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Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

1-Kỳ  ngộ  đêm  mưa. 

 

Ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, có một vị Liễu tiên sinh, từ nhỏ đã 

hiếu học, nghĩ sâu. Thường ngày tay không rời quyển sách. Nhân vì 

dụng công quá độ, thiếu vận động. Tuy 20 mấy tuổi mà lưng đã hơi 

còng, mặt trắng xanh, mắt thâm quầng, nhìn qua là thấy một vị thư sinh 

yếu đuối. 

 Một hôm, Liễu tiên sinh đến thăm một người bạn, lúc chiều ra về, 

mới đi được nửa đường, gió thổi bốn phía, mưa như chút nước. Chỗ ấy 

rất hoang vắng, gần đó không có thôn làng, chẳng có một nhà nào, đến 

đâu để trú mưa đây ? Nhìn Đông, nhìn Tây thấy xa xa có một cái đình 

nhỏ, ông bèn chạy nhanh tới để tránh mưa. Khi ông tới nơi, thấy một 

thiếu phụ đẹp như hoa, như ngọc, đang ngồi tránh mưa ở đó. Liễu tiên 

sinh tuy là chính nhân quân tử, thường ngày giữ thân như ngọc, nhưng 

là người chứ không phải là gỗ đá, gập tình trạng đó cũng cảm thấy vui 

vẻ, tim đập thình thịch. Nhưng nhớ tới giới dâm ca, đã đọc qua : 

Vạn  ác  dâm  đứng  đầu 

Tử  lộ,  không  đi  đâu 

Duyên  vợ  chồng  trời  tạo 

Đừng  lấy  dâm  làm  mầu. 

 

Do đó tâm bình tĩnh lại, đến đình ngồi xuống, nhắm mắt, quán tâm. 

Lúc đó thiếu phụ phát giác có người đến là một thư sinh mặt trắng, sợ bị 

làm phiền. Nhưng chàng thanh niên này nhìn cũng không dám nhìn, 

cũng không có hành động gì, thiếu phụ thấy kỳ lạ, nhắm sắc mình cũng 

đẹp khi ra phố nhiều người nam phải trố mắt nhìn, nhưng đối với chàng 

trai trẻ này coi như chẳng thấy mình. Đó là đạo lý gì vậy ? Lại nhìn 
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chàng trai ngốc nghếch mà cười lên một tiếng. Liễu sinh đang ngồi quán 

tâm, nghe tiếng cười của thiếu phụ, tự tác đa tình nghĩ thiếu phụ đã nhìn 

trúng mình, có ý định với mình, do đó tâm tĩnh lặng như nước hồ bỗng 

nổi sóng. Nhưng bình thời Liễu sinh xem sách tốt lại có tu dưỡng cho 

nên khi tình dục nổi lên thì nhân quả đạo đức cũng nổi lên áp chế.  

Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, đêm xuống càng rét buốt. Liễu sinh nghĩ 

nếu hai người ôm nhau, truyền ấm cho nhau thì có thể trừ lạnh ? Khi 

nghĩ như thế thì quá nguy hiểm, lửa địa ngục sẽ thiêu đốt, không được 

phải trừ khử ngay.  Giới dâm ca sợ rằng sẽ mất đi tác dụng, làm sao cho 

lòng dâm không nổi lên ? Có, có một vị thiền sư đã dạy cho ông 4 phép 

quán : 

1/Nhìn miệng giai nhân thở hơi thơm ngát lại quán buổi sáng thức 

giấc chưa xúc miệng, hơi thở hôi hám. 

 

2/Nhìn thân thể người đẹp, lại quán khi say rượu nôn thốc tháo những 

đồ ăn, uống ra, hôi hám đến cả chó cũng không ham. 

 

3/Nhìn thân thể người đẹp rối quán đến cầu tiêu đầy nước tiểu và 

phân thối, những con nhặng bám vào đầy người. 

 

4/Nhìn thân thể người đẹp, rồi quán lúc già, da dẻ nhăn nheo, khô vằn 

không chút hấp dẫn. 

 

 Liễu sinh thực hành 4 pháp quán rồi đối với thiếu phụ ở bên cạnh 

không còn hứng thú. Tâm tình trong trẻo như chưa hề có. Hai người 

ngồi đến trời sáng, không nói một lời, gió ngừng, mưa tạnh, Liễu quân 

và thiếu phụ rời đình về nhà 

Thiếu phụ về nhà rồi, cảm phục thanh niên trong đêm đen mà giữ 

được phẩm đức bèn kể lại cho chồng nghe. Nhựng ông chồng không tin 

trong xã hội lại có người quân tử như thế. Ông nhận rằng ở một nơi 

hoang vắng, trong đêm, một đôi nam nữ lại không có chuyện ám muội 

xẩy ra. Ông nổi trận lôi đình, mắng vợ là đồ hạ tiện. Mặc dù vợ hết sức 

biện bạch, ông không thèm nghe nhất định ly hôn. Bà vợ có miệng mà 

cãi không được đành chấp nhận ly hôn. 
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Mùa Thu năm ấy, Liễu sinh tham gia Hương thí, tuy hàng ngày dụng 

công đọc sách, nhưng vì dụng công quá độ, thân thể suy nhược, văn 

chương không hay. Khảo quan thấy quyển không lý tưởng, không cho 

đậu, bèn xếp vào chồng quyển bị loại. Ngày hôm sau trong đám quyển 

trúng tuyển lại thấy quyển của Liễu sinh, khảo quan kinh ngạc, lấy ra 

đọc lại, vẫn thấy không hợp tiêu chuẩn, lại xếp vào đống quyển bị loại. 

Khi trình những quyển được chọn, lại thấy quyển của Liễu sinh. Khảo 

quan nghĩ có lẽ là do âm đức bèn ghi danh ông vào 71 người trúng 

tuyển. Sau khi trúng tuyển Hương thí, Liễu sinh lại thi tuyển khảo quan, 

gập lúc chồng thiếu phụ là Vương tiên sinh cũng đồng thời đi thi. Khảo 

quan đề cập đến trường hợp Liễu sinh suýt trượt và sự tình xẩy ra, và 

hỏi ông đã làm âm đức gì ? Liễu sinh nghĩ đến chuyện thiện đã làm, 

chẳng có gì chỉ có việc kỳ ngộ trong một đêm mưa gió, gập một thiếu 

phụ mà không nổi lòng dâm, và lương tâm rất an ủi. Bèn đem tình hình 

kể rõ. Khảo quan nghe rồi rất khâm phục. Vương tiên sinh sắc mặt 

không thay đổi, vừa xấu hổ, vừa hối hận nói : 

-Liễu huynh ! Tôi sai rồi, người thiếu phụ huynh gập là vợ tôi. Nàng 

có nói nhưng tôi không tin trên đời lại có người quân tử như thế, thật là 

lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Trong lúc nóng giận tôi đã ly hôn 

vợ tôi. Nay nghe đại ca nói mới biết giữa đại ca và nàng thật không có 

xẩy ra chuyện gì. Tôi hướng đại ca tạ tội. 

