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Nhắn gửi từ trái tim

C uộc đời là một quyển sách mà bản thân mỗi người là nhân vật 

chính. Có bao giờ chúng ta tự hỏi: Quyển sách đời mình liệu có ý 

nghĩa, hay chỉ lặp đi lặp lại những câu chuyện tẻ nhạt từ sinh ra cho 

đến chết đi? Liệu nhân vật Ta có trưởng thành qua từng chương sách, hay chỉ 

tồn tại một cách vô hồn đợi lúc hết vai?

Trưởng thành, có phải là vơ vét thật nhiều tiện nghi, vun vén thật nhiều 

thành tựu? Nếu là như vậy, liệu quyển sách có còn sự hài hòa giữa con người 

với con người, với thế giới? Liệu quyển sách có chứa đựng những điều cao 

cả, rộng lớn và con người có còn hướng tới bầu trời, hay mãi tự giam cầm 

trong một xó lòng chật chội, chỉ vừa đủ chỗ cho những toan tính cá nhân?

Trong lịch sử nhân loại, có những người mà quyển sách đời họ là áng 

văn bất hủ, là thiên kinh soi sáng đến muôn đời. Họ là bậc vĩ nhân, đã sống, 

đã trưởng thành. Sự trưởng thành của họ không thông qua việc vun vén thật 

nhiều cho cái Ta, mà bằng cách vun bồi cho thế giới. Họ không tách mình khỏi 

thế giới, mà hòa mình vào thế giới rồi cùng thế giới trưởng thành. Bên cạnh đó, 

có những người cũng tài năng phi thường, cũng tạo ra bước ngoặt lịch sử, 

thậm chí làm thay đổi vận mệnh nhân loại. Song, thay đổi đó có ích hay có 

hại? Hiến tặng hay chiếm hữu? Vì sự an vui, hạnh phúc của nhiều người hay 

vì thỏa mãn tham vọng cá nhân? Điều đó quyết định họ có thực sự trưởng 

thành về nhân cách.

Bộ truyện Trưởng thành cùng vĩ nhân mở ra những trang sách 

của những con người như vậy. Đọc Trưởng thành cùng vĩ nhân, chúng ta sẽ 

được hòa mình vào hành trình trưởng thành của những nhân vật lừng danh 

từ cổ chí kim. Người đầy đủ tài, đức là bậc vĩ nhân sống mãi với thời gian, là 

tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo, học tập. Còn người thiếu đức, thì 

dù có tài cũng là vết xe đổ cần tránh lao theo. 

Sau mỗi câu chuyện, chúng ta sẽ được thử thách trí não với phần phân 

tích nhân quả. Trả lời những câu hỏi tư duy giúp đào sâu hơn vào cuộc đời 

nhân vật, từ đó đúc kết được bài học cho riêng mình và học cách ứng dụng 

vào đời sống, ngay từ những điều nhỏ nhất. Còn với những nhân vật cần 

tránh noi theo, chúng ta sẽ cùng đưa ra những góc nhìn khách quan, để thấy 

nguyên nhân bên trong dẫn đến sai lầm của họ. 

Như đã nói, mỗi người phải vừa đọc, vừa viết quyển sách đời mình. 

Song, bên cạnh đó cũng cần nghiền ngẫm quyển sách cuộc đời người khác 

để lấy kinh nghiệm của họ làm vốn sống cho mình. Trưởng thành cùng vĩ 

nhân là hành trang vào đời của thế hệ tương lai.

Đặc biệt bộ sách có công dụng:

• Cha mẹ hướng nghiệp cho con.

• Bản thân tự định hướng tương lai.
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GIEO HẠT CÙNG VĨ NHÂN - Bộ sách tập hợp những tích 

truyện ngắn lý thú và bổ ích, phù hợp để các bạn dành 5-10 phút 

mỗi ngày tìm hiểu về các vĩ nhân.

TRƯỞNG THÀNH CÙNG VĨ NHÂN - Bộ sách là những câu 

chuyện xuyên suốt cuộc đời các danh nhân. Hãy cùng phiêu lưu 

về quá khứ khám phá những câu chuyện mới lạ nhé.

Mời các bạn cùng đón đọc!

Giới thiệu chủ đề

N gười đứng đầu một quốc gia là người có trong tay quyền lực. Dù là 

toàn bộ hay một phần thì quyền lực ấy chỉ thực sự giá trị khi được sử 

dụng để mang lại an vui, hạnh phúc cho nhân dân. Để làm được điều 

đó, người đứng đầu phải có trí tuệ và đạo đức. Thiếu một trong hai, quyền lực 

sẽ là con sóng nhấn chìm người nắm giữ nó và hủy hoại cả một quốc gia.

Trong chủ đề NHỮNG VỊ LÃNH TỤ, chúng ta sẽ được tìm hiểu về cuộc 

đời của những vị lãnh tụ quốc gia, từ những vị hiền đức đến những gã chúa 

tể khét tiếng tàn bạo trong lịch sử. Bạn hãy tìm hiểu và so sánh cách lãnh 

đạo của các nhân vật lịch sử dưới đây nhé!

