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Thành ngữ(成語): câu nói đã dùng, ai cũng dùng được, lời ngắn mà 

có đủ ý nghĩa. 

 

Nhưng theo học giả Dương Quảng Hàm trong Việt Nam văn học sử yếu, 

ông cho rằng: “Một câu tục ngữ tự nó phải có một ý nghĩa đầy đủ, 

hoặc khuyên răn, hoặc chỉ bảo điều gì; còn thành ngữ chỉ là những 

lời nói có sẵn để ta tiện dùng mà diễn đạt một ý gì hoặc tả một trạng 

thái gì cho có màu mè.” 

 

Cuốn sách “Thành ngữ Long tộc” của Từ Đồ Đàm là một cuốn sách 

gom góp một số những thành ngữ đã được lưu truyền lâu năm tại Trung 

Quốc. Phần lớn những thành ngữ này đã có từ thời Chiến Quốc, nghĩa là 

có khoảng hơn 2 ngàn năm, người Hoa khi gặp những chuyện tương tự 

đều dùng những thành ngữ này để biểu thị ý kiến. Những thành ngữ nêu 

ra trong cuốn sách này đều có chủ đích nói về việc làm hay cách làm của 

con người, và một điểm đáng chú ý nữa là những thành ngữ này phần 

lớn đều dẫn từ một nhân vật lịch sử có tiếng tăm lừng lẫy của của Trung 

Quốc cổ xưa.  

 

Dĩ nhiên là thành ngữ của người Hoa còn có rất nhiều chứ không chỉ vài 

trăm như trong sách này nêu ra. Dịch giả Dương-Đình-Hỷ dịch cuốn này 

để giúp chúng ta thấy nguồn gốc do đâu mà có các thành ngữ đó. Một số 

khá lớn những thành ngữ của người Hoa đã được du nhập vào nước ta 

do ảnh hưởng văn hóa, và nhiều phần chúng đã hoàn tòan hòa nhập vào 

ngôn ngữ của nước ta, có khi chúng lại được sửa đổi để thích hợp với 

hoàn cảnh nước ta hơn, như nơi thành ngữ : “Bọ ngựa đá xe” trở thành 

“Châu chấu đá xe”. Do đó biết được nguồn gốc của thành ngữ sẽ giúp 

chúng ta dễ dàng xử dụng một cách chính xác hơn. 
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1- 一   字    千    金 

    Nhất   tự     thiên     kim 

 

Một  Chữ  Đáng  Ngàn  Vàng. 

Đời chiến quốc, nhà buôn lớn của nước Tần là Lã Bất Vi giúp đỡ đắc lực 

Trang Tương Vương lên ngôi, ông được làm thừa tướng. Trang Tương 

Vương tại vị 3 năm rồi mất, thái tử Chính (sau là Tần Thủy Hoàng) lên 

nối ngôi năm 246 trước Tây lịch, phong Lã Bất Vi làm tướng quốc và 

tôn xưng là Trọng phụ. Lúc đó, nước Ngụy có Tín Lăng Quân, nước Sở 

có Xuân Thân Quân, nước Triệu có Bình Nguyên Quân, nước tề có 

Mạnh Thường Quân. Các vị công tử này coi sự kết giao với các hiền sĩ, 

kiêm tân khách là Đạo. Lã Bất Vi nhận rằng  Tần là nước mạnh không 

thể đi sau các vị công tử kia được, nếu không sẽ bị thiên hạ cười. Do đó 

ông chiêu tập nhân sĩ trong thiên hạ đến 3 ngàn người. Lã Bất Vi muốn 

dương danh, khiến các tân khách tự mình cầm bút viết những gì mắt 

thấy tai nghe. Thâu tập lại được 20 vạn chữ gồm 30 tập, gọi là Lã Thị 

Xuân Thu. Lã Bất Vi coi cuốn sách này bao gồm những chuyện trời đất 

bao la, lịch sử xưa nay. Ông cho treo cuốn sách này ở cửa thành Hàm 

Dương, phía trên treo ngàn đồng tiền vàng cho ai hoặc thêm hoặc bớt 1 

chữ của bản văn này. 

 

Chú Thích : Thành ngữ này dùng để chỉ một sự kiện nào đó thật là vĩ 

đại, xuất sắc. Nhưng đối với chính cuốn sách Lã Thị Xuân Thu thì kỳ 

thật nó không hoàn toàn đúng. Trong khoảng thời gian của cuốn sách ra 

đời thì nó có giá trị vượt bậc, vì nó tiên tiến trên nhiều phương diện như 

thống nhất ý kiến cho tất cả những đề tài có trong sách. Sách nói về 

nhiều đề tài như cách tổ chức hành chánh để cai trị đất nước với chủ 

trương tiến bộ, dân chủ : thuận theo lòng dân và coi trọng nhân tài; bàn 

về các học thuyết tư tưởng của các bậc học giả (Khổng Tử, Lão Tử, 

Trang Tử . . .) và cũng như về sự phát triển của xã hội, muốn truyền đạt 

tư tưởng nên chọn cái hay mà theo cho dân chúng. Nhưng quả thật cuốn 

sách không thật sự hoàn toàn để không có lỗi lầm nào, sở dĩ không ai 

dám đứng ra chỉ trích hay vạch ra các lỗi lầm vì quyền hành của thừa 
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tướng họ Lã lúc đó quá lớn nên họ sợ bị trả thù mà không làm để lãnh 

thưởng. 

 

2- 一   箭    雙    雕 

        Nhất  tiễn   song   điêu 

 

Một  Tên  Trúng  Hai  Điêu. 

Trưởng Tôn Thạnh là người đời Bắc Chu và đời Tùy. Ông võ nghệ hơn 

người, lại giỏi bắn cung. Về hành quân, tác chiến ông cũng có mưu lược. 

Đương thời Đột Quyết (Thổ Nhĩ Kỳ) là một dân tộc hiếu chiến, thường 

xâm lược Bắc Chu, Tùy. Cả đời ông, Trưởng Tôn Thạnh đã chống đối 

lại sự xâm lược của Đột Quyết rất có công. 

 

Đời Bắc Chu Tuyên Đế (579-581), thủ lãnh 

của Đột Quyết là Nhiếp Đồ phái người đến 

cầu hôn. Tuyên Đế đem con gái của Triệu 

Vương Chiêu gả cho Nhiếp Đồ. Đồng thời 

triều đình chọn một người dũng cảm cầm 

đầu phái đoàn sứ giả là Trưởng Tôn Thạnh 

và phó sứ là Võ Văn Thần Ái. Phái đoàn có 

nhiều người , nhưng Nhiếp Đồ chỉ thích 

Trưởng Tôn Thạnh. Do đó, giữ ông lại một năm, và thường đi săn bắn 

với ông. Một hôm hai người đi săn ở một nơi hoang vắng, có hai con 

chim điêu đang tranh nhau một miếng thịt trên trời. Nhiếp Đồ đưa 2 mũi 

tên cho Trưởng Tôn Thạnh, ông phi ngựa bắn 1 phát tên xuyên cổ 2 con 

chim điêu. Nhiếp Đồ rất mừng sai đồ đệ thân tín theo học nghề bắn cung 

của Trưởng Tôn Thạnh, Trưởng Tôn Thạnh lợi dụng cơ hội này nghiên 

cứu sự tranh chấp của các bộ lạc và địa thế của Đột Quyết. Khi về nước, 

ông áp dụng những kiến thức này vào việc chống xâm lược nên lập được 

những chiến công lớn. 

 

Chú Thích : Thành ngữ này ám chỉ làm một việc mà đạt được thành quả 

tới nhiều chuyện khác nhau. 
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3-  一     鼓     作     氣 

        Nhất     cổ       tác      khí 

 

Hồi  Trống  Làm  Tăng  Dũng  Khí. 

Thời Xuân Thu, các nước tranh hùng. Nước Tề năm 684 trước Tây lịch 

xuất quân đánh Lỗ. Lỗ Trang Công cùng Tào Quệ mang quân ra chống 

lại. 2 nước Tề Lỗ dàn quân. Nước Tề đánh hồi trống thúc quân lần thứ 

nhất. Lỗ Trang Công định ra lệnh đánh trống thúc quân nhưng Tào Quệ 

ngăn lại. Tề quân lại đánh trống thúc quân lần thứ hai rất hung hãn. Lỗ 

Trang Công định ra lệnh đánh trống nhưng Tào Quệ lại ngăn cản. Ở lần 

đánh trống thúc quân thứ ba quân Tề đã tiến tới sát quân Lỗ. Lúc đó 

quân Lỗ như đang dương cung chờ bắn, Tào Quệ bảo Lỗ Trang Công : 

-Mời bệ hạ đánh trống. 

Sau tiếng trống, quân Lỗ gầm lên như sấm, như gió cuồng, mưa bão 

khiến quân Tề bị đánh mãnh liệt phải thối lui. Lỗ Trang công quyết định 

lập tức thừa thắng truy kích. Nhưng Tào Quệ lại phản đối. Ông xem xét 

vết xe của quân Tề hỗn loạn sau đó mới thỉnh Lỗ Trang Công ra lệnh 

truy kích. Quân Lỗ đã đạt được chiến thắng quyết định. Sau trận đánh, 

Lỗ Trang Công hỏi Tào Quệ, ông đáp : 

-Đánh trận, chủ yếu là nhờ lòng dũng cảm của binh sĩ, đánh trống lần 

thứ nhất lòng dũng cảm của binh sĩ mạnh nhất, lần thứ nhì suy yếu, lần 

thứ 3 kiệt quệ. Đem sức mạnh của lần thứ nhất đấu với sự kiệt quệ của 

lần thứ 3 dĩ nhiên là chúng ta phải thắng. 

 

Chú Thích : Thành ngữ này dùng để chỉ sự việc khuyến khích, nâng cao 

tinh thần giúp cho người ta vững tin hơn mà hăng hái làm tròn nhiệm vụ 

được giao phó . 

 

 

4- 一     暴     十     寒 

        Nhất    bạo     thập    hàn 

 

Một  Ngày  Nắng  Bạo,  Mười  Ngày  Đông  Lạnh. 
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Mạnh Tử, là người đại biểu cho Nho gia sau Khổng Tử. ông sống vào 

đời Chiến quốc (475-221 trước Tây lịch). Các tư tưởng, học thuyết được 

các nhà Du khách biện thuyết cho chư hầu các nước, hy vọng họ theo đó 

mà trị nước. Mạnh Tử cũng là một người như thế. Ông bất mãn Tề 

Vương không kiên trì trị nước theo học thuyết của ông. Ông nói : 

-Đại Vương không minh trí. Tuy thiên hạ có nhiều người giỏi nhưng họ 

làm sao sống được với một ngày nắng bạo rồi 10 ngày đông lạnh ? Tôi 

bái Đại Vương chỉ một thời gian ngắn, khi tôi đi rồi Đại Vương nghe 

những lời súc siểm của gian thần thì tôi mới biết làm sao ? 

Ông lại đưa ra một tỷ dụ : 

-Như đánh cờ là một chuyện nhỏ, nhưng không chuyên tâm thì không 

học được. Như Dịch Thu là một nhà vô địch đánh cờ. Ông có 2 đồ đệ : 

một người chuyên tâm học tập, người kia tuy nghe giảng nhưng tâm cứ 

nghĩ mình mang cung tên đi bắn thiên nga. 2 người đồ đệ cùng học một 

thầy nhưng thành tích có sai biệt. 

 

Chú Thích : Lời của Mạnh Tử nói với Tề Vương có ý nghĩa : nếu không 

kiên trì chú tâm theo đuổi cái đích mà mình muốn làm thì sẽ chẳng đi 

đến đâu. 

 

5-  一     鳴     驚     人 

         Nhất   minh   kinh   nhân 

 

Một  Tiếng  Kêu  Làm  Mọi  Người  Sợ. 

Đời Chiến Quốc, nước tề có một người tên là Thuần Vu Khôn, ông ta 

nhỏ lùn, khẩu tài rất khá, giỏi biện luận, lại hay nói chuyện cười. 

Đương thời, Tề Uy Vương (378-333 Trước Tây lịch) thống trị nước Tề. 

Vua thích dùng những chuyện tỷ dụ và ẩn ngữ khi nói chuyện với người. 

Ông uống rượu thâu đêm, không ngưng truy cầu lạc thú. Ông không 

màng việc xử lý, những chuyện cai tri quốc gia đều ủy cho các quan lớn. 

Do đó, có nhiều viên chức không làm tròn trách nhiệm. Các chư hầu 

thừa cơ xâm phạm nước Tề. Mắt thấy nước Tề có cơ diệt vong, nhưng tả 

hữu không dám nói. 

Lúc đó Thuần Vu Khôn dùng ẩn ngữ nói với vua Tề : 
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-Nước Tề có một con chim lớn đậu ở trước sân, đã 3 năm rồi, nó không 

bay cũng không hót. Đại Vương có biết nó là giống chim gì không ? 

Tề Vương biết Thuần Vu Khôn châm trích mình, bèn nói : 

-Nó không bay thì thôi, một khi nó bay thì tới trời, nó kêu một tiếng thì 

làm mọi người hoảng sợ. 

Do đó, Tề Uy Vương triệu tập 72 quan huyện lại, khảo hạch, thưởng 

quan tốt, phạt quan xấu, chỉnh đốn quân đội, xuất binh chống quân xâm 

lược. Các chư hầu thất kinh, mang đất đã chiếm trả lại nước Tề. Danh 

tiếng Tề Uy Vương vang dội 36 năm. 

 

Chú Thích : Chỉ những con người lúc bình thường rất ư là bình thường, 

không tỏ lộ một chút gì là xuất chúng , nhưng khi đụng chuyện thì họ là 

những người có thể làm những chuyện kinh thiên động địa ít có  người 

có thể sánh kịp. 

 

6- 一     諾     千     金 

       Nhất    nặc    thiên    kim 

 

Một  Lời  Hứa  Đáng  Ngàn  Vàng. 

Cuối đời Tần, có một người tên là Lý Bố. 

Ở đất Sở ông là một người có tiếng vì 

trọng hiệp nghĩa. Nếu đã hứa giúp người 

nào, thì dù khó khăn cách mấy ông cũng 

cố tìm biện pháp để thực hành lời hứa. 

Lúc đó Hán Sở tranh hùng, Lý Bố là 

thuộc hạ của Hạng Võ, đã từng đánh 

thắng Lưu Bang mấy trận. Về sau Hạng 

Võ thua trận, tự tử. Lưu Bang trở thành 

Hoàng đế, treo tiền thưởng cho người nào 

bắt được Lý Bố. Lý Bố cải trang làm nô bộc đi trốn. Về sau có người 

khuyên Lưu Bang bỏ lệnh truy nã, còn phong cho Lý Bố làm quan. Lúc 

đó, có người tên là Tào Khâu Sinh thường kết giao với các quan viên, 

dựa hơi kiếm tiền. Lý Bố rất ghét hành vi của Tào Khâu Sinh. Nhưng 
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Tào Khâu Sinh nhờ một vị quan lớn viết thư giới thiệu. Khi gập Lý Bố 

ông nói ngay : 

-Tôi nghe người nước Sở nói : Được ngàn vàng chẳng bằng được một 

lời hứa của Lý Bố. Ông làm sao có thanh danh này ? Tôi đã mang thanh 

danh ông truyền khắp nước, tôi không làm việc gì cho ông sao ? Sao ông 

ghét tôi vậy ? 

Từ đó, Lý Bố lấy lễ mà đãi Tào Khâu Sinh. 

 

Chú Thích : Chỉ những người coi trọng lời hứa là danh dự của chính 

họ, một khi đã hứa thì sẽ quyết tâm làm tròn việc đó, dù cho có thiệt đến 

tiền tài vật chất và có thể cả tánh mạng nữa. 

 

7- 一     敗     塗     地 

        Nhất    bại      đồ       địa 

 

Đã  Bại  Thì  Không  Ngóc  Đầu  Lên  Được. 

Hán Cao Tổ Lưu Bang lúc trước là đình trưởng huyện Bái (Đời Tần 10 

dậm là một Đình, 10 Đình là một Hương). Có một lần ông thấy Tần 

Thủy Hoàng xuất du rất uy nghiêm, ông không ngăn được khen : 

-Làm đại trượng phu trên đời nên như thế này. 

Lưu Bang do nhiệm vụ Đình trưởng đã phải áp giải một số tráng đinh 

đến Ly Sơn để sửa chữa theo lệnh của Tần Thủy Hoàng. Từ nhiều nơi, 

hơn 10 vạn tráng đinh đến Ly Sơn để khổ công. Những tráng đinh do 

Lưu Bang áp giải có một số nửa đường trốn mất. Lưu Bang nghĩ bụng : 

-Tới nơi, ta sẽ thả họ đi hết. 

Tới Thiện Trạch, Lưu Bang ngừng lại, và uống rượu đến nửa đêm mở 

dây trói cho tráng đinh và bảo họ : 

-Các ngươi mau trốn đi ! Ta cũng trốn đây ! 

Có hơn 10 người tình nguyện theo Lưu Bang. Từ đó Lưu Bang ẩn trong 

núi, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị khởi nghĩa. Năm 209 trước tây lịch, 

Trần Thắng và Ngô Quảng khởi nghĩa kháng Tần, do đó khởi nghĩa các 

nơi mọc lên như nấm, nhiều quan huyện bị giết. Quan huyện bái định 

theo Trần Thắng, bộ hạ là Tang Hà và Tào Tham khuyên : 
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-Tướng quân là quan nhà Tần, nay lại muốn phản Tần sợ ở huyện Bái có 

nhóm người không phục, nhất là những người lưu vong, nếu chiêu tập 

lại cũng được trăm người lo gì những kẻ phản đối. 

Huyện lệnh đất Bái liền phái người mời Lưu Bang trở lại. Lúc đó thủ hạ 

của Lưu Bang hơn trăm người. 

Huyện lệnh Bái thấy thế lực của ông không nhỏ, sợ không lợi với mình 

phái vệ binh không cho Lưu Bang vào thành, đồng thời ra lệnh giết Tang 

Hà và Tào Tham. Hai người nghe tin vượt tường đến với Lưu Bang. Lưu 

Bang viết một phong thư, bắn vào thành khuyên binh sĩ : 

-Bá tánh trong thiên hạ bị bạo Tần khống trị khá lâu rồi, các ông giúp 

huyện lệnh giữ thành. Nhưng ở các địa phương người ta đều phản Tần. 

Huyện Bái sẽ sớm bị đánh. Nếu các ông giết huyện lệnh, suy cử người 

có tài, hưởng ứng nghĩa quân thì mới bảo toàn được gia đình. Nếu không 

bố con đều bị giết há chả là hy sinh vô ích ư ? 

Binh sĩ giữ thành bèn giết huyện lệnh, mở cửa thành đón Lưu Bang vào. 

Họ suy cử Lưu Bang làm huyện lệnh. Ông khiêm nhường từ chối : 

-Hiện giờ, người trong thiên hạ đều bất an, các nơi khởi nghĩa xưng 

hùng rất nhiều. Nếu không tìm được người thích hợp làm huyện lệnh thì 

khi bại sẽ không ngóc đầu lên được. 

Sau một hồi suy cử, Lưu Bang cuối cùng đã thành huyện lệnh. 

 

Chú Thích : Khi gặp chuyện trọng đại thì phải suy nghĩ tính toán cho 

thật chu đáo, nếu không xẩy ra chuyện thất bại thì sẽ có thể mất mạng 

hay chẳng bao giờ có thể ngóc đầu lên được. 

 

8- 人     面     獸     心 

       Nhân   diện     thú     tâm 

 

Mặt  Người  Lòng  Thú. 

Hung nô vào thời cổ đại là bộ tộc du mục ở phía Bắc Trung Hoa. Từ đời 

Thương, bộ tộc này đã xâm phạm Trung Hoa. Họ theo chế độ nô tài, 

nghĩa là tù binh và của cải mà họ cướp được là tài sản của họ. Thời 

Chiến quốc, Hung nô chiếm cứ người và của cải của 3 nước Tần, Triệu, 

Yên. Sau khi thống nhất Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng phái đại tướng 
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Mông Điềm dẫn 30 vạn quân Bắc phạt Hung nô, thâu lại các đất bị 

chiếm, thiết lập 44 huyện, nối liền các thành mà 3 nước Tần, Triệu, Yên 

đã kiến tạo để thành một trường thành mà ngày nay gọi là Vạn lý trường 

thành dài hơn 50KM. Tần mạt, quần hùng nổi dậy kháng Tần. Sau đó thì 

Hán, Sở tương tranh, lúc đó Hung nô càng ngày càng mạnh, Đan Vu là 

một nhà quý tộc Hung nô, thống nhất các bộ lạc nhỏ lại thành một lực 

lượng mạnh có 30 vạn quân, xâm lăng Trung quốc. Năm 200 trước Tây 

lịch, Hán Cao Tổ thân dẫn 30 vạn quân nghênh chiến, bị vây 7 ngày ở 

Bình Thành. Sau đó Hán Cao Tổ phá được vòng vây, Hung nô cũng thối 

binh. Hán Cao Tổ nhận rằng Hán triều không thể diệt được Hung nô 

đành phải dùng chính sách hòa thân, gả con gái quý tộc cho Đan Vu và 

tặng nhiều đồ vật có giá trị để đổi lấy an ninh. Tuy vậy vẫn bị Hung nô 

đoạt người và tài vật hàng năm. Đời Hán Cảnh Đế, do kinh tế phát triển, 

nghệ lực của Hung nô giảm dần. Đến đời Hán Võ Đế 133 trước tây lịch 

đuổi Hung nô về phía Bắc, tổn thất 1 vạn người, 10 vạn ngựa, là một mất 

mát lớn. Đời Đông Hán, Hung nô chia làm 2 bộ Nam, Bắc. Nam Hung 

nô di cư đến Hiệp Tây là phía Bắc Sơn Tây sống lẫn với tộc Hán. Triều 

đình phái binh đánh dẹp Bắc nô khiến họ phải lìa cao nguyên Mông Cổ 

rời xa về hướng Tây. Vì Hung nô tạo nhiều tai họa nên Hán thư nói họ 

mặt người lòng thú. 

 

Chú Thích : Chỉ những kẻ tuy là người nhưng lòng dạ độc ác thì không 

khác gì những loại thú dữ. 

 

9- 九     牛     一     毛 

        Cửu   ngưu    nhất    mao 

 

Chín  Trâu  Không  Được  Bát  Nước  Sáo.  

Tư Mã Thiên là nhà sử học vĩ đại đời Hán. Tổ tiên đều là sử quan đời 

Hán. Bố ông là Tư Mã Đàm là quan Thái Sử (giữ tư liệu) Ông rất có 

trách nhiệm. Khi sắp mất, di ngôn cho con phải chỉnh lý sự kiện. Vì từ 

Khổng Tử viết Xuân Thu, Tả Khâu Minh viết Quốc ngữ, cho đến Tần 

Thủy Hoàng độc tôn, Hán Sở tranh hùng, Hán triều thống nhất thiên hạ, 

thời gian này chưa có một tài liệu nào ghi chép có hệ thống. Tư Mã 
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Thiên theo lời bố dặn, bắt đầu biên quyển Sử ký. Không may năm 99 

trước tây lịch xẩy ra chuyện Lý Lăng hàng Hung Nô. 

Nguyên lai Hán Võ Đế sai Lý Quảng Lợi (em trai của sủng phi Lý phu 

nhân) lãnh đại quân đánh Hung nô. Chiến tranh chẳng đem lại chiến 

thắng gì, Lý Quảng Lợi sai Lý Lăng đem 500 người từ mặt bên đánh vào 

Hung nô. Mới đầu thắng lợi, Hán Võ Đế được tin rất vui, các vương hầu, 

đại thần đến chúc tụng là Hoàng đế anh minh, biết dùng người. Về sau 

Hung nô phái hơn 8 vạn kỵ binh bao vây Lý Lăng. Lý Lăng hết sức 

chiến đấu, đi trước binh sĩ giết hơn vạn quân khiến Hung nô thất kinh, 

gom những binh sĩ tinh nhuệ toàn quốc bao vây Lý Lăng. Lý Lăng và 

binh sĩ ác đấu với địch 8 ngày hết lương thực, không cung tên, không 

cứu viện chỉ đành đầu hàng. Khi Hán Võ Đế được tin Lý Lăng đầu hàng 

giặc thì rất tức giận. Vương hầu, đại thần đều thóa mạ Lý Lăng là vô 

dụng và bất trung. Chỉ có Tư Mã Thiên là đứng yên không nói. Hán Võ 

Đế bèn hỏi ý kiến Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên biết Lý Lăng có hiếu với 

cha mẹ, có tín nghĩa với bạn bè, đối với bộ hạ rất khiêm nhường, một 

người sẵn sàng vì nước quên mình. Ông bảo Lý Lăng đầu hàng chỉ là 

giả, chỉ là chờ cơ hội báo đáp quốc gia. Không ngờ Hán Võ Đế cho là 

Tư Mã Thiên biện hộ cho Lý Lăng rất giận bèn bắt ông bỏ tù. 

Ngày sau lại có người nói Lý Lăng huấn luyện Hung nô chuẩn bị tấn 

công Hán triều. Nhưng thực ra đó là Lý Tự. Hán Võ đế không phân rõ 

sự tình ra lệnh giết mẹ và vợ con Lý Lăng. Đình úy (coi hình ngục) Đỗ 

Chu để làm vừa lòng Hoàng Đế phán Tư Mã Thiên bị tội cung hình 

(hoạn), một tội đáng xỉ nhục. Tư Mã Thiên mới đầu định tự sát, sau nghĩ 

lại làm thế có khác gì 9 trâu chẳng được bát nước sáo; mạng mình sẽ 

như mạng kiến. Ông dốc toàn lực vào việc hoàn tất bộ Sử ký. 

