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GHEN-TirCTNG 
r< HEN-TUONG dùng tri nhó- làm cái 

móc đê treo nhfrng su? hiem-thù. 
Có hang ngiròi thích mcV gói hiem-lhù, 
Irong clnVa bao ngiròi mình oán-giàn 
và bao d'êu mình khó ehiu. 

Gben-tuong là lánh trái-nghich, làm 
lòn-xòn moi năng-lirc khác cúa trí-
khòn. Quĩ Sa-tan to tánh ghen-liro'iig 
trirór nhút: thfíy hai òng bà Ihúy-tô 
võ-lòi, nó ganb-giX cám-dõ cho pbam 
tòi (!(• húy-phá loài ngiròi. Cbo nèn 
thi-sĩ Milton có tá trong cuôn văn kièt-
làc, nban de là «Le Paraclis Perdn,» 
rang: Quí Sa-tan day lòng ghen-Urong, 
vân muon hũy-pbá nhũng sir tot-đep, 
chó- khòng thícb xem. Tìr dó đê'n nay, 
tánh ãy vãn muon làm b.ni Ngài mãi. 
«Sir căm gan vón hung-dfr, và con giàn 
nhir niró'c tràn ra ; nhirng ai (ìúng noi 
triróc ghen-tirong?» (Chàm 27 : 4). 

Tán-sĩ Loche có hói ngir(Vi mù tirong 
sác dò ra sao, thì nguòi mù dáp : Nó 
giong nbir liê'ng kèn! Tri minb pbiíi nhò' 
sir mìnli biê't ròi mó-i tirò-ng-tirongdiroc 
sir cbira tìrng-trai. Ngiròi có tánb giien-
liro-ng dirò'ngnbir dui-mù, kbòng muôn 
công-nhân nbũ-ng sir nho-n-dirc cũa 
nguói khác, song l)ô-i trí tiró'ng-tirong 
dòc-ác, nó bèn dòi tôt ra xáu. Tbáy 
ngiròi nbon-di'ic, nó cho là giii-hìnb 
hoac lìia-doi; tbâ'y nguòikhòn-khéotài-
gioi, nó cho là làm bò thòng-lhái, hoăc 
kiòu-ngao; thà'y ngiròi đòn-bà nhan-
s.ac mĩ-mi'êu, nó nói vu rãng khòng ti'r-
te, hoăc hào-nháng be ngoài; thãy ngiròi 
văn hay vê kbéo, nó khinh-dê, cho là 
quá thiròng. Tlũ' là nó coi khinh hoăc 
làm giám giá nbirng sir đep-đe vui-thú. 

Ghen-tuo'ng ai, li'rc là nhàn náy trôi 
hírn mình. Xem khi doán-xél Chúa 

Jèsus, Phi-lát lioi dân-chúng ràng: 
«Các ngiroi muõii ta tha ngiròi nào, 
Ua-ra-ba hay là Jêsus goi là Christ?» 
Chúng dáp: «Ba-ra-ba» (Ma 27:17). 
Chúng khòng ghen-ghét Ba-ra-ba là kê 
giè't ngiròi, nbirng ghen-tu-o-ng Ngài là 
f>áng hiên-lành, nhotn-tù*, vô-tôi, và troi 
bo'n. Ve chuyèn Giô-sép cĩĩng vây, các 
anb tbav Giò-sép giòi hon, có (puìn-áo 
(ìi'p lum, và điroccba thu'o-ng-yòu ho-n, 
nèn ganh-gò, den nôi nhiVt-djnh bán 
em làm moi (SiV 7 Kìa, hãy coi 

rriáy con lùa xin chó sói duoi ngua di. 
CAìó sói hòi : «Con ngira có cân, đá, 
boăc tranh dò-ăn cúa các anh không? 
Hay là các anh thieu chô?» Bay lùa 
dáp: «Khòng, nhirng khi con ngira 
diVng bèn cbiing lòi, thì ai cũng tháy 
chúng tôi chi là con lìra.» Vày, kê 
muon duòi ngimi Iroi ho-n, vì so ngiròi 
ta so-sánh mà coi khinh mình, cháng 
cũng dai-dòt nhir bìĩy lìra kia sao? 