Abraham Lincoln - Người hùng xoá bỏ chế độ nô lệ

George Washington - Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ

Benjamin Franklin - Vị lãnh tụ không chức danh của “xứ cờ hoa”

Nelson Mandela - Vị lãnh tụ vĩ đại với 27 năm ngục tù

Tần Thủy Hoàng - Vị Hoàng đế với bí ẩn ngàn năm chưa có lời giải

Alexander Đại đế - Chiến thần huyền thoại bách chiến bách thắng

Nhà Lý - Trần - Triều đại hùng cường bậc nhất lịch sử Việt Nam 

(Các vị vua nhà Trần được kể trong chủ đề sau các bạn nhé!)
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Vị Hoàng đế
gom thâu lục quốc

N hắc đến các vị Hoàng đế tàn bạo nhất Trung Quốc, không ai không 

biết đến cái tên Tần Thủy Hoàng. Thế nhưng, bên cạnh danh xưng 

là vị Hoàng đế máu lạnh bậc nhất, ông cũng được biết đến là một 

người toàn tài và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông 

có công thống nhất toàn vẹn giang sơn, lãnh thổ, chấm dứt thời kỳ chiến 

tranh liên miên và tạo ra một nền móng vững chắc, tạo đà cho Trung Quốc 

phát triển hùng mạnh như ngày hôm nay. 

Hơn 2000 năm đã trôi qua, thế nhưng tiếng tăm về công trạng của Tần 

Thủy Hoàng lẫn những công trình được xây dựng dưới thời ông trị vì vẫn 

trường tồn theo thời gian. Điển hình là hai công trình khổng lồ: Vạn Lý 

Trường Thành và khu lăng mộ được bảo vệ bởi đội quân đất nung có kích 

thước như người thật. Hai công trình đồ sộ đã cướp mất sinh mạng của 

hàng vạn người, nỗi oán hận của người dân chồng chất như núi. Những lời 

đồn đoán về oan hồn đòi mạng khiến Tần Thủy Hoàng oai phong lẫm liệt 

sống đoạn đời còn lại trong lo sợ và u mê tìm kiếm thuốc trường sinh. Ngày 

nay, Vạn Lý Trường Thành trở thành một kỳ quan thế giới, thu hút rất nhiều 

người đến tham quan bởi các bí ẩn mà ngày nay các nhà khảo cổ và nhà khoa 

học vẫn chưa tìm hiểu hết. 

Cuộc đời Tần Thủy Hoàng cũng 

giống như hai công trình kia. 

Tuy vang danh nhưng chứa 

đựng nhiều bí ẩn và bi thương. 

Các bạn có tò mò muốn tìm 

hiểu không? Hãy cùng tớ lật 

sang trang để khám phá về 

cuộc đời của ông nhé!
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Doanh Chính ra đời 
tại nước Triệu, là 

dòng dõi nước Tần. 

Cả gia đình làm con 
tin để hòa hoãn 

giao tranh

Doanh Chính lưu 
lạc trong dân gian, 
thay tên đổi họ để 

lẩn trốn, làm nô bộc 
để sống qua ngày. 

Bị đánh đập, ức hiếp 
suốt 7 năm, luôn 
sống trong sợ hãi

8 tuổi, Doanh 
Chính và mẹ được 
đón về nước Tần, 
lên ngôi thế tử. 

Thân thế bị đàm 
tiếu. Lòng đa nghi, 
vô cảm nảy sinh

13 tuổi, vua cha băng 
hà, Doanh Chính kế 

thừa ngai vàng lấy hiệu 
là Tần Vương. Tướng 

quốc Lã Bất Vi đứng ra 
nhiếp chính. 

Mẫu hậu và Lã Bất Vi tư 
thông qua lại, lòng hận 
thù bắt đầu nảy sinh.

21 tuổi, Tần Vương chính 
thức nắm quyền binh, giải 

quyết việc triều chính và tiêu 
diệt phản loạn trong triều. 

Giết cha dượng và 2 em, bức 
chết Lã Bất Vi, giết 83 người 
ức hiếp lúc nhỏ và 27 người 
can gián, giam giữ mẫu hậu

Tần Vương cải cách 
triều chính, rèn 

luyện binh sĩ và đem 
quân chinh phạt sáu 

nước chư hầu. 
Chưa đầy 10 năm, 
thống nhất toàn bộ 
lãnh thổ Trung Hoa.

2 - 7 tuổi

246 TCN

Cột mốc cuộc đời của 
Tần Thủy Hoàng (Doanh Chính)

259 TCN
251 TCN 238 TCN

38 tuổi, Tần Vương 
chính thức xưng đế, lấy 
hiệu Tần Thủy Hoàng, 
lập ra triều đại phong 

kiến tập quyền đầu tiên 
trong lịch sử Trung Hoa. 

Từng bước thực hiện 
chính sách “ngu dân”, ra 
lệnh đốt sách thánh hiền 
và chôn sống những học 

giả uyên bác.

Hoàng Đế u mê tìm kiếm thuốc trường 
sinh bất tử (làm thiệt mạng 6000 người) 
và thúc ép xây dựng lên những công 

trình lớn: Vạn Lý Trường Thành (50 vạn 
nhân công), 12 tượng đồng (3000 nhân 

công), cung A Phòng, Lăng mộ và đội 
quân đất nung (70 vạn nhân công). 

Quá trình xây dựng đã làm thiệt mạng 
hàng trăm vạn con người, nỗi ai oán 

chất chồng như núi.