 

Chú Thích : Tư Mã Thiên sau khi bị cung hình đã cố công hoàn thành 

cuốn Thái Sử Công Thư Chí mà người đời sau đã gọi là Sử Ký. Cuốn 

sách này biên soạn những sự kiện liên quan đến lịch sử bắt đầu từ thời 

Nghiêu Thuấn . Cuốn sách của ông sau đã thành khuôn mẫu để các sử 

gia của Trung Quốc theo đó mà biên sử. Thành ngữ 9 trâu mà ông nói 

có nghĩa là làm nhiều việc nhưng chẳng đạt kết quả gì, tại nước ta cũng 

có thành ngữ tương tự : Trăm voi không được bát nước sáo. 
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10- 日     暮     途     窮 

        Nhật    mộ      đồ      cùng 

 

Trời  Đã  Tối  Rồi  Mà  Đường  Còn  Xa. 

Thời Xuân Thu, thái tử của Sở Bình Vương tên là Kiện. Kiện có 2 thầy 

là Ngũ Xa và Phí Vô Kỵ. Sở Bình Vương sai Phí Vô Kỵ sang nước Tần 

hỏi vợ cho con. Cô gái nước Tần này rất đẹp. Phí Vô Kỵ để lấy lòng Sở 

Bình Vương, khuyên ông dùng quyền đoạt ái. Sau khi Sở Bình Vương 

cưới Tần Nữ rồi, Phí Vô Kỵ sợ tương lai thái tử Kiện kế ngội sẽ báo thù, 

bèn nói xấu thái tử ở trước mặt Sở Bình Vương. Sở Bình Vương đối với 

thái tử ngày càng xa cách, sai thái tử ra trấn giữ Phụ Thành. Về sau, Phí 

Vô Kỵ lại phao vu thái tử tạo phản. Sở Bình Vương bắt Ngũ Xa tra hỏi. 

Ông đáp : 

-Đại vương sao lại nghe lời xiểm nịnh của kẻ tiểu nhân mà đoạn cốt 

nhục vậy ? 

Phí Vô Kỵ bảo Sở Bình Vương : 

-Đại vương, nếu ngài không hạ thủ thái tử Kiện tương lai sẽ hối hận cho 

mà xem. 

Sở Bình Vương bèn bỏ tù Ngũ Xa và sai người đi giết thái tử Kiện. Thái 

tử Kiện nghe tin bỏ chạy sang nước Tống. Ngũ Xa có 2 con trai là Ngũ 

Thượng và Ngũ Tử Tư. Phí Vô Kỵ khuyên Sở Bình Vương giết cả 2 con 

của Ngũ Xa để trừ hậu hoạn. Sở Bình Vương phái người nói dối với 2 

con của Ngũ Xa rằng : 

-Nếu các ngươi đến gặp ta, thì ta sẽ tha cho cha các ngươi, bằng không 

thì ta sẽ giết không tha. 

Hai con của Ngũ Xa biết đây là quỷ kế, mục đích là chém cơ trừ gốc. 

Ngũ Thượng nhận điều kiện của Sở Bình Vương là sẽ tha bố. Tuy là biết 

vào chỗ chết nhưng ông vẫn đi, vì sợ bị thiên hạ phỉ báng. Ngũ Tử Tư 

thì lại nghĩ rằng nếu đi cả 3 đều phải chết, không ai trả thù cho họ, chi 

bằng trốn đi nơi khác. Do đó anh em theo cách riêng của mình. Ngũ 

Thượng và bố bị giết, Ngũ Tử Tư chạy tới nước Ngô. 10 năm sau Ngũ 

Tử Tư giúp Ngô Vương đánh Sở. Lúc đó Sở Bình Vương đã chết, con là 

Sở Thiệu Vương chạy tới Đô Thành. Ngũ Tử Tư chỉ còn cách quật mộ 

Sở Bình Vương lên, đánh vào xác 300 roi để tiết hận. Bạn cũ của Ngũ 
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Tử Tư là Thân Bao Tư sống trong núi sai người đến nói với Ngũ Tử Tư 

rằng : 

-Ông đối với người chết như vậy có quá lắm không ? 

Ngũ Tử Tư đáp : 

-Ông về bảo với Thân Bao Tư rằng : Tôi leo núi, trời đã tối rồi, đường 

còn xa, tôi không có lựa chọn nào khác chỉ đành làm theo bất thường lý. 

 

Chú Thích : Thành ngữ này ám chỉ đã bỏ nhiều thì giờ và công sức để 

làm một việc, nhưng cái đích đã vuột mất nên đã phát ra một hành động 

khác thường để phát tiết ra cho hả giận, hay cũng có thể diễn tả một 

người đang ở trong một tình trạng tuyệt vọng không biết làm sao để 

thoát ra nên cố gắng làm một cái gì đó để hy vọng qua được. 

 

11- 五     十     步     笑     百     步 

       Ngũ     thập     bộ      tiếu     bách    bộ 

 

Năm  Mươi  Bước  Cười  Một  Trăm  Bước. 

 

 

Đời Chiến Quốc, Lương Huệ Vương 

(370-319 trước tây lịch) là một vị vua 

hiếu chiến. Thường xuất binh đánh các 

nước láng giếng khiến dân khốn khổ. 

Một hôm Lương Huệ Vương hỏi Mạnh 

Tử : 

-Trẫm đối với chuyện lớn của đất nước 

có thể nói là rất hết lòng. Nếu Hà Nội 

mất mùa, trẫm liền di chuyển trăm họ 

đến Hà Đông và đem lương thực cứu giúp họ, và ngược lại. Tại sao trẫm 

không thấy trăm họ của các nước láng giềng giảm đi và trăm họ nước 

trẫm cũng không tăng ? 

Mạnh Tử đáp : 

-Đại Vương thích đánh trận, để tôi lấy một tỉ dụ đánh trận cho Đại 

vương thấy. Thì dụ trống đánh tùng tùng, 2 bên dàn trận. 2 bên binh sĩ 
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mang khí giới ra đánh nhau. Một bên thắng, bên bại phải chạy. Kẻ chạy 

bán mạng 100 bước rồi dừng, kẻ chạy 50 bước rồi dừng. Kẻ chạy 50 

bước cười kẻ chạy 100 bước không ? 

Lương Huệ Vương đáp : 

-Đương nhiên là không, vì họ cũng chạy trốn. 

-Nếu Đại vương đã hiểu đạo lý đó thì chẳng nên hy vọng dân mình 

nhiều hơn dân các nước khác. Bệ hạ tuy chăm sóc dân mình nhưng thích 

đánh trận, dân chúng cả vạn người chết so sánh dân số với nước bạn có 

khác gì đào binh 50 bước cười đào binh 100 bước ? 

 

Chú Thích : Cũng giống như câu : Tay mình đã dính cứt dê, lại đem cứt 

chó mà dê tay người. 

 

12- 井     底     之     蛙 

       Tỉnh     để       chi       oa 

 

Ếch  Ngồi  Đáy  Giếng. 

 

 

Một con ếch sống ở giếng bỏ phế. Một 

hôm, nói phét với một con rùa lớn đến từ 

biển Đông : 

-Tôi sống ở đây rất tự do, rất khoái lạc. 

Khi tôi vui tôi có thể nhẩy quanh thành 

giếng. Khi nghỉ ngơi, tôi ở lỗ hổng của 

thành giếng. Đôi khi, tôi nhẩy xuống nước, 

mặt nước chỉ tới nách, cầm tôi còn trên 

mặt nước. Khi tôi nhẩy xuống bùn, chân tôi chìm xuống và chạm vào 

bùn mềm. Tôi nhìn cua đỏ, và nòng nọc, thấy mình hạnh phúc, tôi thích 

là chủ nhân của giếng này. Sao ông không vào thăm ? 

Con rùa biển Đông nghe rồi động lòng thử nhìn xem nó đưa cẳng phải ra 

trước thì đầu gối bị thành giếng cản lại. Nó lùi lại vài bước và nó kể tình 

cảnh biển Đông cho con ếch nghe : 
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-Tôi không phải là nói cho ông sợ biển rộng  đến nỗi ngay cả ngoài ngàn 

dậm cũng không đủ diễn tả. Nó sâu đến hơn ngàn thước cũng chưa đủ 

sâu. Đời Hạ Vũ thì 10 năm có 9 năm là bị lụt mà mực nước biển không 

hề tăng. Đời Thương 8 năm chì có 7 năm bị hạn hán mà mực nước biển 

không giảm đi chút nào. Do đó, có thể thấy thời gian dài ngắn, lượng 

mưa nhiều ít không làm sức chứa của biển thay đổi. Tôi sống ở biển 

Đông thật là khoái lạc. 

Ngụ ngôn có từ thời Chiến Quốc, được chép trong sách của Trang Tử. 

 

Chú Thích : Dùng để chỉ những người thiển cận, mà lại hay thích 

huyênh hoang làm như mình thông minh, tài giỏi biết đủ thứ chuyện. 

 

13- 不     入     虎     穴     焉     得     虎     子 

        Bất     nhập    hổ     huyệt    yên      đắc      hổ      tử 

 

Không  Vào  Hang  Cọp  Sao  Bắt  được  Hổ  Con ? 

Đời Tây Hán (73 trước tây lịch), Ban Siêu xếp bút nghiên theo việc đao 

cung. Vì chiến công oanh liệt ông được phái đi sứ ở nước Thiện Thiện ở 

Tây Vực. Vua nước Thiện Thiện biết Ban Siêu anh dũng hơn người nên 

đối với ông rất tôn kính. Qua một thời gian thái độ của vua bỗng lãnh 

đạm, Ban Siêu thấy thế nói với thuộc hạ : 

-Các ông có thấy thái độ của quốc vương thay đổi không ? Nhất định là 

Hung Nô đã phái sứ giả du thuyết, khiến ông do dự không biết làm sao 

cho phải. 

Do đó, Ban Siêu cho vời người hầu mà vua Thiện Thiện cho hầu cận tới, 

hỏi dối ông ta : 

-Sứ giả Hung nô tới nhiều ngày rồi, còn ở đó không ? 

Gã nô bộc đó rất kinh sợ, sau cùng nhận đó là sự thật. Ban Siêu bèn nhốt 

gã lại. Sau đó gọi bộ hạ tới cùng uống rượu, thừa lúc say bảo họ : 

-Vua Thiện Thiện đã đổi thái độ với chúng ta vì sứ bộ của Hung nô. Nếu 

ông bắt chúng ta và giao cho Hung nô thì thân chúng ta sẽ làm mồi cho 

chó sói, chúng ta phải làm gì bây giờ ? 

Mọi người đều nói : 

-Đây là lúc sống chết, chúng tôi đều nghe lệnh của tướng quân. 
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Ban Siêu nói : 

-Không vào hang cọp, sao bắt được hổ con ? 

Ngay chính đêm đó, Ban Siêu đem 16 người đến trại Hung nô. Một cơn 

gió mạnh thổi qua, Ban Siêu ra lệnh cho người của mình nấp sau lều của 

Hung nô và đánh trống, reo hò. Khi thấy lều bị phóng hỏa. Và cho mai 

phục 2 bên của doanh trại. Khi xếp đặt xong, Ban Siêu phóng hỏa. Bị bất 

ngờ, sứ bộ Hung nô chạy tóan loạn. Ban Siêu giết 3 lính Hung nô, bộ hạ 

ông giết hơn 30 lính. Và hơn 100 người Hung nô bị đốt chết. Ngày sau, 

Ban Siêu gập vua Thiện Thiện với đầu lâu của sứ bộ Hung nô. Vua 

Thiện Thiện rất sợ và hướng Hán triều xưng thần. 

 

Chú Thích : Không xông pha vượt qua mọi khó khăn cản lối thì làm sao 

có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. 

 

14- 曾     參     殺     人 

       Tăng  Sâm      sát      nhân 

 

Tăng  Sâm  Giết  Người. 

Có lần Tăng Sâm biệt mẹ tới ấp Phí thuộc Sơn Đông, có người trùng tên 

giết người.  Có người được tin này báo với mẹ Tăng Sâm : 

-Nghe nói Tăng Sâm ở Phí ấp giết người. 

Lúc đó mẹ Tăng Sâm đang dệt cửi, nghe nói không ngoảnh đầu lại đáp : 

-Con tôi quyết không giết người. 

Nói rồi an nhiên ngồi dệt cửi. 

Sau một lúc, có người lại đến báo : 

-Tăng Sâm giết người rồi ! 

Mẹ Tăng Sâm không màng để ý đến, vẫn ngồi yên dệt vải. 

Không lâu sau đó có người nói : 

-Tăng Sâm giết người rồi ! 

Mẹ Tăng Sâm nghe người thứ 3 nói rất sợ, bỏ con thoi cầm trong tay 

xuống, trèo tường bỏ chạy. 

 

Chú Thích : Chỉ sự việc không thật nhưng có nhiều người nói và tin là 

có thật khiến cho nhiều người khác nghe và tin theo là có thật. 
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15- 磨     杵     成     針 

        Ma     chử    thành   châm 

 

Mài  Chùy  Thành  Kim. 

 

Đời Đường, thi sĩ lớn là Lý Bạch thuở nhỏ hay 

trốn học. Có lần ông trốn khỏi phòng học, chạy 

tới ven đường thấy một bà lão chăm chú mài 

một thanh sắt lớn. Lý Bạch thấy lạ hỏi : 

-Bà lão, bà mài thanh sắt để làm gì ? 

-Mài để thành kim. 

-Mài đến bao giờ chứ ? 

-Tuy thanh sắt lớn nhưng mỗi ngày tôi đều mài, 

sợ gì không thành kim? 

-Đúng lắm, làm việc chỉ cần có quyết tâm thì chuyện gì cũng xong. Học 

tập chẳng vậy ư ? 

Do đó ông về phòng, cố công đọc sách và không trốn học nữa. 

 

Chú Thích : Thành ngữ này khuyên người ta cố chí gắng sức làm việc 

thì rồi sẽ đạt được mục đích. Chuyển qua nước ta thành ngữ này thành : 

Có công mài sắt có ngày nên kim. 

 

 

16-  雙     管     齊    下 

        Song   quản     tề       hạ 

 

Vẽ  Bằng  Hai  Bút. 

Đời Đường, họa sĩ nổi tiếng là Trương Tảo rất giỏi vẽ cây tùng. Ông có 

thể một tay cầm 2 bút, vẽ cành tùng bằng một bút, vẽ thân tùng cong 

queo bằng một bút khác. Tranh vẽ của ông sinh động như thực. Người ta 

khen tranh ông là thần phẩm. 

 

Chú Thích : Chỉ những người có thể làm hai việc cùng một lúc. 
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17- 覆     水     難     收 

       Phúc   thủy     nan      thu 

 

Chậu  Nước  Đổ  Rồi,  Khó  Múc  Lại. 

 

Thời cổ, có Khương Thái công, lúc chưa làm 

quan, sống rất nghèo nàn. Vợ ông thấy ông 

nghèo liền bỏ ông. Khương thái công được 

Chu Văn Vương mời làm thừa tướng. Vợ ông 

nghe tin muốn cùng ông tái hợp. Khương thái 

công đem một chậu nước hắt đi rồi bảo vợ ông 

múc lại. Vợ ông múc cả nửa ngày chỉ được 

nước bùn. Ông bảo vợ : 

-Bà bỏ tôi, không thể nói một lời về là được, cũng như hắt một chậu 

nước đi rồi thì khó mà múc lại được như cũ. 

 

Chú Thích : Nếu một người đã làm một hành động xấu xa và tàn hại 

cho một người khác, thì trong tương lai người đó không thể nào hàn gắn 

lại mối quan hệ với người kia được nữa. 

 

18- 老     馬     識     途 

        Lão     mã     thức      đồ 

 

Ngựa  Già  Nhớ  Đường. 

Đời Xuân Thu, Quản Trọng là một nhà chính trị nổi tiếng. Một lần ông 

cùng Tề Hoàn Công (685-633 trước Tây 

lịch) đi đánh nước Cô Trúc. Lúc đó nước 

Cô Trúc là một nước nhỏ, lại ở xa. Từ Tề 

tới đó phải qua nhiều núi đồi, khe suối. Khi 

đi là mùa Xuân, trăm hoa tranh nhau đua 

nở, khi về là mùa Đông tuyết giá. Cảnh vật 
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thay đổi, khó nhận ra đường. Đội quân bị lạc đường, đi qua đi lại gần hết 

lương thực. Mọi người lo lắng mà không tìm ra biện pháp. Quản Trọng 

thưa cùng Tề Hoàn Công : 

-Nghe nói ngựa già nhớ đường, chúng ta hãy thử xem. 

Tề Hoàn Công tập hợp binh mã, cho những con ngựa già đi trước, đoàn 

quân theo sau. Quả nhiên tìm thấy đường về. 

 

Chú Thích : Thành ngữ này chỉ những người giàu kinh nghiệm biết 

cách lãnh đạo quần chúng và giải quyết thỏa đáng mọi tình huống khác 

biệt. 

 

19- 守     株     待     兔  

       Thủ      chu     đãi      thố 

 

Ôm  Cây  Đợi  Thỏ. 

Đời Chiến quốc, có một vị học giả tên là Hàn 

Phi viết một chuyện ngụ ngôn như sau : 

-Nước Tống có một nông phu ra ruộng cầy 

bừa. Ruộng ông có một cây khô, lòi rễ. Một 

con thỏ không biết từ đâu tới đâm sầm vào rễ 

cây chết tốt. Nông phu khoái chí bỏ cả cầy 

cuốc, ngồi bên gốc cây chờ thỏ tới. Ngày lại 

ngày cỏ hoang mọc đầy mà chẳng thấy thỏ 

đâu ? 

 

Chú Thích : Chỉ những người muốn hưởng lợi nhưng không muốn làm 

việc, ta có thành ngữ tương tự : nằm gốc cây chờ sung rụng. 

 

 

20- 兔     死     狗     烹 

        Thố      tử       cẩu    phanh 

 

Thỏ  Chết  Chó  Bị  Làm  Thịt. 
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Nước Việt diệt được nước Ngô rồi, Phạm Lãi 

từ quan, sang nước Tề định cư. Ông ở đó viết 

thư cho đại phu Văn Chủng : 

-Chim bắn hết rồi thì cất cung, thỏ chết rồi thì 

chó săn sẽ bị làm thịt. Theo tôi thấy thì Việt 

vương Câu Tiễn có thể cùng chung hoạn nạn, 

nhưng không thể cùng hưởng lạc. Sao ông 

không lìa nước Việt ? 

Văn Chủng sau khi đọc thư, giả có bệnh, 

không đi triều đình biện sự. Có người nói xấu Văn Chủng là ông định 

làm loạn. Câu Tiễn đưa cho ông thanh kiếm và nói : 

-Khi đánh Ngô ông dạy tôi 7 pháp, tôi chỉ dùng có 3 pháp, còn 4 pháp. 

Ông chẳng muốn đến thăm tiên vương sao ? Ông hãy vì tôi thử xem ! 

Văn Chủng chỉ còn cách tự sát. 

 

Chú Thích :Chỉ hành động của những kẻ tàn sát những người dưới 

quyền đã phụ giúp cho họ đạt được thắng lợi. Cũng giống như thành 

ngữ : Được chim bẻ ná, được cá quăng nơm”. 

 

21- 鷸     蚌     相     爭     漁     翁     得     利 

        Duật  bạng   tương  tranh    ngư     ông     đắc       lợi 

 

Trai  Cò  Đánh  Nhau,  Lão  Đánh  Cá  Thủ  Lợi. 

 

Một con trai hé vỏ, nằm phơi nắng bên bờ 

sông. Có một con cò đi tới há mỏ đớp thịt 

trai. Con trai lập tức khép miệng lại, con cò 

dùng hết sức mà không kéo được mỏ ra. 

Con cò liền nói : 

-Ngày một, ngày hai trời không mưa nhất 

định mày sẽ chết. 

-Giả sử tao không nhả, ngày một, ngày hai mày đừng mong sống. 

Hai con vật tranh cãi không ngừng, chả ai nhường ai. Lúc đó có một lão 

đánh cá đi qua bèn tóm cả hai. 
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Chú Thích : Chỉ sự việc hai người đánh nhau hay tranh giành nhau việc 

gì đó (kiện cáo) kẻ thứ ba ở ngoài hưởng lợi. 

 

22- 懷     安     喪     志 

       Hoài     an      táng     chí 

 

Sống  Yên  Nhụt  Chí.  

Đời Xuân Thu, công tử Trùng Nhĩ của nước Tấn để tránh bức hại, đào 

vong ra ngoại quốc. Mới đầu ông còn có chí lớn làm vua nước Tấn và 

chấn hưng đất nước. Sau ở nước Tề, Tề Hoàn Công đem con gái là 

Khương thị gả cho ông. Ông an vui sinh hoạt được 7 năm. Cữu phụ và 

bọn tùy tùng lo lắng, khuyên ông lìa nước Tề, Khương thị cũng nói : 

-Thiếp biết chàng có đại chí, hãy mau rời nơi đây đi ! 

-Không có chuyện này ! 

-Chàng đi đi, mê luyến hưởng thụ làm ý chí suy thối, chàng nên về nước, 

nghe lời khuyên của bọn tùy tùng. 

Trùng Nhĩ không nghe. Khương thị và cữu phụ phục rượu cho Trùng 

Nhĩ say, mang ra xe về nước. Về sau quả nhiên Trùng Nhĩ làm vua nước 

Tấn. 

 

Chú Thích : Chỉ những kẻ ham muốn những thú vui vật chất, để rồi 

quên mất bổn phận và trách nhiệm phải gánh vác. 

 

 

23- 螳     螂     補     蟬 

      Đường  lang     bổ     thiền 

 

Bọ  Ngựa  Bắt  Ve. 

Ngô Vương định đánh nước Sở, ông bảo quần thần : 

-Ai dám cản trở, trẫm giết không tha. 

Con một thị vệ muốn khuyên nhưng không dám. Sáng sớm chàng vác 

cung tên ra hậu viên cứ thế liên tiếp 2 ngày, sương đẫm cả y phục. 
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Ngô Vương biết chuyện hỏi : 

-Ngươi vì sao tự làm khổ mình như vậy 

? 

-Thưa Bệ hạ, buổi sớm thần thấy một 

con ve ca hát vang lừng uống những 

giọt sương trên lá, nó không biết con bọ 

ngựa ở phía sau đang rình nó, con bọ 

ngựa chẳng hay chim hoàng quyên sắp 

mổ nó. Ba con vật đều nhất tâm, nhất ý 

truy tìm lợi trước mắt mà không biết đến cái hại sau lưng.  

Vua Ngô hiểu rõ ý nghĩa của tỷ dụ này bèn bỏ ý định đánh Sở. 

 

Chú Thích : Chỉ những người u mê chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không 

thấy cái hại cận kề ngay ở sau lưng. 

 

 

24-   螳     臂     當     車 

      Đường  bích   đương  xa 

 

Bọ  Ngựa  Đá  Xe. 

 

Tề Trang Công một ngày đánh xe đi săn. Ông 

trông thấy một con vật mầu xanh giơ 2 càng 

trước ngăn xe. Tề Trang Công thấy lạ bèn hỏi 

người đánh xe : 

-Đây là côn trùng gì ? 

-Đó là con bọ ngựa, chỉ biết tiến, không biết 

lùi. 

Trang Công nghe rồi than : 

-Nếu là người nhất định nó là một trang dũng sĩ. 

Nói rồi ra lệnh cho xa phu đi vòng qua, không cản đường con bọ ngựa. 
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Chú Thích : Chỉ những hành động không tưởng của những người không 

tự lượng sức mình làm những chuyện quá sức. Ta thường nói :Châu  

chấu đá xe. 

 

25-       餘     音     繞     樑  

           Dư      âm     nhiễu  lương 

 

Dư  Âm  Còn  Vang. 

Đời Xuân Thu, nước Hàn có một danh ca tên là Nga, có một lần nàng 

sang nước Tề. Trên đường hết lương, nàng phải ca hát để kiếm miếng 

ăn. Nàng đi rồi, người ta còn nghe vang vọng tiếng ca của nàng 3 ngày 

mới dứt. 

 

Chú Thích : Tiếng nhạc hay sẽ còn vang vang mãi trong lòng người sau 

khi nghe. 

 

26-        鄭     人     爭     年 

Trịnh  nhân    tranh    niên 

 

Người  Trịnh  Tranh  Già. 

Có 2 người nước Trịnh tranh nhau mình lớn tuổi hơn. Một người nói : 

-Tôi đẻ cùng Đế Nghiêu. 

Một người bảo : 

-Tôi sinh cùng Hoàng Đế. 

2 người tranh cãi không thôi. Sau có một người đi đường nghe rõ 

nguyên nhân bèn hỏi : 

-Các ông có biết Đế Nghiêu và Hoàng đế sanh năm nào không ? 

2 người đều im, không trả lời được. 

 

Chú Thích : Chỉ những chuyện tranh cãi vô bổ, hoặc là nói khoác. 

 

27-      請     君     入     甕   

         Thỉnh  quân    nhập    úng 
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Mời  Ông  Vào  Vại. 

