
Luật Sư Không Nói Dối 
 
 
Một vị luật sư có một vợ và 12 đứa con phải dọn nhà đi nơi khác vì khế ước mướn căn nhà gia đình ông đang 
ở gần hết hạn; nhưng ông ta lại không thể tìm ra được một căn nhà khác để mướn chỉ vì khi ông nói ông có 
12 đứa con thì không ai chịu cho mướn nhà nữa, lý do là vì chú nhà sợ những đứa con ông sẽ phá nhà của 
họ. 
 
Ông luật sư không thể nói ông không có con, ông không thể nói dối, nói cho cùng ra, luật sư làm sao nói dối 
được? Cuối cùng ông nẩy ra một sáng kiến: Ông bảo vợ và 11 đứa con của ông ra nghĩa địa mà đi dạo chơi. 
Ông và đứa bé còn lại cùng đi coi nhà với nhân viên địa ốc. 
 
Ông tìm được một căn nhà vừa ý và nhân viên địa ốc hỏi ông, “Ông có bao nhiêu đứa con?” Ông bèn trả lời, 
“12 đứa.” Nhân viên địa ốc lại hỏi, “Thế những đứa kia đâu?” Với ánh mắt buồn buồn, ông trả lời, “chúng đang 
ở trong nghiã địa cùng với mẹ chúng.” 
 
Đó lá cách để ông mướn được can nhà má không phải nói dối. 
 
Bài học Luân Lý: 
Ta không cần phải nói dối, chỉ cần dùng đúng chữ. 
Luật Sư họ không nói dối… Họ chỉ có óc sang tạo mà thôi. 
 
 
Hdtxđ dịch từ bài dưới đây: 
 
 

Lawyers Don't Lie. 
 
 
A lawyer had a wife and 12 children and needed to move as his rental agreement was coming to an end for the 
home where he lived but was having difficulty in finding a new home. When he said he had 12 children, no one 
would rent a home to him because they knew that the children would destroy the home. 
 
He could not say that he had no children, he could not lie, after all, lawyers cannot and do not lie. 
So, he had an idea : he sent his wife for a walk to the cemetery with 11 children. He took the remaining one 
with him to see homes with the real estate agent. 
  
He liked one of the homes and the agent asked: "how many children do you have?” He answered: "12 children. 
The agent asked "where are the others?” The lawyer answered, with a sad look, "they are in the cemetery with 
their mother.” 
  
And that's the way he was able to rent a home for his family without lying. 
  
Moral :  
It is not necessary to lie, one only has to  choose the right words.  
Lawyers don't lie ...they are creative ... 
 