Khảo quan hướng Vương tiên sinh bảo : 

-Hiện tại đã rõ vợ mình trong sạch, ông nên rước nàng về đoàn tụ. 

-Dạ. 

Sau khi về nhà, Vương đến nhà nhạc phụ xin rước vợ về, lần khảo thí 

này không những thi đỗ mà Vương còn gập được Liễu sinh, chứng minh 

sự trong sạch của vợ mình. Do đó trong Vương phủ mọi người đều vui 

mừng, họ mời Liễu sinh tới ăn cơm để cảm ơn sự cao khiết của ông. 

Ông nhận lời. Em gái của Vương thấy Liễu sinh cao nhã liền bảo anh 

mình chịu gả cho Liễu sinh. Hai nhà Liễu, Vương đo đó kết duyên Tấn 

Tần. 

                                             Thủ tài tự Thọ Khang bảo giám. 

 

2- Lăng  Tu. 
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Đời Minh, Lăng Tu là một Nho sinh đức hạnh, làm gia sư cho Chỉ 

huy sứ họ Mã, dạy con Chỉ huy sứ Tứ thư, Ngũ kinh. Chỉ huy là một 

quan võ, thủơ nhỏ ít đọc sách, cảm thấy học vấn có chỗ yếu kém. Do đó 

ông đặt hết kỳ vọng vào con. Do vậy, ông rất kính trọng và đối đãi nồng 

hậu với Lăng Tu. Chỗ ăn, chỗ ở đều do họ Mã cung cấp. 

Nhà họ Mã có nhiều người, ngoài các tiểu thư còn có các tỳ nữ trẻ 

tuổi, xinh đẹp. Lăng Tu là một thầy giáo chưa tới 30 tuổi, ở tuổi tráng 

niên, cả ngày ngồi nghiêm trang, không nghĩ bậy bạ. Ngoài việc dạy 

đọc  sách cho Mã công tử, ông còn giảng thuật cho nghe những chuyện 

về trung, hiếu, tiết nghĩa. Ông quan niệm rằng sự giáo dục lúc còn trẻ 

ảnh hưởng tới sự thành, bại về sau này. Do đó, trước hết phải dạy chánh 

tâm, sau đó mới đến văn chương. Nếu nền gốc không vững thì dù tài 

hoa cách mấy cũng khó tránh khỏi nguy hiểm. 

Vợ chồng Chỉ huy sứ thấy thầy giáo tận tâm dạy con mình như thế thì 

rất khâm phục. Mùa Thu trở lạnh, thầy giáo Lăng Tu bị cảm lạnh. Toàn 

thân buốt giá, phải nằm trên giường. Mã phu nhân biết thầy giáo bị cảm, 

sợ chăn thầy đắp quá mỏng, bèn sai tỳ nữ mang chăn mới và dầy đến 

cho thầy. Không biết tại sao đôi dép hồng của phu nhân lại lẫn trong 

chăn. Khi tỳ nữ mang chăn đến giường thầy giáo, thì đôi dép của phu 

nhân rơi xuống dưới chân giường. Thầy giáo Lăng Tu và tỳ nữ đều 

không biết. Ngày hôm sau, Chỉ huy sứ tới phòng thầy giáo hỏi thăm, 

thấy đôi dép hồng của vợ mình dưới chân giường thầy giáo liền nghi 

hoặc về hỏi vợ :  

-Đôi dép hồng của bà đâu ? 

Phu nhân thấy chồng giận dữ không biết tại sao , cũng không biết đôi 

dép của mình bị cuốn trong chăn đưa cho thầy giáo, bèn lục lọi các nơi 

trong phòng mà chẳng thấy đâu. Chỉ huy sứ thấy vậy càng giận dữ, càng 

nghi vợ mình có quan hệ ám muội với thầy giáo, hét lên : 

-Bà là một người nữ vô sỉ, đôi dép của bà tại sao lại chạy tới chân 

giường của thầy giáo. Đây là chứng cớ dâm tiện của bà. 

Bà Mã kinh hãi giải thích : 

-Thầy giáo Lăng Tu là một quân tử đọc sách thánh hiền, tôi đâu dám 

phát sinh quan hệ. Tôi không biết vì sao đôi dép của tôi lại ở dưới chân 

giường thầy giáo. Hôm qua, trời lạnh tôi sợ chăn của thầy giáo quá 
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mỏng nên sai tỳ nữ mang chăn mới và dầy đến giường thầy giáo. Có lẽ 

dép bị cuốn trong chăn rơi ra xuống chân giường chăng ? 

Bèn gọi tỳ nữ đến tra hỏi, tỳ nữ thuật lại tình hình lúc đó không thấy 

đôi dép hồng của Mã phu nhân ở đó. Do đó, Chỉ huy sứ lại càng nghi. 

Ông nghĩ ra một biện pháp, kêu tỳ nữ lại, sai tỳ nữ giả phụng lệnh phu 

nhân ước hội với thầy giáo Lăng Tu, mình thì cầm một con dao nhọn, 

đợi thầy ra thì giết đi. Cái gì là quân tử, miệng nói đạo đức mà lòng thì 

đê tiện, mình vì sĩ lâm mà trừ đi kẻ hư ngụy. Tỳ nữ vâng mệnh ông chủ, 

ngay chiều tối gõ cửa phòng thầy giáo : 

-Thầy giáo ! Bệnh tình thế nào ? Có khỏe hơn không ? 

-Cám ơn cô, tôi đã khỏe rồi. 

-Hôm nay Chỉ huy sứ có việc phải đi ra ngoài, khuya mới trở về, phu 

nhân rất nhớ ông, sai tôi mời ông đến phòng ngủ của bà nói chuyện. 

Lăng Tu tức giận : 

-Nói cái gì ? Chỉ huy sứ không ở nhà, tôi làm sao dám đến phòng ngủ 

của phu nhân để nói chuyện ? Cô chỉ nói bậy, ngày mai tôi sẽ mách chủ 

cô, nhất định cô sẽ bị đánh một trận nhừ tử. 

Tuy thầy giáo cương quyết chối từ, nhưng Chì huy sứ vẫn còn nghi 

hoặc bèn bắt vợ thân đến phòng thầy giáo mời : 

-Hai ngày qua không thấy mặt, tôi rất nhớ thầy. Tối nay Chỉ huy sứ 

có việc phải ra ngoài, tôi một mình cô độc, thầy giáo có thể bồi bạn với 

tôi được không ? 

-Tôi là gia sư của quý phủ, làm sao dám mất tư cách của mình chứ ? 

Chồng bà là võ quan của triều đình, một đời danh vọng bị hủy hết trong 

tay bà. 

Phu nhân nài nỉ mở cửa. Lăng Tu tức giận nghiêm trang bảo : 

-Cửa này là giới tuyến của người và thú vật, tôi quyết không mở, mời 

bà về mau. 