 

Đời Đường, dưới thời Võ Tắc Thiên hoàng đế có 2 

vị quan to tàn bạo là Chu Hưng và Tuấn Thần. Họ 

thường dùng nghiêm hình để phạm nhân nhận tội. 

Về sau Chu Hưng bị người cáo âm mưu tạo phản. 

Vọ Tắc Thiên sai Tuấn Thần điều tra. Tuấn Thần 

giả ý mời Chu Hưng uống rượu, hỏi : 

-Tội phạm không nhận tội thì phải làm sao ? 

-Dễ thôi, đem một cái vại lớn ra, nung lửa xung 

quanh cho đỏ hồng, đơi khi vại đã nóng thì cho phạm nhân vào, cứ làm 

như thế thì tội gì cũng nhận cả. 

Tuấn Thần chiếu theo lời Chu Hưng làm rồi nói : 

-Có người cáo ông làm phản. Tôi thừa lệnh điều tra ông, xin ông vào vại 

cho. 

Chu Hưng nghe rồi vội vàng quỳ ngay xuống xin nhận tội. 

 

Chú Thích : Trị tội một người bằng chính phương pháp mà người đó đã 

dùng để xử tội người khác. Gần giống câu : Gậy ông đập lưng ông. 

 

 

28-    對     症     下     藥 

           Đối    chứng    hạ     dược 

 

Đối  Bệnh  Cho  Thuốc. 

Hoa Đà là vị danh y đời Hán mạt. Có một lần 2 vị quan là Nghê Tầm và 

Lý Đình bị đau đầu, phát nóng đến Hoa Đà xin trị. Hoa Đà chẩn đoán 2 

người rồi cho thuốc : Nghê Tầm dùng Thông dược, Lý Đình dùng Tán 

dược. 2 người đều khỏi bệnh. Có người hỏi : 

-2 người trên cùng bệnh sao cho thuốc khác nhau ? 

-Nghê Tầm có bệnh ở trong, Lý Đình do cảm mạo bên ngoài do đó trị 

liệu không đồng. 
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Chú Thích : Mỗi sự việc xẩy đến đều phải có một cách riêng để giải 

quyết. 

 

29-    對     牛     彈     琴 

            Đối   ngưu     đàn     cầm 

 

Thổi  Sáo  Cho  Trâu  Nghe 
Thuở trước, có một nhạc sĩ tên là Công Minh 

Nghi một hôm ông thổi sáo. Thấy có một con 

trâu đang ăn cỏ ở bên. Ông nghĩ bụng : Để ta 

thổi một khúc cho nó nghe. 

Ông bèn thổi một khúc nhạc cao thâm, con 

trâu không để ý chăm chú gậm cỏ. Ông lại 

thổi một khúc khác như muỗi kêu. Ông thấy 

con trâu vẫy đuôi, vểnh tai lắng nghe. 

 

Chú Thích : Ý nói đem những đề tài cao siêu không thích hợp nói cho 

những người không đủ trình độ để hiểu biết nghe, ta thường nói “Đàn 

cầm mà gẩy tai trâu.” 

 

 

30-        精     衞     填     海 

           Tinh      Vệ      trấn     hải 

 

Tinh  Vệ  Lấp  Biển. 

Truyền thuyết thời Thượng cổ con gái của Viêm Đế ra biển Đông chơi. 

Bỗng nhiên gió dữ nổi lên tạo sóng làm cô gái chết đuối. Sau khi chết 

nàng ta biến thành một con chim nhỏ cả ngày kêu Tinh Vệ, người ta gọi 

là chim Tinh Vệ. Nàng hận biển Đông cướp mất sinh mạng của nàng 

nên không ngừng lấp biển, ngày ngày mang sỏi đá hay cành khô bỏ 

xuống biển cho đến khi đá sỏi hay cây khô đâm toạc mỏ mà chết. 
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Chú Thích : Chỉ tình trạng những người làm những việc mà họ biết 

chắc chẳng thể nào đạt được mục đích mà vẫn cứ làm. Câu này tương tự 

như câu “Dạ tràng xe cát biển Đông . . .” 

 

 

31-       太     公     釣     魚     願     者     上     鈎 

          Thái   Công   điếu     ngư  nguyện   giả   thượng   câu 

 

Thái  Công  Câu  Cá. 

 

Thái Công tánh Khương, tên Thượng. 

Theo truyền thuyết dân gian, trước khi 

ra làm quan, ông thường câu cá bằng 

một cần câu không có mồi. Có vài 

người đốn củi trông thấy phá lên cười. 

Thái Công nói : 

-Tôi không nghĩ mình sẽ câu cá, mà 

muốn câu một vị hiền minh quân chủ. 

Thái Công chờ đợi khoảng 10 năm, 

gần 80 tuổi thì Chu Vũ Vương bố của 

Chu Văn Vương biết ông có tài trị 

nước bèn thân mời ông ra làm Thừa tướng. 

 

Chú Thích : Thành ngữ này nói đến những người tự mình đâm đầu vào 

bẫy của người ta giăng ra. 

 

 

 

32-      天     衣     無     縫 

         Thiên     y        vô     phùng 

 

Áo  Trời  Không  May. 
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Truyền thuyết nói có một người tên là Quách Hãn, một 

chiều hè hóng mát ở ngoài sân. Bỗng nhiên thấy một 

cô gái từ trời xuống, tự xưng là Chức Nữ. Quách Hãn 

thấy quần áo cô mặc không có vết may bèn hỏi. Cô gái 

đáp : 

-Trên trời, chức nữ dệt quần áo không dùng kim chỉ thì 

làm sao có vết may ? 

 

Chú Thích : Chỉ những công việc đã hoàn thành một 

cách hoàn hảo và tuyệt mỹ. 

 

33-        千     里     送     鵝     毛 

          Thiên     lý      tống     nga    mao 

 

Ngàn  Dậm  Tặng  Lông  Ngỗng. 

Đời Đường, có một địa phương, có một quan sứ sai một người cống lông 

ngỗng trời cho Hòang Đế. Đi ngang qua một hồ nước, ông ta cho ngỗng 

tắm, không để ý để ngỗng bay mất chỉ lưu lại một chiếc lông. Ông mang 

chiếc lông này tặng Hoàng Đế kèm theo một bài thơ trong có câu : 

           Của  tặng  tuy  nhẹ,  nhưng  tình  thì  nặng. 

 

Chú Thích : Giống như câu : Của một đồng, công một nén. 

 

34-        賠     了     夫     人     又     折     兵 

            Bồi      liễu     phu    nhân    hựu     chiết   binh 

 

Đã  Tặng  Phu  Nhân  Lại  Tổn  Binh. 

Thời Tam quốc, Tôn Quyền định đòi Kinh Châu từ Lưu Bị. Đại tướng 

Chu Du nghĩ ra một mưu sách : đem em gái Tôn Quyền gả cho Lưu Bị 

để lừa Lưu Bị sang Đông Ngô rồi câu lưu để đổi lấy Kinh Châu.  Lưu Bị 

theo kế sách của Gia Cát Lượng đến Đông Ngô cưới em gái của Tôn 

Quyền rồi đem về Thục. Chu Du đem quân đuổi theo bắt lại, bị phục 

binh đánh tan. Quân Thục cười ngạo rằng : 



28 

 

 Chu  Du  thiết  kế  an  thiên  hạ 

       Đã  tặng  phu  nhân,  lại  thiệt  binh. 

 

Chú Thích : Giống như câu : Mất cả chì lẫn chài. 

 

 

35-         樂     不     思     蜀 

             Lạc     bất       tư     Thục 

 

Vui  Không  Nhớ  Thục. 

 

Thời Tam  Quốc, Lưu Bị mất rồi, con 

là Lưu Thiền lên kế vị. Lưu Thiền là 

một kẻ vô năng. Tướng quân nước 

Ngụy là Tư Mã Chiêu, sau khi chinh 

phục nước Thục, Lưu Thiền phải đầu 

hàng. Ông ra lệnh Lưu Thiền phải dời 

Thục về Lạc Dương cư trú. Một hôm 

Tư Mã Chiêu mở tiệc mời Lưu Thiền 

đến dự. Tư Mã Chiêu sai người biểu 

ca vũ của Thục. Các quan lại nước Thục nghe thấy rất buồn, thậm chí 

nhỏ lệ, chỉ có Lưu Thiền là cười nói như không. 

Tư Mã Chiêu hỏi Lưu Thiền : 

-Ông còn nhớ nước Thục không ? 

-Tôi ở đây vui lắm, không nhớ đến Thục nữa ! 

 

Chú Thích : Chỉ những kẻ chỉ biết ham vui không còn biết gì, còn nhớ gì 

về quê hương , xứ sở, hay bổn phận và trách nhiệm của mình . 
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36-        滿     城     風     雨 

           Mãn   thành  phong    vũ 

 

Đầy  Thành  Mưa  Gió. 

Thời Tống, có một thi sĩ tên là Thẩm Đại Lâm, 

một năm vào mùa Thu bỗng nhiên thấy gió thổi 

ào ào ngoài song cửa bèn làm một câu : 

    Gần  tiết  Trùng  Dương,  thành  đầy  mưa  gió. 

Ngay lúc đó người thu nợ vào nhà ông. Ông cụt 

hứng không tiếp tục được nữa. Tuy chỉ là một câu 

thơ, nhưng được truyền tụng tới tận ngày nay. 

 

Chú Thích : Chỉ một sự kiện đặc biệt khiến đông đảo người phải chú ý 

đến và bàn tán. 

 

 

37-        一     舉     兩     得 

 Nhất     cử     lưỡng   đắc 

 

Một  Cú  Được  Hai. 

Có một người tên là Biện Trang Tử cùng bạn đi săn, thấy hai con hổ 

tranh nhau ăn một con bò. Biện Trang Tử định ra tay giết hai con hổ 

này, nhưng bạn ông bảo hãy đợi : 

-Hai hổ tranh ăn, con mạnh sẽ thắng nhưng sẽ bị thương, lúc đó ông ra 

tay cũng không muộn. 

Biện Trang Tử nghe lời bạn, quả nhiên được như lời. 

 

Chú Thích :Ám chỉ làm một việc mà đạt hai kết quả khác nhau. 

 

38-        不     爲     五     斗     米     折     腰 

            Bất      vi       ngũ     đấu      mễ     chiết    yêu 

 

Không  Vì  Năm  Đấu  Gạo  Mà  Khom  Lưng. 
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Đào Uyên Minh (365-472 Tây Lịch) là thi sĩ trứ danh đời Đông Tấn. 

Năm 41 tuổi làm huyện lệnh huyện Bành Thạch. Đáo nhiệm 18 ngày, 

thượng cấp phái quan lại đến xem xét. Viên quan lại này kiêu ngạo, tự 

đại. Thuộc hạ khuyên Đào Uyên Minh ăn mặc chỉnh tề tiếp đón. Đào 

Uyên Minh nói : 

-Ta chẳng vì 5 đấu gạo mà khom lưng với người. 

Ông bèn từ quan mà đi. 

 

Chú Thích : Chỉ những người không vì một chút quyền lợi vật chất mà 

luồn cúi để mất đi phẩm giá con người. 

 

39-     以     鄰     爲     壑   

           Dĩ       lân       vi       hác 

 

Lấy  Nước  Láng  Giềng  Làm  Nơi  Thoát  Nước. 

Đời Chiến quốc, có một người tên là Bạch Khuê. Ông ta đắp đê để 

phòng thủy hoạn. Ông ta khoe với Mạnh Tử 

rằng ông trị thủy còn giỏi hơn Đại Vũ. 

Mạnh Tử trả lời : 

-Ông sai rồi ! Đại Vũ trị thủy là tùy theo 

sức nước  mà dẫn ra biển; còn ông đắp đê là 

dồn nước về lân quốc, người có đạo đức 

đều chán ghét. 

Bạch Khuê nghe rồi không cãi lại được. 

 

Chú Thích : Chỉ hành động của những người đem cái khó khăn của 

mình gập phải giải quyết bằng cách trút sang cho người khác gánh chịu. 

 

40-        反     覆     推     敲 

           Phản   phúc    thôi     xao 

 

Gõ  Cửa  Dưới  Trăng. 
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Đời Dường có thi sĩ Giả Đảo, cưỡi lừa lên kinh thi. Trên đường đi ông 

thấy phong cảnh đẹp bèn làm hai câu : 

Chim  đậu  cây  ven  ao 

Sư  đẩy  cửa  dưới  trăng. 

Nhưng cửa chùa ban đêm đều gài lại, ông phân vân không biết dùng đẩy 

hay gõ. Ông vừa cưỡi lừa vừa ngâm nga vừa dùng tay đẩy hay gõ. Chính 

lúc đó đại thi sĩ Hàn Dũ đi qua, khi biết chuyện Hàn Dũ khuyên không 

nên dùng chữ gõ. 

Sau đó 2 người kết bạn. 

 

Chú Thích : Phải suy nghĩ cặn kẽ trước khi quyết định làm bất cứ việc 

gì. Tây phương cũng có câu : Uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói. 

 

41-        葉     公     好     龍 

            Diệp  Công    hảo    long 

 

Diệp  Công  Thích  Rồng. 

 

Diệp Công là một người rất thích rồng. 

Trong buồng ông, tường thì vẽ rồng, cột 

thì trạm rồng, mặc áo rồng, đội mũ rồng.  

Rồng thật trên trời nghe Diệp Công thích 

rồng bèn bay đến nhà ông, thò đầu vào 

cửa Nam, vẫy đuôi ở cửa Bắc. Diệp Công 

sợ đến phát run, chui đầu vào một góc. 

Thì ra ông chỉ thích rồng giả chứ không 

phải rồng thật. 

 

Chú Thích :Có những người tự nhận là mình thích cái này, cái nọ 

nhưng thực sự thì họ lại rất sợ những cái đó nếu chúng xẩy đến với họ. 
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42-        痴     人     說     夢 

             Si      nhân  thuyết   mộng 

 

Người  Si  Nói  Mộng. 

Lúc trước, một nhà giàu có một con trai si ngốc. Một sáng khi thức giấc 

bỗng nắm lấy một nữ bộc hỏi : 

-Hôm qua nằm mộng bà có thấy tôi không ? 

-Không ! 

-Rõ ràng trong mộng tôi thấy bà, sao lại nói là không ? 

Nó chạy lại mách mẹ : 

-Bà đó đáng đánh đòn, rõ ràng con có thấy bà ta trong mộng, mà bà ta 

nói không. Bà ta đã lừa dối chủ nhân,đâu có đạo lý này ! 

 

Chú Thích :Chỉ những người thích nói chuyện tầm sàm. 

 

 

43-        塞     翁     失     馬 

            Tái      ông     thất     mã 

 

Ông  Tái  Mất  Ngựa. 

Biên cương phía Bắc, có ông Tái bị mất một 

con ngựa. Hàng xóm lại an ủi, ông Tái nói : 

-Biết đâu đó lại là chuyện tốt ! 

Vài tháng sau, con ngựa đó dẫn về một con 

ngựa hồ. Hàng xóm lại đến mừng ông, ông 

nói : 

-Biết đâu đó lại là chuyện xấu ! 

Một hôm con ông cưỡi con ngựa hồ, vì con 

ngựa hồ chạy quá nhanh, con ông ngã ngựa và bị gẫy chân. 

Hàng xóm lại đến an ủi, ông nói : 

-Biết đâu đó lại là chuyện tốt! 

Ít lâu sau có giặc, các trai tráng trong vùng bị bắt đi lính, 10 người thì 

đến 9 người đi không về, con ông Tái vì què nên không phải đi lính. 
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Chú Thích : Gặp chuyện rủi có khi lại là hay, gặp chuyện hay có khi lại 

là rủi. 

 

 

44-        畫     蛇     添     足 

           Họa      xà     thiêm    túc 

 

Vẽ  Rắn  Thêm  Chân. 

Một người nước Sở kia, sau khi cúng tổ 

tiên mang một bình rượu ra cho những 

người giúp việc. Người giúp việc thì 

nhiều, một người thì đủ, còn ai cũng 

uống thì chả bõ. Một người đề nghị vẽ 

trên đất một con rắn ai vẽ nhanh nhất thì 

được uống cả bình rượu. Mọi người 

bằng lòng. Có một người vẽ rắn rất 

giống, ông ta ngoảnh nhình chưa ai vẽ 

xong bèn dương dương nói : 

-Các ông từ từ mà vẽ, đợi tôi vẽ vài chân cho rắn đã ! 

Ngay chính lúc đó, một người vẽ xong rắn, đoạt lấy bình rượu nói : 

-Rắn làm gì có chân ? 

Nói rồi uống hết bình rượu. 

 

Chú Thích : Chỉ những người làm chuyện tào lao. 

 

 

 

45-        畫     龍     踮     睛 

           Họa     long   điểm    tình 

 

Vẽ  Rồng,  Điểm  Nhãn. 
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Theo truyền thuyết đời Nam-Bắc triều, một 

hôm danh họa Trương Tăng Do, đang ở 

trong một tòa miếu. Ông nổi hứng bèn vẽ 4 

con rồng lên vách tường. Có người hỏi sao 

không vẽ mắt, ông trả lời : 

-Chỉ sợ điểm nhãn, rồng sẽ bay lên trời mất. 

Mọi người không tin, yêu cầu ông vẽ mắt 

rồng. Ông y lời vẽ mắt 2 con bỗng nhiên 

trời tối sầm lại, sấm chớp nổ đùng đùng. 2 

con rồng bay lên trời chỉ còn lại trên vách 2 con rồng chưa điểm nhãn. 

 

Chú Thích : Thêm vào một vài chi tiết hay một vài việc quan trọng để 

dứt điểm công việc đang làm dở dang. 

 

 

46-     世     外     桃     源 

           Thế    ngoại    đào   nguyên 

 

Thế  Ngoại  Đào  Nguyên. 

Đời Tấn, văn học gia Đào Uyên Minh (tức Đào Tiềm) (365- 427 Tây 

lịch) tả một thiên văn chương Đào Hoa Nguyên ký (桃花源記). 

 Chuyện kể về một người đánh cá lạc đường, thuyền ông theo con sông 

nhỏ phát hiện một nơi núi xanh, nước trong, người ở đó sống hòa bình 

và vui vẻ. Họ bảo ông tổ tiên họ trốn bạo Tần nên đến nơi đây. Họ giết 

gà, vịt đãi ngư phu. Ngư phu trở về nhưng vẫn nhớ chốn đó, tìm nhiều 

lần mà không thấy. 

 

Chú Thích : Chỉ nơi an lạc lý tưởng. 

 

46-        多     多     益     善 

           Đa        đa       ích     thiện 

 

Càng  Nhiều  Càng  Tốt. 
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Hàn Tín là một viên đại tướng của Lưu Bang, nhưng Lưu Bang không 

tín nhiệm ông. Hàn Tín rất bất mãn. Sau, Lưu Bang mượn cớ Hàn Tín có 

âm mưu tạo phản mà giam ông. Có một 

lần, Lưu Bang và Hàn Tín luận bàn về tài 

năng, Lưu Bang hỏi : 

-Như ta có thể điều khiển được bao nhiêu 

binh sĩ ? 

-Không hơn 100 ngàn 

-Còn ông thì sao ? 

-Càng nhiều càng tốt. 

Lưu Bang cười ha hả : 

-Ông giỏi thế sao bị tôi bắt ? 

-Bệ hạ không giỏi dụng binh nhưng giỏi dụng tướng. Đó là lý do tại sao 

thần bị bắt. 

 

Chú Thích : Chỉ người đã hiểu nguyên tắc. 

 

 

47-        煮     豆     燃     萁 

           Chữ     đậu    nhiên    ky 

 

Thân  Đậu  Nấu  Đậu. 

Thời Tam quốc, Tào Phi, Tào Thực đều là con 

của Ngụy Vương Tào Tháo. Tào Tháo định lập 

Tào Thực làm thái tử vì tài học. Nhưng Tào 

Thực kiêu ngạo, chỉ lấy uống rượu làm vui. 

Tào Thực thường cùng mưu sĩ chỉ nghĩ cách 

làm sao làm vừa lòng Tào Tháo. Cuối cùng 

Tào Tháo lập Tào Phi làm thái tử. Tào Phi vừa 

có hùng tâm, lại có chí lớn. Sau khi Tào Tháo 

mất, Tào Phi kế vị. Tào Thực tuy không được 

kế vị, nhưng dã tâm vẫn còn, thường biểu thị 

bất mãn, Tào Phi hay biết, tìm cớ giết để trừ 
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hậu hoạn. Một hôm, ra lệnh cho Tào Thực trong 7 bước phải làm xong 

một bài thi nếu không sẽ bị giết chết. 

Tào Thực nghe nói liền ngâm ngay : 

Thân  đậu  nấu  củ  đậu 

Củ  đậu  khóc  hu  hu 

Sanh  ra  cùng  một  rễ 

Sao  lại  ác  thế  ư ? 

Tào Phi do đó bỏ ý định thủ tiêu Tào Thực. 

 

Chú Thích : thành ngữ này chỉ sự anh em hại lẫn nhau, nói tắt là đậu ky 

豆萁 

 

 

48-        東     食     西     宿 

          Đông    thực    Tây     túc 

 

Ăn  Đông  Ở  Tây. 

Thời cổ, ở nước Tề, có một cô gái tới tuổi cập kê. Có 2 nhà đem lễ vật 

tới xin cưới. Nhà bên Đông thì giàu có nhưng chú rể lại xấu và lùn, nhà 

bên Tây  thì chú rể đẹp trai nhưng nhà nghèo. Không quyết định được, 

cha mẹ cô gái bảo cô tự chọn. Nếu vì mắc cỡ không nói nên lời thì giơ 

tay, tay phải là nhà bên Đông, tay trái là nhà bên Tây. Cô gái nghĩ ngợi 

hồi lâu rồi giơ cả 2 tay lên. Bố mẹ kinh ngạc hỏi : 

-Ý con là sao ? 

Cô gái đỏ mặt : 

-Con muốn ăn ở Đông, ở ở Tây. 

 

Chú Thích : Thành ngữ này chỉ những người tham lam, thèm khát họ 

làm bất cứ việc gì, tới bất cứ nơi nào mà họ có thể kiếm trác được bất kể 

phẩm giá hay đạo lý ở đời. 
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49-        邯     單     學     步 

           Hàm    Đan     học     bộ 

 

Học  Thói  Hàm  Đan. 

Thời Chiến quốc, ở nước Yên có một thiếu niên nghe người Hàm Đan 

(là kinh đô nước Triệu) có dáng đi rất đẹp. Chàng vượt qua thiên sơn, 

vạn thủy đến nơi. Chàng đi sau họ mà bắt 

chước. Chàng học rất lâu, không học được 

cách đi đứng mà ngay cách đi của mình cũng 

quên luôn, đến nỗi khi về nước chàng phải 

bò về. 

 

Chú Thích : Chỉ những người quá hâm mộ 

người khác mà muốn làm được giống in hệt 

người ta, nên đánh mất hết cái tư cách phẩm 

giá của bản thân mình. 

 

 

50-       濫     竽     充     數 

Lạm      vu      sung     số 

 

Đủ  Người  Thổi  Sáo. 

Tề Tuyên Vương thích nghe thổi sáo. Đội 

thổi sáo có đến 300 người, lương lậu trả rất 

khá. Nam Quách tiên sinh không biết thổi 

sáo. Mỗi lần tấu nhạc, Tề Tuyên Vương 

thích nghe cả đội thổi, cho nên Nam Quách 

tiên sinh cứ đứng vào. Đến khi Tề Tuyên 

Vương chết, con ông là Tề Mẫn Vương lên 

thay lại chỉ thích nghe từng người thổi. 

Nam Quách tiên sinh nghe được tin này bèn trốn mất. 
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Chú Thích : Nếu là câu của một người tự nói về mình thì là : Tôi không 

đủ khả năng để đảm trách công việc này mặc dù tôi đang làm việc này; 

nhưng nếu để chỉ một người khác thì là chỉ người ấy không xứng với 

công việc đó, có mặt là để “ăn có”, núp dưới sự làm việc của người 

khác cho qua ngày. 

 

 

 

51-        諱     疾     忌     醫 

           Húy      tật       kỵ        y 

 

Sợ  Trị  Bệnh. 

Thời Xuân Thu, có một danh y tên là Biển 

Thước. Có một lần ông qua nước Tề, thấy khí 

sắc Tề vương không tốt bèn bảo : 

-Bệ hạ có bệnh, nhưng bệnh còn ở ngoài da, 

nếu không trị bệnh sẽ nặng hơn. 

Tề vương không tin, đợi Biển Thước đi rồi ông 

nói : 

-Y sinh chỉ muốn chữa người không bệnh để 

trổ tài và kiếm tiền. 

5 ngày sau Biển Thước bảo Tề Vương : 

-Bệnh đã vào máu thịt nếu không trị thì càng nặng. 

Tề vương vẫn không tin. 

5 ngày sau nữa, Biển Thước lại bảo : 

-Bệnh đã vào bao tử và ruột nếu không trị thì không kịp. 

Tề Vương không thèm để ý đến. 

5 ngày sau nữa Biển Thước thấy Tề Vương liền quay đầu mà chạy. Tề 

vương thấy lạ bèn sai người đi hỏi, Biển Thước nói : 

-Bệnh của Tề vương đã vào đến tủy, không pháp trị được. 

