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CHIM B A Y . N G I W C GIO 
• 

(TRUYÊN-TlCH NÀNC RU-TCTi 
<TI?p llico) 

C I H ' O N G T H L' HA 

Qua mó*m trâ mòi 
Cliim giA inõi i-ánli phong-tran, 

Cliim non qu\íl pliSl đeni thfln dèn-boi. 
Ki;i, iem nó iiióin Irii niòi, 

Táclòiin liiéu-lllâoxui iif>ircri i 1:111 lliirong! 

r \ . \ X gà trÔng llii nhau gáy. Chúng 
11 ó dircrng nlnr dánli thi'rc nhà 

nông lii'r dày làm-ăn. Bon tlur gi.ít, 
co*ni niróc xong, cìĩm liem ra đSng, 
vìra ili vira liál, hăllg-hái nhir (|uãn-
linli ra tràn. Trong túp nhà Iranh, 
hai me con Na-ô-nii qui gcii bcn giucrng; 
thict-tha càit-nguycn tìirc Giè-hò-va 
cho minli di'i bánli nuôi tliãn. tìoan, 
ho ăn nain lúa rang lót da, rõi Ru-lo-
gi;il dao xách thúng ra di. 

Bien lúa chin vàllg, dftp-dòn triróc 
gió, bõ công ai báv nay cbon láin lay 
biin. Hon con gál ti'm ra moi chó, gitr 
liem ciìl láa, chSng khãc chi các vièn 
d6ng-tu-cVng xóng-pha niăt tràn, giet 
quân llu'i nlurln'r bàn tay. Biè't Ru-to' 
là bàc (làu hiên, ho tranh nhau dc 
náng mót lũa. Nàng là niõt ngucri tái-
sììc, đáng lè khòng phãi Làin vièc hèn-
ha niìy, song vì nuión tron dao đoì V(Vi 
me chông, nên niing châng quãn thàn 
minli val-vii. 

Mãt tròi cli'rng bóng; bon thcr dìrng 
lay, nghĩ mòt lál, chuy^n-trò cho 
kliuày nòi nlioc-nhân : 

—Nãy cô Ru-to*, «hoa xuftn dang dò 
tiroi-cirói ; hai thay, làm vcr con ngucri 
cùu-nguyèn!» Chúng tòi tuò-ng kbi 
mãn tang, cò nèn tini ngircri pbâi lúa 
vira (lói mà nói duyên căm-sát. Cô 
nghĩ sao V 

Ru-trr dò măt, ngàp-ngirng, niuon 
nói lai thôi... 

—Thenào? Cò cú nói... 
—TrucVc khi láy chõng, lòng tôi 

nhũ-iig mong lãp mõt gia-dinh vui-llu'i, 
Vcr cbòng sum-bop cho den bac dău ; 
cbăng dè phàn hàm duyèn ôi, lòng 
niong-iróc iiy t iò tbãnh giiic niõng I 
Thòi, «sir di'ri dã tiit li'ra lòng, còn chen 
vào chõn bui hong inra cbi ! » Bfty siír 
tòi nlur con chini dã pliiii cung biín rôi, 
s(r kbòng dám ngó làn cày cong nĩra. 
Vây, xin cám an các chi em có lòng 
tot hõi deu, song tòi khòng muòn nói 
ti'ri chuyên chông con cho thèm pliien. 

Mòt bà cao luôi nhirt nói tbèin : 
—Có (V niróc ngoài mói dê'n, chira 

thòng luât-phàp niróc tòi. Nêu ngucri 
nào chèt khóng con, tbi iiiòt anh cm 
ruõt ngircri phãi cuói V(r ngucri. tìira 
con dău lòngnàng sanh ra sênõi danh 
ngucri. Ví bâng ngircVi khòng có anh 
em ruòt, thì mòt bà-con gãn nhi'rt cùa 
ngucri phãi làni bõn-phàn kia. tìúc 
Giê-hó-va ban mang-linh áy vi muon 
tèn tuòi mõi ngircVi Giu-đa ducrc liru-
truyên mãi mãi. Vày nèn cô cãn cãi-
giá vi'ri mõt ngtrcri bã-con gân nhúrt 
cũa nhà chòng, mcVi là tron dao ciing 
Chúa và ven nghĩa cùng chòng... Kìa, 
ông chù dã dê'n I 

