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Đúng lúc đó thì ông lão ân nhân đã bước ra nói nhỏ 
vào tai bà: 
─ Bà đừng vội nóng.  Tất cả vốn liếng mà tôi 

giúp bà đều là tiền bạc của ông Phương đây 
cả.  

Bà Bính Cung nghe nói thế thì quay lại nhìn chăm 
chăm vào mặt Đình Phương, miệng ú ớ: 
─ Trời ơi, thế mà lâu nay tôi không nghĩ ra... 
Đoạn bà gọi các con lại để tạ ơn vị ân nhân đã giúp 
gia đình bà vượt qua cảnh khốn cùng.  Song Đình 
Phương xua tay gạt đi: 
─ Ấy, xin chị và các cháu đừng như thế.  Tôi vẫn 

nhớ lời hứa với anh nhà trước lúc nhắm mắt.  
Trên đời này không có gì đáng quý bằng chữ 
“Nghĩa” mà. 
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Khi xưa ở Thanh Hóa, có một người phú hộ tên là 
Nguyễn Đình Phương.  Ông là người hào hiệp, nên 
khi có ai túng thiếu đến nhờ vả, ông sẵn lòng chu 
cấp hay cho vay mượn.  Ông có một người bạn cố 
tri tên là Trần Bính Cung, làm nghề buôn gỗ.  Gia 
đình Bính Cung rất nghèo nên thường được Đình 
Phương giúp đỡ và cho vay mượn tiền. 
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Một hôm, Bính Cung bị bệnh nặng nằm liệt 
giường.  Biết mình sắp chết, Bính Cung cho mời 
bạn tới và nói: 
─ Tôi nợ của anh một số tiền lớn mà chưa trả.  

Ngôi nhà này coi như là gán món nợ ấy.  Xin 
anh tiếp tục giúp đỡ gia đình tôi.  

Đình Phương liền nói: 
─ Anh đừng nói thế!  Tình nghĩa mới là cái đáng 

quý, còn tiền bạc nào có nghĩa lý gì.  Sau này, 
dù có thế nào đi nữa, tôi cũng xin gắng sức 
giúp đỡ gia đình anh. 
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Tám năm trôi qua, một hôm, nhà Bính Cung chuẩn 
bị lễ cưới cho người con gái.  Giữa lúc tiệc cưới 
vui vẻ, bà Bính Cung thấy bóng ai quen đứng trước 
cửa.  Bà liền tiến ra cửa, thì ra đó là Nguyễn Đình 
Phương.  Bà thầm nghĩ: 
─ Chẳng hiểu gã bạn bất nghĩa này còn đến đây 

làm gì nhỉ? 
Tuy vậy, vì lịch sự và đang có khách nên bà Bính 
Cung cũng ra đón ông và chua chát nói: 
─ Bác hôm nay cũng đến đây ư?  Tôi tưởng rằng 

bác quên chúng tôi đã lâu rồi.  
Đình Phương vẫn từ tốn cười mà không trả lời. 
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Bà Bính Cung không ngờ một lão thợ dệt sồi ở 
xóm lại tỏ ra hào hiệp hơn Nguyễn Đình Phương.  
Ông xuất tiền mua khung cửi và mọi đồ nghề khác 
để cho bà học dệt.  Chẳng mấy chốc họ đã có vải 
đem ra chợ bán và dành dụm được tiền đem đi 
chuộc lại căn nhà.  Họ lờ hẳn Đình Phương, coi 
như người xa lạ. 
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Sau khi Bính Cung qua đời, Đình Phương tỏ ra là 
người giữ lời hứa của mình.  Ông bỏ tiền ra làm 
đám tang cho bạn chu đáo và còn sốt sắng giúp đỡ 
gia đình bạn.  Làng xóm đều khen ngợi việc làm 
của ông. 
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Nhưng dần dà sự giúp đỡ của Đình Phương cứ thưa 
bớt đi.  Một hôm,  khi gặp mặt Đình Phương, bà 
Bính Cung nói: 
─ Mẹ con chúng tôi đói no là nhờ bác.  Mong 

bác rộng tay giúp đỡ cho chúng tôi. 
Đình Phương nghe vậy liền vội vàng từ chối: 
─ Làm sao có thể lo cho gia đình chị mãi được?  

Không khéo tôi phải bán ngôi nhà của chị để 
trang trải vài món nợ nữa đấy! 

Nghe nói vậy bà Bính Cung đành gạt nước mắt ra 
về và kể lại sự tình cho mọi người trong nhà nghe. 
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Cả nhà ngồi lại khóc rấm rứt.  Đúng lúc đó thì có 
một ông lão lối xóm chạy đến hỏi chuyện.  Bà Bính 
Cung kể lại đầu đuôi từ lúc tình bạn đậm đà, cho 
đến những câu trả lời tuyệt tình vừa rồi của Đình 
Phương. 
Nghe bà khóc, ông lão hỏi: 
─ Bà và các cháu đây có biết dệt vải không?  

Nếu bà quyết chí thì tôi xin truyền cái nghề 
này cho bà.  Còn vốn liếng thì tôi sẽ cố giúp, 
sau này bà khá giả sẽ hoàn lại cũng được. 

 