Tần Thủy Hoàng 
chết nơi hẻo lánh, 1 
tháng sau mới được 

chôn cất. 
Bị hoạn quan thay 
đổi chiếu chỉ, đưa 

người khác lên ngôi.

Sau khi ông mất, 
nhà Tần chỉ tồn 

tại vỏn vẹn thêm 
ba năm. 

Con cái chém giết 
lẫn nhau, nhà Tần 
không còn người 

nối dõi, khởi nghĩa 
nổi lên khắp nơi.

221 TCN

 38 - 48 tuổi

210 TCN

Tần Thủy Hoàng

 21 - 27 tuổi
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Thuở ấu thơ bị bắt nạt 
ở đất khách quê người

X  ưa kia, có một thiếu niên tên là Doanh Dị Nhân, một người có tài 

có đức thuộc dòng dõi vua chúa nước Tần. Nhưng mẹ chỉ là một 

tiểu thiếp bị thất sủng, không được thế tử đương triều thương 

yêu. Nhân lúc hai nước đang mâu thuẫn, cha ép buộc cậu qua nước Triệu 

làm con tin và phải sống tại vùng đất hẻo lánh, thiếu thốn tiện nghi để 

hòa hoãn giao tranh. Một mình Dị Nhân bơ vơ không chỗ nương tựa, 

suốt ngày nhìn về nước Tần mà lòng quặn đau, muốn về quê mẹ đất cha 

nhưng không có bất cứ lý do gì để xin về.

Ở tại nước Triệu, thân thế của Dị Nhân nhanh chóng “lọt vào tầm ngắm” của 

Lã Bất Vi - vốn là một thương nhân thủ đoạn, luôn ấp ủ âm mưu “buôn vua bán 

chúa” để trục lợi. Lã Bất Vi muốn tranh thủ cảm tình của Dị Nhân bèn mời cậu 

về phủ và dâng tặng vàng bạc lụa là, cao lương mỹ vị. Mặt khác, y tính kế giúp 

Dị Nhân trở về cố hương, đoạt ngôi thế tử nước Tần, còn y thì nhờ đó mà một 

bước lên mây.

Trong phủ Lã Bất Vi có người tiểu thiếp tên là Triệu Cơ, không những sắc 

nước hương trời mà còn có tài đàn hay múa giỏi khiến cho không biết bao nhiêu 

chàng trai say đắm. Qua vài lần cố ý đẩy thuyền, biết được Dị Nhân đã phải lòng 

Triệu Cơ, Lã Bất Vi liền chớp lấy cơ hội dâng nàng Triệu Cơ đa tình cho công tử 

nước Tần.  Âm mưu của Lã Bất Vi từng bước trót lọt. Bởi trong bụng Triệu Cơ 

vốn đã có cốt nhục của y. Những khi thấy Triệu 

Cơ có biểu hiện lo lắng, Lã Bất Vi đều 

thủ thỉ trấn an: “Doanh Dị Nhân hiện 

nay là cháu vua Tần. Ta đang lên kế 

hoạch giúp hắn tranh ngôi báu. Chi 

bằng để cho giọt máu của ta theo 

nàng vào cung. Nếu may mắn sinh 

con trai, thì đó là trời phù hộ cho Lã 

Bất Vi này. Nó sẽ làm vua nước Đại 

Tần, tạo nên danh tiếng muôn đời 

cho dòng họ Lã ta đây. Ha ha ha”.
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Đồng thuận với suy nghĩ của Lã Bất Vi, Triệu Cơ dần không còn e ngại. Hai 

người tựa vào nhau, mơ về ngày nắm gọn trong tay danh vọng, quyền lực, thay 

dòng đổi giống cả một triều đại. 

Ít lâu sau, Triệu Cơ lâm bồn và sinh ra Doanh Chính (tức Tần Thủy Hoàng 

sau này). Người cha Doanh Dị Nhân nghiễm nhiên chẳng hay biết sự thật, nên 

hết mực yêu thương cậu. 

Hai năm sau đó, bỏ mặc con cháu mình đang là con tin, nước Tần phát lệnh 

tấn công, càn quét nước Triệu. Trong lúc cùng quẫn, tướng nước Triệu muốn 

giết gia đình Dị Nhân để trút giận nhưng may thay Lã Bất Vi cao tay đã lập kế từ 

trước đó. Dị Nhân kịp thời chạy thoát thân về nước Tần. Lần này là ơn cứu mạng 

nên gã thương buôn đã lấy được lòng tin tuyệt đối của Dị Nhân.

Tuy nhiên, Triệu Cơ và Doanh Chính 

không kịp trốn theo, phải ở 

lại nước Triệu. Năm ấy 

Doanh Chính chỉ mới 

hai tuổi đã phải theo 

mẹ đổi họ. Bảy năm 

trời lẩn trốn trong 

dân gian, hai mẹ 

con phải làm nô 

lệ, tạp dịch để kiếm 

sống qua ngày, chịu đủ 

đắng cay tủi nhục. Suốt tuổi 

ấu thơ Doanh Chính liên 

tục bị bắt nạt, từ người lớn đến trẻ nhỏ nước Triệu chửi 

rủa và đánh đập cậu không thương tiếc. Đêm 

đêm cậu thường rúc vào góc tường, 

nước mắt lăn dài trên má. Nỗi sợ hãi 

xen lẫn uất hận bủa vây, 

cậu cảm thấy cuộc 

sống này thật là 

khốn khổ. 

