
Người Thiếu Phụ và Ba Tên Trộm 
 
 
Có một thiếu phụ dắt theo một con lừa và một con dê rừng vào thành để bán, trên cổ của con dê rừng có đeo 
một cái lục lạc. Cuối cùng cả dê và lừa, thậm chí ngay cả quần áo trên người đều bị trộm mất. Rốt cuộc 
chuyện gì đã xảy ra? 
                                                                 
Có ba tên trộm đã nhìn thấy, một tên trong số đó nói: “Tôi sẽ đi ăn trộm con dê rừng mà thiếu phụ kia sẽ 
không hay biết gì cả”. Một tên trộm khác nói: “Tôi sẽ dắt trộm con lừa ngay từ trong tay người thiếu phụ kia”. 
Tên trộm thứ ba nói: “Cái này có khó gì, tôi có thể lấy trộm hết toàn bộ quần áo đang mặc trên người thiếu phụ 
kia”. 
  
Tên trộm thứ nhất ngay tại chỗ rẽ của con đường đã lén lén đến gần con dê rừng, cởi bỏ cái lục lạc xuống, 
buộc vào đuôi con lừa, sau đó dắt con dê rừng đi. Người thiếu phụ nhìn quanh một lượt, phát hiện dê rừng 
không thấy đâu nữa, liền bắt đầu tìm kiếm. Tên trộm thứ hai đi đến trước mặt thiếu phụ, hỏi bà đang tìm kiếm 
gì, thiếu phụ nói bà đã bị mất một con dê rừng. Tên trộm nói: “Tôi đã nhìn thấy, vừa nãy có một người dắt theo 
một con dê rừng đi ra khỏi khu rừng này, bây giờ vẫn còn có thể đuổi kịp được”. Thiếu phụ nhờ người này giữ 
con lừa thay bà, còn mình thì đuổi theo lấy lại con dê rừng. Tên trộm thứ hai bèn dắt trộm con lừa đi mất. 
  
Người thiếu phụ từ trong rừng trở về, con lừa cũng không thấy đâu nữa, vừa đi đường vừa khóc, đang đi 
đang đi, bà nhìn thấy bên cái đầm nước có một người ngồi đó, cũng đang khóc. Thiếu phụ hỏi anh ta chuyện 
gì đã xảy ra. Người đó liền nói, anh ta đã làm rớt một cái túi sách đựng vàng xuống hồ, ai mà giúp anh ta vớt 
được túi vàng lên thì sẽ được tặng hai thỏi vàng. Thiếu phụ hỏi sao anh không xuống vớt cái túi đó lên. Người 
đó nói: “Tôi sợ nước, bởi vì tôi vốn không biết bơi, chị vớt túi vàng lên đây, tôi hứa sẽ tặng cho chị đó hai thỏi 
vàng”. 
  
Người thiếu phụ nghĩ thầm trong lòng: “vì người ta đã lấy trộm mất con dê rừng và lừa của mình, nên ông trời 
mới ban may mắn cho mình”. Thế là, bà liền cởi bỏ quần áo bên ngoài, lặn xuống nước. Nhưng dù cố gắng 
đến mấy bà cũng tìm không được túi vàng kia. Bà từ dưới nước bước lên bờ thì không còn thấy quần áo đâu 
nữa. Thì ra tên trộm thứ ba đã lấy trộm quần áo của bà đi mất. 
 
  
Lời Bình: Ba cạm bẫy lớn của đời người là sơ suất, cả tin và tham lam. Thế gian đầy những giả tướng làm mê 
hoặc con người nên ta cần cẩn thận không được sơ suất, không nên nhẹ dạ cả tin người khác và tham lam 
nếu không sẽ bị lừa gạt và mất hết của. 
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