
Xét mình 
 

Chu Vũ Vương sai người đi dò xét động tĩnh triều đình nhà Thương của vua 
Trụ, người ấy trở về báo: 

- Triều đình nhà Thương loạn rồi! 
Vũ Vương hỏi loạn đến đâu người ấythưa: 
- Người tốt không còn, người xấu đầy đường. 
Vũ Vương nói: 
- Chưa đến thời cơ. 
Người dò xét lại sang nước Thương.Ít lâu sau về báo: 
– Thương triều loạn quá rồi!  
Vũ Vương hỏi loạn đến đâu người ấy thưa: 
- Người hiền đức đều trốn hết. 
Vũ Vương nói: 
- Vẫn chưa đến thời cơ. 
Người dò xét quay lại nước Thương lần nữa.Ít lâu về báo: 
- Thương triều loạn lớn rồi! 
Vũ Vương hỏi loạn lớn thế nào người ấythưa: 
- Dân chúng oán ghét thâm gan tím ruột mà không ai dám hé răng. 
Vũ Vương vỗ án cười to: 
- Đến thời cơ rồi đó! 
Chu Vũ Vương tìm đến ông Lã thái công bàn mưu phạt Trụ. Lã thái công bàn: 
– Tiểu nhân đầy đường thì nhân mạng rẻ rúng, người hiền trốn hết thì kỷ 

cương tan tành, dân chúng oán ghét không dám kêu than là chính trị hà khắc 
quá độ, cử binh tất thắng lớn. 

Chu Vũ Vương điểm ba ngàn tinh binh tiến đánh nhà Thương, thế như chẻ tre, 
chỉ vài hôm đã bắt sống Trụ vương, tiêu diệt nhà Thương. 

Áp dụng chuyện trên vào việc xét mình: – khi không còn thói quen tốt, ta hư 
hỏng - khi nhân đức mất hết, ta hư hoại –khi chán nản, thất vọng và buông xuôi, 
ta hư mất. 

Khi ta chỉ toàn thói xấu (người xấu đầy đường) ta sẽ rẻ rúng mọi giá trị đạo 
đức. 

Khi nhân đức không còn (người hiền đức trốn hết) ta sẽ coi thường giới răn, lẽ 
phải. 

Khi chán nản, thất vọng và buông xuôi (đồ thán sinh linh nhưng vì sợ không 
đám hé răng) ta mất cả niềm tin vào Chúa (như Giuđa xưa). 

3 bước tự soi trên kiến hiệu cho việc tu đức, việc dạy trẻ, việc quan sát một tập 
thể… vì đó là quỷ kế 3 bước ma quỷ “tá đao sát nhân” (mượn dao giết người) 
dùng chính tay ta giết ta. 

Tránh quỷ kế ta nhớ quy luật: “đất trống thì cỏ mọc” qua lời Chúa dạy “Khi 
thần ô uế xuất khỏi một người…” (Lc 11,24) để năng trồng nết tốt và nhân đức; 



tránh quỷ kế xa hơn ta nhớ: sạch tội chưa đủ, phải tích cực dấn bước theo Chúa 
“Ai không đi với Ta là chống lại Ta, kẻ không cùng Ta tích cóp là phá tán” (Lc 
11,23). Xem ra Kitô hữu không phải là những kẻ an nhàn. 
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