Không lâu quả nhiên thân thể Tề vương bị đau, sai người tìm Biển 

Thước thì không thấy đâu, không lâu Tề Vương mất. 
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Chú Thích : Chỉ những người có bệnh mà sợ không chịu chữa trị, cũng 

như những người có tội lỗi nhưng không chịu tìm hiểu để sửa đổi lỗi 

lầm. 

 

52-        實     事     求     是 

           Thật     sự       cầu      thị 

 

Tìm  Thật  Qua  Sự  Kiện.  

Đời Tây Hán, con của Cảnh Đế là Lưu Đức. Ông rất ham học, ông sưu 

tập rất nhiều thư tịch đời Tiền Tần, nghiên cứu rất cẩn thận và được 

nhiều người khen ngợi. Sử gia Ban Cố khi viết Hán Thư có viết truyện 

ký về ông, khen ông căn cứ vào các dữ kiện mà đưa ra kết luận đứng 

đắn. 

 

Chú Thích : Từ sự việc hiện tiền tìm kiếm giải pháp giải quyết khó khăn 

của công việc. 

 

 

 

53-        飮     水     思     源 

            Ẩm    thủy      tư    nguyên 

 

Uống  Nước  Nhớ  Nguồn. 

Thời Nam-Bắc triều, có văn học gia là Dữu Tín thừa lệnh Lương 

Nguyên Đế đi sứ Tây Ngụy. Trong khi ông đi sứ thì Tây Ngụy diệt nhà 

Lương. Vì danh tiếng của ông nên Tây Ngụy giữ ông lại làm quan to 28 

năm. Ông thường nhớ nước cũ quê xưa. Trong thơ ông có 2 câu : 

Ăn  quả  nhớ  cây,  uống  nước  nhớ  nguồn. 

 

Chú Thích :Cũng giống câu : Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 
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54-        鄭     人     買     履 

          Trịnh   nhân    mãi      lý 

 

Người  Trịnh  Mua  Giầy. 

Một người nước Trịnh định mua một đôi giầy mới. Ông đo chân ở nhà 

và viết xuống kích thước. Ông vội đi chợ và vào một hàng bán giầy. Ông 

không tìm thấy tờ giấy đã ghi kích thước, ông bảo người bán giầy : 

-Tôi không nhớ kích thước, để tôi về nhà lấy. 

Nói xong ông vội chạy về nhà. Khi ông trở lại thì trời đã muộn, cửa 

hàng giầy đã đóng cửa. Thấy ông không mua được giầy, có người bảo : 

-Ông có đôi chân sao không thử chứ ? 

-Tôi không tin chân tôi ! 

 

Chú Thích : Chỉ những người có đầu óc hẹp hòi (thiển cận)và câu nệ 

không biết cách thích ứng với hoàn cảnh. 

 

 

55-         欺     以     其     方 

             Khi      dĩ       kỳ    phương 

 

Biết  Đường  Ăn  Gian. 

Có người cho Tử Sản là đại thần nước Trịnh một con cá sống. Tử Sản 

gọi người trông ao cá bảo thả xuống ao. Người trông ao cá nấu cá ăn rồi 

bảo Tử Sản : 

-Tôi đã thả cá xuống ao rồi. Mới đầu nó do dự sau sung sướng quẫy 

đuôi, không lâu biến mất. 

Tử Sản rất vui : 

-Con cá đã tìm được chỗ tốt. 

Khi người trông ao cá ra khỏi nhà Tử Sản, ông bảo mọi người : 

-Ai bảo Tử Sản là thông minh ? Tôi ăn cá và ông ta nói cá đã tìm được 

chỗ tốt ! 

 

Chú Thích : Chỉ hành động lừa dối khôn ngoan. 
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56-         朝     三     暮     四 

           Triêu    tam      mộ      tứ 

 

Sáng  Ba,  Chiều  Bốn. 

Nước Tống có một người nuôi khỉ. Ông nuôi cả một bầy. Càng ngày ông 

càng hiểu tánh tình của khỉ, cũng như khỉ cũng hiểu lời ông nói. Do đó, 

ông càng yêu khỉ, lấy lương thực của nhà cho khỉ. Về sau lương thực 

không đủ cho người nhà, ông nghĩ phải bớt cho khỉ, nhưng sợ khỉ không 

nghe lời. Ông nói : 

-Mỗi ngày ta cấp cho mỗi đứa 3 hạt dẻ 

buổi sáng, 4 hạt dẻ buổi chiều, Như vậy 

có được không ? 

Các khỉ không bằng lòng, chúng nhe răng 

ra để biểu thị. Sau một lúc người đó nói : 

-Vì các ngươi cho 3 sáng 4 chiều không 

đủ, vậy ta đổi lại 4 sáng 3 chiều được 

không ? 

Các khỉ đều vẫy đuôi chấp nhận. 

 

Chú Thích : Lừa gạt người bằng cách tráo trở cách giải quyết vấn đề. 

 

 

57-         以     卵     擊     石 

             Dĩ      noãn    kích   thạch 

 

Lấy  Trứng  Chọi  Đá.  

 

Một hôm, Mặc Tử từ nước Lỗ đi sang nước 

Tề ở phía Bắc. Trên đường gặp một ông 

thầy bói. Ông thầy bảo : 

-Mặt ông đầy hắc khí, đi về phương Bắc 

hôm nay không được lợi. 

Mặc Tử không tin nói : 
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-Lời ông là dị đoan, lời tôi là chân lý. Đem dị đoan mà chọi với chân lý 

thì có khác gì đem trứng chọi với đá, không bị bể mới là lạ. 

 

Chú Thích : Chỉ những người quá tin ở sức mình nên dễ gặp thất bại. 

Đập đầu vào tường. 

 

 

 

58-        羊     質     虎     皮 

         Dương  chất      hổ       bì 

 

Dê  Đội  Da  Hổ. 

Có một con sơn dương gập một bộ da hổ trong rừng bèn khoác lên 

người. Gập cỏ non nó liền gậm. Có một lần thấy sài lang ở xa, nó quên 

mình đội lốt da hổ vội phóng chạy.  

Dê vẫn chỉ là dê. 

 

Chú Thích : Chỉ những người bề ngoài thì hùng hổ nhưng trong thâm 

tâm thì nhát nhúa. 

 

 

59-        百     發     百     中 

           Bách   phát    bách    trúng 

 

Trăm  Phát,  Trăm  Trúng. 

Thời Xuân Thu, Sở Cộng Vương có một thủ hạ là 

Dưỡng Do Cơ, rất giỏi bắn cung. Có lần, ông trổ 

tài cách 100 bước bắn trúng một lá liễu. Mọi 

người có mặt đều khen ngợi và Dưỡng Do Cơ nổi 

danh là trăm phát, trăm trúng. 

 

Chú Thích :Chỉ những người tài giỏi biết nhận 

xét kỹ càng và có chách giải quyết vấn đề một 
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cách khéo léo nên trăm việc đều thành công, không hề bị thất bại. 

 

 

60-        未     雨     绸     繆 

            Vị       vũ       trù      mâu 

 

Sửa  Soạn  Cho  Ngày  Mưa. 

Vào thế kỷ 11 trước công nguyên Chu Vũ Vương đánh bại nhà Thương 

thiết lập nhà Chu. Ông phái Quản Thúc và vài em giám sát con trai của 

vua Trụ là Vũ Canh. Sau khi Chu Vũ Vương mất. Chu Thành Vương lên 

thay. Vì Thành Vương còn nhỏ nên cần em 

của Chu Vũ Vương là Chu Công trợ giúp. 

Lúc đó Quản Thúc, các em của Chu Vũ 

Vương và Vũ Canh phản loạn, phao vu là 

Chu Công muốn hại Thành Vương để cướp 

ngôi. Chu Công bèn xuất binh dẹp Quản Thúc 

và Vũ Canh, dẹp hết bọn phản loạn trong 

vòng hai năm. Nhưng vì lời phao vu của bọn 

phản nghịch, nên dù Chu Công tạn tâm, toàn 

ý mà ThànhVương vẫn không thể hội. 

Chu Công chép bài thi chim Si Tiêu trong Kinh Thi để tỏ lòng : 

Bắt  con  ta  bớ  quạ 

Chớ  phá  nát  tổ  ta 

Đã   bỏ  bao  công  sức 

Chỉ  vì  thương  con  ta. 

Trước  khi  mây  đen  tụ 

Và  mưa  rơi  tơi  bời 

Bóc  vỏ  đề  sửa  tổ 

Đón  con  sinh  ra  đời 

Không  sợ  người  phía  dưới 

Bắt  nạt  ta,  hỡi  trời. 

 

Chú Thích : Sửa chữa nhà trước khi trời mưa, ám chỉ nên sửa soạn chu 

đáo mọi chuyện để phòng bị cho tương lai. 
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61-       半     途     而     廢 

Bán      đồ       nhi     phế 

 

Nửa  Đường  Mà  Bỏ. 

Thời Chiến Quốc có người tên là Lạc Dương ra ngoại quốc cầu học chưa 

được nửa năm đã lại về nhà. Vợ ông đang dệt cửi thấy ông bỗng về nhà 

bèn hỏi : 

-Ông đã học nghề xong sao ? 

-Chưa, nhưng vì nhớ mình nên về. 

Vợ ông nghe rồi không nói một lời, dùng dao cắt mảnh vải đang dệt nói : 

-Dệt vải là đem nhiều sợi kết thành một tấc, thước rồi tấm vải, nay đem 

cắt đi, có phải là phí công lúc trước. Ông đi cầu học, nay bỏ ngang có 

phải là giống như cắt vải không ? 

Lạc Dương thấy hành động của vợ, cảm động. Ông lại xuất ngoại cầu 

học. Lần này 10 năm học thành nghề mới trở về. 

 

Chú Thích :Ám chỉ khi đã muốn làm một việc gì thì phải quyết tâm làm 

cho xong chứ không bỏ dở nửa chừng mà sôi bỏng hỏng không. 

 

 

62-       瓜     田     李     下 

           Qua    điền      lý        hạ 

 

Qua  Ruộng  Dưa,  Dưới  Cây  Mận. 

Đường Văn Công  (827-840  Tây lịch) có một ngày hỏi Hiếu Công 

Quyền : 

-Gần đây dân gian có nói gì triều đình không ? 

-Khi triều đình bổ nhiệm Quách Luân làm huyện lệnh Bần Ninh thì có 

người tán thành, có người không đồng ý. 

-Quách Luân là thúc thúc (chú) của Thái Hoàng và Thái Hậu, làm quan 

không tai tiếng gì, sai giữ chức huyện quan ở Bần Ninh có gì mà nghị 

luận ? 



45 

 

-Nói về công lao của Quách Luân thì không có gì phải bàn, nhưng ông 

đem hai người con gái tiến cung, nên mới được chức đó có phải không ? 

-Con gái ông tiến cung để bái kiến Thái Hậu, không phải là dâng cho 

trẫm. 

-Tuy là vậy, qua ruộng dưa không được buộc giầy, đi dưới cây mận 

không được sửa mũ, để tránh hiềm nghi. 

Văn Công lập tức sai người đưa hai con của Quách Luân về nhà. 

 

Chú Thích : Chỉ người ở trong tình trạng đáng bị nghi ngờ là kẻ có tội. 

 

 

63-        自     相     矛     盾 

            Tự     tương   mâu   thuẫn 

 

Mâu  Thuẫn. 

 Hàn Phi là người thời cuối Chiến Quốc, 

trong sách của ông có câu chuyện sau : 

Thời Xuân Thu, nước Sở việc buôn bán rất 

thịnh. Có một người bán binh khí, cũng như 

các nhà buôn khác nói dụng cụ của mình tốt 

nhất đời. Có người vẹt đám đông định mua 

một thứ binh khí. Người bán hàng chỉ một 

cái mâu : 

-Cái mâu này không thứ gì đâm thủng. 

Ngưng một lúc người đó lại khoe : 

-Cái thuẫn này không thứ gì là đâm không qua. 

Có một khách hàng cười hỏi : 

-Nếu lấy thuẫn của ông mà đâm vào mâu của ông thì sao ? 

Người bán hàng đỏ mặt, tím tai không trả lời được. 

 

Chú Thích : Chỉ những người nói hay làm những việc mà chính họ 

không thể giải thích một cách tỏa đáng được tại sao như vậy. 

 

 



46 

 

64-        再     作     馮     婦 

            Tái      tác     Phùng  Phụ 

 

Lại  Làm  Phùng  Phụ . 

Thời cổ, có một dõng sĩ nước Tấn tên là Phùng Phụ, có thể tay không 

đánh chết hổ. Về sau ông thề không sát sanh nữa. Một hôm, đi về quê 

chơi trên một xe ngựa, ông thấy nhiều người đuổi theo một con hổ. Con 

hổ chạy tới chân núi, không còn đường thoát. Con hổ bèn nhe nanh, giơ 

vuốt lên tấn công những người đuổi theo. Sợ hãi những người đuổi bắt 

dừng cả lại, không ai dám tới gần hổ. Thấy vậy Phùng Phụ bèn xuống 

xe, săn tay áo lên và đánh chết con hổ. 

 

Chú Thích : Chỉ những người đã tuyên bố quyết không làm một việc gì 

đó nhưng rồi khi việc xẩy ra họ lại vẫn hành động như cũ trái với lời đã 

hứa trước kia. 

 

 

65-        刻      船     求     劍 

           Khắc  thuyền   cầu     kiếm 

 

Đánh  Dấu  Thuyền  Tìm  Kiếm. 

Một người đi thuyền sang sông, vô tình 

làm rớt kiếm. Ông ta lập tức đánh dấu 

chỗ rớt kiếm vào thuyền. Có người hỏi : 

-Ông đánh dấu có ích gì ? 

-Đó là chỗ kiếm rớt, tôi sẽ tìm nó khi 

thuyền đậu. 

Và ông ta làm y lời, nhưng dù cố gắng 

ông chả thấy kiếm đâu ! 

 

Chú Thích : Chỉ người có đầu óc tối tăm không nhìn thấy sự thật của 

việc đã xẩy ra để tìm cách giải quyết 
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66-        夜     郞     自     大 

            Dạ     lang      tự        tại 

 

Dạ  Lang  Tự  Tại. 

Thời Tây Hán có một nước nhỏ tên là Dạ Lang, nước chỉ nhỏ bằng một 

huyện của Tây Hán. Vua của nước này thiển kiến nghĩ nước mình rộng 

lớn. Vì thế khi sứ giả nhà Hán tới, Vua hỏi : 

-Nước nào lớn hơn : Hán hay Dạ Lang ? 

 

Chú Thích :Chỉ con người quá mù quáng tin vào ảo tưởng về chính 

mình. 

 

67-        東     施     效     颦 

Đông    thi      hiệu     Tần 

 

Đông  Thi  Bắt  Chước  Tây  Thi. 

 

 

Thời cổ, Tây Thi là một người đẹp, có một 

lần nàng bị đau tim, bèn nhăn mày, hai tay 

ôm lấy ngực. Nhưng hàng xóm cho rằng 

nàng trông càng đẹp hơn. 

Cùng xóm có một cô gái xấu tên là Đông 

Thi bắt chước mọi cử chỉ của Tây Thi. Khi 

thấy hàng xóm tới nàng vội nhăn mày ôm ngực. Hàng xóm tránh nàng vì 

nàng càng bắt chước Tây Thi thì nàng càng xấu hơn. 

 

Chú Thích : Chỉ những người bắt chước người khác một cách cuồng dại 

tạo nên những cảnh kỳ cục. 

Nói thêm về Tây Thi : là một tuyệt thế giai nhân người nước Việt vào 

thời Đông chu liệt quốc, được Phạm Lãi huấn luyện để được đem sang 

tiến cho vua Ngô với mục đích làm cho Vua Ngô Phù Sai say đắm mà bỏ 

lãng việc trị quốc an dân. Do đó mà Việt Vương Câu Tiễn có đủ thời 
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gian luyện tập binh sĩ và xây dựng đất nước rồi đem quân qua diệt nhà 

Ngô. 

 

 

68-        味     如     鷄     筋 

            Vị       như      kê      cân 

 

Gân  Gà  Vô  Vị. 

Thời Tam Quốc, Tào Tháo mang quân đánh 

Hán Trung, đã lâu mà không thắng. Một hôm 

ông ra khẩu lệnh là “gân gà”. Dương Tu nghe 

được khẩu lệnh này bèn thu xếp hành lý, có 

người hỏi tại sao, ông đáp : 

-Gân gà vô vị, nhưng vứt đi thì phí. Ngụy 

Vương dùng chữ này để trỏ Hán Trung, tôi biết 

thế nào Chúa công cũng rút quân. 

Quả nhiên, không lâu Tào Tháo ra lệnh lui quân. 

 

Chú Thích :Chỉ những việc làm chẳng ích lợi gì nhưng nếu không làm 

thì tiếc.  

Nói thêm về Dương Tu, theo trong truyện Tam Quốc Chí, thì làm một 

người rất thông minh, ông thường nhìn thấy ngay những ẩn ý đằng sau 

các lời nói hay việc làm, vì thế đã nhiều lần làm cho Tào Tháo ghét. Lần 

này Dương Tu nói ra cái thâm ý muốn rút quân của Tào Tháo, làm Tào 

Tháo lấy cớ Dương Tu có ý làm nản chí chiến đấu của binh sĩ mà kết tội 

tử hình. 
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69-        胸     有     成     竹 

           Hung   hữu   thành    trúc 

 

Văn  Dữ  Khả. 

 

Triều Tống, có họa sĩ tên là Văn Dữ Khả, rất giỏi vẽ trúc. Ông trồng 

nhiều trúc quanh nhà và quan sát sự thay đổi của chúng qua bốn mùa. 

Ông rất quen thuộc với hình dáng của chúng, nên ông vẽ rất chính xác 

và linh động. 

Tống sử chép đôi khi ông thấy phiền vì nhiều 

người nhờ ông vẽ quá nên ông vất cả đống vải 

trên sàn. Đương thời một thi sĩ Triều Bổ Chi 

có tán dương ông : 

Khi  Dữ  Khả  vẽ  trúc 

Ông  có  trúc  trong  lòng. 

 

Chú Thích : Ám chỉ phải nhập tâm việc sẽ làm 

đối với dự án dự trù thì sẽ làm được tốt. 

 

 

70-        至     死     不     悟 

           Chí       tử       bất      ngộ 

 

Đến  Chết  Vẫn  Chưa  Tỉnh. 

Xưa có một người đi săn, bắt được một con nai. Chó săn muốn ăn thịt 

nó. Người chủ cho chó nai hàng ngày chơi rỡn với lũ chó. Con nai chơi 

với lũ chó rất thân thiết. Một ngày, chú nai chạy ra ngoài cửa, thấy một 

đàn chó lạ, nằm phục ở góc đường. Chú chạy lại chơi thì bị đàn chó cắn 

chết. Cho đến chết chú vẫn không hiểu tại sao chó lại cắn chú. 

 

Chú Thích :Ám chỉ không thể cải tạo được đầu óc những người ngoan 

cố. 
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71-         曲     突     徙     薪 

          Khúc     đột       tỉ       tân 

 

Bẻ  Cong  Ống  Khói, Rời  Củi  Đi. 

Một người làm xong nhà mới, mời bạn bè tới coi. Một người khách thấy 

ống khói thẳng và đống củi to xếp cạnh lò bèn nói : 

-Ông nên xây ống khói cong và rời củi đi chỗ khác để tránh hỏa hoạn. 

Người chủ không nghe. Không lâu nhà bị cháy, may mắn hàng xóm tới 

giúp và dập tắt lửa. Để cám ơn người chủ mổ bò làm tiệc thết khách. 

Những người bị bỏng đều được mời ngồi ghế danh dự, nhưng người 

khuyên xây ống khói cong thì không được mời. Có người nói : 

-Nếu ông nghe lời người khách khuyên thì đã không xẩy ra chuyện và 

ông cũng không tốn tiền tiếp đãi chúng tôi, sao ông mời người khuyên 

ông xây ống khói cong và rời củi ra chỗ khác ? 

Người chủ nghe xong, nhận ra lỗi mình bèn mời ngay người đã cho lời 

khuyên. 

 

Chú Thích : Chỉ những dự kiến sáng suốt sẽ tạo được những biện pháp 

tốt có thể tránh được việc nguy hiểm xẩy ra. 

 

 

72-        曲     高     和     寡 

           Khúc    cao     hòa     quả 

 

Khúc  Cao,  Ít  Người  Hát. 

Thời Chiến Quốc, Tống Ngọc là một nhà văn. Sở Ai Vương nghe nói 

Tống Ngọc có hành vi không tốt, bèn gọi lại hỏi : 

-Ông có hành vi bất kiểm điểm không ? Có người nói sau lưng ông đó ! 

-Có ! Những lời bệ hạ nói có thể đúng, nhưng hãy nghe thần giải thích 

trước khi chỉ trích. Mấy hôm trước thần thấy một người hát khúc “Hạ lý 

ba nhân” (ca khúc phổ thông trong dân gian) thì có vài ngàn người nghe, 

sau ông ta hát khúc “Dương Xuân bạch tuyết” (ca khúc cao thâm) chỉ có 

độ mươi người nghe, cuối cùng ông hát một khúc chọn lọc thì chỉ vài 
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người nghe. Do đó, có thể thấy người thường sao hiểu được hành động 

của thần. 

 

Chú Thích :Ám chỉ những lời nói quá cao xa hay những cuốn sách viết 

về những đề tài trừu tượng khó lòng mà làm những người bình thường 

hiểu được. 

 

73-        打     草     驚     蛇 

            Đả      thảo    kinh     sà 

 

Đánh  Cỏ  Kinh  Rắn. 

Đời Đường, có quan huyện tên là Vương Lỗ, tham ô, vô pháp. Thuộc hạ 

của ông cũng vậy, mặc dân chúng oán than. Một ngày kia, khi đọc công 

văn ông phát giác một cáo trạng thưa bạn đồng liêu của ông tham nhũng. 

Ông tự nghĩ may mà cáo trạng lọt vào tay ta nếu không, không biết sẽ 

xẩy ra chuyện gì, tương lai ta phải cẩn thận mới được. Và ông viết vào 

cáo trạng : Đánh cỏ làm rắn sợ. 

 

Chú Thích :Chỉ hành động có thể làm những kẻ phạm tội trong một sự 

việc nào đó hoảng sợ và tìm cách che dấu hoặc trốn tránh. 

 

74-        失     斧     疑     鄰 

           Thất     phủ    nghi     lân 

 

Mất  Búa  Nghi  Hàng  Xóm. 

Một người mất búa nghi con hàng xóm ăn trộm. Ông ta rình mọi cử chỉ 

của chàng thanh niên đó. Từ lời nói đến mọi hành động đều là của kẻ 

trộm. Ông kết luận : 

-Chính nó là đứa đã ăn trộm búa của tôi. 

Ngày hôm sau, vào rừng đốn củi, ông thấy búa nằm dưới gốc cây. Ông 

nhớ rằng mình quên đem về nhà và ông hối hận đã nghi oan cho con 

người hàng xóm. Ông quan sát chàng thiếu niên thì thấy lời nói và cử chỉ 

của chàng ta không giống một kẻ trôm búa. 
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-Đó chỉ là một cái búa, ai lại đi trộm đồ rẻ như vậy, ta vẫn nghĩ đó là 

một đứa trẻ tốt mà. 

 

Chú Thích : Ám chỉ khi nghi ngờ phỏng đoán sẽ đưa đến kết luận không 

chứng cứ. 

 

 

75-        運     斤     成     風 

           Vận     cân    thành   phong 

 

Dùng  Búa  Như  Gió. 

Ngày trước, nước Sở có một người bôi vôi trắng trên mũi mình, mỏng 

như cánh ruồi rồi bảo bạn mình là Tượng Thạch dùng búa mà gỡ ra. Chỉ 

nghe Tượng Thạch huy động búa nhẹ như gió thoảng : Vết vôi trên mũi 

rơi ra và mũi không bị thương gì cả. 

Tống Nguyên Quân nghe được chuyện này kêu Tượng Thạch biểu diễn 

cho mình xem. Tượng Thạch nói : 

-Tôi biết dùng búa, nhưng đáng tiếc là bạn tôi đã mất lâu lắm rồi. 

 

Chú Thích :Ám chỉ người có biệt tài về một nghề nào đó. 

 

 

76-        掩     耳     盜     鈴 

           Yểm    nhĩ      đạo     linh 

 

Bịt  Tai  Trộm  Chuông. 
Một người trông thấy trước cửa nhà nọ có 

treo một quả chuông. Ông muốn trộm quả 

chuông đó, nhưng ông ta biết rằng tay ông 

động vào chuông thì nó sẽ phát ra tiếng kêu. 

Ông có ý nghĩ là mình nghe được tiếng 

chuông kêu thì sẽ bị phát hiện, nếu mình bịt 

tai thì sẽ không bị phát hiện. Và ông đã làm 
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thế và bị bắt vì những người khác không bịt tai. 

 

Chú Thích :Chỉ người lừa gạt ngay chính mình. 

 

 

 

77-         掛     羊     頭     賣     狗     肉 

           Quải  dương   đầu     mại     cẩu    nhục 

 

Treo  Đầu  Dê,  Bán  Thịt  Chó. 