Chờ đợi mãi, 

đến khi cha cậu 

là Doanh Dị Nhân 

đường hoàng lên ngôi thế tử, 

hai mẹ con mới được đón về nước Tần. Với 

một đứa trẻ, bảy năm bị chà đạp ấy như một cực hình, vì thế Doanh Chính ấp ủ 

lòng thù hận khôn nguôi đối với người dân nước Triệu. Sau này, khi Doanh Chính 

trở về nước Tần và ngồi lên ngai vàng, ông liền xua quân chinh phạt nước Triệu, 

tàn sát tất cả những người đã từng bắt nạt ông thuở bé. Mối hận thù nuôi lớn 

một đứa trẻ, để rồi Trung Hoa xuất hiện một tên bạo chúa vang danh ngàn đời.

Lấy thù báo thù bao giờ mới dứt. 

- Ngạn ngữ cổ -
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Bị nghi ngờ về xuất thân 

Đ  oàn tùy tùng rước hai mẹ con Doanh Chính ngày đi đêm nghỉ. Ngồi 

trên kiệu, Doanh Chính đưa mắt nhìn ngắm cảnh núi rừng trùng điệp. 

Không ngờ sau bao năm sống trong cảnh nghèo khó, bị chà đạp trong 

tủi nhục, vậy mà giờ cậu lại được mặc áo gấm thêu hoa, ngồi trên kiệu gỗ trầm, 

có người hầu kẻ hạ. Doanh Chính tựa đầu vào ghế, khép hờ đôi mắt nghĩ đến 

cuộc sống sung túc có cả cha và mẹ sau này.

Hành trình kéo dài suốt nhiều tuần lễ, cuối cùng đoàn người cũng về đến 

lãnh thổ nước Tần. Thế tử Dị Nhân đích thân đến đón. Nhưng không chỉ có mỗi 

thế tử vui niềm vui hội ngộ, mà còn có một kẻ lặng lẽ đứng sau vui mừng khôn 

xiết. Đó chính là Lã Bất Vi. 

Mỗi lần vào cung bẩm tấu thế tử, ông ta đều thăm hỏi Triệu Cơ và hết sức 

quan tâm tới chuyện ăn học của Doanh Chính. Để có thể thường xuyên gặp 

nhau và bồi dưỡng tình cảm của con đối với “cha”, Triệu Cơ luôn nhắc Doanh 

Chính nhớ lại công ơn sâu nặng của Lã Bất Vi đã từng hết lòng giúp đỡ gia đình 

cậu. Do vậy, Doanh Chính dần mở lòng tiếp nhận tình cảm của Lã Bất Vi như 

trọng phụ - người quan trọng sau cha. Ngày ngày, cậu đều nỗ lực chăm chỉ đọc 

sách, học tập, quyết chí mở mang cơ nghiệp nhà Tần.

Một thời gian sau Dị Nhân lên ngôi vua lấy hiệu Tần Trang Tương Vương, lập 

tức phong ân nhân Lã Bất Vi làm tướng quốc. Chiếu theo lệ, Doanh Chính cũng 

lên ngôi thế tử. Tuy nhiên, lúc này Doanh Chính lại bị một số quan lại trong triều 

phản đối vì cho rằng cậu không 

phải máu mủ của vua mà là con 

trai của Lã Bất Vi. Bởi lẽ, trước 

khi Triệu Cơ trở thành vợ của 

Dị Nhân, bà là một tiểu thiếp 

của Lã Bất Vi. Nhiều người cho 

rằng Triệu Cơ đã mang thai từ 

trước. Tuy nhiên, cũng có một 

số quan lại triều đình vẫn tin 

Doanh Chính là con của vua 

và hết lòng ủng hộ cậu.
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Sau khi  lên ngôi , 

công việc nội trị và ngoại 

giao chồng chất làm cho 

vua nước Tần phải vắt 

kiệt sức lo nghĩ, dẫn đến 

sức khỏe ngày càng suy 

nhược, không thuốc tiên 

nào vực dậy được. Vì vậy, 

ngài chỉ tại vị được ba 

năm thì bệnh nặng băng 

hà. Doanh Chính lúc ấy 

mười ba tuổi kế vị cha, trở 

thành vị vua trẻ nhất trong lịch sử của nước Tần. Mẹ của Tần Vương là Triệu Cơ 

nghiễm nhiên trở thành thái hậu khi chưa đến tuổi ba mươi. Bà ủng hộ Lã Bất Vi 

thay Doanh Chính nắm toàn bộ sự vụ triều chính, chu toàn trong ngoài. Lã Bất 

Vi đã đạt được tham vọng ấp ủ bấy lâu, nên ra sức lạm quyền, thế lực bản thân 

vì thế mà ngày càng hùng mạnh.