Chỉ huy sứ nghe lời đáp của Lăng Tu hết cả hồ nghi, cơn giận cũng 

tiêu tán, tin tưởng thầy giáo không phải là ngụy quân tử, bèn ném dao 

định giết thầy giáo đi. Lăng Tu cảm thấy tư cách của mình bị xem nhẹ, 

quyết định không làm gia sư ở Mã phủ nữa. Ngày hôm sau, sáng sớm 

xin từ chức, từ biệt mà đi. Mã chỉ huy sứ xấu hổ, giải thích chuyện đôi 

dép ở chân giường, khấu đầu tạ tội. 
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Năm sau Lăng Tu thi đậu tiến sĩ, về sau làm quan đến Đại lý chánh 

khanh. 

                                                       Thủ tài tự Ngư Dương dạ đàm.  

 

3- Ông  Tiền. 

 

Ông Tiền, người Võ Tiến, tỉnh Giang Tô, vào khoảng trên 50 tuổi, 

còn chưa có con cái. Như ca dao thường nói : 

Ba  mươi  không  con,  qua  ngày  tháng 

Bốn  mươi không  con,  lạnh  lẽo  thân 

Năm  mươi  không  con,  chả  ai  hỏi 

Sáu  mươi  không  con,  cắt  sáu  thân. 

 

Người bình thường không có con thì cảm thấy cô đơn thống khổ. Ông 

Tiền tuy là một vị trưởng giả trung hậu, là một người học Phật, nhưng 

không con vẫn đau khổ. Cùng huyện có một ông già Dụ, gia cảnh nghèo 

khổ, con cháu lại nhiều, phải vay mượn nhiều để cung cấp đầy đủ cho 

con cháu. Vì không trả nợ được ông bị bắt lên quan. Vợ con ông Dụ 

hướng ông Tiền cầu cứu. Ông Tiền đồng cảm với cảnh khổ não của ông 

Dụ, hỏi ông ấy nợ bao nhiêu, và giúp họ trả nợ. Ông Dụ được thả ra, cả 

nhà thoát được khổ ách. Ông Dụ mang vợ con đến nhà ông Tiền để cám 

ơn. Vợ ông Tiền thấy con gái ông Dụ mới 16 tuổi, tướng mạo đoan 

chinh. Bà nghĩ mình không sinh được con cái, khiến chồng chịu khổ 

không con, không thể giải quyết. Đối với chồng cảm thấy có lỗi. Nếu có 

thể lấy tiểu cô nương này làm thiếp cho chồng thì giải quyết được vấn 

đề. Bà đem ý tưởng này nói với vợ chồng ông Dụ. Vợ chồng ông Dụ 

đều đồng ý. Trong xã hội, những người háo sắc viện cớ vợ không sinh 

con mà nạp thiếp, nhưng ông Tiền không phải là hạng người đó. Đối 

với ý tốt của vợ ông cực lực phản đối, ông nghiêm trang bảo vợ : 

-Thừa dịp người hoạn nạn mà nạp con gái họ làm thiếp, đó là bất 

nhân. Ý tôi là làm việc thiện chứ không thừa cơ hội mà lợi dụng, làm 

chuyện bất nghĩa. Tôi đã quá 50 tuổi là một lão già sao sánh với một cô 

gái mới 16 tuổi. Tôi thà không có con chứ không làm chuyện thiếu đạo 

đức ấy. 
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Vợ chồng ông Dụ thấy ông Tiền cao nghĩa như vậy cảm kích đến rơi 

lệ, bái tạ mà lui. 

Đêm đó vợ ông Tiền mộng thấy Bồ tát Quán Thế Âm nói với bà : 

-Chồng bà âm đức rất lớn, nên tặng các người một đứa con. 

Không lâu bà Tiền mang thai, sau 9 tháng, 10 ngày, lão bạng sinh 

châu, bà Tiền sinh ra một đứa trẻ trắng trẻo, bụ bẫm, vợ chồng bà vui vẻ 

đặt tên là Thiên Tặng. Về sau đứa trẻ này được làm quan tới chức Đô 

ngự sử. 

                                                       Thủ tài tự Thọ Khang bảo giám. 

 

4- Không  thể,  không  thể. 

 

Trần y sinh là người tỉnh Giang Tây, là một vị thầy thuốc tốt, không 

những tinh thông y thuật mà còn có y đức. Đối với những rên rỉ của 

bệnh nhân, nghèo khổ, bệnh hoạn, ông không thâu tiền khám bệnh mà 

còn cho thêm thuốc. Người bản địa đã gọi ông là Trần bồ tát. Có một 

bệnh nhân họ Trương, gia đình rất nghèo, bị bệnh phổi, cả nhà đều buồn 

khổ, may mắn được Trần y sư chữa trị, lại cho thuốc thành ra chuyển 

nguy thành an. Trị được vài tháng thì sức khỏe hoàn toàn bình phục. Cả 

gia đình họ Trương cảm tạ không bút nào kể xiết. 

Có một hôm ông Trần đi chữa bệnh, khi về nhà, trời đã tối, qua nhà 

họ Trương bị giữ lại ngủ đêm. 

Vợ Trương chạy đến bảo : 

-Trần y sinh, ông đã cứu sống chồng tôi, giống như là tái tạo. Chúng 

tôi chả có gì để báo đáp, tối nay, tôi xin hiến thân mà báo đáp. Đây là ý 

của mẹ chồng tôi. Nếu ông không chê tôi xấu thì xin ông tiếp nhận. 

Trần y sinh là một người có tu dưỡng, nhưng con người không phải là 

gỗ đá cũng có cảm xúc. Đêm khuya lại có người đẹp như hoa bỗng 

nhiên tới phòng, chính lúc nguy hiểm bị lung lạc ông nhớ tới văn giới 

dâm : 

Theo  tà  duyên  cẩu  hợp 

Táng  tận  cả  lương  tâm 

Lấy  trí  tuệ  soi  sáng 

Chính  niệm  chẳng  sai  lầm. 

Trong  hư  không  thần  quỷ 
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Cũng  là  rõi  theo  ông 

Lên  thiên  đường,  địa  ngục 

Là  do  ở  nơi  ông. 

 

Nghĩ tới đó ông tỉnh ngộ, kêu lên : 

-Không thể được. 

Và đẩy thiếu phụ ra, nhưng bà cứ lăn xả vào, ông lại kêu : 

-Không thể, không thể, không thể ! 

Lý trí suy từ, nhưng mị lực của thiếu phụ quá mạnh, ông lại kêu lên : 

-Hai chữ không thể khó nói thay ! 

Ông không hề làm hành vi dâm đãng nào. Thời gian trôi qua, chuyện 

ấy đã là quá khứ rồi. Trần y sinh có một đứa con trai 20 đi thi Tú tài. 