Thãy kè làn-c.àn sang-trong sung-
sinVng, ke gben-liro-ng lam-bam ganh-
gò, diròng nbir cbinb mình mal ti'ên 
nuòi bo; nèn chi nó thiròng dau lòng 
cbói mat, khác nào có ánh sáng măt 
trò-i chiêu vào, làm cbo chây nirór. mát, 
lóa con ngiroi. Tánh íiy gà} 7 nèn ìdiTrng 
lánb x?íu-xa nhir g(Vm-ghét, hi'èm-thíi, 
doi-lrá, và tình-duc dòi-bai náy boi 
tánh vap-pham cùa loài nguòi. Tánh 
gbcn-Urong fíy efing nliir cái máy xe 
lira kbòng ai cani-gifl-, nó cbay mau 
q-uá, den nôi trât ngoài dirò'ng rây, 
làm eho doàn xe tan-nát, hành-kbách 
ti'r-thiro'ng. Hòi ghen-tir<rng, biét 
bao tãn kich góm-ghè thè-tham dã 
làm hi-sinh dàng trèn bàn-thò- măy! 

Tri-tuè ke ghen-Urong giông nhir 



sóng biên làm vãn bùn lên. Cá muc 
phun nuóc-đen đê làm mcV-tôi cho nuóc 
sach xung-quanh nhfrng cá may-mán 
lion mình ; nhung rúi thay, nó chĩ làm 
toi mit môt vùng mrcVc biên noi mình 
ô-! Cũng vày, ngtrcVi ghen-tuong có ỳ 
làm hai ngircVi làn-càn thanh-virong 
hon mình, nhung chĩ làm " roi lòng 
mình thôi. Tháy kê quyen cao chúrc 
trong, nó run-ray, khácnào kêsay ruoii 
mê-man Urông ai náy là quĩ muõn xé 
nuot mình. Xira có chuyên môt chim 
phung ganh-gô con phung khác, bèn 
nói vói ngiròi đi săn ràiig: ccông oi, 
tôi muôn ông bân ehê't con phung kia.» 
Ngiròi đi săn dáp : «Neu nguoi chju 
nhò cho ta môt vài cái lông đê làm tên, 
thì ta có thê ban tói con phung kia.» 
Phung ta lien rút môt cái lông cánh 
mình. Nguòi cĩi săn duong cungban, 
nhung không tói phung kia, vì nó bay 
cao quá. Phung ghen-tuong cú rút 
mãi lông ra, dê'n nõi không thê bay 
duoc nũa. Ngucri di săn bèn quay lai 
giê't nc')! Ban oi, nêu ban ghen-tuong, 
thì chĩ có thê làm hai đtrgc mòtnguòi, 
túc là chính mình. Xin hãy nhó 
chuy^n Ha-man ganh-gô Mac-cĩô-chè, 
dùng môc-hình đê trco nguò-i trên cĩó, 
nhung không ngò* chính m'ình se bi treo 
noi áy (Ê-xo-tê 6:' 4). 

Ai có tánh ghen-tuong, nãy bi khõn-
cuc gáp hai, vì vùa túc-toi \è su thanh-
vuong cua kê khác, víra buòn-buc vè' 
nôi khô-sò- cũa mình, thât ccsõng trong 
su hung-ác tham-lam, cĩáng bi nguòi ta 
ghét và tu chúng ta cũng ghét lãn 
nhau» ( T í t â : 3). 

Ghen-tuo-ng là tánh muon ngang 
bàng hóăc tiôi hon nguòi khác, châng 
vì nhò viêc làm hoăc tài-năng mình, 
nhung vì làm giám công-đúc hoăc tài-
khéo cũa nguòi khác. Nó tìm the ha 
ngucVi xuóng dê nâng mình Iên. Nó 
ghét nghe tiêng khen nguòi khác. Néu 
phâi chia-xê danh-tiê'ng vói ai, thì nó 
khòng đep lòng. Boi vây, khi lõ djp, 
nc') rat khó chiu, buôn-buc quá cìoi, vì 
tháy nguòi tranh-dua đuoc thãng hon 

mình. Plutarch, mòt nhà su-kỳ trú-
danh, có nói ve Dionysius là kê cam 
cpiyen tàn-bao, rang: «Vì giân Philos-
cenius, nhà àm-nhac, và Plalo, nhà triet-
lỳ, sao dám tài-giôi hon mình, nên 
Dionysius sanh lòng ghen-tuo'ng, kht'p 
hai ngtròi dó vào hình-phat!)> 

Có nguò'i ao-u<Vc duoc danh-tiê'ng 
bao nhièu, thì ghen-tuo-ng nguòi khác 
có danh-tieng bãy nhièu. Con mát 
ghen-tuong hay nhìn công-đúc tôt-dep 
cũa nguòi khác. Vă, mát dó duòng 
đau, không chiu ánh sáng đuoc. Mình 
càng có danh-tiê'ng, càng cc') nguòi ghen 
mình, vì ai có tánh-nêt đúng-đân cao-
trong, vàn bi nhi'êu nguòi thù-nghich. 
Khi măt tròi moc lèn, ánh sáng chói-
lòa, khiê'n cho vô-so con ruôi tĩnh-thúc. 
Cũng vày, khi có ngiròi tro tài lón-lao, 
lô trí sáng-láng, át se có bãy sàu-bo 
bay cĩê'n cĩê đôl, can và khuáy-ray. 
Nho'u-dúc không dúng nôi vói ghen-
tuong. Vì kê ghen-tirong không muÕn 
bát chuó'C su tol-dep, nên hay tìm cách 
làm giâm tot kém dep di. 