Thời gian đó, Tần Vương vẫn phải chịu nỗi nhục “con riêng”, trong cung không 

ít lời gièm pha, ngay cả bọn trẻ con cũng dám đùa cợt, chế giễu. Tần Vương quả 

thật có tiếng nhưng lại không có quyền, lời nói của một đứa trẻ, không mấy ai 

quan tâm. Với cá tính mạnh mẽ nên đương nhiên cậu không chịu nhẫn nhịn mà 

thường xuyên đánh nhau tới u đầu, mẻ trán. Mặc dù rất căm ghét lũ người hay 

hùa nhau chế giễu, nhưng chính Tần Vương nhiều lúc cũng nghi hoặc về xuất thân 

của mình. Số là nhiều lần cậu thấy mẹ quá thân mật với tướng quốc. Đôi khi họ 

còn liếc mắt đưa tình với nhau ngay trước mặt quần thần. Tần Vương cảm thấy 

vô cùng xấu hổ, dần dần trở nên căm hận Lã Bất Vi và thầm thề rằng sau khi nắm 

được quyền binh, việc đầu tiên là phải trừng trị tên cáo già Lã Bất Vi. 

Từ ngày lên ngôi, tuy mọi việc chính sự quan trọng đều do Thái hậu Triệu 

Cơ cùng trọng phụ, tức Thừa tướng Lã Bất Vi chủ trì. Nhưng Tần Vương luôn ý 

thức trau dồi, nghiêm túc phát triển bản thân về mọi mặt. Sự chín muồi quá sớm 

về tư tưởng và trách nhiệm làm cho cậu nặng về lý trí hơn tình cảm, sắc lạnh và 

hà khắc nhiều hơn nhiệt tình, hòa ái. Dần dà ai trông thấy Tần Vương cũng phải 

nép mình kính sợ. 

Về sau, khi Tần Vương tới tuổi thiếu niên, Lã Bất Vi sợ cứ qua lại với Thái 

hậu Triệu Cơ sẽ mang vạ, bèn sai thân tín là Lao Ái giả làm thái giám, rồi dâng 

lên cho Thái hậu Triệu Cơ để ngày đêm hầu hạ bà. Ai ngờ rằng từ đó, Triệu Cơ và 

Lao Ái lén lút qua lại, tìm cách ra ở riêng tại cung Đại Trịnh, 

lại còn sinh được hai người con trai. Quý tử vừa chào đời, 

Lao Ái liền đem hai đứa con giấu đi, định lập mưu hại 

Tần Vương chết thì lập con hắn làm vua. 

Không lâu sau Tần Vương phát giác ra việc 

này liền nổi cơn thịnh nộ, máu lửa sục sôi, lập 

tức truy cùng đuổi tận như lang sói săn giết 

con mồi. Tần Vương trừng trị trên dưới ba họ 

nhà Lao Ái cùng hai đứa con riêng trước mặt 

mẹ mình, đồng thời phế truất thái hậu, ra lệnh giam bà 

vào lãnh cung, cắt mọi vinh hoa phú quý và tuyệt nhiên 

không cho bà tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai nữa.
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Hệ quả của sự nóng vội

V   iệc Tần Vương giết hai người em một cách dã man và giam giữ 

mẹ như tù nhân gây nên làn sóng bất bình trong dân chúng. 

Trong sự việc này, có tận hai mươi bảy người chính trực lên 

tiếng khuyên can, bênh vực thái hậu liền bị nhận ngay án tử. Thi thể còn 

bị chất đống, phơi trước bàn dân thiên hạ để răn đe.

Bấy giờ ở tận nước Tề xa xôi có một đại trượng phu tên là Mao Tiêu. Nghe 

chuyện Tần Vương ngỗ nghịch phế mẹ, Mao Tiêu bất chấp sống chết, lặn lội đến 

nước Tần, xin gặp nhà vua để nói hộ cho Thái hậu Triệu Cơ.

Tần vương nghĩ rằng người trong nước lên tiếng thì còn hiểu được, đằng 

này Mao Tiêu là dân nước khác, chẳng dính líu gì, lại dám đem thân thách thức 

quyền lực vua Tần. Sau một hồi nghĩ suy, ngài muốn biết người rỗi hơi kia sẽ nói 

những gì, bèn nghiêm mặt tiếp kiến. Mao Tiêu bước vào, hành lễ bái kiến, rồi 

thong thả tự nhiên:

“Hạ thần là dân đen nước Tề, nghe tin Đại vương là quân chủ anh minh của 

Đại Tần nên chẳng quản đường xa nghìn dặm, cố gắng tới đây để hầu hạ. Đại 

vương làm một việc không hợp lý hợp tình đó, chắc là phải có nguyên do”. 

“Trẫm có thể ngang trời dọc đất, trị quốc bình thiên hạ, sao lại có chuyện 

không hợp lý hợp tình?” Nhà vua nói rất cao ngạo.

“Xin đừng nói cao xa, chẳng giúp ích 

gì cho sự việc; hãy nhìn vào sự việc 

sẽ thấy rõ. Nay có hai mươi 

bảy người đã chết vì dám nói 

thẳng để can gián, đủ thấy 

chính trị của Đại vương là 

không thông suốt, lòng 

người bất bình. Đó chính 

là không hợp lý hợp tình.” 

Những lời nói ngay thẳng 

của Mao Tiêu vang lên 

sang sảng.
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“Sao lại nói chính trị của Trẫm 

không thông suốt, lòng người bất 

bình?” Nhà vua chau mày đòi Mao 

Tiêu phải có chứng cứ, không 

được nói suông.

