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N H O ' L A NGUON LCTN 
/ " ' H A X G nèn coi khinh deu nhò-mon. 
^ Gân răng rihô hon cái k im, nhung 
khi (tau, có the lám rat khó chiu cho 
ngirrVi khòe-manh. Muòi trèu diro-c 
voi , khie'n không chju nôi. San-hò 
sanli l)òi nhũng con rã't nho, nlnrng có 
thc dánli dam tàu thũy rà'l lón , khi 
dung nhàm nó. Xgirõi lính manh súc 
trâi nhiíu tràn dánh dù-dòi, dã dirov 
vô-sir, song có thc bj chet vi 'vi-trùng. 
Con ngira roi inal cái dinh noi móng 
si'ít, dê'n nôi khòng sao chay noi, làm 
cho ngiròĩ cõi cũngphiii ngãchêl . Môi 
liòl dàu giúp cho cái rô diroc dày. C.hĩ 
mòt lù'i làm chi'rngcó Ihc ci'ru tòi-nho'n 
thoát vòng kho-liãi, lên cõi thiên-đàiig. 

Các giày phút nhô khác nà'o hôt cál 
vàngciia thì-giô". Môi ngày giong nhir 
dò i song nhò ; suôt dò i chí là mõt ngày 
gã'p mã'v \an liìn. Xày thì, ai dáni hõ 
phí niòt ngày, túc là fcê phung-phá; ai 
dáiu đùng mòt ngày làm vièc hàv-lia, 
túc là kê buông-tuÒng. Trái lai, ai hict 
loi-diing lírng giày plnil, nííy có Ihc Iro 
nên inôl nguòi dai-hoc-thi'rc. Có mòt 
con mo-còi kia phi'ii lioc nghe tho- rèn, 
làm vièc moi ngày mu<Vi hai g i ò ; lhf; 

mà con dó hiel loi-dung g i ò nghĩ dc 
hoc phép linh, liê'ng La-tinh, vá ticng 
(i<V-réc, dcn nòi sau dó ha mucrì năm, 
làm nèn òng lan-sĩ. Lai mòt con khác, 
khi nhô nghèo-lúng, mìia dòng, tnVi rél, 
phãi di chon khòng. Xhirng, hiet lo-i-
<lung tliì-giò- mà các trê khác hay bô 
phí. Xhir thf, liìn-lăn càu ta hoc ròng 
bièt nhiì'ii. Khi lón, trõ - nên giàu-có và 
diroc bău làm dóc-ly lai thành Xfru-
iróc. Có nhiêu ngiròi, vi biet tiê't-kièm 
thi-giò- nhir thê, nèn diro-c tan-tái trèn 
dirànchor-tr. 'W' - » - • • 

thành ngirò'i có giá-tri trong xã-hõi. 
Kìa! míiy tã'in guong sáng treo c a o 

cho ta: Sli'phcnson, Iha máy, làm v ĩ?c 
ban đêin, nhan nhũng gi(V riinh, hoc 
lay mà biêt phép lính, ph'ép do-hràng, 
Ihê mà pháp-minh duoc máy 'xe lira. 
Daguèsseau, thii-tiróng niróc Pháp xira , 
vì biet loi-dung máy giày phúl nìiih 
Iriróc khi do i iín bũa Irira, (ìă chép 
diroc inòl cuon sách lón thàt cógiá-tr i 
cho nhon-loai. Trèn măl dõng-ho, <r 
mòl Iriróng cao-dăng b è n T à y , de ràng: 
aPeriuni et impntantur,» nghĩa hĩ « T a 
clnu Irách-nhicm và phâi Irinh lai 
nhĩiiig g i ò dang qua ( l i . » Melanchlon, 
ban ciia Luthér, hay biên vàoso nhfrng 
gi(V dã ho [)hi de giuc mình sièng h'un 
hon. Iiurrill, vira làm tha rèn, virá 
chăm đùng plnĩl riinh, ke l - (p i i i hoc 
diroc miròi lám thĩr lieng co vá mói . 
Ông nói khiêin-nlnrò'ng rang: « M o i 
\'iéc tõi dã làin Ihãnh, hoác mong lám 
duoc, châng qua vì tõi nlnr con kicn, 
hang ngày làm-lung cácli nhin-nhuc, 
kicn-nhăn, nèn mói xày duo-c dông 
dĩ i l—hVi Ihèm lài , y-tuong thêm >'-
luong, thict-sir Ihcm lhiè t -s i r .» 