Máy chuc cái dau ciing ngucrc, máy 
chuc con mát deu nliìn : ô n g Bò-ô 
thàn cao, sirc nianh, mãt lo-n, tai to, 
ăn-măc lăin-thuõ-ng, dáng di chfrng-
chac; theo sau có vài kè dein com cho 
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tho- ăn trira. Ông là bàc phú-qui nhi'rt 
nhi trong thành. ô n g giàu cùa-cài, 
mà ciìng giàu tình yêu-lhuong, giàu 
di'rc khièm-nhirò'ng, nèn hay bõ-thi cho 
ngiròi nghòo-khô. Bàn tay tìr-thicn 
kfn-giãu cùa ông khiên láin kè dau 
điro-e manh, dói duoc n o ; song ho 
cliâng biê't tìm ai mà càm-ta. Dàu có 
cln'rc lón trong thành, õng vàn coi moì 
ngirtVi aliir tliè anh ein. Ông lluròng 
nói: «Thâ'y ai ho-n ta, ta phiii cô cho 
bãng l i o ; thã'y ai kém ta, ta phài giúp 
cho ho bâng ta.» 

Bira nay òng nhàn-ròi, nèn cãl biróc 
ra dông, chăm-nom công-vi?c. Dên gãn 
dáin tho- g;lt, ông vui-vè chúc-mirng: 

—Nguyèn Dirc Giè-hò-va b cùng anh 
em chi ein! 

Ho dáp: 
—Nguyèn Dirc Giè-hô-va ban pliirác 

cho òng I 
ô n g tháy có môt nàng hirong tròi 

sác inrtVcxen vào bon ngiròi tliô-lõquê-
nn'ia, bèn hòi nhô mòt ngirói tho găt: 

—Nàng là con nhà ai ? 
Ngiròi dáp: 
—Nàng vôn ngiròi Mô-áp, theo me 

chông, là bà Na-ô-mi, dè'n ô thành năy. 
Vi ci'inh nhà nghèo-túng, tièn hét, gao 
khòng, nàng phài di mót lúa dè dem 
vè nuõi me. Nàng làm vi^c tir sáng, 
rát dôi nhoc-nhàn, vãy mã náng vãn 
ca-hát, tu-oi-cirói, dù biê't trong lòng 
nàng có mach binh-tĩnh, vui-mirng, 
không hè khò-can. 

Vira kinh-trong, vira thirong-xót. ông 
dín truóc măl Ru-to, cúi chào mà răng: 

—Nghe qua thân-thé cùa cô, tôi dăy 
hSt lòng kính-phuc. Tôi thie't nghĩ : 
Chúng ta sõng b dtVi, chăng nhũng 
khõng nên cán-xé, ăn-nu6t lán nhau 
nlnr loài cãm-thú, song lai còn phiii 
cúu-giúp, dõ-dăn lăn nhau trong con 
nguy-bién, mói là phài dao. Nhir vày, 
trông lên mb'i khôi then cimg trăngsao 
sáng-láng, ngó xuông mó-i không hô 
v<Vi hoa cò tot-tuoi. Muôn làm theo 
ỳ-tuòng dó, tôi bàng lòng dc cô mót 
lúa ruông này. Tô i dã cám bon dãy-

ló làm khó cho cô, xin cò ciV yèn lòng 
làm vi^c. 

Ru-to khép-né|) trâ líri: 
—Thâ'y ông gio tay ci'ru kè sa co, 

phàn hèn nììy xin hel lóng càm-ta. 
Nhung theo tii hep óc nõng ciia tòi, thì 
ông nên. làin aa cho ngirò'i cùngxir, 
clnV cluìng cìĩn làni plnrác cho tòi, là 
kè thuòc vè dàn ngoai. 