Khảo quan đọc quyển văn thấy không vừa ý, định bỏ vào đống quyển 

đánh hỏng. Bỗng nhiên trong không có tiếng kêu : Không thể, bèn đọc 

lại lần thứ hai, vẫn không vừa ý. Định loại bỏ thì lại nghe trong không 

có tiếng kêu : Không thể, hai chữ khó nói ra. Khảo quan đọc kỹ lại thấy 

có điểm vừa ý bèn lấy đậu. Về sau khảo quan đem chuyện kể ra, Trần y 

sinh cho rằng vì mình thấy sắc không dâm, đã tạo nên Âm đức. 

                                              Thủ tài tự Đức dục cổ giám. 

 

5-Trình  Nhan  Bảo . 

 

Trình Nhan Bảo là một quân nhân thiện chiến. Ông dẫn quân đánh 

chiếm huyện Hạ Ninh. Thuộc hạ để mừng chiến thắng tặng cho ông 3 

thiếu nữ trẻ, đẹp. Tuy đang uống rượu say, nhưng không mất lý trí. Ông 

nói với các giai nhân đẹp như hoa, như ngọc : 

-Các cô cũng như các con tôi, tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ các cô, sao 

dám làm trái với lương tâm mà xâm phạm các cô. Ngày mai tôi sẽ thông 

tri cho cha mẹ các cô và dẫn các cô về nhà. 

Nói rồi, ra lệnh đưa 3 cô an trú vào một căn phòng. Sáng hôm sau, 

lập tức liên lạc với bố mẹ họ và dẫn họ về nhà. Dân chúng bản địa đối 

với vị quân nhân cao thượng này rất cảm động và kính phục. Đúng là 

anh hùng chân chính xác thực, không hiếu sắc. Do đó, tiếng tăm của 

ông càng vang xa. Thượng cấp cũng coi trọng ông. Không lâu ông được 

thăng Tuần sát sứ. Ông thọ đến 93 tuổi. Trước lúc lâm chung, ông đã dự 
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đoán trước cáo biệt thân hữu, mỉm cười mà mất. Ông có mấy đứa con 

đều hiển đạt. 

                                                     Thủ tài tự Cảm ứng thiên biên. 

 

6- Meo  meo. 

 

Thời nhà Minh, có một người đọc sách tên là Mao Lộc Môn, năm hai 

mươi mấy cầu học ở huyện Dư Đàn, tỉnh Chiết Giang. Trước nhà trọ là 

nhà họ Tiền, có một tỳ nữ trẻ tuổi, hoạt bát, đối với bạch diện thư sinh 

Mao Lộc Môn sinh lòng ái mộ. Một hôm, Mao Lộc Môn đang đọc sách 

trước đèn, bỗng nghe ngoài cửa tỳ nữ gọi : Meo, meo. 

Mao Lộc Môn cố ý đọc sách, không để ý đến bên ngoài nên không 

nghe. Nhưng tỳ nữ kêu meo, meo không ngừng. Ông thấy lạ, bèn bỏ 

sách xuống hỏi : 

-Đêm khuya cô kêu meo, meo không ngừng là tại sao ? Chẳng lẽ cô 

gọi mèo cho ăn cá ? 

Tỳ nữ nghe nói cười khúc khích : 

-Mao tiên sinh, ông thật là một người đọc sách ngốc, tôi bảo ông tôi 

không kêu mèo nhỏ mà hoan hỉ mao lớn cơ. 

Mao Lộc Môn nghe rồi, biết tỳ nữ trêu mình liền chỉnh sắc nói : 

-Cha tôi cho tôi tiền đi xa học, hy vọng việc học hành của tôi có kết 

quả, mà báo đáp ơn người. Như quả việc học hành chưa thành, mà ở 

ngoài đã yêu loạn, sống cuồng, thì khi về nhà, lấy mặt mũi nào mà nhìn 

bố, nhìn ông chủ cô. 

Cô tỳ nữ biết Mao Lộc Môn là một người chuyên cần đọc sách, 

không phép trêu trọc, xấu hổ mà lui. Từ đó cô bỏ ý niện luyến ái, đối 

với ông rất cung kính. 

Về sau Mao Lộc Môn quả nhiên thi đậu cử nhân, làm đến chức Phó 

sứ. Thọ đến 90 tuổi mới mất. 

                                                       Thủ tài tự Thọ Khang bảo giám. 

 

7- Trương Văn Khải. 

 

Trương Văn Khải là người Phúc Kiến. Một năm nọ, ở Phúc Kiến có 

nạn thổ phỉ, để tránh nạn Trương Văn Khải cùng bạn là Chu Quân vào 
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trong núi tránh nạn. Khi vào trong núi, có con đường chạy vòng, bên 

đường có cây trổ hoa, lá rụng đầy đất, giống như cảnh Đào Nguyên nơi 

tiên giới. Họ lấy hết can đảm đi tới cuối đường. Trên đường không thấy 

một bóng người, nào ngờ ở cuối đường, bên lề đường, ngồi trên tảng đá 

là một thiếu nữ đẹp đẽ. Hai người rất vui vẻ. Nhưng thiếu nữ thấy 2 

người nam thì hoảng loạn, đứng dậy chạy đi. Hai người không muốn cô 

đi ra, nếu gập giặc thổ phỉ chắc sẽ nguy hiểm. Trương Văn Khải bèn lớn 

tiếng gọi cô gái : 

-Cô ơi, cô không nên chạy ra. Chúng tôi là người tốt, cũng tỵ nạn thổ 

phỉ mà tới đây. Chúng tôi quyết không làm hại cô. 

Cô gái thấy Khải nói thành thực, thiện lương, biết không phải là 

người xấu, nếu chạy ra ngoài gặp thổ phỉ thì nguy quá, bèn không chạy 

trốn nữa. Cô gái thuật lại những gì mình đã trải qua khi gặp nạn thổ phỉ. 

Nguyên lai cô cùng cha mẹ chạy trốn, giữa đường gặp thổ phỉ, mạnh 

ai nấy chạy nên lạc mất cha mẹ. Ba người nói chuyện cho qua giờ. 

Trương Văn Khải là người trung thực chỉ nghĩ cách nào bảo vệ cô gái bị 

lạc cha mẹ tuyệt đối không có tà niệm, nhưng bạn đồng hành là Chu 

Quân là người háo sắc, trong đêm nhiều lần muốn phi lễ thiếu nữ nhưng 

bị Khải dùng sức cản trở, nên cô gái không bị xâm phạm.  

Sáng sớm hôm sau Khải kéo Chu Quân ra khỏi núi, nói là đi nghe 

ngóng tin tức thổ phỉ, nhưng kỳ thực là ly khai Chu Quân khỏi thiếu nữ 

khiến cô được an toàn. Khi ra khỏi núi biết thổ phỉ đã đi xa. Bèn hướng 

các bậc phụ lão trong thôn hãy đến đón cô gái về nhà. Lại hỏi kỹ tên họ 

và địa chỉ cô gái. Không lâu sau đó cha cô gái thân đến nhà xin kết thân 

vì cảm ơn đức Khải, không nhận của hồi môn. Sau khi kết hôn, phu 

xướng phụ tòng, sinh được 2 đứa con trai, về sau đều đậu trạng nguyên. 