Tề Cảnh Công là một vị vua ngu dốt và vô 

năng. Ông thích phụ nữ ở trong nội viện của 

ông mặc Nam trang. Những phụ nữ ở nước 

Tề bắt chước phụ nữ ở triều đình cũng thích 

mặc Nam trang. Khi Cảnh Công biết chuyện 

ông bèn ra lệnh cấm, nhưng chẳng công hiệu 

gì. Một hôm thừa tướng Yến Anh gập Tề 

Cảnh Công. Tề Cảnh Công hỏi : 

-Trẫm sai quan sứ cấm đàn bà mặc Nam 

Trang, sao không có công hiệu gì ? Tại sao ? 

-Bệ hạ trong cung đề cao mặc Nam trang, ngoài cung lại cấm thì khác gì 

treo đầu dê, bán thịt chó chứ ? 

Cảnh Công thấy có lý cứ làm theo lời. Quả nhiên sau một tháng phong 

tục đó không còn tồn tại nữa. 

 

Chú Thích :Chỉ hành động lừa gạt bán sản phẩm giả thiếu phẩm chất 

không đúng với hàng thật rao bán. 

 

78-        屠     龍     之     技 

            Đồ     long     chi      kỹ 

 

Nghệ   Thuật  Giết  Rồng. 
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Có một người tên là Chu Bình Mạn bán hết tài sản, đi tới một nơi rất xa, 

bái một người tên là Lý Ích làm thầy, ông học cách giết rồng. Ông học 

nghệ ba năm mới thành tài. Khi trở về, mọi người hỏi ông đã học được 

gì. Ông biểu diễn cho mọi người coi. Một người hỏi : 

-Ông thấy rồng ở đâu ? 

Ông không trả lời được, kỹ thuật ông học vất vả nhưng chẳng có công 

dụng gì ! 

 

Chú Thích :Chỉ việc làm không có giá trị thực tiễn. 

 

 

79-        得    意     洋     洋 

            Đắc      ý    dương dương 

 

Đắc  Ý  Dương  Dương. 

Thời Xuân Thu, lúc Yến Anh làm tể tướng, đi xe ngựa qua nhà người 

đánh xe. Vợ người đánh xe ra xem chồng, thấy chồng vênh váo ra roi 

đánh ngựa. Khi về nhà, vợ đòi ly hôn. Ông chồng hỏi : 

-Bà vì sao muốn ly hôn với tôi ? 

-Yến Anh làm tể tướng, mà tôi thấy thái độ của ông ta hòa nhã. Còn ông 

chỉ là một người đánh xe mà đắc ý dương dương, vì vậy tôi không muốn 

cùng ông chung sống. 

Từ đó về sau, người đánh xe cải biến thái độ. Yến Anh thấy vậy hỏi rõ 

câu chuyện, đề cử ông làm một chức quan. 

 

Chú Thích :Chỉ người không có quyền hành mà lại thích dương oai diệu 

võ. 

 

80-        千     金     買     骨 

         Thiên     kim    mãi     cốt 

 

Mua  Xương  Ngựa  500  Lạng  Vàng. 
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Thuở xưa có một cáo thị của vua sẽ trả 1.000 lạng vàng để mua một con 

thiên lý mã. Đã 3 năm mà không có kết quả. Vua rất buồn, có một vị đại 

thần thưa : 

-Bệ hạ hãy ban cho thần 1.000 lạng vàng thần sẽ thân đi tìm mua con 

thiên lý mã. 

Đức vua bằng lòng. Đã 3 tháng qua, vị đại thần nghe được tin có một 

con thiên lý mã, tới nơi thì con ngựa đã chết. Ông bèn mua bộ xương với 

500 lạng vàng. Ông về tâu lại với vua, vua nổi giận : 

-Trẫm muốn một con ngựa sống, ngươi mua bộ xương chết làm gì ? 

Thật là phí 500 lạng vàng vô ích. 

-Bệ hạ không mua được con thiên lý mã trong bao nhiêu năm, vì dân 

không tin bệ hạ trả tới giá đó. Nay thần bỏ 500 lạng vàng để mua một bộ 

xương thì khi có ngựa hay họ sẽ đem đến bán cho bệ hạ. 

Quả nhiên như lời, trong một năm mà có tới 4 người đến bán thiên lý 

mã.  

 

Chú Thích :Chỉ một việc không đáng giá lắm nhưng đã được quý trọng  

để gợi cho những người có vật hay tài năng hơn xuất đầu lộ diện để 

được đãi ngộ tốt hơn. 

 

 

 

81-        王     顧     左     右     而     言     他 

          Vương   cố       tả       hữu      nhi    ngôn     tha 

 

Vua  Nhìn  Tả  Hữu. 

Mạnh Tử hỏi Tề Tuyên Vương : 

-Có một người đi sang nước Sở, ủy cho người bạn lo cho vợ con, khi về 

thấy vợ con đói rách phải làm sao ? 

-Tuyệt giao. 

-Nếu một quan không bảo được thuộc hạ thì phải làm sao ? 

-Cách chức. 

-Nếu một nước mà trị an không tốt thì phải làm sao ? 

Vua nhìn tả hữu né tránh vấn đề này. 
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Chú Thích :Chỉ những người lãnh đạo thay vì phải có quyết định giải 

quyết vấn đề lại tìm cách trao trách nhiệm cho người dưới quyền. 

 

 

82-        口     蜜     腹     劍 

          Khẩu    mật    phúc    kiếm 

 

Miệng  Ngọt  Bụng  Dao. 

Đời Đường Huyền Tông có quan tể tướng Lý Lâm Phủ là một người âm 

hiểm, gian trá. Những người có tài năng, danh vọng đều bị trừ khử, ám 

hại. Ông kết giao với bọn gian thần, nói tốt cho ông trước mặt vua, vì 

vậy ông được Huyền Tông tín nhiệm, ông làm quan lớn đến 17 năm. Lý 

Lâm Phủ ngoài mặt thì trọng người nhưng trong bụng thì có ý làm hại. 

Lâu ngày người ta cũng biết và nói ông : miệng ngọt , bụng dao. 

 

Chú Thích :Chỉ những người ngoài mặt ăn nói ngọt ngào, đạo đức 

nhưng trong lòng chứa đầy âm mưu quỷ quyệt để hại người. Giống nư 

câu : Nam mô một bồ dao găm. 

 

 

83-       三     令     五     申 

           Tam    lịnh     ngũ     thân 

 

Ra  Lệnh. 

Đời Xuân Thu, nhà quân sự Tôn Tử viết “Tôn Tử Binh Pháp” trình cho 

Ngô Vương. Ngô Vương xem xong rất vừa ý hỏi Tôn Tử : 

-Có thể dạy cho nữ binh không ? 

-Có thể. 

Ngô Vương bèn tự tay chọn 150 cung nữ giao cho Tôn Tử. Tôn Tử chia 

họ thành 2 đội, 2 ái phi làm 2 đội trưởng. Tôn Tử nói những yêu cầu của 

cuộc huấn luyện, và yêu cầu họ phải tuân lệnh. Rồi ra lệnh : 

-Quay phải. 

Các cung nữ bật cười. Tôn Tử nói : 
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-Các người không hiểu rõ lệnh, đó là lỗi của ta. 

Lại nói : 

-Quay trái. 

Các cung nữ vẫn cười. Tôn Tử nói : 

-Lệnh ra đã rõ ràng, các ngươi không nghe lệnh đó là lỗi của đội trưởng. 

Bèn hạ lệnh chặt đầu 2 đội trưởng. 

Vua nghe được bèn xin tha cho 2 ái phi. Tôn Tử nói : 

-Đã cho ta làm tướng thì phải tuân thủ quân luật. 

2 đội trưởng bị xử tử, thay thế bằng 2 người khác. 

Sau đó, đám nữ binh im lặng và tuân lệnh răm rắp. Ngô Vương thấy Tôn 

Tử giỏi dụng binh, bèn phong làm đại tướng. 

 

Chú Thích :Liên tiếp ra lệnh và truyền lệnh để cấp dưới thi hành nhiệm 

vụ. 

 

84-        入     木     三     分 

           Nhập   mộc    tam    phân 

 

Thấm  Gỗ  Ba  Phần  Mười. 

 

Vương Hi Chi (321-379 Tây Lịch) là một nhà 

đại thư pháp đời Tấn. Chữ viết của ông vừa đẹp, 

vừa mạnh mẽ. Ông viết “Lan Đình Tập Tự” là 

một bảo vật của thư pháp. 

Một lần ông viết trên gỗ và thợ mộc được gọi 

đến để khắc chữ. Cứ như lời người thợ mộc này 

thì chữ viết của ông thấm sâu xuống gỗ đến 

3/10 của một tấc. Đây đúng là khoa trương, 

nhưng chứng tỏ bút lực của Vương Hi Chi. 

 

Chú Thích :Ám chỉ nét chữ sắc bén và đẹp. 
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85-        鬼     由     心     生 

            Quỷ     do      tâm    sanh 

 

Quỷ  Do  Tâm  Sanh. 

Quyên Thục Lương là một người ngu ngốc và rút rát. Một ngày kia ông 

dạo bước trong đêm trăng. Cúi mình xuống ông thấy bóng mình, tưởng 

là quỷ đang quỳ trên mặt đất, ngẩng mặt lên nhìn thấy lọn tóc của chính 

mình thì tưởng là quỷ đang đứng trước mặt. Ông ta sợ quá chạy vắt chân 

lên cổ, tới nhà thì đứt hơi mà chết. 

 

Chú Thích :Ám chỉ những hành động xấu xa đê hèn đều do chính tâm 

mình tạo ra. 

 

 

86-         郢        書     燕     說 

            Dĩnh      thư      yến  thuyết 

 

Cử  Chúc. 

Có một người ở nước Sở viết thư cho bạn làm tướng quốc nước Yên. 

Ngọn nến không sáng, ông ta bảo người làm thắp ngọn nến sáng lên (cử 

chúc), lúc đó ông ta không để ý viết 2 chữ “cử chúc” vào thư. Bạn ông 

nhận được thơ đọc đến 2 chữ cử chúc không hiểu là gì. Về sau ông tự 

nhủ : 

-Ta hiểu rồi ! Đó là khuyên vua nên chọn người chính trực. 

Ông đem ý này trình vua, vua chấp nhận và sự trị lý quốc gia được tốt 

đẹp. Nhưng sự kiện này và nguyên nhân của bức thư chả liên quan gì tới 

nhau. 

 

Chú Thích :Chỉ sự sai lạc, lầm lỗi do không hiểu được ý chính xác của 

“nguyên bản” 
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87-        望     梅     止     渴 

          Vọng    mai     chỉ      khát 

 

Tưởng  Mơ  Đỡ  Khát. 

 

Vào thời Tam Quốc, một lần Tào Tháo dẫn quân đi 

đánh trận. Trời rất nóng, binh sĩ khát nước nhưng 

không tìm đâu ra. Tào Tháo nghĩ ra một kế, bèn chỉ 

tay ra phía trước nói : 

-Phía trước là một rừng mơ chĩu quả, vừa ngọt, vừa 

chua có thể làm các ngươi hết khát. 

Lời nói của Tào Tháo làm binh sĩ nhớ lại vị chua 

của mơ, đều chẩy nước miếng do đó đỡ khát. 

 

Chú Thích :Chỉ sự động viên người ta hy sinh, 

gắng chịu đựng những khó khăn hiện tại để có được những sự tốt đẹp 

trong tương lai. 

 

 

88-        得     過     且     過 

            Đắc    quá      thả      quá 

 

Đã  Qua,  Cho  Qua  Luôn. 

Theo truyền thuyết ở Ngũ Đài Sơn có một con chim kêu là Hàn Hiệu, có 

4 chân, 2 cánh. Mùa Hạ nó có lông vũ 5 sắc. Nó thường đắc ý kêu : 

-Phượng Hoàng chẳng bằng ta. 

Nhưng mùa Đông thì nó trụi lông giống như chim mới đẻ. Nó phát run 

kêu : 

-Đã qua, cho qua ! 

Khí trời chuyển nóng Hàn Hiệu lại vui mừng quên hết những áp lực của 

mùa lạnh. 
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Chú Thích :Cái gì đã qua rồi thì cho qua luôn đừng giữ nó trong tâm 

nữa. 

 

 

89-        聞     鷄     起     舞 

           Văn      kê      khởi     vũ 

 

Nghe  Gà,  Múa  Kiếm. 

Trào Tấn, có người tên là Lưu Côn, thuở trẻ đã có chí lớn cùng bạn là Tổ 

Địch ngủ cùng, nói chuyện đến mãi nửa đêm. Một hôm, nửa đêm gà gáy 

Tổ Địch đạp Lưu Tôn dậy : 

-Gà gáy rồi mau trở dậy tập múa kiếm. 

Về sau, Tổ Địch, Lưu Côn đều là tướng lãnh của nước Tấn. Tổ Địch 

từng Bắc phạt, chiếm lại nhiều đất đai đã mất. 

 

Chú Thích :Chỉ những người có chí nguyện lớn lao thì không xao lãng 

thời gian rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai. 

 

90-        近     水     樓     台     先     得     水 

           Cận     thủy     lâu      đài      tiên     đắc    thủy 

 

Lâu  Đài  Cạnh  Nước,  Được  Ánh  Trăng  Trước. 

 

Đời Bắc Tống, chính trị gia và văn học gia Phạm 

Trọng Yêm được bổ nhiệm tri huyện Hàng Châu. 

Các thuộc hạ của ông đều được đề bạt thăng cấp. 

Trừ Tô Lân công tác ở ngoài Hàng Châu. Do đó 

ông viết một bài thơ gửi Phạm Trọng Yêm trong 

có 2 câu : 

Lâu  đài  cạnh  nước  được  trăng  soi  trước 

Thấy  Hướng  Dương  nghĩ  Xuân  đã  về. 

Học giả Huyện lệnh có thể đọc được giữa 2 dòng chữ, hỏi Tô Lân ông 

muốn gì và thỏa mãn nguyện vọng của ông. 
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Chú Thích :Chỉ những người sớm được hưởng những lợi quyền vì họ đã 

được ở những vị trí tốt hay đã được người khác nâng đỡ. 

 

91-       伯     樂     識     馬 

            Bá       Lạc    thức     mã 

 

Bá  Lạc  Biết  Xem  Ngựa. 

Một con thiên lý mã nay đã già. Một ngày, người chủ nó khiến nó kéo 

muối qua núi Thái Hàng Sơn. Khi tới một dốc nó không sao leo nổi phải 

dừng lại để nghỉ. Chính lúc đó Bá Lạc, một người chuyên xem ngựa tới. 

Thoạt nhìn ông đã biết là một con thiên lý mã, ông tiếc cho nó phải kết 

thúc buồn như vậy. Ông ôm lấy nó nức nở và cởi áo choàng lên nó. Con 

ngựa cúi đầu xuống và nép vào Bá Lạc. Sau một lúc nó ngửng đầu lên 

hí, như gập một người tri kỷ đã biết tài của nó. 

 

Chú Thích :Chỉ những người có khả năng khám phá ra những anh tài 

xuất chúng. 

 

92-       空     中     樓     閣 

         Không  trung    lâu      các 

 

Lâu  Đài  Trong  Không. 

Một ngày, có người nhà giầu ngu ngốc đến thăm nhà một người bạn. 

Ông ngưỡng mộ căn nhà 3 tầng rộng rãi và sáng sủa. Về  nhà, ông kiếm 

người thợ nề và hỏi ông ta có thể xây một căn nhà như vậy không ? 

Người thợ nề trả lời : 

-Chính tôi là người đã xây căn nhà đó. 

-Bây giờ tôi muốn ông xây giống như vậy. 

Người thợ nề đào móng và xây gạch. Người nhà giầu hỏi : 

-Ông định xây nhà cho tôi thế nào ? 

-Nhà 3 tầng. 

-Nhưng tôi chỉ thích tầng thứ 3. 

-Nhưng làm sao tôi xây tầng thứ 3 mà không có tầng 2 và tầng một ? 
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Nhưng người thợ nề nói thế nào, người nhà giầu cũng chỉ muốn xây tầng 

thứ ba. 

 

Chú Thích :Chỉ những ý nghĩ hay hành động không tưởng. 

 

 

93-        盲     人     摸     象 

Manh   nhân    mạc    tượng 

 

Người  Mù  Sờ  Voi. 

 

Một lần, có một vị vua sai quần thần đưa tới một con voi. Có 4 người 

mù muốn biết hình dạng con voi thế nào ? Vì 

họ không thể nhìn đành sờ bằng tay. 

Người thứ nhất sờ vòi voi và nói : 

-Voi giống như một củ cà-rốt dài. 

Người thứ hai sờ tai voi và nói : 

-Voi giống một cái nia. 

Người thứ 3 sờ chân voi và nói : 

-Voi giống như một cái cột. 

Người thứ tư sờ đuôi voi và nói : 

-Voi giống như một sợi giây thừng. 

Họ cãi nhau, nhưng chẳng ai nói được voi giống cái gì ? 

 

Chú Thích :Chỉ những người chỉ biết một phần của sự việc mà tưởng 

rằng mình đã biết toàn thể sự việc. 

 

94-        幸     災     樂     禍 

          Hạnh     tai       lạc      họa 

 

Vui  Thấy  Người  Gập  Nạn. 

Thời Xuân Thu, nước Tấn phát sinh tai nạn, phái người sang nước Tần 

mua lương thực. Tần Mục Công biết chuyện bèn sai chở lương thực đến 
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nước Tấn. Năm sau nước Tần bị tai nạn. Sứ giả Tần quốc sang nước Tấn 

mua lương thực, Tấn Vương không cho. Quan sứ là Khánh Trịnh 

khuyên vua Tấn : 

-Thọ ơn người mà không báo đáp, thấy người bị nạn mà vui là không 

đúng. 

Vua Tấn không nghe. Tần Mục Công biết chuyện, nổi giận tự cầm quân 

đánh nước Tấn, quân Tấn đại bại, vua Tấn bị cầm tù. 

 

Chú Thích :Chỉ những kẻ cảm thấy thích thú khi thấy người khác gặp 

hoạn nạn. 

 

95-       不     恥     下     問 

            Bất      sỉ        hạ       vấn 

 

Không  Hổ  Thẹn  Khi  Hỏi  Người  Dưới. 

Thời Xuân Thu, Khổng Vũ khi mất được đặt 

tên hiệu là Văn. Học trò Khổng Tử là Tử Hạ hỏi 

: 

-Thưa thầy, Khổng Vũ vì sao có tên hiệu là Văn 

? 

-Khổng Vũ thông minh, chăm chỉ, hiếu học, 

không mắc cỡ khi hỏi người dưới, do đó có tên 

hiệu là Văn. 

 

Chú Thích :Chỉ hành động khiêm nhường của những người biết nhún 

nhường lắng nghe tiếng nói của những người khác thấp kém hơn mình 

để học hỏi. 

 

 

96-        毛     遂     自     薦 

            Mao   Toại      tự      tiến 

 

Mao  Toại  Tự  Dẫn. 
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Trời Chiến Quốc, nước Tần xuất binh đánh vào kinh đô của nước Triệu 

là Hàm Đan. Triệu Vương sai em là Bình Nguyên Quân sang nước Sở 

cầu viện. Bình Nguyên Quân định tuyển 20  

người văn võ toàn tài để đi sang nước Sở. 

Tuyển đi tuyển lại chỉ được 19 người. Lúc 

đó Mao Toại là môn khách đến trước mặt 

Bình nguyên Quân nói : 

-Để tôi đi cho. 

-Ông ở với tôi mấy năm ? 

-Ba năm. 

-Người có tài như cái dùi bỏ vào túi, không 

lâu mũi nhọn sẽ ló ra. Ông ở với tôi 3 năm chả có ai đề cập tới ông cả, 

ông hãy ở lại thì hơn. 

-Ông có coi tôi là cái chùy đâu, ông cứ bỏ tôi vào túi không những tôi lộ 

cả mình ra chứ không phải là chỉ mũi nhọn không thôi. 

Bình Nguyên Quân thấy ông ta có lý, bèn nghe lời. Đến nước Sở, Bình 

Nguyên Quân cùng vua Sở bàn kế cùng nhau chống Tần. Do vua Sở 

không chịu nên bàn đến nửa ngày cũng không xong. Lúc đó Mao Toại 

bước ra trước mặt Sở Vương nói lợi hại, Sở vương bị Mao Toại thuyết 

phục, đáp ứng lời yêu cầu của nước Triệu. 

 

Chú Thích :Chỉ những người tự nguyện dâng hiến tài sức mình để làm 

công việc chung có ích. 

 

 

97-        死     灰     復     燃 

            Tử       hôi     phục   nhiên 

 

Tro  Tàn  Sinh  Lửa. 

Thời Tây Hán Võ Đế, có một vị quan tên là Hàn An Quốc phạm pháp bị 

hạ ngục. Quan coi ngục là Điền Giáp thường mắng chửi ông. Hàn An 

Quốc tức giận nói : 

-Biết đâu tro tàn lại cháy. 
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-Nếu thế ta đái vào để dập tắt.  

Không lâu, Hàn An Quốc được thả và phục hồi chức quan. Điền Giáp 

nghe tin sợ bị báo thù bèn đi trốn. 

Hàn An Quốc bèn phao lên rằng : 

-Điền Giáp nếu không trở về, ta sẽ giết cả nhà. 

Điền Giáp chỉ còn cách tự trở về, hướng Hàn An 

Quốc tạ tội. Hàn An Quốc cười nói : 

-Ông có mang nước tiểu tới không ? 

Điền Giáp thất sắc chỉ cúi đầu lạy. 

-Đứng dậy đi, người như ông không dám báo 

thù đâu. 

 

Chú Thích :Chỉ những người đã bị mất hết quyền hành nhưng sau lại 

củng cố lấy lại được quyền hành cũ. 

 

98-        合     浦     珠     還 

           Hợp     Phố    châu    hoàn 

 

Châu  Về  Hợp  Phố. 

Thời Đông Hán, người dân vùng duyên hải Hợp Phố ở phía Nam tỉnh 

Quảng Châu sinh sống bằng nghề đổi châu lấy lúa với Giao Chỉ. Nhưng 

vì sự tham nhũng của các quan lại địa phương nên ngư dân trễ nải cấy 

châu. Người ta nói : 

-Châu không ở Hợp Phố nữa mà về Giao Chỉ rồi. 

Về sau có người tên là Mạnh Thưởng làm quan huyện Hợp Phố, ông cải 

cách và bỏ những luật lệ buộc ràng ngư phủ. Sau một năm người dân có 

nhiều châu hơn trước nên người ta nói : Châu về Hợp Phố. 

 

Chú Thích :Chỉ những vật đã mất đi nhưng sau một thời gian lại trở lại 

với nguyên chủ. 
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99-        志     在     四     方 

            Chí      tại       tứ    phương 

 

Chí  Tại  Bốn  Phương. 

Thời Chiến Quốc, Tử Cao du lịch nước Triệu cùng Trâu Văn, Lý Tiết 

kết giao bằng hữu. Tử Cao muốn lìa nước Triêu đến nước Lỗ. Bạn hữu 

đều đến tiễn, trong đó đương nhiên có Trâu Văn và Lý Tiết. Tống tiễn 3 

ngày, lúc từ biệt Trâu Văn và Lý Tiết không ngăn được rơi lệ. Tử Cao 

chỉ hướng họ vẫy tay. Tùy tùng Tử Cao không hiểu, hỏi thì Tử Cao nói : 

-Ban đầu ta tưởng Trâu Văn và Lý Tiết là đại trượng phu, bây giờ ta mới 

biết họ là người thường ý chí bạc nhược, không quyết đoán. Người ta ở 

đời chí ở bốn phương há như loài nai núi ngày ngày tụ bầy là mãn ý rồi. 

 

Chú thích :Chỉ một người khi có một mục đích to lớn thì người đó sẵn 

sàng đi khắp chân trời góc biển để làm cho bằng được cái mình muốn 

làm. 

 

 

100-    慶     父      不     死     魯     難     未     已 

          Khánh  Phụ      bất       tử        Lỗ      nan      vị        dĩ 

 

Khánh  Phụ  Không  Chết  Thì  Nước  Lỗ  Còn  Loạn. 

Thời Xuân Thu, công tử Khánh Phụ là em của Lỗ Trang Công. Lỗ Trang 

Công mất rồi, Tử Ban lên kế vị. Khánh Phụ bất mãn Ban bèn giết đi để 

lập Mẫn Công làm vua. Khánh Phụ lại bất mãn Mẫn Công và lại giết đi. 

Khánh Phụ chuyên quyền tàn bạo giết liền 2 vua dẫn khởi nội loạn. Tề 

Hoàn Công là lãnh tụ của chư hầu đương thời sai đại thần đến nước Lỗ 

để thăm dò tình hình. Đại thần về báo Tề Hoàn Công : 

-Tai nạn ở nước Lỗ đều do Khánh Phụ tạo ra cả, không trừ đi thì nước 

Lỗ chẳng yên. 

Về sau người nước Lỗ nổi lên phản kháng, Khánh Phụ chạy trốn đến 

nước Cử. Không lâu Khánh Phụ bị giải về nước Lỗ. Ông tự biết tội mình 

quá nặng nên tự sát trên đường về. 
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Chú Thích :Ám chỉ phải giải trừ cho được cái điểm mấu chốt gây ra 

những khó khăn thì mới có thể giải quyết được sự việc. 

 

101-     熟     能     生     巧 

           Thục   năng    sanh    xảo 

 

Tập  Lâu  Thành  Tài. 

Trần Nghiêu Tư là một người bắn tên giỏi, một ngày ông luyện tập, các 

mũi tên đều trúng đích. Mọi người đứng xem đều hoan hô, chỉ có lão 

bán dầu là gật đầu biểu thị không lấy gì làm lạ. Thấy bị khinh thị Trần 

Nghiêu Tư hỏi : 

-Lão biết bắn không ? 