—Nói vàythi liìm. Chaccôchira nghe 
câu: «Dàu khòng ciing niróc, cung 
nhà, nguò-i trong bon bièn cũng lá anh 
em.» Ngu-òi dòi hay phàn-bièt niróc 
nãy, xir khác, giong no, nòi kia, thât là 
tâm m;1t tháy hep. Cir xét cho kỳ, 
nghĩ cho sàu, thi khòng cir dòng, tày, 
nam, b;1c, vàng, trâng, dò, den, inoi 
ngiròi dêu chung môt ló. Vày, phiìi 
che-chò dùm-hoc lăn nhau, mói tron 
nghĩa «yêu ngirò'i nhir mình»cli(V! 

—LtVi vàng tiêng ngoc nãy chang 
khác ngon dèn chiêu-roi tííin Iòng ngu-
tõí cùa tôi. Tòi xin ghi-tac cái t'mh 
bác-ái cua ông, mong có dip báo-den 
muôn môt. 

—MtVi cô den ngôi ciing bon tho, soi 
co*m, soi mróc cho mát ruòt, 1 1 0 lòng. 

Đoan, Bô-ô dua cho nàng inòt dáu 
mach rang. Nàng g io hai lay nhân-
lãnh, cám on ông, rôi dò mõt nira vào 
góc thiuig, bã'y g i ó m ó i ăn hétnira kia. 
Môt ngiròi tho găt hôi : 

—Sao cò khòng ăn hĩ't, còn dè lai 
làm chi ? 

—Dàu tôi diroc no, song nhó me 
chông tòi ò iilià dang dói, nên lòi phâi 
dành-gium it nliieu dè deni ve nuòi me. 

—Dò-i nãy hiê'm kè nlnr cô. Vò-so 
nguò'i chì thu'ong chòng, ipii con, song 
bô cha me chông, cliang hê nhìn tói. 

An xong, Ru-to lai xuong ruòng, vira 
mót hia, vira hát các bài thi-thièn mà 
mình dã hoc thuôc lòng lir kbi còn ô' 
trong miên Mò-áp. Bô-ò sê dăn bon 
dãy-tó rãng: 

—Thay kê hièn-lironggíipbu'ác gian-
nan chìm nòi, ta muon gSngcông giúp-
d õ cho ven dao làm ngiròi. Vày, các 
nguoi cir cho nàng mót, và giâ-dò lãm 
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ró-t it gié dè nàng liro-in liíy đem ve 
nuôi-nàng bá gia. Cbó him ebo nàng 
xáu-liò, eũng dirng quòVtrâch nira lòi . 

ông ira bo-thi, song hiìng giáti tay, 
tliàt dáng ngoi-khen, kinh-pliuc. 

Tròi nhuòm màii vàng, chiin vè tô, 
tho dìrng tay. Ru-to dàp lúa, lu'rng 
diroc vài dáu. Nàng làin-ràm câm-ta 
BãiigToàn-năngđã ban pliiróc dtr-dàt, 
rôi dòi thúng, trò vê nhà, 

Nn-õ-ini đirng trên bàc cira, vira chò-
doi niing dàu, vira iigàm-ngìii nhó kỳ 
dĩ-vãng. Bi.mgdói, nii('iig khál, nliirng 
thiíy mfit Ru-to, bà cũng gtrong sâu 
làm vui. ngõ hììu giuc lòng con hiêu. 
Tiròng ine dã qtiêti nioi iniii cay-dàng, 
iiiing cũng chãng nhó nliĩrng nôi nhoc-
nlii'iii. Nàng dô macli rang vào chén, 
ciii dìĩn dâng dè nie soi. 