                                                      Thủ tài tự Cảm Ứng thiên vị biên. 

 

8- Thiếu  âm  đức  khó  mà  tu. 

 

Đường Cao là người tỉnh An Huy, thời thanh niên chỉ lo đọc sách, 

không để ý gì đến chuyện trai gái. Có thể nói Cao là một chàng thanh 

niên mẫu mực. Có một cô gái hàng xóm ái mộ Đường Cao, thường đến 

phòng Đường Cao thân cận, thậm chí công khai ước hẹn đều bị Cao từ 

chối. Để tránh cô gái đến quấy rối, khi đọc sách ông đều khóa cửa 
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phòng. Có một ngày Đường Cao đang đọc sách, cô gái cũng đến thấy 

cửa phòng khóa, cô bèn đến cửa sổ chọc thủng giấy bồi, nhìn vào trong 

phòng, cười cợt với ông. Cao không có biện pháp đứng dậy bảo : 

-Thưa cô, hôm nay tôi không rảnh rỗi, ngày mai cô hãy tới. 

Ngày hôm sau, ông vá lại miếng giấy bồi ở cửa sổ và viết 2 hàng chữ 

: 

Giấy  rách  dễ  bồi,   

Thiếu Đức  khó  Tu. 

 

Chiều đó cô gái đến cửa sổ trông thấy hai hàng chữ ấy, xấu hổ, im 

lặng trở về nhà. Trong vùng phụ cận có một ngôi chùa, thường có một 

ông tăng đi qua nhà ông Đường Cao, nhìn thấy trước cửa sổ có treo 

phiến trạng nguyên. Trái, phải cổng chăng đèn, kết hoa. Trong đó có 

bảng đề : 

Giấy  rách  dễ  bồi,   

Thiếu  Đức  khó  Tu. 

bỗng nhiên không thấy nữa. Ông tăng cảm thấy kỳ quái. 

      Ngày hôm sau, ông tăng tìm Đường Cao kể những hiện tượng hôm 

qua đã thấy và hỏi về hai câu ấy. Đường Cao nói ra nguyên nhân. Ông 

tăng ngộ ra rằng thiện tâm của Đường Cao đã cảm ứng thần hỏa, nói với 

ông ấy : 

-Đạo đức cao thượng của ông thì tương lai sẽ vô hạn lượng. 

Một năm sau, Đường Cao quả nhiên thi đậu Trạng nguyên, danh vang 

thiên hạ. 

                                                            Thủ tài tự An Sĩ toàn thư. 

 

9- Cấn  Du. 

 

Tiên sinh Cấn Du, người huyện Khâm Giang, tỉnh Giang Tô, là một 

vị thầy giáo đáng kính. Ông đã kết hôn 20 năm rồi mà chưa có con. Ông 

đã quá 50 tuổi mà trên gối chẳng có một cháu. Trong óc người Tầu thì 

bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Con cái là một yếu tố trọng đại, vì 

không có con, sau khi chết không có người cúng tế, hương hỏa đoạn 

tuyệt. 
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Đó là một sự nghiêm trọng. Thông thường trong tình hình ấy, các bà 

vợ đều phản đối chồng nạp thiếp. Nhưng vợ của Cấn Du lại khác, bà 

không nhẫn tâm thấy họ Cấn tuyệt hương hỏa. Bà khuyến khích chồng 

nạp thiếp để bổ xung sự thiếu sót của mình. Bà bảo chồng : 

-Tôi gả vào nhà họ Cấn đã 20 năm rồi mà không sinh ra được một 

đứa con. Xin lỗi vạn phần, ngày đêm tôi phiền muộn, không yên. Ông 

nên nạp thiếp để họ Cấn có người hương hỏa kế tục. Nếu không là 

người có lỗi với tổ tiên. Làm vậy thử hỏi có phải là hiếu thuận không ? 

-Thực ra ý nghĩa của câu : bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, là phải bồi 

dưỡng, giáo dục thế hệ đi sau nếu có con cái. Tôi là thầy giáo, tận tâm, 

tận lực giáo dục thanh thiếu niên thành những nhân tài của quốc gia. Đó 

mới là chân chính có đời sau. Còn như không có con là do mạng định 

thôi. 

Cấn lão sư cương quyết không nạp thiếp, dù vợ ông khuyến cáo. 

Nhân dịp ông vắng nhà, bà đón một cô gái cùng thôn, nhà nghèo về làm 

thiếp thì rất hợp, nên viết thư kêu chồng về, làm chuyện đã rồi, chồng 

không thể cự tuyệt được.  

Ông Cấn nhận được thư liền về nhà. Thấy một cô nương mặc áo cô 

dâu, ngồi bên bàn cỗ. Bà vợ cười nói : 

-Hôm nay là ngày nạp thiếp của ông, là ngày đại cát, mau lại cùng tân 

nương uống rượu gia bôi. 

Ông Cấn đỏ mặt, không biết phải làm sao. Bà vợ nói xong đi ra 

ngoài, khóa cửa lại, hy vọng trong phòng chỉ có hai người, chồng mình 

sẽ hoàn thành hảo sự. Cấn lão sư đối mặt với người đẹp 18 tuổi, tâm 

không động, đối với cử động của vợ thì nổi giận. Nhưng cửa chính đã bị 

khóa, ông phá cửa sổ mà ra. Bà vợ thấy tình hình ấy nói với chồng : 

-Tôi tốn rất nhiều tiền mới mua được cô nương này, thật không dễ 

đâu. Tôi hy sinh tất cả vì họ Cấn, sao ông không chịu uống rượu với tân 

nương? 

-Bà ơi ! Ý tốt của bà tôi xin ghi nhận, nhưng tôi đã già nhiều bệnh, 

làm sao sánh với một cô nương mới 18 tuổi, thì sao xứng. Chúng ta nên 

giúp gia đình cô ta tìm một người chồng tốt. Tiền bà đã bỏ ra, tôi sẽ bồi 

thường, mau đưa cô ấy về nhà. 

Bà vợ nghe rồi biết chồng không chịu, không thể bắt buộc bèn đưa cô 

ấy về nhà. 
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Kỳ tích cuối cùng xuất hiện. Một người kết hôn 20 năm không sinh 

con, đã hơn 40 tuổi không lâu mang thai, sinh ra một đứa trẻ sau làm Tể 

tướng. 

Mọi người đều nhận là đức hạnh của Cấn lão đã làm cảm động đến 

trời. 

                                                                          Thủ tài tự ý hành lục. 

 

10- Tạ  Văn  Chính. 

 

Đời Minh, Tạ Văn Chính, từ nhỏ đã hiếu học, làm văn đã nổi danh. 