-Không, nhưng theo ý tôi thì chả lạ, chỉ là có tài thôi. 

Trần Nghiêu Tư tức giận : 

-Lão không biết bắn cung, lại coi thường tôi, thật quá lắm. 

-Tôi chỉ là một lão bán dầu. Tôi học được cách rót dầu. Tôi có thể làm 

cho ông coi. 

Ông để một hồ lô trên đất và đặt trên đó một đồng tiền. Rồi múc dầu, 

ông rót dầu vào hồ lô mà dầu không chạm vào lỗ đồng tiền. Mỉm cười 

ông bảo Trần Nghiêu Tư : 

-Ông coi, chẳng có gì lạ, chỉ là tài thôi. 

Từ đó Trần Nghiêu Tư không dám tự phụ về tài bắn cung của mình nữa. 

 

Chú Thích : Giống như câu : Trăm hay không bằng tay quen. 

 

 

102-     開     卷     有     益 

            Khai  quyển   hữu     ích 

 

Đọc  Sách  Luôn  Có  Lợi. 
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Buổi sơ Tống, Tống Thái Công ra lệnh cho các học giả soạn bộ Bách 

khoa toàn thư Thái Bình ngự lãm. Toàn thư gồm 1.000 cuốn, có 53 đề 

mục, tham khảo 1.600 sách. 

Tống Thái Công đối với đọc sách rất hứng thú, ông quy định mỗi ngày 

phải đọc 2, 3 cuốn. 

Có người nói : Tống Thái Công hàng ngày bận rộn mà còn có thì giờ 

đọc sách, thật là khổ. 

Tống Thái Công nghe được, nói : 

-Tôi thích đọc sách, và đọc sách có lợi lộc, tôi không thấy mệt gì cả. 

 

Chú Thích : Chỉ cần đọc sách là có ích 

 

103-     花     而     不     實 

           Hoa      nhi     bất      thật 

 

Hoa  Không  Kết  Trái. 

Đại phu nước Tấn là Dương Xử Phụ đến nước Vệ, qua một địa phương 

là Ninh Ấp. Điếm chủ thấy Dương Xứ Phụ tướng mạo đường đường bèn 

bảo vợ : 

-Từ lâu ta đã muốn theo một người như thế. Nhiều năm qua ta để ý 

nhưng chả thấy người nào cả. Ta thấy Dương Xứ Phụ không tồi, ta quyết 

theo ổng. 

Sau khi được Dương Xứ Phụ đồng ý chủ quán bèn từ biệt vợ, theo 

Dương Xứ Phụ đi. Trên đường đi chủ quán chỉ Đông, chỉ Tây nói 

chuyện với Dương Xứ Phụ. Đi khỏi Ninh Ấp không xa chủ điếm đổi ý 

không theo nữa. Vợ thấy chủ điếm trở về , bèn hỏi tại sao về nhanh thế. 

Chủ điếm trả lời : 

-Ta xem bề ngoài ông ta không tệ, nhưng khi nói chuyện thì không chịu 

nổi. Nếu ta theo ông thì lợi đâu không thấy mà thấy hại trước mắt, vì vậy 

nên ta đổi ý. 

 

Chú Thích : Chỉ có nghi biểu mà không có thực chất. 
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104-    圖     窮     七     見 

            Đồ     cùng    thất     kiến 

 

Địa  Đồ  Mở  Rồi,  Kiếm  Hiện  Ra. 

Thời Chiến Quốc, thái tử Đan của nước Yên cử Kinh Kha đi sứ Tần với 

danh nghĩa dâng đất để đổi lấy hòa bình, nhưng thực ra là tạo cơ hội để 

ám sát Tần Vương. Khi Kinh Kha và trợ thủ Tần Vũ Dương mang địa đồ 

Đôi Khang đến, vua Tần đang ở điện Hán Dương triệu kiến họ. Kinh 

Kha đi trước Tần Vũ Dương theo sau. Khi lên điện Tần Vũ Dương bỗng 

sợ hãi, đổi sắc mặt, toàn thân run rẩy khiến quan viên Tần nghi hoặc. 

Kinh Kha điềm tĩnh, cơ trí khỏa lấp. Tần Vương bảo họ dâng địa đồ và 

mở ra. Cuối địa đồ là dao găm. Kinh Kha một tay nắm lấy dao găm, một 

tay nắm lấy tay áo của Tần Vương. Ông muốn vua Tần trả lại những đất 

đã lấy được của chư hầu. Tần Vương dứt tay áo ra chạy. Kinh Kha ném 

dao găm vào vua Tần nhưng không trúng. Ông bị giết ngay tại chỗ. 

 

Chú Thích : Âm mưu bị bại lộ. 

 

105-    杞     人     憂     天 

            Kỷ     nhân     ưu     thiên 

 

Kỷ  Nhân  Lo  Trời  Sập.  

 

Thời cổ có một người nước Kỷ lo trời sụp đất 

lở. Ông ta lo lắng đến quên ăn, quên ngủ. Một 

người bạn cố làm ông hết lo, nói : 

-Trời chỉ là một đám khí, ông làm việc và nghỉ 

ngơi trong khí, còn sợ nỗi gì ? 

-Thế không sợ mặt trời, mặt trăng và các vì sao 

rơi xuống ư ? 

-Mặt trời, mặt trăng và các vì sao là những khối 

khí phát ra ánh sáng, nếu có rơi xuống cũng 

chẳng hại người. 
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Dù thấy bạn nói có lý, người nước Kỷ vẫn hỏi : 

-Còn đất lở thì sao ? 

-Đất gồm đá và đất mà ông dẫm lên mỗi ngày, lo gì đất sụp. 

Người nước Kỷ nghe rồi không sợ nữa. 

 

Chú Thích : Giống như câu : Thành đổ đã có chúa xây, việc gì gái góa 

lo ngày, lo đêm. 

 

 

106-    言     猶     在     耳 

          Ngôn     do       tại      nhĩ 

 

Lời  Còn  Vẳng  Bên  Tai. 

Thời Xuân Thu, Tấn Tương Công mất, thái tử còn nhỏ. Bọn đại thần 

Triệu Thuẫn nhận rằng chỉ có công tử Ung đang làm quan ở nước Tần là 

xứng làm vua. Do đó sai người sang nước Tần đón công tử Ung về. 

Nhưng mẹ thái tử Di Cao cương quyết lập thái tử. Bà ẵm Di Cao đến tận 

nhà Triệu Thuẫn, nói : 

-Khi Tương Công còn sống đem đứa con này phó thác cho ông. Nếu nó 

thành tài thì cảm kích ông, nếu nó không thành tài thì ở dưới âm tào địa 

phủ sẽ oán hận ông. Hiện tại Tương Công đã mất rồi, nhưng lời nói còn 

vẳng bên tai, ông đã quên rồi sao ? 

Triệu Thuẫn và các quan nghe rồi, không lời đáp lại chỉ còn cách đổi ý 

lập Di Cao lên làm vua. 

 

Chú Thích : Ký ức hãy còn mới. 

 

 

107-     如     魚     得     水 

           Như     ngư     đắc    thủy 

 

Như  Cá  Gập  Nước. 
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Cuối thời Đông Hán, Lưu Bị đã nhiều lần thất 

bại về quân sự. Ông đem theo vài ngàn binh sĩ 

bôn đào, không có cứ địa nhất định. Lúc đó Lưu 

Bị đã gần 50 tuổi. ông muốn có một quân sư 

giỏi. Ông nghe nói có Gia Cát Lượng ẩn cư ở 

Ngọa Long Cương bèn đến mời. Đi 3 lần dù trời 

tuyết lạnh mới được gập. Gia cát lượng phân 

tích tình hình, và chiến lược phải theo. Lưu Bị 

bèn bái Gia Cát Lượng làm mưu thần. 2 người 

em kết nghĩa với Lưu Bị là Quan Công và Trương Phi rất bất mãn. Lưu 

Bị Nói : 

-Các ông đừng nói nữa, ta được Gia Cát Lương như cá gặp nước. 

Quan Vũ và Trương Phi nghe thế bèn đổi thái độ. 

 

Chú Thích : Gặp được trợ thủ đắc lực, tài ba. 

 

 

108-     愚     公     移     山 

            Ngu   Công    di       sơn 

 

Ngu  Công  Dời  Núi. 

Ngu Công đã 90 tuổi, nhà ông ở trước 2 quả núi 

là Thái Hành Sơn và Vương Cốc Sơn. Đi lại rất 

bất tiện. Một hôm, ông gọi cả nhà lại bảo : 

-Dời 2 quả núi đi, để mở đường, các ngươi nghĩ 

thế nào ? 

Mọi người đều bằng lòng, trừ bà vợ là tỏ ý nghi 

ngờ. 

-Chỉ một dúm người làm sao dời 2 quả núi to 

thế kia, ngoài ra đổ đất, đá đi đâu ? 

-Chúng ta sẽ đổ ra Bột hải. 

Ngày thứ nhì Ngu Công dẫn cả nhà ra khoét núi. 

Có lão khôn thấy Ngu Công khổ nhọc khoét núi , bèn bảo : 
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-Thật là ngu, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi ? Dù có tận sức thì bọn ông 

cũng chỉ nhổ được vài cọng cỏ trên núi, làm sao mà dời đi cả quả núi lớn 

kia ! 

Ngu Công hít một hơi dài và đáp : 

-Tôi thấy ông hồ đồ rồi, không sai, tôi già rồi, chỉ sống được ít năm thôi. 

Nhưng tôi chết rồi thì còn con tôi, cháu tôi, con của cháu tôi và vô tận. 

Còn 2 quả núi này không thể tăng thêm, làm sao tôi không khoét bằng 

được. 

Nghe lời này lão khôn không đáp được. 

 

Chú Thích : Có năng lực, không sợ khó. 

 

 

109-     鷄      鳴     狗     盜 

             Kê      minh    cẩu     đạo 

 

Gà  Gáy,  Chó  Sủa.  

Cuối thời Chiến Quốc nước Tề có nhà quý tộc là Mạnh Thường Quân, 

nuôi hơn ngàn môn khách. Tần Chiêu Vương mến danh tiếng của Mạnh 

Thường Quân bèn mời ông sang Tần. Nhưng tướng quốc Tần ghét ông, 

dèm pha với vua Tần, xin vua giết ông đi để trừ hậu hoạn. Vua Tần nghe 

lời đem giam ông. Ông cầu cứu với Vương phi của Tần Chiêu Công. Bà 

muốn ông tặng một chiếc áo Bạch Hồ. Nhưng ông chỉ có một cái, lại 

tặng cho Tần Chiêu Công rồi. Lúc đó có một môn khách của Mạnh 

Thường Quân có tài ăn trộm. Ngay đêm đó môn khách giả làm chó vào 

kho vua trộm được áo Bạch Hồ. Bà phi được áo bèn khuyên Chiêu Công 

thả Mạnh Thường Quân ra. 

Mạnh Thường Quân được thả ra sợ Tần Vương sau sẽ bắt lại vội đào 

tẩu. Khi đến cửa ải thì đã nửa đêm. Theo quy định của ải chỉ mở khi gà 

gáy. Lúc đó một môn khách của Mạnh Thường Quân giả tiếng gà gáy, 

các con gà ở vùng phụ cận đều cất tiếng gáy theo. Người giữ của ải 

tưởng trời đã sáng bèn mở cửa cho bọn Mạnh Thường Quân đi qua. Đến 

khi vua Tần phái binh đuổi theo thì họ đã đi xa rồi. 
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Chú Thích : Chỉ trường hợp có tài lạ. 

 

 

 

110-  貪     小     失     大  

        Tham    tiểu     thất     đại 

 

Tham  Nhỏ,  Mất  Lớn. 

Tần Huệ Vương định đánh nước Thục ở phía Tây-Nam, nhưng ngại 

đường gập gềnh và núi non hiểm trở. Nghe nói vua Thục là người tham 

lam, ông sai vài người thợ tạc đá tạc 5 con trâu đá như thật, dưới đuôi có 

đính vài cục vàng. Ông lại phao tin đó là linh ngưu có thể sinh ra vàng. 

Tin tức lan tới nước Thục. Vua Thục bèn sai sứ đến tham quan và ngỏ ý 

muốn mua 5 con thần ngưu đó. Vua Tần biết chuyện nguyện tặng 5 thần 

ngưu cho vua Thục, nhưng phải sửa đường để vận chuyển 5 con trâu đá. 

Vua Thục tin là thực, mộ phu, phá núi bắc cầu chuẩn bị để nghênh tiếp 

trâu vàng. Khi sửa đường xong, nhân quân Thục không đề phòng, bị 

quân Tần tiêu diệt. 

 

Chú Thích : Tham nhỏ, mất to. 

 

 

111-    推     己     及     人 

  Suy     kỷ     cập    nhân 

 

Đặt  Mình  Vào  Vị  Trí  Của  Người. 

Vào thời Xuân Thu, ở nước Tề, Tề Cảnh Công mặc áo lông hồ ngắm 

tuyết rơi. Chính lúc đó Yến Anh vào và đứng cạnh vua. Tề Cảnh Công 

nói : 

-Năm nay thực kỳ quái, tuyết xuống cả 3 ngày mà không lạnh. 

Yến Anh thấy Cảnh Công mặc áo lông bèn hỏi : 

-Thời tiết thật không lạnh sao ? 

Tề Cảnh Công không hiểu bèn hỏi, Yến Anh nói : 
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-Thần nghe nói lúc xưa vua hiền no nghĩ tới người đói, ấm thì nghĩ tới 

người lạnh. Nay trời lạnh đại vương không nghĩ tới kẻ khác, thì làm sao 

mong người khác ái mộ mình ? 

Tề Cảnh Công nghe lời Yến Anh bèn hạ lệnh mang quần áo và lương 

thực phân phát cho người đói lạnh. 

 

Chú Thích : Đặt mình vào vị trí của người mà hành động. 

 

112-   量     體     栽     衣 

           Lượng  thể      tài       y 

 

May  Quần  Áo  Vừa  Vặn. 

Thời Tống, ở Bắc Kinh có một người thợ may nổi danh, dù béo hay gầy 

thì cũng may vừa. Có một vị ngự sử muốn may một bộ triều phục. người 

thợ may hỏi : 

-Xin hỏi, lão gia làm quan bao lâu rồi ? 

Ngự sử nghe rồi, lấy làm lạ hỏi : 

-Ông hỏi chuyện đó làm gì ? 

-Thanh niên chức vị cao, ý khí vượng thạnh, đi đứng thường ưỡn ngực 

nên may áo thì phía trước dài hơn phía sau; làm quan vài năm rồi thì ý 

khí bình hòa thì trước sau bằng nhau; người làm quan lâu gần về hưu thì 

khi đi đầu thường cúi xuống cho nên phía trước phải ngắn hơn phía sau. 

Do đó, câu hỏi của tôi chẳng liên quan đến may áo hay sao ? 

 

Chú Thích : Làm việc theo thực tế. 

 

113-   發     憤     忘     食 

     Phát   phẫn   vong  thực 

 

Làm  Việc  Quên  Ăn. 

Khổng Tử chu du liệt quốc từ nước Sái đến Diệp huyện nước Sở. Diệp 

công là huyện lệnh của Diệp quận tiếp đãi, nhưng không biết ông là 
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người thế nào, bèn hỏi học trò của Khổng Tử là thầy Tử Lộ. Tử Lộ 

không đáp được, sau trình sự việc với Khổng Tử. Khổng Tử nói : 

-Sao không bảo ông ta : Khổng Tử là một người mê đọc sách đến quên 

cả ăn, luôn vui vẻ, không lo lắng chuyện gì, mặc tuổi già, sức yếu tới 

gần. 

 

Chú Thích : Chỉ người làm việc cần cù. 

 

114-  揠      苗     助     長 

          Yển    miêu   trợ    trưởng 

 

Giúp  Mạ  Bằng  Cách  Nhổ  Lên. 

Ngày xưa ở nước Tống có người ngày đêm 

lo ruộng lúa của ông không mọc đủ nhanh. 

Ông chợt có một ý nghĩ bèn đi ra ruộng kéo 

các cây mạ của mình cao lên. Khi về nhà 

ông nói với mọi người : 

-Hôm nay tôi mệt lắm, nhưng lúa đã mọc 

cao hơn. 

Con ông thấy kỳ quái bèn chạy ra đồng xem 

thì thấy mạ đã héo cả. 

 

Chú Thích : Muốn nhanh thành hỏng, giống như câu : Dục tốc bất đạt. 

 

 

116-     越     祖     代     庖 

            Việt     tổ      đại     bào 

 

Người  Cúng  Tế  Làm  Đầu  Bếp. 

 

Thời cổ Trung Quốc có một vị vua được mọi người yêu mến tên là Đế 

Nghiêu. Đế Nghiêu về già muốn trao thiên hạ cho người hiền Hứa Do. 

Hứa Do cương quyết không nhận, nói : 
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-Bệ hạ trị lý rất tốt, sao muốn truyền ngôi 

cho tôi ? Con chim nhỏ chỉ cần một cành để 

làm tổ. Con chuột yển chỉ cần một ngụm 

nhỏ là đã khát. Tôi là người như vậy, cần 

thiên hạ rộng lớn để làm gì ? Người tế lễ 

không vì món ăn không ngon mà phải làm 

đầu bếp ! 

 

Chú Thích : Bỏ chức vụ của mình mà xen 

vào việc của người khác. 

 

117-     割     肉     自     啖 

         Cát   nhục     tự      đạm 

 

Tự  Ăn  Thịt  Mình. 

Nước Tề có 2 dũng sĩ. Một người ở Đông Thành, một người ở Tây 

Thành. Một ngày nọ gập nhau trên đường. Cảm thấy cao hứng họ vào 

một quán rượu. Uống được vài chén một người nói : 

-Mua vài cân thịt nhậu mới vui ! 

-Mua làm gì phí tiền, trên người chúng ta chả có thịt sao ? 

2 người cả cười, rút dao xả thịt uống rượu. 

2 người chết vì mất máu. 

 

Chú Thích : Bề ngoài có vẻ là can đảm, nhưng thực thật ra là ngu xuẩn. 

 

 

118-    殺     鷄     焉     用     牛     刀 

             Sát     kê      yên   dụng  ngưu   đao 

   
Dùng  Dao  Mổ  Trâu  Mà  Giết  Gà. 

Học trò của Khổng Tử là Tử Du làm huyện lệnh Võ Thành ở nước Lỗ. 

Một hôm, Khổng Tử tới Võ Thành nghe thấy tiếng đàn hát. Ông cười 

hỏi Tử Du : 
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-Trị lý Võ Thành phải dùng đến lễ nhạc sao ? 

Giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu ! -Lúc trước con nghe thầy giảng bách 

tính nghe lễ nhạc thì sẽ tương thân, tương ái. Con cứ theo thế mà làm, 

sao thầy lại cười ? 

Khổng Tử bảo học trò theo hầu : 

-Tử Du nói đúng đấy, ta chỉ nói dỡn mà thôi ! 

 

Chú Thích : Làm việc nhỏ đâu cần tới phương tiện lớn. 

 

119-      退     避     三     舍 

           Thối     tị      tam      xá 

 

Lùi  90  Dặm. 

Thời Xuân Thu, công tử Trùng Nhĩ của nước Tấn đến đào vong ở nước 

Sở. Vua Sở thết tiệc chiêu đãi, và hỏi : 

-Nếu về nước làm vua, công tử sẽ báo đáp gì ? 

-Lụa là, vàng ngọc của quý quốc đều hơn nước Tấn, tôi chẳng biết lấy gì 

mà báo đáp. 

-Tuy là vậy, nhưng cũng phải có gì để báo đáp chứ ? 

-Nếu thừa phúc của bệ hạ, tôi được về làm vua nước Tấn thì nếu 2 nước 

có xẩy ra xung đột, tôi sẽ lui quân 90 dặm. 

Trùng Nhĩ trở về nước và trở thành Tấn Văn Công. Về sau nước Sở xâm 

phạm nước Tống, nước tấn xuất binh cứu viện. Khi Tấn Sở giao chiến, 

Trùng Nhĩ thực hành lời hứa ra lệnh lui binh 90 dặm. 

 

Chú Thích : Chỉ sự nhường nhịn. 

 

 

120-    桔     化     爲     枳 

            Kết    hóa      vi      chỉ    

 

Quýt  Ngọt  Hóa  Chua. 
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Có một lần, Yến Anh đại biểu cho nước Tề đi sứ nước Sở. Vua Sở thết 

tiệc chiêu đãi ông. Lúc đang uống rượu, có 2 binh sĩ áp giải một phạm 

nhân vào đại sảnh. 

-Người các ngươi trói là ai ? 

-Là người nước Tề, phạm tội ăn trộm. 

-A ! Thì ra là người nước tề, người Tề thường ăn trộm ! 

Yến Anh biết là vua Sở cố ý trào phúng ông. Ông bèn đứng dậy thưa : 

-Tôi nghe nói cây quýt trồng ở Giang Nam thì ngọt, mang sang trồng ở 

Giang Bắc thì chua. Cây, lá thì y hệt chỉ có vị là khác. Vì sao ? Vì thủy 

thổ không đồng, người nước Tề vốn không ăn trộm, sang nước Sở mới 

biết ăn trộm. Xin hỏi thủy thổ nước Sở biến người thành kẻ ăn trộm sao. 

 

Chú Thích : Hoàn cảnh ảnh hưởng tới vật chất. 

 

121-     覆     巢     無     完     卵 

           Phúc    sào    vô     hoàn   noãn   

 

Tổ  Chim  Bị  Lật, Trứng  Sao  Khỏi  Bể. 

Thời Tây Hán, có một người tên là Khổng Dung. Ông rất bất mãn đối 

với thừa tướng đương thời là Tào Tháo. Ông không sợ gì quyền lực của 

Tào Tháo, và thường châm chọc. Có một lần tào Tháo xuất quân đánh 

Lưu Bị, Khổng Dung không đồng ý. Ông khuyên Tào Tháo đình chỉ 

xuất binh, Tào Tháo không nghe. Khổng Dung sau lưng Tào Tháo tỏ lời 

bất bình. Có người không ưa Khổng Dung mách với tào Tháo : 

-Khổng Dung coi nhẹ ông. 

Tào Tháo nghe nói nổi giận ra lệnh bắt Khổng Dung. Lúc đó 2 con của 

Khổng Dung mới 8, 9 tuổi đang đánh cờ, thấy quan sai bắt bố không tỏ 

vẻ gì kinh ngạc. Khổng Dung xin quan sai tha cho 2 đứa nhỏ. Con ông 

nói : 

-Có ai thấy tổ chim bị lật mà trứng không bể không ? 

Bèn đi theo bố. Về sau, Khổng Dung và 2 con đều bị Tào Tháo giết. 

 

Chú Thích : Chính thể bị diệt rồi thì cá thể khó mà được yên. 

 



79 

 

122-      臨     渴     掘     井 

            Lâm   khát   quật   tỉnh 

 

Khát  Nước  Rồi  Mới  Đào  Giếng. 

Đời Xuân Thu, Lỗ Chiêu Công đào vong 

sang nước Tề. Tề Cảnh Công hỏi ông nguyên 

nhân : 

-Ông hãy còn trẻ, lại bỏ ngôi vua vì sao vậy ? 

-Lúc trước mọi người đối đãi với tôi rất tốt, 

có nhiều người khuyến khích tôi nhưng tôi 

không thân cận họ, có nhiều người khuyên 

can tôi, nhưng tôi không nghe họ. Do đó, 

những người chân chính ái hộ tôi không có. Còn những người nghe lời 

tôi, lừa dối tôi thì nhiều. Tôi giống như cỏ thu, lá thì đẹp nhưng cuống 

và rễ đã héo cả rồi, chỉ một ngọn gió thổi qua là bật rễ. 

Tề Cảnh Công nghe rồi thấy có lý, bảo Yến Anh : 

-Bây giờ nếu đem Chiêu Công về nước thì chắc là một vị vua tốt. 

-Không phải đâu ! Nhiều người chết đuối khi qua sông vì họ không tìm 

hiểu sông nông sâu. Nhiều người lạc đường vì không hỏi rõ đường. Có 

quá muộn không khi chết đuối rồi mới biết sông sâu, lạc đường rồi mới 

hỏi đường. Đây có khác gì, có chiến tranh rồi mới tạo võ khí, bị khát rồi 

mới lo đào giếng. 

 

Chú Thích : Phải sửa soạn trước, gặp lúc sẽ ra tay. 

 

 

123-      萬     事     俱     備      只     欠     東     風 

            Vạn    sự      câu      bị       chỉ   khiếm Đông phong 

 

Trăm  Việc  Đủ  Cà,  Chỉ  Thiếu  Gió  Đông. 

Ngụy Vương Tào Tháo dẫn 20 vạn quân định tiêu diệt ở phía Nam sông 

Trường Giang Lưu Bị và Tôn Quyền để thống nhất đất nước. Lúc đó, 

Lưu Bị chỉ có 2 vạn quân, theo kế của Gia Cát Lượng kết hợp với Tôn 
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Quyền đánh lại Tào Tháo bằng hỏa công. Đó là trận đánh nổi tiếng trong 

lịch sử : trận Xích Bích. 

