khôngngon 
cũa nguòi dã nói cĩó.—George Eliot. 

Có hai lói tot đê dôi-phó lòi nói xáu vè 
ngucVikhác: mòt, đùmg hghe; hai, dùng 
dem nói vói ai nfra. — G.H. Lorimer. 