Phẩm hạnh đoan chính. Dạy học chân thật được phụ huynh học sinh rất 

kính trọng. Một gia đình có cô con gái rất đẹp, ngày thường thấy thầy 

giáo Tạ mi thanh, mục tú, thân thể thanh nhã cử chỉ thoát tục, trong lòng 

sinh ái mộ. Nhưng cha mẹ quản giáo rất nghiêm. Sự tiếp xúc giữa thầy 

trò cũng duy trì khoảng cách. Do đó không có cơ hội tiếp cận. Có một 

ngày cha mẹ cô có việc phải ra ngoài, chỉ có cô và gia sư ở nhà. Cô thấy 

đây là là cơ hội khó gập, liền mượn cớ hỏi bài, tự mình chạy tới phòng 

thầy giáo. Cô gái đa tình hỏi bài xong, không chịu rời đi, lại đến ngồi 

cạnh gia sư. Mặc dù lão sư cố đẩy cô ra, cô không chịu còn nói : 

-Hôm nay bố mẹ em có việc phải ra ngoài, trễ mới trở về. Do đó em 

tưởng thân cận với thầy một phen.  

Tạ giáo sư nổi giận hét lớn : 

-Em là một vị thiên kim tiểu thư, phải giữ trinh tiết, nếu không giữ 

được thanh bạch thì sẽ mất đi danh dự, nếu người chồng biết em không 

còn trong trắng thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, đến tình vợ chồng, làm 

cha mẹ em mất mặt. 

Cô gái thấy thầy giáo cương quyết cự tuyệt, chỉ đành thối lui. 

Sau đó thầy giáo từ chức gia sư ở nhà đó. Về sau ông đã đậu Trạng 

nguyên  và trở thành Tể tướng. 

                                                   Thủ tài tự Thọ Khanh bảo giám. 

 

11- Mạc  Văn  Thông. 
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Đời nhà Minh, Mạc Văn Thông người huyện Tùng Giang, tỉnh Giang 

Tô, nhà ở ngoài thành 2 dậm. Là một vị nông phu, tính tình trung hậu, 

nhân từ, cần kiệm, thích bố thí, được hàng xóm coi trọng. 

Tùng Giang rất gần Thượng Hải, có một năm ông giong thuyền đi 

mua hạt giống, trên sông Bồ bỗng nghe tiếng thiếu nữ khóc lóc, kêu 

cứu, từng tiếng, từng tiếng truyền đến tai, nghe rất thê thảm. Ông ngẩng 

đầu nhìn coi, thì thấy 2 người nam dùng giây thừng trói một người con 

gái chừng 16, 17 tuổi. Tuy cô chống cự, la hét, nhưng cô vẫn bị 2 người 

đàn ông kéo cô đến sông Bồ. Mạc Văn Thông thấy tình cảnh này trong 

lòng bất nhẫn, bèn chèo nhanh tới, hỏi 2 người nam : 

-Cô gái tốt này, vì sao các người muốn xô xuống sông ? 

-Không dám dấu ông, cô gái này là con của ông chủ vì thông gian với 

con trai hàng xóm, làm mất tiếng thanh bạch của gia đình, do đó ra lệnh 

cho chúng tôi dìm chết ở sông Bồ. Chúng tôi cũng thấy bất nhẫn, nhưng 

đó là lệnh của ông chủ, không phép cưỡng lại, do đó phải làm như vậy. 

Cô nghe nói khóc lớn kêu lên : 

-Oan uổng quá ! Thiệt oan uổng quá ! Hãy cứu tôi. 

Ông Mạc nghe rồi bảo 2 người nam : 

-Tôi xem cô gái này tướng mạo đoan trang không phải là loại gái xấu. 

Bố cô nghi cô thông gian với đàn ông có lẽ là nghe lời đồn thổi, chính 

mắt không nhìn thấy con mình thông gian, sao dám võ đoán oan uổng 

cho cô ? Giả sử là đúng thì cô còn trẻ bị người lường gạt nhất thời hồ 

đồ. Nên bây giờ các ông dìm cô chết có phải là quá phận không ? 

Hai người đàn ông hỏi : 

-Vậy ông bảo bây giờ chúng tôi phải làm sao ? 

-Cha mẹ cô đã không muốn cô, thì tôi thâu nhận. 

Nói rồi móc trong túi ra 20 lượng bạc giao cấp cho 2 người nam ấy để 

trao đổi. Hai người nam bộc cởi trói cho cô gái và đưa cô lên thuyền. Cô 

gái sắp bị chết, được cứu thoát khi lên thuyền rất cảm kích, hướng Mạc 

tiên sinh khấu đầu, hứa đem thân báo đáp. Lúc đó trời đã tối, trên 

thuyền chỉ có 2 người, ông Mạc không hề động tâm, nói với cô gái : 

-Tôi không nhẫn tâm thấy cô chết oan uổng, do đó đến cứu cô, chứ 

không phải vì cô trẻ tuổi, xinh đẹp. Cô muốn đem thân tặng tôi, tôi 

không dám nhận. Còn đưa cô về nhà. 

Cô gái nghe rồi khóc nức nở : 
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-Bố tôi rất dữ, nếu về nhà sẽ bị đánh chết. Tôi không dám về đâu. 

Ông đã cứu người thì xin cứu đến cùng. 

-Làm cha mẹ, ai cũng có lòng yêu con cái. Tuy bố cô hung dữ, chỉ là 

trong lúc nóng giận chắc hẳn sau đó hối hận. Bây giờ cô nên về nhà, 

chắc ông ấy không giận cô nữa. 

Cô gái thấy có lý, bèn rời thuyền về nhà. Cha cô gái đương cơn nóng 

giận sai 2 nam bộc dìm cô chết ở sông Bồ, sau đó thì hối hận, đồng thời 

mẹ cô gái thấy chồng làm quá trách mắng om xòm. 

Bỗng nghe tiếng con gái gọi cửa thì mừng rỡ khôn cùng. Cô gái kể lại 

câu chuyện cả nhà cảm kích nghĩa cử của Mạc tiên sinh.  

Do cần kiệm, nên Mạc tiên sinh cho con cháu đi học. Cháu có người 

đậu cử nhân, chắt có người đậu tiến sĩ. 

                                                              Thử tài tự Thiện nhân truyện. 

 

12- Lưu  Lý  Thuận. 

 

Tiên sinh Lưu Lý Thuận, người tỉnh Hà Nam, tại nhà phú ông mở 

trường dạy học. Chủ nhân trọng thầy giáo đặc biệt sai một tỳ nữ hầu hạ 

ông trong việc ăn uống. Tỳ nữ này vừa trẻ, đẹp, lại thông minh. Sáng 

chiều ở bên cạnh tiên sinh, nghe sai bảo. Ban đêm lại ngủ giường bên 

cạnh. Thông thường nam nữ thân cận sẽ nẩy sinh cảm tình, mới đầu là 

thuần khiết, lâu dần sẽ biến thành sắc tình. Do đó mọi người trong gia 

đình phú ông coi quan hệ của Lưu Lý Thuận và tỳ nữ không tầm 

thường. 

Thời gian qua mau, Lưu lão sư đã dạy học ở nhà phú ông đã 3 năm. 