Các suoi nho làm nguon cho sòng cái. 
Lái tàu nh(') Iri duoc làu h'rn. K h ó p 
ngira nhô dát-dãn diroc ngira khóc sĩrc. 
( ì iong nói cách nhin tuy là deu nhõ, 
nhung có quyèn giuc ban dfiy lòng 
manh-mc hoăc thát-vong chán dò-i. 

Các sir hànli-dòng nho làm tái-licu 
cho lánh-net dúng-dán, nó giõng nlnr 
só nho dirng trên só lón vê phcp tính. 
X ó là dá tlh'r tánh-nct dáng trong hoăc 
dáng khinh. X ó giông nhir roni-rác 
tròi trèn măt sòng dòi nãv. chĩ chn 
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lòngyèu-chuòng deuthièn hoãc đèuác; 
háo cho ngiriri ta biet sô-phãn dò i đò*i 
mình sè ra sao. Ta it khi có dip làui 
vitjc lrVndèđông-loai khen là anh-hùng, 
nhirng hiíng ngày có dip láin iihieii hòn-
phàn nhc') cách trung-tín và dúng g i ò , 
tò lòng can-đâm rfit quí. 

T rong dò-i ngiriri chang có sir gì là 
nhô dàu. Hop giot nuóc Ihànli bièii; 
hop hòl cày thãnh rirng; hop hòl cát 
thành ciìii làm lííp Cira bièii. Chira các 
vi?c làm, các ỳ-tuõng trong tuòi t r | 
Ihành tiinh-net và sõ-phàn ngiròi. T a 
Ihiiy diroc các vòng xich, nhirng dău 
duôi dhi Chúa biel thòi, vì Chúa là 
Bâ'ng cai-trj nhfrng sir cuc nhô cùng 
nhir nlifrng sir oai-nghi circ h'rn vây. 
Xê'u không Ihè làin sòng cái đ l tàu-bc 
di lai, vân-tâi hàng-hóa, ban plnróc cho 
Ihien-ha, ta còn có the làin éàj suiíi bên 
duirng diri, hát suõt ngày dèni, tăng 
khách bò-hành nièt-nhoc vài hrrp nuóc. 