Nên sánh ghen-luong vói loài • sâu 
làm hu bông hoa, và con mot ăn hai 
thóc-lúa. Ai có trí-khòn, há Iai muon 
bat chuóc loài sâu làm nhóp bông hoa 
nhon-dúc tinh-sach, hoăc con mot 
đuc-khoét tài-năng và cuôc vui cũa 
nguòi thiên hay sao? Kinh-thánh day 
ta tránh tánh góm-ghê áy râng: «Nê'u 
anh em có su ghen-tuo'ng cay-dáng và 
su tranh-canh trong lòngmình, thì chó 
khoe mình....vì ò cĩàu có nhũng đèu 
ghen-tuong tranh-canh áy, thì ô* đó có 
su lòn-lao và du moi thú ác» (Gia-ca 
3*: 14,16). 

Vâ lai, nguôn ghen-tuong là gì ? Ay 
là su lôt-đep cúa nguò'i khác. Câu trâ 
lòi đó khiê'n ta hô-then duòng bao! 
Thàt vây, ghen-tuong túc là nhân mình 
hèn kém nguòi khác. Tánh ay chĩ gày 
nèn su xáu-hô và trí thèm tiê'c, ta nên 
có đú tu-cách tu-trong mà phá-diêt nó 
di. Vây thì ghen-tuong ai, túc là nàng 
nguòi ay lên, nhung su nàng dó không 
có chút gì nhon-tù. 



Ghen-tirang là eó lùng moe kháp moi 
noi, và chiu duoc hét. moi thúy-thò. 
Nó moc tuoi-tol trong dõng-nòi cũng 
nhu trong vuòn nlià vua, hành-dòng 
dũ-dôi trong lòng nguòi thirgng-liru 
cũng nhu trong lòng nguò'i ha-luu. 
Vày, không ei'r sang, hèn, giàu, nghèo, 
th'ày giáo, hoc-trò, ai náy càn phâi 
chõng-cu tánh ãy, vì «lòng bình-tinh 
là sir sõng ciìa thàn-thê; còn su ghen-
ghét là dô muc xu<mg-cõt» (Châm 14: 
30). Tánh áy dê dô nhũng nguòi dày-
dãy tôi-ác nôi lèn làm Ioan nghjch 
cùng T > Ú C Chúa Trò'i, quèn lirng nhĩi'ng 
su o trên tròi. Ta phái canh-giír kêo 
nó lén vào an-núp trong lòng mình. 

(Ihen-tuong giông nhu thuôc dòc, 
làm cho nguòi mè, té nhào, ngã lòng, 
và chán dòi. Nó nhò- sir nói hành, nói 
vu mà làm hai nguò'i mình ganh-gô. 
Tánh â'y thàldai-dòl và đánggóm-ghét. 
Khòng bao giò* nó cho ngirò'i phuc nó 

duoc yên-nghí. Nó giông nhuthú rán 
cú cán mình cho dên chê't. 

Vì không ai chjunhàn mình có tánh 
ghen-tuong, nèn khó chíra bò. Hoi 
dôc-giá ! hãy nhò Chúa soi-sáng lòng 
mình, kêo có ghen-tuo'ng giáu tai dó 
chăng. Neu có, thì phâi nhò Báng 
Christ trau 'lình yêu-thuong đày lòng 
anh em, vì «tình yèu-thuong chang 
ghen-ti.)) Khi dã thàt lòng yèu nhau, 
ta 'át thn cách làm ích cho n g u ò i 
truóc mình ghen-lircrng, mà «kính ke 
mình dáng kính.)) &ó là dánh Laáng 
ducrc tánh ghen-tuo'ng, và tò mình là 
lín-đò xi'rng-dáng cúa Chúa. 

Phircrc thay Hôi-thánh nào mà muc-
su, thay giâng, cháp-su, và línTdô đèu 
yèu-lhirong nhau, đê'n nôi khòng chút 
ghen-tuong gì câ ! Nhu vày mói dũ 
treo gurong tron-ven, và dáng doi Chúa 
lái-làm dê lãnh phăn Ihuong quí-báu. 
—lià C. soqn. 