Nhưng Lưu lão sư có cao vọng bèn hướng phú ông xin từ chức. Bình 

thường giáo sư rất tận tâm dạy dỗ học trò, phụ huynh rất ái mộ, họ đều 

muốn giữ tiên sinh ở lại. Nhưng Lưu tiên sinh cương quyết chối từ. Phú 

ông nghĩ giáo sư và tỳ nữ thân cận sáng chiều trong 3 năm, nhất định là 

có cảm tình khó nói, nay lão sư lìa xa làm sao yên đây ? Bèn nói với 

Lưu tiên sinh : 

-Nha đầu của chúng tôi thân cận sáng chiều với lão sư, nếu ông 

không ngại, cô ấy nguyện hầu hạ ông suốt đời, hãy mang cô ấy về phủ. 

-Cám ơn quý phủ đã phái cô tiểu thư ấy chăm sóc miếng ăn, thức 

uống cho tôi, nội tâm tôi rất cảm ơn. Nhưng tôi đã có vợ rồi, làm sao 
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mang cô ấy về nhà được. Đối với cô tiểu thư tướng mạo đoan trang ấy, 

hy vọng các người tìm được người thích hợp mà gả cho cô ấy. Tôi 

không thể mang cô ấy về nhà. 

-Lão sư tuy có vợ, nhưng chính người cũng nhận rằng cô ấy tướng 

mạo đoan trang, lại có cảm tình với cô ấy, thì lấy làm vợ hai, có sao đâu 

? Mọi người đều nhận thấy cô ấy có cảm tình với ông. 

Lão sư nghe xong không vui nói : 

-Các người coi tôi là tiểu nhân, sự thật 3 năm qua, tuy sáng chiều thân 

cận, tôi không có một ý nghĩ bậy nào, nói chi là hành động phi lễ. 

Chúng tôi, những người đọc sách coi đó là tội ác, quyết không làm. Các 

ông nhìn lầm rồi. 

Phú ông hướng lão sư giải thích mình chỉ thích làm tốt cho lão sư 

thôi, hy vọng ông đừng hiểu lầm. Nhưng trong lòng vẫn hoài nghi, nghĩ 

bụng, lão sư tuy có vợ, nhưng xa nhà đã 3 năm nay không một lần về 

nhà, bên cạnh lại có một thiếu nữ trẻ, đẹp sáng chiều thân cận, chẳng lẽ 

không động tâm sao ? Do đó, ông bảo vợ tra hỏi cô tỳ nữ một phen. Bà 

vợ gọi tỳ nữ lại hỏi riêng : 

-Hàng ngày Lưu lão sư có kể chuyện cười cho con nghe không ? 

-Lưu lão sư hàng ngày rất trang nghiêm, không nói chuyện cười với 

con bao giờ. 

-Lưu lão sư có bao giờ động tay, động chân với người khác không ? 

-Khi ông bị bệnh, con chăm sóc ông những điều tất yếu, ông không 

phản ứng, không làm trở ngại con chút nào. 

-Ban đêm, Lưu lão sư có bao giờ đến giường con không ? 

-Mỗi đêm ông thường đi ngủ trước con nên không có khả năng đến 

giường con.  

Nhưng bà vợ phú ông vẫn nghi ngờ, sợ tỳ nữ cố ý nói tốt cho giáo sư. 

Bà bảo : 

-Con ở nhà ta đã lâu, ta coi con như con mình, ta hỏi thật con có quan 

hệ xác thịt với lão sư không ? 

Vàng thật không sợ lửa, cô tỳ nữ để cho bà vợ phú ông kiểm tra. Kết 

quả là cô còn trinh nguyên. Bà vợ thuật lại cho chồng nghe. Do đó, họ 

tin là Lưu lão sư là một quân tử đích thực. Họ cảm thấy xấu hổ, bèn đến 

phòng lão sư : 
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-Lão sư tận tâm dạy đệ tử, chúng tôi để cảm tạ muốn tặng tỳ nữ làm 

vợ hai cho giáo sư, hiện tại đã thấy rằng mình đã đem lòng dạ tiểu nhân 

mà đo lòng quân tử, xin lão sư tha thứ cho.  

Phú ông làm mấy câu thơ tặng Lưu tiên sinh : 

Tiên  sinh  ngủ  một  mình 

Không  ai  ngủ  với  mình 

Lòng  không  chút  dục  vọng 

Liễu  Hạ  Huệ  tái  sinh. 

 

Lưu lão sư đáp lại : 

Chỉ  ngủ  có  một  mình 

Bên  cạnh  có  gái  xinh 

Lòng  không  vương  tà  niệm 

Nên  vẫn  được  an  bình. 

 

Trong thơ của phú ông có nhắc đến Liễu Hạ Huệ, ông là người thời 

Xuân Thu. Một đêm trời rất lạnh, bỗng nhiên có một cô gái xông vào 

phòng xin tá túc. Liễu Hạ Huệ thấy cô gái ăn mặc mong manh, lạnh đến 

phát run, sợ cô chết rét, bèn ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cô, không tỵ 

hiềm, không dâm hành. Về sau, Lưu lão sư lên kinh ứng thí, thi đậu 

trạng nguyên. 

                                                   Thủ tài tự Giác Thế Thiên chú chứng. 

 

13- Sử  Mô. 

 

Người tỉnh Hà Bắc, chính trực, không kể tiểu tiết, được mọi người 

kính trọng. Có một ngày Sử tiên sinh rời khỏi nhà, trên đường gập một 

thôn nhỏ, thấy trong nhà vợ chồng ôm một đứa con nhỏ, khóc sướt 

mướt, rất ai oán.  

-Các người có chuyện gì, sao khóc lóc bi thảm thế ? 

-Chúng tôi thiếu tiền phú ông, không cách nào trả nợ, phú ông đòi 

gấp, nên đành gán vợ tôi làm thiếp cho phú ông. Bình thời vợ chồng 10 

phần ân ái, lại nữa con nhỏ cần bú mớm, nay vợ phải lìa xa, sao không 

thương tâm cho được ? 

-Ông thiếu phú hộ bao nhiêu ? Gán vợ được bao nhiêu ? 
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-Tôi thiếu phú ông 30 tiền, gán vợ được 50 tiền. 

-Trả tiền có thể mang vợ về không ? 

-Được chứ, khế ước ký rồi, nhưng tiền còn chưa trao. 

Sử tiên sinh nghe rồi, không do dự đưa ra 70 tiền giao cho nông dân : 

-Đây là 70 đồng : 30 đồng để chuộc vợ về, 40 đồng để làm vốn buôn 

bán, không phải bán vợ nữa. 

Hai vợ chồng nông phu chuyển khóc thành cười, cảm kích ân đức của 

Sử tiên sinh. Lưu ông tại nhà, ăn cơm, uống rượu. Trong khi ăn uống 

náo nhiệt, nông phu ghé tai vợ nói nhỏ : 

-Tôi bế con nhỏ đi, bà chiêu đãi tốt cho Sử tiên sinh nhé ! 