“Xin hỏi Đại vương lấy gì 

làm gốc để trị quốc?” 

Mao Tiêu lại hỏi.

“Đương nhiên lấy 

“hiếu” làm gốc.” Nhà vua 

trả lời quả quyết.

“Đại vương nói rất phải.” 

Mao Tiêu tán thành nhà vua, tiếp lời nói thêm: “Cái đức hạnh tốt đẹp của con 

người là lòng hiếu thảo. Cái tình nghĩa đó phù hợp với luân lý. Nay ngài phế bỏ 

mẫu hậu, là trái với đạo hiếu. Đập chết em nhỏ, là trái với luân lý. Vậy trị nước làm 

sao có chính trị thông suốt, lòng người ưng thuận được?”

“Thái hậu tư thông với Lao Ái, làm sao Trẫm có thể có đạo hiếu được? Trẫm 

với hai đứa trẻ nghiệt chủng ấy, làm sao có chuyện luân lý được?” Tần Vương 

rất cố chấp.

Mao Tiêu thẳng thừng bác bỏ từng điều của nhà vua. Ông nói:

“Đại vương là bậc tôn quý của đất nước, trong cung có hoàng phi, cung tần 

mỹ nữ, người đông như kiến, sớm chiều chung vui. Làm sao hiểu được thái hậu 

cô đơn lẻ bóng, một mình cô quạnh. Việc tư thông với Lao Ái tuy có đánh mất 

đức hạnh và không thể chấp nhận được, song điều đó, con người khó tránh. 

Nếu muốn trừng phạt, thì chỉ cần nhắc nhở về đạo đức và tiết hạnh, sao lại bất 

chấp chữ hiếu, giam mẹ vào lãnh cung. Lại giết hai em dã man, thật mất hết tình 

người! Còn xé xác “cha dượng” và tru diệt nhiều họ tộc không liên quan, giết cả 

những người vô tội. Thật là bất nhân bất hiếu quá lắm!”

Lúc này nhà vua mới bắt đầu thấy sai: 

“Ta không thể chịu nổi mối quan hệ bất chính giữa mẫu hậu với Lao Ái, nên 

mới phế truất danh hiệu thái hậu, dẫn đến việc phản loạn ở Hàm Dương. Lúc ấy 

quá nóng quá vội, nên cũng có phần thái quá.”

Mao Tiêu thấy tình thế êm xuôi, hạ giọng khơi gợi: 

“Người xưa có đức nhân, lấy chữ hiếu làm gốc; cho nên các đời vua Nghiêu, 

vua Thuấn đều lấy chữ hiếu để trị thiên hạ. Nay thấy bệ hạ lại quên mất rằng 

thái hậu đã nuôi ngài trong thời buổi loạn lạc ở đất nước 

thù địch (nước Triệu), đã chăm sóc ngài dưới nanh vuốt 

của hổ beo lang sói. Thái hậu phải ngậm đắng nuốt cay để 

bảo toàn tính mạng cho ngài, Đại vương còn nhớ chăng?”

Tần Vương có vẻ đăm chiêu, chau mày tư lự rồi nói:

“Lúc đầu Trẫm chỉ muốn ngăn chặn việc gian dối 

phạm thượng. Không ngờ không chặn được mà còn 

ngày càng bung ra, nhiễu loạn dân chúng, không thu 

gọn lại được nữa.”

Mao Tiêu nhân đà này bèn phô diễn tài ăn nói của 

mình, ông ta nói có ngụ ý cảnh báo:

“Muốn có tài ngang trời dọc đất thì phải có lòng rộng 

lượng hải hà, như vậy mới tập hợp được nhân tài, chọn 
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điều hay lẽ phải. 

Nay Đại vương 

tự cao ngạo mạn, 

nhắm mắt bịt tai, 

giết người trung 

lương, chặn đường 

ngôn luận, tự mình 

cô lập. Chừng nào 

bầy tôi chống lại, 

người thân bỏ đi, lại 

phải đi theo vết xe 

đổ của vua Kiệt nhà 

Hạ, vua Trụ nhà Chu. 

Khi đó, Đại vương lâm nguy, Đại Tần cũng lâm nguy!” 

Tần Thủy Hoàng thấy Mao Tiêu nói hợp lý, nghiêm khắc và không chút sợ 

hãi, cảm thấy đó là lẽ phải, nên nghe; bèn vội rời ghế nói khiêm tốn:

“Được nghe khanh nói thẳng thắn chân thành đều vì việc nghĩa, thấu tình 

đạt lý, thâm thúy sâu sắc, phân rõ lợi hại, hết sức đáng mừng. Ta phải sửa sai, để 

được lòng dân, thiên hạ mong chờ.”

Tiếp đó, ngài sai người gỡ bỏ hai bảng cáo thị và đốt đi; cho mai táng long 

trọng hai mươi bảy thi thể, đặt tên là “hợp trung mộ” (mộ của những người trung 

thực). Đích thân Tần Thủy Hoàng đi đón Thái hậu Triệu Cơ về cung và còn ra mặt 

nhận lỗi việc làm sai trái trước bàn dân thiên hạ.

Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu 
Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu.

- Kinh Nhẫn Nhục -

  Theo bạn, điều gì khiến Tần Vương nhận ra là mình đã sai?