Đtri ngiriri là gi ? T ú c là bang nhicu 
còng-vièc nhô.giày ]ihút nhò, bon-phàn 
nhõ, vã sir tirng-lrái nhó. Có khi ta 
lir coi khinh dja-vi, lui'rng chúc-phàn 
ininli tiìni-thiròng quá, chang ai klnn 
d i i i , hi i i dè'n. Nghĩ vãy lliăt l i ìm! 
N&'u la trung-lin làmtron viècChúa dã 
đjnh, sè duoc Chúa khen và thuông. 
Bi dirirng xa, phiii di tirng buóc ; chép 
cuôn sãch, phiii viel tirng cãu. Ai 
nghièn-ciru khoa t i i ì : l - lỳ, iit phài hoc 
liìn-liĩn. Bii i la vui-vê ])han nhieu tai 
sir nh(')-nion ; hăng ngày duoe ban dãi 
li'r-te, nói liri hay, nii'n inièng cirói ; khi 
di vâng, đvrac tiè|) tho tó lòng yêu. 
Nhfrng sir vui nho dó tirc là lài-liêu 
làin thành niõt dòi yên-vui phiróc-hanh. 
Cũng vâ v, vũ-tru diìu lõn khòng xic't kè, 
nhirng chĩ bàng vò-sô vi-dieu hop lai 
inã tliành liái diít niuòn vàt. Diìu vi-
du'ii nh(') dêii nòi niìit không thè lliííj ' , 
nlnrng các nhà khoa-hoc. ipiyet rang 
inôi vi-dieu là mòt thê'-giói nhõ, bao-
gôm vò-sô nguyên-tàn circ nhô,xày-vân 
râ't niau xung-quanh trung-tâm-dièm, 
c.ũng nhu trái dsít và các hành-tinh 
xày-vììn xung-ípianh măt triri vây. 
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Xét các thièl-sirdó, ai còn dam khiiih 
nliũng dêu nhò-mon? Vì minh phi 
tirng giày phút, nèn inói bò hoài cà 
ngày ; khõng bièì tiêt-kiem tirng dòng 
xu.nên hayphung-phi dongbac ; không 
thàt-thà \ ê niiíy vièc nhô, nên lăn-lăn 
lliánh nguòi t ròm-cuó] ) ; mõi ngàyhút 
ít thuõc lá, uong vài hóp ruou, soi mãy 
khói á-phièn, làu át den mác ngliicn. 

Lam khi sir nhò thay-dòi câ so-phàn 
môt niróc lón. Tuc truyèn rang: vì 
con ngóng kêu, nên dàn Cao-lir khòng 
chiêni dirrrc niróc Rô-ma. Lai nghe 
nói vì có môt ngucri khác chfr trèn vó 
cày de trè in c h a i ; rôi có nguiri khác 
chii-ỳ xem-xét, bén phát-minh nghê in. 
Mòt nguiri đun niró'c, thã'y nìip áni 
phàp-phong trong khi nuóc sòi, bèn 
phát-minh ra niáy chay hang hoi niróc. 
Galileo thiíy cái đèn nhà-thò' dòng-dua, 
bènpbát-minh ra dòng-hõ. Kinh thièn-
ly dirrrc ra đcri, là vì con ngurri thrr làm 
nhõn-kinli, khi dang choi , deo chông 
hai kinh dè ngiim nhfrng vàt ó' xa. Ciìn 
phãi chú-y xem-xét nhfrng sir xiiy ra, 
mó'i có thè lrri-dungduoc. Khi Colum-
bus găn tói chàu Mỳ , bon Ihuy-thii thiíy 
tìm chua durrcdát, dòng lòng nhó' nhã, 
bèn dã'v lèn phan-nghjch. May thay, 
Columbus thiíy cô tròi trèn mĩú hièn, 
nèn yên-úi diiirc lòng ho. Thê' lã tir 
\ ièc iilio niiy ra ich lón cho xã-hòi. 

Muon liín-tói l iong vièc buòn-hán, 
trong mv-tliuàt, trong khoa-hoc, trong 
dòi thiêng-liêng, lliì cìĩn phài bict cãn-
thàn xeni-xét nhfrng deu n h o - m o n . 
Hoc-thirc loiii ngircri chi hi nhfrng deu 
tirng-triii và thièl-sir mà nioi dòi dã 
lììn-lan chira-chãt thêm vào, kh iendăy 
cái kho lón-lao quí-báu. Kinh-thánh 
day tii coi nhũng sir nho-mon nhir râ't 
quan-trong. Clnia Jêsus pbán : « A i 
trung-tin trong vièc riít nliõ.cfingti'ung-
tin trong viêc lón ; ai bat-nghĩa trong 
viècrá t nhò, cũng bal-nghĩa trong vièc 
l(Vn» ( L u I I ) : 10). Lai « A i hũy mõt diêu 
cuc nhõ nào trong nhfrng dieu-răn nììy, 
thi sè bi xung là circ nlio trong nirrVc 
lhiên-dàng» (Ma 5: 19).— Bà C. soqn. 