Họ chuẩn bị đốt chiến thuyền của Tào Tháo, lúc đó là mùa Đông, chỉ có 

gió Tây Bắc, theo vị trí của họ chỉ có gió Đông Nam mới phát huy được 

hỏa công. Vì thế đại tướng của Tôn Quyền là Chu Du sinh bệnh. Gia Cát 

Lượng biết tâm sự của Chu Du bèn đến thăm bệnh và viết 16 chữ cho 

ông xem : 

-Dục phá Tào công, nghi dụng hỏa công, vạn sự câu bị, chỉ khiếm Đông 

phong (muốn phá Tào công, nên dùng hỏa công, mọi việc đủ cả, chỉ 

thiếu gió Đông) 

Chu Du rất khâm phục Gia Cát Lượng, bèn hướng về ông xin thỉnh giáo. 

Gia Cát Lượng bảo ông có thể mượn gió Đông. Một ngày, gió Đông nổi 

lên : chiến thuyền của Tào Tháo bị thiêu đến quân doanh. Tào quân bị 

thua lớn. 

 

Chú Thích : Gió Đông ở đây chỉ động cơ chủ yếu. 

 

124-     賣     櫝     還     珠 

            Mại    độc   hoàn   châu 

 

Mua  Hộp  Trả  Châu. 

Một người mua bán châu ở nước Sở đến nước Trịnh buôn bán châu. Ông 

ta dùng danh mộc, khắc thành một cái hộp rất đẹp. Lại dùng hương liệu 

bỏ vào hộp làm phát ra mùi hương. Có người nước Trịnh thấy hộp đẹp 

bèn mua, trả lại châu cho người bán. 

Người nước Trịnh không biết rằng châu còn quý hơn hộp cả nhiều lần. 

 

Chú Thích : Chỉ sự thủ, xả không đúng. 

 

125-     亡     羊     補     牢 

           Vong   dê       bổ     lao 

 

Mất  Dê  Sửa  Chuồng. 
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Thời Chiến Quốc, Sở Tương Vương triều 

chính hủ bại, đại thần là Trang Tân, tâu với 

Sở Tương Vương : 

-Như quả bệ hạ chỉ thích hưởng lạc, chẳng 

quan tâm đến sinh hoạt của nhân dân thì 

nhất định đất nước sẽ bị diệt vong. 

Nhưng Sở Tương Vương không nghe lời 

khuyên. Trang Tân bất đắc dĩ phải rời nước 

Sở sang nước Triệu tỵ nạn. Trang Tân sang nước Triệu được 5 tháng, 

nước Tần tiến công nước Sở, chiếm Đô Thành nước Sở. Sở Tương 

Vương bắt buộc phải lưu vong. Lúc đó vua mới hối đã không nghe lời 

khuyên của Trang Tân. Do đó, phái người sang nước Triệu mời Trang 

Tân về nước. Thấy Sở Tương Vương buồn rầu, Trang Tân khuyến khích 

: 

-Thấy thỏ mới gọi thợ săn không thể nói là muộn, dê mất rồi, sửa lại 

chuồng cũng không phải là trễ. 

  

Chú Thích : Đã sai rồi, sửa chữa để không bị tổn thất nữa.  

 

 

126-     望     洋     興     嘆 

          Vọng  dương hưng  thán 

 

Nhìn  Biển  Mà  Than. 

Vào Thu, sông bé, sông lớn đều chẩy vào Hoàng Hà. Hoàng Hà lúc đó 

rất rộng, người bên này không trông rõ người và trâu bò bên kia. Lúc đó, 

thần Hà bá kiêu hãnh nhất, ông ta nghĩ cảnh đẹp trong đời đều thuộc về 

ông. Ông đi dọc theo hướng Đông cho đến khi tới Bột Hải. Ông thấy 

trước mắt ông một giải nước mông mênh. Lúc đó Hà Bá đổi thái độ kiêu 

ngạo, ông than : 

-Lúc trước ta tưởng không ai bằng ta, nay ta đứng trước biển, ta mới biết 

biển rộng hơn ta. Nếu ta không được xem biển thì kiến thức của ta chẳng 

để cho mọi người cười sao ? 
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Chú Thích : Tự biết năng lực không bằng người. 

 

 

127-     風     馬     牛     不     相     及 

          Phong   mã   ngưu     bất   tương   cập 

 

Trâu  Bò  Nước  Này  Chẳng  Sang  Nước  Kia. 

Tề Hoàn Công đánh bại nước sái rồi, định đánh nước Sở. Lúc đó nước 

Tề đang ở phía Bắc sông Hoàng Hà, và nước Sở ở phía Nam sông 

Trường Giang, cả 2 không có xung đột về quyền lợi. Do đó, Sở Thành 

Vương phái người nói với Tề Hoàn công rằng : 

-Ông ở phía Bắc, tôi ở phương Nam, 2 nước ở xa nhau, dù trâu bò có lạc 

cũng không chạy đến cảnh vực của đối phương. Vì sao ông muốn đánh 

Sở ? 

Tề Hoàn Công không đáp được, tiếp nhận yêu cầu của nước Sở, kết 

minh và rút quân khỏi biên giới Sở. 

 

Chú Thích : Chỉ hai người chẳng liên quan. 

 

128-     一     葉     障     目 

           Nhất  diệp  chướng  mục 

 

Che  Mắt  Bằng  Một  Chiếc  Lá. 

 

Thuở trước có một người nghèo đọc trong 

một cuốn sách, nói rằng : chiếc lá mà một 

con bọ ngựa nấp để rình một con ve sầu thì 

mắt thường không thấy được. Do đó, quyết 

định tìm cái lá đó. Ông ôm một đống lá dưới 

gốc cây và mang về nhà thử từng cái một. 

Giơ chiếc lá lên ngang mắt ông liên tiếp hỏi 

vợ : 

-Bà còn nhìn thấy tôi không ? 
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-Có, tôi có thấy. 

Bị phiền về một câu hỏi cố định và ngu ngốc, bà vợ một ngày kia nói dối 

chồng : 

-Không, tôi không thấy. 

Sung sướng người nghèo đó đi ra chợ, và đưa lá ngang mắt ông ta vơ lấy 

bất cứ cái gì tay ông có thể. Bị bắt tại trận, ông kể với quan huyện đầu 

đuôi câu chuyện. 

-Nhưng ông có sợ bị người khác thấy không ? 

-Không, vì khi tôi che mắt với lá thần kỳ đó thì tôi không thấy gì cả. 

Quan huyện phá lên cười và ra lệnh thả ông ta. 

 

Chú Thích :  Mắt bị che chỉ nhìn thấy chuyện nhỏ, chuyện gần mà 

không thấy chuyện xa. 

 

129-     三     人     成     虎 

            Tam  nhân  thành   hổ 

  

Ba  Người  Thành  Hổ. 

Thời Chiến Quốc, vua Ngụy và vua Triệu ký hiệp định, quyết ý đem thái 

tử sang nước Triệu làm con tin. Bàng Thông là 

quan đại thần trước khi theo thái tử sang Triêu, 

gập Ngụy Vương và Thưa : 

-Nếu có một người nói có hổ ở trên phố, bệ hạ 

có tin không ? 

-Trẫm không tin, phố có nhiều người qua lại, 

sao có hổ được ? 

-Như quả có 2 người nói trên phố có hổ, bệ hạ 

có tin không ? 

-Trẫm nửa tin, nửa ngờ. 

-Như quả có 3 người nói, thì bệ hạ có tin không ? 

-Trẫm đành tin vậy. 

-Trên phố không có hổ, chỉ vì 3 người nói, đại vương đã tin, nay tôi sang 

nước Triệu, sau lưng không chỉ 3 người mà còn nhiều nữa, mong bệ hạ 

hãy suy nghĩ cho kỹ. 
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Ngụy Vương gật đầu : 

-Ta hiểu rồi, ông cứ phóng tâm. 

Bàng Thông bèn theo thái tử sang Triệu, quả nhiên không thiếu người 

nói xấu Bàng Thông. Vua Ngụy dần dần tin là thực. 

 

Chú Thích : Nghe hoài thành thật. 

 

 

130-     四     面     楚     歌 

            Tứ     diện     Sở     ca 

 

Bốn  Mặt  Là  Bài  Hát  Nước  Sở. 

 

Nhà Tần diệt vong rồi thì Hạng Võ nước Sở và 

Lưu Bang Hán quân phát sinh chiến tranh. Sở 

quân bị thua lùi về Cai Hạ, bị quân Hán bao 

vây. Lúc đó Hạng Võ vừa thiếu binh, lương 

thực gần hết. Đêm đó quân hán đều ca khúc 

hát nước Sở. Hạng Võ không biết đó là kế, 

thầm nghĩ quân Hán sao có nhiều người Sở 

thế, chẳng lẽ nước Sở đã bị chiếm rồi sao ? 

Ông cảm thấy sức mình đã tận. Sau khi cùng ái thiếp Ngu Cơ từ biệt, 

ông dẫn 800 kỵ binh đột phá vòng vây chạy về phương Nam. Khi chạy 

đến Ô Giang chỉ còn có 20 người mà quân thù đuổi theo tới mấy ngàn 

người. Hạng Võ thấy thất bại đã thành định cuộc bèn tự sát. 

 

Chú Thích : Chỉ cảnh cô độc, không người giúp, bốn mặt bị địch vây. 

 

131-     夸     父     追     日 

          Khoa   phụ    truy    nhật 

 

Khoa  Phụ  Đuổi  Theo  Mặt  Trời. 
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Thời cổ, có người khổng lồ tên là Khoa Phụ. Ông không những mạnh 

mà đi như tên bay. Trời quá nóng ông đuổi theo nó, khi đến gần ông cảm 

thấy khát. Chỉ còn vài dặm là tới nơi, nhưng khát không chịu được ông 

ngừng lại bên bờ sông Hoàng và uống cạn, chưa đã khát ông cạn cả sông 

Vị. Ông định đi sang phía Bắc để uống nước Đại Hồ, nhưng ông đã chết 

khát trên đường. 

 

Chú Thích : Lực bất tòng tâm. 

 

132-     百     聞     不     如     一     見 

           Bách   văn     bất     như   nhất   kiến 

 

Trăm  Nghe  Không  Bằng  Một  Thấy. 

Dưới thời Tây Hán Tuyên Đế, người Khương ở Tây Bắc xâm chiếm 

biên cương. Tuyên Đế được báo, bèn triệu tập quần thần bàn kế sách. 

Các quan lớn đều bàn nên phái đại quân đi đánh dẹp, nhưng khi hỏi ai 

dẫn quân đi thì chẳng ai dám nhận. Có lão tướng Triệu Sung đã 76 tuổi 

xin đi. Tuyến Đế rất cao hứng hỏi : 

-Khanh cần bao nhiêu binh mã ? 

-Giờ tình huống thế nào còn chưa rõ. Trăm nghe chẳng bằng một thấy. 

Thần xin ra biên cương tra xét, có gì xin bẩm báo sau. 

Triệu Sung ra biên cương tra xét, cùng tra hỏi các tù binh người Khương 

biết được mối quan hệ lãnh tụ của các bộ lạc. Ông đề nghị đóng quân và 

giao hảo với người Khương. Chính sách của ông được triều đình chấp 

thuận và có hiệu lực. 

 

Chú Thích : Hình dung nhiều lần  chẳng bằng một lần tự thấy. 

 

 

133-     逼     上      梁     山 

           Bức  thượng Lương Sơn 

 

Bức  Nhập  Lương  Sơn  Bạc. 
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Cuối thời Bắc Tống, Triều Cái và đồng bọn chiếm cứ Lương Sơn Bạc, 

chống lại quan quân. Một người võ nghệ siêu quần tên là Lâm Xung làm 

giáo đầu cấm quân, là thủ hạ của Cao Cầu. Một hôm Cao Nha là con của 

Cao Cầu thấy vợ của Lâm Xung thì muốn chiếm hữu nhưng bị Lâm 

Xung dạy cho một bài học. Cao Nha ôm hận trong lòng bèn bèn cáo với 

Cao Cầu. Cao Cầu nói Lâm Xung vào sảnh đường để bàn quân cơ đại 

sự. Sau đó vu cho Lâm Xung tính thích khách và đày đi Lương Châu. 

Dọc đường sai 2 quan sai áp giải sát hại nhưng được anh em kết nghĩa là 

Lỗ Trí Thâm cứu. Lâm Xung tới Lương Châu rồi bị phân phối coi thảo 

trường. Cao Cầu lại sai quan sai đốt thảo trường tưởng đốt cháy Lâm 

Xung. Lâm Xung không nhịn được nữa bèn giết quan sai. Lúc đó, không 

nơi nương thân bèn gia nhập Lương Sơn Bạc. 

 

Chú Thích : Bắt buộc phải làm, không có đường lựa chọn khác. 

 

 

134-     得     心      應     手 

           Đắc     tâm     ứng    thủ 

 

Tay  Làm  Tâm  Muốn. 

Khi Tề Hoàn Công đang đọc sách ở sảnh đường, có một người thợ mộc 

tên là Luân Biểu đang đẽo một bánh xe gỗ. Ông bỏ đồ nghề xuống, hỏi 

Tề Hoàn Công : 

-Xin hỏi bệ hạ đang xem sách gì ? 

-Trẫm đang xem sách của thánh nhân. 

-Vị thánh nhân đó còn sống không ? 

-Chết cả rồi ! 

-Nói thế thì bệ hạ chỉ đọc những cặn bã của họ. 

-Lão chỉ là thợ mộc thôi mà sao dám loạn ngôn. Lão căn cứ vào đâu nói 

ra coi thử nếu không hợp lý thì chẳng bảo toàn tánh mạng đâu. 

Luân Biểu ung dung đáp : 

-Như đẽo bánh xe gỗ làm ví dụ : Không nhanh, không chậm, tâm nghĩ 

thế nào thì tay làm thế ấy. Khi làm xong bánh xe vừa kiên cố, vừa linh 

hoạt. Kỹ sảo này chỉ do học tập một thời gian dài mới được. Tôi có dạy 
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con cũng chỉ dạy bằng lời, nếu không thực tập thì cũng không làm được. 

Do đó có thể thấy thánh nhân đã chết rồi những sách họ để lại chỉ là 

những chuyện trong quá khứ, chẳng là rác rưởi của cổ nhân sao ? 

 

Chú Thích : Chỉ sự việc thuận lợi.  

 

 

135-     將     欲     取     之     必     先     與     之 

         Tướng   dục    thủ     chi      tất     tiên     dữ     chi 

 

Cho  Để  Nhận. 

Nước Tấn có nhà quý tộc Trí Bá đòi ấp một nhà quý tộc khác là Ngụy 

Tuyên Tử, bị ngụy Tuyên Tử cự tuyệt. Bạn của ông là Nhậm Chương 

hỏi : 

-Sao ông không cho hắn đất ? 

-Trí Bá cậy có quyền lực hơn tôi, nên đòi đất , tôi không cho hắn thỏa 

mãn. 

-Trí Bá lòng tham không đáy, ông cho hắn đất thì lòng tham của hắn 

càng gia tăng. Hắn sẽ đòi người khác. Các quý tộc sẽ họp nhau lại chống 

lại Trí Bá. Ngày tàn của hắn sắp tới rồi. Cổ nhân nói muốn được của 

người hãy cho người trước. 

Ngụy Tuyên Tử nghe lời Nhậm Chương mang một ít đất tặng Trí bá. 

Quả nhiên Trí Bá đòi đất các quý tộc khác. Họ liên kết diệt Trí Bá, Ngụy 

Tuyên Tử không những thâu hồi lại đất cũ mà còn được thêm. 

 

Chú Thích : Hãy cho đối phương cái mà mình muốn lấy. 

 

136-     自     知     之     明 

             Tự     tri      chi    minh 

 

Tự  Biết  Mình. 

Thời Chiến Quốc, đại phu Trâu Kỵ của nước Tề một sáng mặc áo, soi 

gương hỏi vợ : 



88 

 

-Ta và Dư Công ai đẹp trai hơn ? 

-Chàng đẹp hơn, Dư Công sao sánh được ! 

Dư Công là người đẹp trai nước Tề, Trâu Kỵ nghe lời đáp của vợ không 

tin lắm, bèn hỏi thiếp, người thiếp trả lời : 

-Dư Công làm sao sánh được chàng. 

Ngày sau đó, có một người khách đến thăm, Trâu Kỵ lại hỏi và người 

khách đáp : 

-Dư Công không đẹp trai bằng ông. 

Lại cách một ngày, Dư Công tới thăm, Trâu Kỵ cảm thấy mình thật 

không đẹp trai bằng ông. Trâu Kỵ tự nghĩ vợ mình vì yêu mình, thiếp vì 

sợ mình, khách vì cần mình nên đã nói thế. 

 

Chú Thích : Tự mình biết mình. 

 

137-     知     其     然     不     知     其     所     以     然 

            Tri      kỳ    nhiên   bất      tri      kỳ      sở       dĩ    nhiên  

 

Biết  Thế  Nào  Nhưng  Không  Biết  Tại  Sao. 

Thời Chiến Quốc, nước Trịnh có Liệt Tử học Quan Doãn Tử bắn cung. 

Có một lần Liệt Tử bắn trúng đích, chạy tới Quan Doãn Tử bảo : 

-Tôi sắp học thành tài rồi. 

-Ông có biết vì sao bắn trúng không ? 

-Không biết. 

-Không biết tại sao bắn trúng, sao gọi là học xong ? 

Do đó, Liệt Tử học 3 năm nữa rồi hướng Quan Doãn Tử hỏi :  

-Hiện giờ ông đã biết tại sao mình bắn trúng đích chưa ? 

-Dạ đã. 

-Bắn trúng và biết tại sao đó mới là học vậy. 

 

Chú Thích :Biết thế nhưng không hiểu tại sao ? 
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138-     爭     先     恐     後 

          Tranh   tiên  khủng  hậu 

 

Tranh  Trước  Về  Sau. 

Thời Xuân Thu, nước Tấn có người lái xe rất giỏi tên là Vương Lương. 

Đại phu Triệu Tương Tử học kỹ thuật lái xe với ông. Học không lâu, 

ông đòi tỷ thí với Vương Lương. Lúc tỷ thí ông thay ngựa tới 3 lần mà 

vẫn không thắng được Vương Lương. Ông không vui cho là Vương 

Lương không truyền hết kỹ thuật. Vương Lương nói : 

-Tôi đã truyền hết kỹ thuật cho ông, nhưng ông không biết dùng. Đánh 

xe trước hết phải đóng cương ngựa đúng cách thì ngựa chạy nhanh. Lúc 

tỷ thí nếu ở sau ông chỉ nghĩ làm sao vượt qua tôi, nếu ở trước ông chỉ 

sợ tôi vượt qua. Ông chỉ để ý đến tôi, có để ý gì đến xe đâu ! Đó là 

nguyên nhân làm ông thua. 

 

Chú Thích : Chỉ sự cạnh tranh khốc liệt. 

 

 

139-     歧     路     亡     羊 

            Kỳ      lộ     vong   dương 

 

Mất  Dê  Vì  Nhiều  Đường  Rẽ. 

Một hôm, hàng xóm Dương Tử mất một con dê, 

ông điều động người nhà đi tìm, lại nhờ người 

nhà Dương Tử tìm hộ. Dương Tử nói : 

-Sao mất có một con dê mà phải dùng nhiều 

người vậy ? 

-Vì đường có nhiều ngã rẽ. 

Một lúc sau người đi tìm dê trở về, Dương Tử 

hỏi : 

-Có tìm được dê không ? 

-Đường có nhiều ngã rẽ, mỗi ngã rẽ lại có nhiều ngã rẽ nữa, không biết 

dê đi về đường nào; không thấy dê chỉ còn cách trở về. 
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Chú Thích : Nếu không theo đường chính thì không tìm thấy Đạo. 

 

 

140-     奇     貨     可     居 

             Kỳ     hóa   khả      cư 

 

Đồ  Quý  Đáng  Buôn. 

Cuối thời Chiến Quốc, nhà buôn lớn nước vệ là Lã Bất Vi sang nước Sở 

buôn bán. Ông gập công tử Tử Sở của nước Tần làm con tin ở Sở. Ông 

coi Tử sở như một món hàng để đầu tư. Ông hỏi bố : 

-Canh tác lời bao nhiêu ? 

-10 lần. 

-Buôn châu, bán ngọc lời bao nhiêu ? 

-100 lần. 

-Còn suy cử một ông vua ? 

-A ! không thể kể siết. 

-Tử Sở là một báu vật phải đầu tư mới được. 

Ông bỏ 600 lượng vàng mua chuộc các quan Sở coi giữ Tử Sở để ông 

trở lại nước Tần. Sau Tử Sở lên ngôi, nhớ ơn ông, phong làm tướng 

quốc và cho hưởng nhiều đất đai. 

 

Chú Thích : Vật quý có thể tích trữ rồi tăng giá. 

 

 

141-     杯     弓     蛇     影 

            Bôi   cung    xà     ảnh 

 

Chén  Có  Hình  Rắn. 

Đời Tấn, có một ngày Nhạc Quảng mời một người bạn lại nhà uống 

rượu. Nhưng người bạn này hình như có chuyện, uống rất ít, được một 

lúc rồi về. Người bạn đó về nhà rồi thì sinh bệnh, mời y uống thuốc 

chẳng có hiệu quả gì. Nhạc Quảng nghe tin lập tức tới thăm hỏi bệnh thế 

nào ? bệnh nhân nói : 
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-Hôm đó cùng ông uống rượu, trong chén tôi thấy 

có một con rắn nhỏ di động. Tôi uống chén rượu 

đó, tâm bất tại, khi về nhà liền sinh bệnh. 

Nhạc Quảng nghe rồi lấy làm lạ, về nhà ông xem 

xét nơi uống rượu, thấy có treo một cái cung có 

khắc hoa văn. Nguyên lai trong chén không có 

rắn, nhưng có hình cung ánh vào. Ông liền mời 

người bạn đến, đương trường làm thí nghiệm 

người bạn hoảng nhiên đại ngộ, bệnh liền khỏi. 

 

Chú Thích : Lòng nghi ngờ dẫn đến sợ hãi. 

 

 

142-     金     玉     其     外     敗      絮     其     中 

            Kim   ngọc   kỳ   ngoại    bại      nhứ     kỳ   trung 

 

Bên  Ngoài  Ngọc  Ngà,  Bên  Trong  Sơ  Xác. 

Đời nhà Minh có người bán cam. Cam ông khéo giữ, bán được cả năm. 

Mặc dầu bên ngoài vỏ vàng ánh nhưng bên trong thì ruột sơ xác. Một 

người mua hỏi tại sao ông lừa dối mọi người. Ông trả lời : 

-Tôi là người độc nhất trên đời, lừa dối người sao ? Thưa không, có 

nhiều người khác nữa. Chẳng hạn có nhiều vị tướng ngồi ghế bọc da hổ, 

nhưng họ chưa chắc đã biết cầm quân, nhiều vị quan đeo bài ngà, nhưng 

chưa chắc biết trị dân. Họ chẳng làm gì cho dân bớt khổ. Họ không quản 

trị tốt thuộc hạ, họ chẳng làm gì tốt cả, họ chỉ ăn hại. Họ chẳng bên 

ngoài thì sáng như ngọc nhưng bên trong thì sơ xác sao ? Tại sao ông chỉ 

chỉ trích tôi còn các người vừa kể thì sao ? 

Khách mua im lặng. 

 

Chú Thích : Đừng chỉ để ý đến vẻ bề ngoài. 
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143-     狐     假     虎     威 

             Hồ    giả      hổ       uy 

 

Hồ  Giả  Uy  Cọp.(Cáo mượn oai cọp) 

Có một con hổ bắt được một con cáo trong rừng, muốn ăn thịt thì con 

cáo giảo hoạt nói : 

-Ta được trời sai xuống làm vua rừng này, 

ngươi không được ăn thịt ta. 

Thấy cáo nhỏ, hổ không tin, cáo bèn nói : 

-Nếu ngươi không tin thì đi một vòng coi, 

dã thú thấy ta có sợ không ? 

Hổ đồng ý, cáo bèn đi trước, hổ theo sau. 

Dã thú trong rừng thấy hổ đều chạy. Cáo 

bảo hổ : 

-Ngươi thấy chưa, không thú nào là không 

sợ ta. 

-Uy phong của ngươi không nhỏ, dã thú thấy ngươi đều chạy cả. 

Dã thú sợ hổ chứ không sợ cáo. 

 

Chú Thích : Dựa vào thế lực của người mà bắt nạt kẻ khác. 

 

 

144-     出     爾     反     爾 

           Xuất   nhĩ     phản   nhĩ 

 

Cho  Gì,  Được  Nấy. 

Thời Chiến Quốc, nước Trâu và nước Lỗ đánh nhau. Nước Lỗ bị đánh 

bại. Trâu Mục Công bảo Mạnh Tử : 

-Trong trận đánh này, tôi đã mất 33 tướng lãnh chả có một người dân 

nào cứu giúp cả. Tôi muốn giết họ, nhưng họ quá nhiều. Tôi sao để họ 

sống và ghét tướng của tôi và không làm gì để giúp họ ? Tôi phải làm 

sao ? 
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-Trong trận đói trước : có nhiều người chết, nhiều người không nhà, 

nhiều người trở thành tỵ nạn. Nhưng kho lúa của bệ hạ thì tràn đầy, kho 

báu thì đầy của cải. Không biết đến nỗi khổ của dân chúng, các quan sai 

không báo cho bệ hạ. Tăng Tử đã từng nói : “Cẩn thận khi đối đãi với 

trăm họ, ông đối đãi thế nào với họ; thì họ sẽ đối đãi như thế với ông.” 