 Theo bạn, hành động của Mao Tiêu nói lên phẩm chất gì ở ông?

 Theo bạn, như thế nào là một người con có hiếu?

Suy nghĩ cùng tớ

3

2

1

Một người còn hành xử sai lầm, chứng tỏ tư tưởng chưa thông suốt và 
chưa đủ điều kiện bên trong lẫn bên ngoài để nhận ra bài học. Lúc này, 
cần lắm những người am hiểu lẽ phải, cương trực đứng ra khuyên can 
đúng phương pháp, đúng thời điểm. Doanh Chính lúc này có thể sửa 
sai nhưng nhìn chung vẫn vì động cơ quyền lực của bản thân, tận trong 
sâu thẳm, cậu hẳn vẫn chưa học được thế nào là hiếu đạo thật sự.

Có lẽ những ai phạm sai lầm cũng sẽ có lúc ngộ ra bài học, chỉ là sớm 
hay muộn mà thôi. 

Chia sẻ cùng bạn
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Bạn hãy ghi lại những hành động, suy nghĩ, thói quen... 
mang tính 3 gốc và 3 độc của 1 hoặc 2 nhân vật nhé! 

Hiểu biết đúng

Đạo đức, vị tha Nghị lực, nhẫn nại

Hạt giống 3 gốc

Nhân vật:

(việc đúng nên làm)

Si mê, ngu tối
Tên truyện:

Tham lam, ích kỷ Sân giận, chối bỏ

Nhân vật:

(việc sai nên bỏ)

(Tham khảo thêm sơ đồ ở trang 3)

Hạt giống 3 độc
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ĐÚC KẾT TRUYỆN

Diễn biến Kết quả

Tính cách

Bối cảnh Bối cảnh

Độc ác, 
máu lạnh

Nóng giận, cậy 
quyền, độc ác

Biết lắng nghe, 
Biết sửa lỗi

Hệ quả của sự nóng vội

Thái Hậu có con 
riêng với Lao Ái

Lã Bất Vi tư 
thông với Thái 
hậu

Tần Thủy Hoàng  giam mẹ, giết 
em → Dân chúng bất bình → 

27 người khuyên can đều bị giết - 
Mao Tiêu đến thuyết phục Tần 

Thủy Hoàng

Tần Thủy Hoàng nhận ra sai lầm 
→ Đón mẹ về cung. An táng 

người bị giết. Nhận lỗi trước bàn 
dân thiên hạ

Ứng dụng vào cuộc sống: 
Bạn hãy quan sát phản ứng của cơ thể và nét mặt khi có điều bất 

như ý xảy ra

Lời hứa tự thân: 
Hứa thực hành quan sát hơi thở mỗi khi tức giận

Nhân vật
Tần Thủy Hoàng

Tính cách Tính cách
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Thuở bảy nước phân tranh loạn lạc
Quân Đại Tần khởi phát binh đao

Tần Vương tham vọng lớn lao
Gom thâu lục quốc, gây bao oán thù.

Nắm thiên hạ lên ngôi Hoàng Đế
Xưng Thủy Hoàng bễ nghễ mười phương

Ngai vàng đắp bởi máu xương
Lầm than trải đất, đau thương ngút trời.

Lấy hà khắc trị vì bá tánh
Tin nịnh thần, xa lánh người trung

Quyền uy mà chẳng ung dung
Đêm đêm điện n gọc chưa từng giấc yên.

Thuốc trường sinh viển vông tìm kiếm
Chốn chôn thân phù phiếm vẽ vời

Đã gieo oan trái trên đời
Trường Thành nào cản luật trời trả vay.

Đến bỏ mạng xác thân hư thối
Thoát sao ngoài một nỗi chúng sanh

Cơ đồ cũng hóa tan tành
Một đời công tội, cao xanh tỏ tường.

TRƯỞNG THÀNH CÙNG VĨ NHÂNTRƯỞNG THÀNH CÙNG VĨ NHÂN Tần Thủy HoàngTần Thủy Hoàng

Hành động theo những 
hướng dẫn sau và ghi lại 
câu trả lời của mình nhé!

1    

2  
3     
4   

 
5  
6
7     

Sau khi gom thâu sáu nước, Tần Vương tự xưng là? (Đáp án trang 39)

Điều Tần Thủy Hoàng luôn lo sợ sẽ xảy đến với mình? (Đáp án trang 83)

Chất độc mà Tần Thủy Hoàng nạp vào cơ thể tên là? (Đáp án trang 72)

Công trình Tần Thủy Hoàng cho xây dựng, ngày nay được xem là kỳ quan 
của Trung Quốc tên gì? (Đáp án trang 61)

Kinh đô nước Tần tên là? (Đáp án trang 67)

Tên công trình Tần Thủy Hoàng cho xây dựng tại Ly Sơn? (Đáp án trang 76)

Điều viễn vông Tần Thủy Hoàng muốn được là gì? (Đáp án trang 43)

Gợi ý ô chữ dọc: Yếu tố cốt lõi của một quốc gia.