Bà Na-ò-mi càm-dòng mà riíng: 
—Con inól lúa no-'i nào? 
Hn-to dáp: 
—Tlnra, trong riiòng Bò-ò. 
—NgtrtVi dói-dãi con thè nào? 
—Tlura, ngiròi doi-dãi con nlnrn-hàu 

(|u:ĩ ỳ con suy-nghĩ. 
— ò , cáin on Clnia, lliiíy ngtròi liiên-

dirc, la lai tirông dè'n Ngài, vì àn-dièn 
Ngài vuot qtiít lòng ta tròng-doi: Ta 
xin niòl, Ngài cho intrò-i. A cou, bây 
g'uV ta IIKVÌ nlió... Kè vè dòng-ho, thì 
Bô-6 là inõt ngirai có quySn cuói con 
de noi diiiili cho iihà ta. 

Bti-to guc dâu, khóc nirc-nô -: 
—Tlnra ine. con lia-bõ què cha diít tò, 

theo me vè dày, côt dè làin ven dao liiê'ti. 

nào pliâi niong dè nôi dây cani-siit 
cùng iii ? Bõi vày, môi khi nghe nói 
chiiy?n cãi-giá, linh-hôn con đau-dón 
vô-ci ing, luong iilnrng xót - tlnrong 
ngtnVi dã khuát. 

Na-ô-mi ttroi-ctròi, vuot-ve mái tócvà 
lau ráo ninVc niiìt cho náng dàu, rôi nói: 

—Bã'ng Toi'in-năng chiic soi-xét títm 
lòng tiong-sacb cùa con; song nêu con 
thiro'iig-nh(V kê qua dòi, iit phiíi lo liru-
truyèn tèn ttiòi cho ngtròi mói dtroc. 
Và, dó lá ỳ-chĩ Birc Giè-hò-va, con phãi 
vàng theo. 

—Trira nay, lúc dang dùng bfra. con 
th&f chini qua nirVin mòi cho me nó de 
bi'to-den còng c;i dirc dSy. Chim còn 
nlnr vàv, huong ho ngiròi ta ? Boi vtVi 
me, con tuy là nimg dàtt, song khác 
hào con dê. Nê'ti con ciii-giá, ai lo hìiu 
rne sórrj hòm ? 

—Tháy I D I I lai hir&ng lac-thú gia-
dình, la hiìn thòa lòng ao-iróc Con 
clió lo den la. Thân giá niìy dã phó-
thác trong tay Bang Toàn-năng, chÌC 
Ngài changdeta đói khát. Conoi,«lrtr<Vc 
ta trè, rày d;ì già, nhirng chfing hê Iháy 
nginVi công-blnh hi bô, hay là dòng-dõi 
ngtròi di :ìn-mày» (Th i 37:25). Ta 
khòng ép-uòng con, vì «ép dìtti, ép mõ, 
ai nõ ép dtiyèn ?» Song, nêu conchang 
đôi ỳ, thi gánh đau me thèin năng, 
tliiinh lliiim me thèm cao, đó con I 

Ru-to ngirng măt, gtrong ctròi, dáp 
la i : 

— Y me dã tptyet, con dàtt dám trái 
lf>i... (Cón liep) 

BINH NÓNG CÚA TRE CON 
T p A nên càn-thân giũ-phép vè-sanh, 

hĩ'l sirc ngăn-ngira làl-binh cho trè. 
L õ khi trê con phál bjnh nóng, nêu ta 
hií'l cách ngira và clnra, thi khòi bôi-
r6i.it lĩin tien, iná con maii dtroc ìnanh-
kliòe. Bàng khòng, át lo-so, phi tièn, 
mii con nay datt mai 6m, có khi phâi 
ché't nũa ! 

Tòi khòng phãi là thay thnoc, song 
IIIKV tirng-triii mà biêt dtroc dòi chút. 

Vày. lõi hiĩ'l hao nhièu, xin làmchirng 
ra dày hã'y nhièii de giúp ích inõt víti 
chi em cũng Ihat-hoc nhir tòi. 