Nói rồi mời Sử tiên sinh cứ từ từ ăn nhậu, mình có việc phải ra ngoài. 

Sử tiên sinh thấy chủ nhà rời bỏ, bèn đứng dậy cáo từ. Bà vợ kéo ông lại 

bảo : 

-Ông cứu cả nhà chúng tôi, đại ơn, đại đức không sao báo đáp, hôm 

nay ông ngủ lại nhà chúng tôi đi, tôi xin bồi tiếp. 

Đối với tình hình ấy Sử tiên sinh không đồng lòng, trang nghiêm 

bảo : 

-Tôi bỏ tiền ra cứu các người hoàn toàn là do đồng cảm, không cần 

báo đáp. Các người cho ăn uống tôi tiếp nhận, nhưng chuyện này thì 

không. 

Nói rồi liền đi. Nửa tháng sau, hàng xóm Sử tiên sinh phát sinh hỏa 

hoạn, lúc đó là mùa Thu, sau mùa gặt, nhà nào cũng chất đầy lúa. Lửa 

lan đến nhà Sử tiên sinh. Cả nhà 3 người không có đường chạy, khóc 

kêu cứu mạng, bỗng nhiên trên không có tiếng hô lớn : 

-Nhà họ Sử không có tên. 

Sau đó một tiếng nổ ầm, vách sau nhà xụp đổ. Sử tiên sinh một tay bế 

con, một tay dắt vợ chạy ra, thoát khỏi đám cháy. Cơn hỏa hoạn đó có 9 

người bị chết. Nhà họ Sử đào thoát, mọi người cho là thiện báo. 

                                               Thủ tài tự Duyệt Vi thảo đường bút ký. 

 

14- Viễn  Công. 

 

Cuối Minh, đầu Thanh, nhân dân ly tán vì giặc thổ phỉ. Viễn Công lạc 

mất vợ con. Một mình tới Giang Nam cư trú. Sau một hồi ở Giang Nam 
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tạm ổn định. Vì con lạc mất, không người nối dõi, ông mua một người 

đàn bà nghèo làm vợ. 

Người đàn bà nghèo này khi tới nhà thì ngồi trước đèn nhỏ lệ. Viễn 

Công thấy thế bèn hỏi kỹ thân thế của bà. Nguyên lai bà này đã có 

chồng, vì gia đình nghèo nàn không cách sinh hoạt, bất đắc dĩ phải bán 

thân cầu sinh, nhưng nghĩ đến hàng ngày cùng chồng 10 phần ân ái, do 

đó mà thương tâm. 

Viễn Công thấy tình cảnh ấy sinh lòng trắc ẩn. Lúc đó đã tối rồi ông 

không cùng ngủ với bà mà ngồi chờ sáng. Hôm sau ông bảo thiếu phụ 

dẫn đến nơi chồng ở giao bà cho chồng cũ. Ngoài tiền bán thân ông còn 

cho thêm 100 đồng làm tiền vốn mà buôn bán. Cả nhà bần phụ cảm kích 

việc thiện của Viễn Công. Họ đem tiền ra buôn bán ngày càng giầu có. 

Vợ chồng nghĩ đến đại ân, đại nghĩa của Viễn công thường nghĩ cách để 

báo đáp. Thấy ông cô độc một thân một mình, do đó muốn giới thiệu 

một người đàn bà hiền thục để sinh con đẻ cái, nhưng chưa có dịp. 

Một lần họ đến Dương Châu buôn bán, gập một người bán một đứa 

con trai. Họ thầy đứa nhỏ này thanh tú, nghĩ bụng không có cơ hội một 

phụ nữ thành hôn thì đưa cho đứa trẻ này để báo đáp, bèn mua ngay đứa 

trẻ. 

Về nhà rồi, 2 vợ chồng dẫn đứa trẻ tới nhà Viễn Công. Thật kỳ quái 

đứa nhỏ trông thấy Viễn Công liền kêu lên : 

-Chá ! Cha ! 

Không những hai vợ chồng kinh ngạc mà Viễn Công cũng không 

ngờ. Nguyên lai đứa trẻ là đứa con bị thất lạc của Viễn Công. Hai bố 

con ôm nhau khóc lớn. 

                                                  Thủ tài tự Thọ Khang bảo giám. 

 

15- Vương  Sủng  Huệ. 

 

Thạc sị Vương Sủng Huệ, người tỉnh Quảng Đông, thuở nhỏ đã lưu 

học Anh, Mỹ, Đức, Nhật. Tại Mỹ quốc ông đã tốt nghiệp văn bằng Thạc 

sĩ. Ông tinh thâm luật học, nhân cách cao thượng, nhân từ, chánh trực, 

không màng lợi danh. Bình thường không ham nữ sắc. 

Vào mùa Thu, Tần Lực Sơn  thuộc Quốc Dân Đảng bị đánh bại, chạy 

đến Thượng Hải được họ Vương bí mật giúp đỡ, đào thoát tới Nhật 
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Bản. Tần Lực Sơn đến Nhật Bản rồi, ở Đông Kinh mở một tờ báo tên là 

Quốc Dân Báo tuyên truyền cách mạng, phần Anh ngữ do họ Vương 

phụ trách. 

Do đó ông Vương tới Nhật Bản. Trong khi ở Đông Kinh thì ông cùng 

Tần Lực Sơn ở cùng một nhà. Ông ở trên gác, còn Tần Lực Sơn và vài 

người bạn lưu học sinh ở dưới nhà. Bọn họ có thuê một cô gái Nhật làm 

công. Lúc đó ông độ hai mươi mấy tuổi, tuấn tú. Cô gái Nhật xinh đẹp 

thích ông, thường liếc mắt đưa tình, nói chuyện đùa với ông. Nhưng ông 

ông vẫn lãnh đạm. Ông đã từng nhờ Tần Lực Sơn khuyến cáo cô đừng 

đùa với ông, nhưng cô gái không nghe. Có một hôm vào khoảng 4 giờ, 

trời còn chưa sáng, cô gái Nhật Bản đầy xuân tình, toàn thân trần truồng 

xông vào phòng ông đòi làm tình. Ông thấy vậy hoảng sợ kêu lớn : 

-Không được ! Không được ! 

Cô gái Nhật chỉ đành chạy đi. Ở tầng dưới Tần Lực Sơn và các lưu 

học sinh nghe ông kêu to ở trên lầu, đều tỉnh dậy và chạy lên lầu hỏi 

chuyện gì đã xẩy ra. Ông lúc đó không trả lời. Về sau họ biết sự tình, 

đối với định lực của ông, 10 phần kính phục. Thạc sĩ họ Vương không 

những tinh thông luật học, Anh ngữ, Đức ngữ cũng giỏi. Bản dịch ra 

tiếng Anh cuốn Dân luật Đức quốc của ông vang danh thế giới. Năm 

1958, bị bệnh mà mất ở Đài Bắc thọ 90 tuổi. 

                                               Thử tài tự Cách mạng dật sử. 

 

 

 

 