1
2

3
4

5
6

7

Tần Thủy HoàngTần Thủy Hoàng
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Phụ huynh 
Tương tác cùng con

1   Thuở ấu thơ bị bắt nạt ở đất khách quê người

Doanh Dị Nhân thuộc dòng vua chúa nước Tần nhưng phải sang nước Triệu 

làm con tin. Con là Doanh Chính sinh ra ở nước Triệu. Từ nhỏ đã sống lưu 

lạc, bị bắt nạt, phải cùng mẹ làm nô bộc sống qua ngày.

 Theo bạn, sự uất hận trong lòng Doanh Chính đã khởi sinh như thế nào?
 

2   Bị nghi ngờ về xuất thân

Năm 8 tuổi, Doanh Chính và mẹ được đón về nước Tần, sau đó kế thừa ngai 

vàng. Tuy làm vua nhưng luôn bị nghi ngờ về xuất thân. Nảy sinh lòng thù 

hận khi chứng kiến Lã Bất Vi và mẹ tư thông. Giết con của mẹ và Lao Ái.

 Bạn sẽ làm gì nếu thấy bạn mình sinh ra trong gia đình không hạnh phúc?

3   Hệ quả của sự nóng vội

Tần vương giam giữ mẹ. Mao Tiêu là người nước Tề, nghe những việc làm 

tàn bạo của Tần vương liền đến khuyên can. Tần vương nhận ra sai lầm và 

nhận lỗi trước bàn dân thiên hạ.

 Khi gặp những người làm điều sai trái thì bạn sẽ làm gì? 

4   Tần vương bức ép cha ruột

Tần vương chính thức nắm quyền binh, diệt trừ phản loạn, loại trừ Lã Bất Vi. 

Lã Bất Vi tự sát, tài sản bị sung công

 Theo bạn một người tài giỏi nhưng mưu mô thủ đoạn thì sẽ có kết cục 

thế nào? 

5   Sau khi nắm quyền binh

Tần vương tiến hành cải cách triều chính. Chinh phạt 6 nước chư hầu. Giết 

sạch những người đã từng ức hiếp ông khi còn nhỏ và trả ơn những người 

đã có từng cứu giúp. Tự xưng Hoàng đế, lấy hiệu Tần Thủy Hoàng

 Theo bạn chiến tranh sẽ mang lại điều gì? 

6   Trung hoa dưới thời Tần Thủy Hoàng

Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, thực hiện đốt sách chôn nho, thi 

hành chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. Lòng dân oán thán.

 Theo bạn việc Tần Thủy Hoàng thực hiện chính sách ngu dân thể hiện 

điều gì?

7   Bành trướng lãnh thổ

Tần vương tham vọng bành trướng lãnh thổ. Đem quân đánh xuống phía 

Nam, muốn thôn tính nước Việt. Cuộc xâm lăng kéo dài 10 năm nhưng cuối 

cùng thất bại thảm hại.

 Theo bạn, Tần Thủy Hoàng muốn mở rộng lãnh thổ thể hiện điều gì? 
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8   Những bức tượng đồng khổng lồ

Để trấn áp các thế lực thù địch trong nước, Tần Thủy Hoàng ra lệnh thu hồi 

binh khí trong dân, đúc thành 12 tượng đồng khổng lồ.

 Theo bạn vì sao càng ngày Tần Thủy Hoàng càng trở nên tàn bạo?

9   Công trình thế kỷ - Vạn lý trường thành

Vì cách cai trị hà khắc, người dân oán than, đất nước liên tục xảy ra bạo động. 

Họa Hung Nô rình rập. Ông cho xây đắp bức trường thành dài một vạn dặm 

làm lá chắn. 

 Bạn cảm nhận thế nào về Vạn lý trường thành? Theo bạn nó đại điện cho 

điều gì?

10   Vụ ám sát cuối cùng - Đập tan long xa

Tần Thủy Hoàng bị ám sát khi đang đi du ngoạn. Không tìm được thích 

khách, ông ra lệnh giết toàn bộ người trong phạm vi ngàn dặm quanh nơi bị 

ám sát.

 Bạn nhìn nhận thế nào về vụ ám sát Tần Thủy Hoàng?

11   Ám ảnh về sự bất tử

Tần Thủy Hoàng u mê tìm kiếm phương thuốc trường sinh và tiến hành hàng 

loạt biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

 Theo bạn vì sao Tần Thủy Hoàng điên cuồng tìm phương thuốc trường 

sinh? Bạn có lời khuyên gì cho ông?

12   Chuẩn bị cho cái chết

Biết bản thân trước sau gì cũng chết, Tần Thủy Hoàng chủ trương sống 

hưởng thụ trong suốt phần đời còn lại. Ông cho xây dựng khu lăng tẩm rộng 

lớn với đội quân đất nung như người thật để canh giữ hầm mộ.

 Bạn hiểu như thế nào câu nói: “Con người bước vào đời hai tay trắng và 

khi ra đi cũng trắng hai tay”?

13   Tần Thủy Hoàng và những ngày cuối đời

Tần Thủy Hoàng đổ bệnh và chết trên con đường hẻo lánh. Chiếu thư bị 

hoạn quan đánh tráo. Nhà Tần sau đó rơi vào loạn lạc và chỉ tồn tại thêm 3 

năm nữa rồi bị nhà Hán soán ngôi.

 Bạn có suy nghĩ gì về bi kịch cuối đời của Tần Thủy Hoàng?
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