Tòi sanh bon con. Trtróc kia, tòi 
chtra hiêt cách, nèn bò mát inôt dúa 
diĩu lóng. Ve sau, nlió- Clnia soi sáng 
cho, và cũng nh(V gân-gũi vó'i miiy òng 
bà biê't ntiòi con, tòi dtroc hièu cách 
săn-sóc, nèn ìniíy dira sau dtroc niaiili-
khòe luôn, diìu có dati cũng it. 

http://r6i.it
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Phòng binh và chíra binh.—Khi 
tháy con trè yêu bú, yêu ăn, ít evràri, 
thì ta rô"dãu nó, chác tíorì áni-áin. Ti'rc-
thì ta phài bât nó cfr bú hay kiêng ăn. 
Nhò thì cfr vài gicr, càng l(Vn càng cũ-

lâu hcn. Cái đêu sai-lăm mà ta quen 
nhiêm, là khi con (tau, lai còn ci'r ép 
nó bú, ép nó ăn. Chúa dã đătcông-lè, 
hê mình nóngthi mièng hôi, bú khòng 
đucrc, ăn không đircrc. Vì clnrng bao-
tù mèt-nhoc, khó làm viêc tiêu-hóa, 
nên ta căn phâi dè cho nó đircrc nghĩ 
mòt it. Nêu có ăn thì ăn dõ mem và 
ngot mà thôi. Phììn nhieu các bà xira 
hê tháy con dau, thì cir ép ăn ccrm vcVi 
dô thiêt măn, và nói: «Rán ăn thì 
manh. Ccrni nuôi, chcV ai nuôi?» Sir 
áy thièt có hai. Nhièu khi binh ít hóa 
ra nhicu vì dó. 

Hai cách làm cho t rê thông đai-
tiên.— Néu em nhô nóng quá, hoăc 
làm kinh, hay lanh tay chcrn, thì ta 
phãi mau mau làm cách nào c.ho nó 
thõngđai-tiên. Có hai cách tòi thiròng 
dùng và thây công-hiêu: 

1» Lãy xà - bong, chuõt môt khúc 
bâng dâu đũa ăn, dài chìrng ba phàn 
tây, làm cái đâu cho nhon, rôi thám 
mòt c.hút mrcrc, dút ngay vào hàu-mòn 
em trê. i)úl c.ho sâu, kéo ra kéo váo 
chvrng imrcri lân, rôi rút ra. Nó liên 

thõng và di đai-tièn duoc ; nlnr vày sè 
nhe bót tt'rc-thì. 

2» Dùng cái bom cao-su cùa nhà 
thuôc tày bán, mà bom mrc'rc chín 
(phâi dè hoi â'm-ám) vào ruòt nó, dè 
cho nó tiêu ra. Cách năy phiíi hoc 
trirc'rc m(Vi biê't làm. 

ThuÔc xiS.—Neu trong ruôt ket-bón, 
con nit mõi ngày không di tièu, thi vài 
bũa sau cĩíng phát nóng. Vày, phãi 
cho nó uông thuôc xò.hoăe dùng boin 
mà bcrm, kèo nó phát dau thi chfra 
khó. Néu diing thuoc xô, thì phâi càn-
thân, ch(V đìrng tin máy thi'r lliuôc xô 
cùa khách-trti bán, Ihã'y uongmòtchút, 
xô câ ngày, mà vôi khen rânghay dàu. 
Tòi tiròng chĩ có dău thù-đũ (huile de 
ricin) là thir thuôc xò dáng tin-cày. 
Dãu áy các nhà tlnrong dêu có cho và 
cácnhà Ibuôc dèu có bán. () 'Clío-lón, 
òngTrtrong-văn-Bên có làm và bán rè 
liìm. Song le, truc'rc khi dùng, pbâi 
hôi thãy thuoc tày dè biet cái lieu uong, 
phâi kièng-cũ gì, và bao nhiêu tuôi thì 
uong bao nhièu dãu. 

Kè't-luân.—Dau làin theo cách nay 
hay cách kia, đó là str khôn-ngoan cùa 
mình, nhung sir chfra bjníi do Dúc 
Giè-hõ-va mà dên. Vày, ta phài theo 
Gia-cff, doan 5, mã xtrng lòi vã cãu-
nguyèn.— fìã Phan-văn-Hiêu. 


