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Mỗi khi nghe chuy ện ăn th ịt ng ười chúng ta th ấy ghê ghê và tránh nói. Trong sách 
vở Trung Qu ốc, có m ột số trường h ợp kể lại dù th ật hay t ưởng t ượng. 
 
Kim Dung, tác gi ả tiểu thuy ết ki ếm hi ệp có k ể một số hắc ñiếm làm th ịt ng ười ñãi 
khách, nh ất là trong nh ững vùng h ẻo lánh xa xôi hay lúc có n ạn ñói; ngay c ả Vô Kỵ 
cũng xém b ị ăn th ịt. 
 
Ở Việt Nam, trong th ời nạn ñói 1945 c ũng không ñược nghe nói ñến chuy ện ăn th ịt 
người. 
 
Tề Hoàn Công (685-643) m ột trong ng ũ bá ch ỉ nói r ằng món gì ta c ũng ñược nếm 
ch ỉ có th ịt ng ười là ch ưa thì D ịch Nha m ột n ịnh th ần có tài b ếp gi ỏi làm th ịt ñứa con 
ba tu ổi dâng lên; ông  vua này th ưởng th ức xong,khi bi ết sự thật coi ñó  là m ột sự 
trung ngh ĩa. 
 
Tấn văn công (696-628), khi còn là công t ử Trùng Nh ĩ, lúc ho ạn nạn long ñong ñược 
Giới tử Thôi c ắt th ịt ñùi n ấu cho ăn.Hỏi ra,ch ỉ than là bi ết sao tr ả ơn ñặng,không 
thấy ớn chút nào.Sau T ử Thôi  tr ốn trong r ừng v ới mẹ  không mu ốn nh ận ơn b ị Tấn 
văn công ra l ệnh ñốt cháy ; t ừ ñó có t ục lệ tiết Hàn Th ực, mùng ba tháng ba, kiêng 
dùng l ửa nấu ñồ ăn. 
 
Vệ Ưởng làm t ướng qu ốc nước Tần ñời Tần hi ến công , cai tr ị khắt khe, dân chúng 
oán h ận. Ðời vua sau là Hu ệ văn công, Ưởng b ị ngũ mã phanh thây, tr ăm họ xúm 
nhau ăn th ịt. 
 
Trong Tam qu ốc, trên ñường ñi Lưu B ị, ñược sự cảm mến của mọi ng ười ,dân 
chúng tranh nhau dâng c ơm dâng r ượu ;l ại có m ột chàng trai tr ẻ nhà không s ẵn 
th ịt, gi ết vợ ñãi ông khách quí làm cho L ưu B ị ăn xong ph ải cảm ñộng r ớt nước 
mắt.(hồi th ứ 19). 
 
Gần ñây, th ời cách m ạng ñỏ cuả Mao ch ủ tịch, h ồng quân trong m ột số vùng ñã bắt 
sinh viên ăn th ịt giáo s ư của mình (coi Zheng  yi - Stèles rouges). 
 
Ðó là m ột ñặc ñiểm, mà ng ười Việt không có. Sách ch ỉ kể một lần chuy ện Nguy ễn 
Biểu, sứ giả cua vua Tr ần quí Khoách (1409-1413)  mu ốn tỏ ra không nhát gan v ới 
tướng t ầu Trương Ph ụ , cầm ñũa mà ch ọt con m ắt ch ấm gi ấm bỏ vào m ồm trong cái 
gọi là « b ữa tiệc ñầu ng ười »(Ngh ĩa sĩ truy ện của Hoàng Tr ừng). 
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