Bệ hạ đừng trách họ. Nếu vua yêu dân, thì họ sẽ nguyện ý ra sức, thậm 

chí phải hy sinh tính mạng. 

 

Chú Thích : Mình đối với người thế nào thì người đối với mình thế ấy. 

 

145-     按     圖     索     驥 

             Án     đồ     sách     ký 

 

Tìm  Ngựa  Theo  Hình. 

 

Thời Chiến Quốc, Bá Lạc là một người coi 

tướng ngựa rất giỏi. Ông có thể phân biệt ngựa 

nào là tốt, là dở. Ông gom kiến thức vào một 

bộ sách gọi là Tướng Mã kinh. Trong sách có 

nói : 

-Thiên lý mã là con ngựa cổ mạnh, mắt to, 4 

cẳng thẳng tắp. 

Con ông không thông minh, căn cứ vào sách 

của bố đi tìm một con thiên lý mã, dắt về bảo bố : 

-Con tìm được con thiên lý mã đã tả trong Tướng Mã Kinh, chỉ có một 

điểm khác là 4 chân không được ngay. 

Bá Lạc xem rồi vừa giận, vừa cười : 

-Con ngựa này chỉ ưa nhẩy, chứ không cưỡi được. 

 

Chú Thích : Căn cứ vào yếu tố mơ hồ mà tìm vật. 
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146-     英     雄     無     用     武     之     地 

            Anh   hùng   vô      dụng   võ     chi     địa 

 

Anh  Hùng  Không  Đất  Dụng  Võ. 

Cuối đời Đông Hán, Tào Tháo thống nhất Bắc phương rồi, thừa thắng 

tiến về phía Nam. Chiếm lĩnh yếu địa Kinh Châu (Hồ Bắc). Lưu Bị bị 

bức chạy tới Hạ Khẩu. Để thuyết phục Tôn Quyền của Đông Ngô hợp 

tác kháng Tào, ông sai Gia Cát Lượng sang Đông Ngô thuyết phục. 

Gia Cát Lượng đến Đông Ngô rồi nói với Tôn Quyền : 

-Tào Tháo có 100 vạn quân uy thế trấn động toàn quốc. Lưu Bị là anh 

hùng mà không có đất dụng võ, bị đuổi đến Hạ Khẩu là một chỗ nhỏ bé, 

chỉ còn cách hoăc hàng hoặc chống Tào không còn do dự được nữa. 

Tôn Quyền chấp nhận ý kiến của Gia Cát Lượng, quyết định hợp tác với 

Lưu Bị, đề kháng với Tào Tháo. 

 

Chú Thích : Có bản lãnh nhưng không có chỗ xử dụng. 

 

 

147-     苛     政     猛     於     虎 

            Hà   chính   mãnh   ư        hổ  

 

Hà  Khắc  Hơn  Hổ. 

Khổng Tử đi qua chân núi Thái sơn, thấy một người phụ nữ khóc thảm 

thiết trên mộ mới. Khổng Tử bảo học trò của mình là thầy Tử Lộ hỏi 

người phụ nữ đó : 

-Đại tẩu, nghe tiếng khóc của bà rất bi thương, vì sao vậy ?Người phụ 

nữ gạt lệ nói : 

-Mấy năm trước bố chồng tôi bị hổ ăn thịt, về sau chồng tôi cũng bị hổ 

ăn thịt, hiện tại con trai tôi cũng bị hổ ăn thịt, tôi sao lại không thương 

tâm ? 

-Nơi đây có hổ, sao bà không dọn đi chỗ khác ? 

-Nơi đây ngoài vòng pháp luật, không có hà khắc. 

Khổng Tử than : 
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-Các ông nhớ nhé: chính trị hà khắc còn hơn hổ ăn thịt người. 

 

Chú Thích : Sự cai trị tàn bạo còn khắc nghiệt hơn họa thú dữ. 

 

 

148-     班     門     弄     斧 

            Ban    môn  lộng   phủ 

 

Múa  Búa  Trước  Cửa  Lỗ  Ban. 

Thời Minh có một nhà văn tên là Mai Chi 

Hoán đến Thái Thạch để phúng điếu thi 

nhân đời Đường là Lý Bạch. Thấy các thi 

đề của các du khách không phải là thi, 

không lượng sức mình. Ông bèn làm một 

bài thi cười các du khách : 

 

Bên  khối  đất  Thái  Thạch 

Lý  Bạch  danh  ngàn  đời 

Một  bài  thi  đi,  đến 

Múa  búa  Lỗ  Ban  thôi. 

 

Chú Thích : Khoe tài trước mặt người giỏi. 

 

 

149-     破     斧     沉     舟 

           Phá     phủ    trầm  châu 

 

Phá  Nồi,  Đục  Thuyền. 

Cuối đời Tần, mọi nơi đều nổi lên phản Tần. Tướng Tần là Chương Hàm 

đánh bại quân Sở rồi tiến về phía Bắc đánh nước Triệu. Vua nước Sở sai 

Tống Nghĩa, Hạng Võ lãnh binh cứu viện. Tống Nghĩa sợ quân Tần 

dừng quân 40 ngày ở bờ sông Chương Hà không dám tiến quân. Hạng 

Võ bèn giết Tống Nghĩa, ra lệnh sang sông. Sau khi sang sông Hạng Võ 
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hạ lệnh đục thuyền, đập vỡ nồi thổi cơm. Mỗi 

người chỉ có 3 ngày lương, biểu thị chỉ trở về khi 

chiến thắng. Khi quân Sở đến trận địa liền triệt hạ 

đường vận lương của quân Tần, sau đó tiến công 9 

lần dữ dội ở Lộc Thành và đánh bại quân Tần. Từ 

đó Hạng Võ nổi danh và thành lãnh tụ kháng Tần. 

 

Chú Thích : Tỏ lòng quyết chiến. 

 

 

150-     儒     子     可     敎 

            Nho    tử     khả     giáo   

 

Nho  Sĩ  Này  Có  Thể  Dạy  Được. 

Trương Lương mưu sát Tần Thủy Hoàng thất bại bèn đi trốn ở Hạ Bì. 

Một hôm, Trương Lương gập một ông già trên một cái cầu. Ông già thấy 

Trương Lương, thì cố ý làm rơi dép xuống cầu và bảo Trương Lương : 

-Tiểu tử, xuống nhặt dép cho ta. 

Đợi Trương Lương mang dép lên, ông già lại bảo : 

-Giúp ta đi dép. 

Trương Lương bèn quỳ xuống xỏ dép cho ông già. Ông già bằng lòng 

cười rồi đi, ngoảnh đầu lại bảo : 

-Tên tiểu tử này có thể dạy được, 5 ngày sau gập lại. 

5 ngày sau, trời mới sáng Trương Lương vội đến cầu thì ông già đã ở đó 

rồi. Ông già trách Trương Lương sao đến trễ, vậy lại hẹn 5 ngày sau nữa 

gập mặt. Lần thứ 2 Trương Lương đến nơi, lại đã ở đó rồi. Lần này ông 

già nổi giận, sao đến muộn vậy, và lại hẹn 5 ngày sau gập. Lần này 

Trương Lương nửa đêm đã tới. Đợi một lúc ông già liền tới. Ông già rất 

cao hứng cho Trương Lương một cuốn sách, bảo đọc xong sẽ có chỗ hữu 

dụng. Trương Lương về nhà xem thì đó là một cuốn sách dạy về binh 

pháp. Ông học ngày đêm, sau trở thành một nhà quân sự. 

 

Chú Thích : Tán dương thanh niên có hy vọng thành tài. 

 



97 

 

151-     囫     圇     吞     棗 

            Hốt     luân    thôn     tảo. 

 

Nhai  Lê,  Nuốt  Táo. 

Có một y sĩ bảo mọi người : 

-Lê có lợi với răng, nhưng có hại với tỳ. Ngược lại táo có ích với tỳ 

nhưng lại có hại với răng. 

Một người tự cho là thông minh bảo y sĩ : 

-Tôi có biện pháp để trừ khuyết điểm ấy. 

-Ông nói thử coi. 

-Khi ăn lê, tôi chỉ nhai chứ không nuốt làm sao hại tỳ, khi ăn táo tôi chỉ 

nuốt làm sao hại răng ? 

Người bàng quan nói : 

-Nhai lê, nuốt táo bụng ông chịu được à ? 

 

Chú Thích : Học phải tới nơi , tới chốn. 

 

 

152-     紙     上     談     兵 

            Chỉ   thượng  đàm   binh  

 

Đánh  Trận  Trên  Giấy. 

 

Thời Chiến Quốc, danh tướng nước Triệu 

là Triệu Xa, có con là Triệu Quát, thuở 

thiếu thời đọc rất nhiều binh thư. Thường 

thường đàm luận về chiến sự, ngay cả phụ 

thân cũng không bằng. Nhiều người cho là 

ông có tài, nhưng bố ông thì cho là ông chỉ 

nói miệng, không đảm đương được trách 

nhiệm. Có một lần nước Tần tấn công 

nước Triệu. Đại tướng nước Triệu là Liêm Pha dùng chính sách xây hào 

lũy cố thủ. Về sau, Triệu Vương nghe nước Tần phao vu là Liêm Pha già 
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yếu nhu nhược không kháng cự nổi địch quân, nên phái Triệu Quát thay 

thế Liêm Pha. Khi Triệu Quát đến trận địa, Triệu Quát thay đổi hết chiến 

thuật của Liêm Pha, cứ làm theo sách vở. Tướng Tần là Bạch Khởi nghe 

tin đó rất vui, ông cắt đường vận chuyển lương thực của Triệu Quát và 

bao vây ông. Triệu Quát cố phá vòng vây nhưng bị tên bắn chết. Chỉ một 

trận đánh thôi mà 40 vạn quân Triệu đã bị diệt vong. 

 

Chú Thích : thành ngữ này chỉ người hồ đồ không rành việc, không giải 

quyết vấn đề một cách thực tế. 

 

 

153-     宋      襄      之      仁   

           Tống  tương  chi     nhân 

 

Lòng  Nhân  Của  Tống  Tương  Công. 

Thời Xuân Thu, Tống Tương Công đánh nước Trịnh gập quân cứu viện 

cho nước Trịnh là nước Sở. Lúc đó quân Tống đã bầy trận, quân Sở còn 

đang sang sông. Có một viên quan là Tử Ngư thưa với Tương Công : 

-Quân ta ít, quân địch nhiều nhân lúc địch còn qua sông, chúng ta hãy 

công kích sẽ đoạt thắng lợi. 

-Ông gấp làm gì, khi người ta đang gập khó mà mình cứ hành động thì là 

vô đạo đức. 

-Nếu đợi quân Sở qua sông hết rồi mới đánh thì không hợp thời cơ. Bệ 

hạ hãy nghĩ đến nhân dân nước Tống, kể gì là trái đạo đức. 

-Ông lui ngay, nói nữa trẫm sẽ trị theo quân lệnh. 

Tử Ngư không làm sao được chỉ đành đi ra. Không lâu quân Sở sang 

sông rồi bầy trận. Tương Công ra lệnh đánh, bị quân Sở đánh bại. Tống 

Tương Công bị trúng tên, 3 ngày sau thì chết. 

 

Chú Thích : Đối địch nhân tỏ lòng nhân ái. 
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154-     完      璧      歸      趙 

           Hoàn   bích    quy     Triệu 

 

Ngọc  Về  Nước  Triệu. 

 

Thời Chiến Quốc, Tần Chiêu Tương Vương 

nghe nói Triệu Huệ Văn Vương có hòn ngọc 

quý. Bèn viết thơ đem 15 thành để đổi lấy 

ngọc. Vua Triệu nghĩ dâng ngọc thì bị lừa, 

không dâng ngọc thì sợ bị Tần đánh. Sau 

quyết định phái Lạn Tương Như mang ngọc 

sang Tần. Lạn Tương Như tới nơi đưa ngọc 

cho vua Tần xem. Vua Tần xem xong đưa 

cho tả hữu xem. Lạn Tương Như thấy Tần Vương không có ý giao thành 

bèn giả nói ngọc còn có khuyết điểm cần bảo cho vua Tần biết. Lấy lại 

được ngọc rồi, Lạn Tương Như dựa cột nói : 

-Lúc vua Triệu trao ngọc cho tôi, phải ăn chay 5 ngày. Nay bệ hạ tiếp 

nhận mà không có thành ý. Tôi đã thu hồi ngọc rồi, nếu bệ hạ muốn 

chiếm đoạt, thì tôi tình nguyện đập đầu cùng ngọc nát tan. 

Vua Tần sợ ngọc bị vỡ, đồng ý trai giới 5 ngày để tiếp nhận ngọc. Lạn 

Tương Như biết vua Tần không có ý giao thành, thừa cơ sai người mang 

ngọc về nước Triệu. 

 

Chú Thích :  Đem vật trả lại chủ mà vật còn nguyên. 

 

 

155-     一      丘      之      貉  

            Nhất   khâu    chi      hạc  

 

Cùng  Là  Sài  Lang. 

Thời Tây Hán, dưới đời vua Tuyên Đế có một vị quan tên là Dương 

Huy, ông thích đọc sách sử, bình cổ, luận kim. Có lần nghe vua Hung bị 

giết ông bảo : 
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-Hôn quân không nghe lời khuyên sẽ bị thế.Tần 

Nhị Thế con của Tần Thủy Hoàng mất nước 

cũng vì vậy. Nếu ông thân cận hiền thần thì 

vương vị của ông được bảo tồn đến ngày nay. 

Cứ thế mà nói, hôn quân bất luận cổ hay kim 

đều là một lũ sài lang, đều là những tên ngu 

xuẩn. 

 

Chú Thích : Đều sai, chẳng có gì khác. 

 

 

156-     一     廂     情     願 

           Nhất  sương tình   nguyện 

 

Lời  Ước  Không  Đạt. 

Ngày xưa có một người ngu ngốc, khi lên kinh bắt gập một nàng công 

chúa. Về nhà, cả ngày chỉ nghĩ đến việc thành hôn với công chúa, nhưng 

không có cách nào. Tương tư thành bệnh. Bạn bè tới thăm hỏi nguyên 

nhân. Khùng cứ thực kể lại còn bảo : 

-Tôi mà không lấy được công chúa thì tánh mạng khó toàn. 

Bằng hữu an ủi chàng, giả tán trợ chàng. Vài hôm sau đến thăm nói : 

-Chúng tôi có nói rồi, nhưng công chúa không bằng lòng. 

-Tốt lắm ! Chỉ cần tôi đến là nàng chịu liền. 

 

Chú Thích : Hành động chỉ theo ý mình. 

 

 

157-     大     公     無     私 

          Đại    công    vô       tư  

 

Chí  Công  Vô  Tư. 

Thời Xuân Thu, Tấn Bình Công hỏi Kỳ Hoàng Dương : 

-Huyện Nam Dương có thiếu một viên Huyện trưởng, biết bổ nhiệm ai ? 
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-Hồ Giải là thích hợp nhất, ông ta sẽ làm tròn trách nhiệm. 

-Hồ Giải chẳng phải là địch nhân của ông sao ? 

-Bệ hạ chỉ hỏi người làm tròn trách nhiệm chứ không hỏi kẻ thù của tôi. 

Quả nhiên về sau, Hồ Giải làm tròn trách nhiệm, làm được nhiều điều 

tốt, được nhân dân ca ngợi. 

Lại nhiều ngày trôi qua, Tấn Bình Công lại hỏi Kỳ Hoàng Dương : 

-Hiện tại triều đình thiếu một vị pháp quan, ông thấy ai làm được ? 

-Kỳ ngọ. 

-Kỳ Ngọ chẳng phải là con ông sao ? 

-Bệ hạ chỉ hỏi tôi ai làm được chứ không hỏi con của thần. 

Tấn Bình Công y lời, Kỳ Ngọ quả là một phán quan tốt. 

Khổng Tử nghe được 2 chuyện trên tán thán : 

-Kỳ Hoàng Dương cử người chỉ căn cứ tài đức. Ông không vì tư thù mà 

đề cử Hồ Giải; không vì tình cha con mà sợ người dị nghị đề nghị Kỳ 

Ngọ. Ông thật là người chí công, vô tư vậy. 

 

Chú Thích : Làm việc công chính. 

 

 

158-     竭     澤     而     漁 

            Kiệt   trạch   nhi    ngư 

 

Tát  Ao  Bắt  Cá. 

 

Thời Xuân Thu, Tấn, Sở đánh nhau ở Thành Bộc. Tấn Văn Công hỏi 

quan đại thần là Hồ Yển : 

-Nước Sở mạnh, nước ta yếu, làm sao để 

thắng trận ? 

-Đánh trận không cần lễ tiết, dùng mưu kế 

để thắng địch. 

Tấn Văn Công mang lời Hồ Yển hỏi Lý 

Ung, ông đáp : 

-Tát ao lo gì không bắt được cá, nhưng 

ngày mai không có cá để bắt nữa. Đốt rừng, 
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lo gì không bắt được dã thú, nhưng ngày mai không có dã thú để mà bắt. 

Ngày nay có thể dùng kế để thắng trận, nhưng sau này thì không nên 

dùng, vì đó không phải là kế lâu dài. 

Tấn Văn Công nghe lời Hồ yển và đánh bại quân Sở. Nhưng khi thưởng 

công thì lại thưởng Lý Ung, rồi mới tới Hồ Yển. Tả hữu không hiểu, hỏi 

thì Tấn Văn Công đáp : 

-Lý Ung là kế căn bản của đất nước, Hồ yển là kế lâm thời khi đất nước 

gập nguy, nên thưởng Lý Ung trước là lý đương nhiên. 

 

Chú Thích : Hành động vì lợi trước mắt mà không có cái nhìn trông xa. 

 

 

159-     徒     勞     無     功 

            Đồ      lao     vô     công 

 

Phí  Công  Vô  Ích. 

Thời Xuân Thu, có một lần Khổng Tử sửa soạn từ nước Lỗ sang nước 

Vệ. Học trò của ông là Nhan Hồi hỏi một người tên là Sư Kim : 

-Thầy tôi đi các nước du thuyết, khuyên mọi người theo chủ trương của 

ông. Lần này đi nước Vệ, ông thấy thế nào ? 

-Còn không được. 

-Tại sao ? 

-Thuyển trôi trên nước, nhưng mang lên cạn thì vô dụng. Thầy ông 

mang chuyện ở quá khứ mà thực hiện ở hiện tại thì có khác gì mang 

thuyền lên cạn. 

 

Chú Thích : Phí công, vô ích. 

 

 

160-     谷     速     不     達 

            Dục    tốc     bất     đạt 

 

Muốn  Mau  Chẳng  Được. 
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Tử Hạ là học trò của Khổng Tử sắp làm Huyện lệnh ở nước Lỗ. Sắp đi 

nhậm chức ông đến hỏi Khổng Tử cách trị lý. Khổng Tử biết khuyết 

điểm của Tử Hạ là muốn thấy kết quả nhanh. Ông bảo : 

-Làm gì cũng phải từ từ. Đừng chỉ mong nhanh, không chỉ muốn kết quả 

ngay. Nếu chỉ mong lợi nhỏ trước mắt thì không sao được chuyện lớn. 

 

Chú Thích : Muốn nhanh càng xa mục đích. 

 

 

161-      南     柯     一     夢 

            Nam   Kha   nhất  mộng 

 

Giấc  Mộng  Nam  Kha. 

Đời Đường có một người tên là Thuần Vu Phần một ngày uống rượu say 

ngủ dưới gốc Hòe ở phía Nam nhà. Ông mộng thấy vua Hòe An Quốc 

mời ông làm phò mã và thái thú Nam Kha. Ông cai trị 20 năm, hưởng 

hết vinh hoa phú quý. Vợ đẻ 5 trai, 2 gái, con trai đều làm quan lớn, con 

gái gả cho quý tộc. Địch nhân xâm phạm, ông dẫn binh chống cự bị 

thua. Vua hoài nghi ông, cho ông về nhà. Ông chợt tỉnh ngủ mặt trời đã 

lặn về Tây. Tìm chỗ mộng thì là cây Hòe ở phía Nam, còn Nam Kha thì 

là một ổ kiến trên một cành cây ở phía Nam. 

 

Chú Thích : Chỉ một giấc mộng, không thật. 

 

 

162-     指     鹿     爲     馬 

            Chỉ     lộc      vi      mã 

 

Gọi  Nai  Là  Ngựa. 

 

Tần Thủy Hoàng chết rồi, con ông là Hồ Hợi kế vị, lịch sử kêu là Tần 

Nhị Thế. Thừa tướng Triệu Cao muốn đoạt ngôi vua, nhưng sợ quần 

thần không phục, bèn làm một trắc nghiệm xem bao nhiêu người theo 
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mình. Một hôm Lý Cao dắt một con nai 

tặng Tần Nhị Thế, nói nó là con ngựa. Tần 

Nhị Thế cười bảo : 

-Thừa tướng sai rồi, đây là nai sao nói là 

ngựa ? 

Lại hỏi tả hữu, quần thần đều sợ Triệu Cao, 

có người im lặng không đáp, có người đáp 

là ngựa, có người nói là nai. Sau đó, Triệu 

Cao đem những người nói là nai, giết sạch. 

 

Chú Thích : Cố ý đảo lộn thị phi. 

 

 

163-     城     下     之     盟 

          Thành   hạ     chi     minh 

 

Kết  Minh  Dưới  Thành. 

Thời Xuân Thu, nước Giảo là một nước nhỏ. Lân quốc là nước Sở lớn, 

mạnh. Có một lần nước Sở đánh nước Giảo, bao vây thủ đô nước Giảo. 

Quân nước Giảo chống cự lại, quân Sở không hạ được thành, bèn đóng 

quân ở cửa Nam. Về sau quân Sở dùng mưu, cho binh sĩ mặc giả đầu 

bếp nhặt củi trên núi. Quân Giảo ra bắt những người giả trang đó. Quân 

Sở liền sang cửa Bắc chặn đường về và đánh bại quân Giảo. Nước Giảo 

buộc phải ký hòa ước với Sở ở ngay dưới chân thành. 

 

Chú Thích : Bị bức cầu hòa. 

 

 

164-     捨     本     逐     末 

             Xả    bản    trục    mạt 

 

Bỏ  Gốc  Theo  Ngọn. 
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Tề Tương Vương sai sứ thần mang thư đến hỏi thăm sức khỏe của Triệu 

Thái Hậu. Thái Hậu nhận được thư, chưa mở ra đã hỏi sứ thần : 

-Mùa màng nước ông năm nay thế nào ? Trăm họ an vui lạc nghiệp chứ 

? Vua Tề khỏe không ? 

-Tôi phụng lệnh vua Tề phái đi hỏi thăm sức khỏe thái hậu, thái hậu nên 

hỏi thăm sức khỏe vua Tề trước mới phải chứ ? 

-Ông nghĩ coi : mùa màng thất bát thì còn có trăm họ không ? Không có 

trăm họ thì còn có vua không ? Trong quá khứ, bỏ gốc tìm ngọn. Đó là 

chính thường sao ? 

 

Chú Thích : Làm việc chẳng phân nặng nhẹ. 

 

 

165-     嗟     來     之     食 

             Ta     lai      chi     thực 

 

Của  Cho  Không  Bằng  Cách  Cho. 

Nước Tề phát sinh nạn đói, một người nhà giầu có tên là Kiềm Ngao 

phát đồ ăn bên đường cho người bị đói. Một hôm có một người rất đói, 

một tay che mặt bằng tay áo, lê bước trong đôi giầy rách. Với tay trái 

cầm đồ ăn, tay phải bưng cháo. Người nhà giầu kiêu ngạo kêu lên : 

-Ê ! Lại đây ăn. 

Người đàn ông ngửng lên khinh bỉ. 

-Tôi thà chết chứ không nhận đồ bố thí khinh bỉ. 

Kiềm Ngao xin lỗi người đàn ông ấy, nhưng ông ta không ăn đồ bố thí 

của Kiềm Ngao và chết đói sau đó. 

 

Chú Thích : Cách cho quý hơn của cho. 
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166-      先     斬     後     奏 

           Tiên    trảm   hậu    tấu 

 

Chém  Trước  Tâu  Sau. 

 

Thời Đông Hán, huyện lệnh Lạc Dương là 

Đổng Tuyên Cương vừa đáo nhậm đã gập 

một vụ án khó giải. Một người làm của Hồ 

Dương công chúa, chị của Hoàng đế Lưu Tú 

giết người vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. 

Có một ngày Hồ Dương công chúa xuất 

ngoại, kẻ sát nhân cũng theo hầu công chúa. 

Đổng Tuyên Cương thân dẫn một bọn người 

đến bắt. Đổng Tuyên Cương lại nói với công 

chúa oa tùng tội phạm và xử tử tội phạm ngay đó. Công chúa nổi giận, 

bèn vào cung cáo vua. Hoàng đế nghe rồi nổi trận lôi đình sao xử tội 

chết mà không báo cáo, muốn xử tử Đổng Tuyên Cương. Đổng Tuyên 

Cương dùng lý mà tranh cãi, Hoàng đế không làm sao được chỉ đành 

ngưng truy cứu. 

 

Chú Thích : Làm chuyện đã rồi mới báo cáo. 

 

 

167-     目     無     全     牛 

            Mục    vô     toàn  ngưu 

 

Không  Tìm  Thấy  Bò. 

Thời Chiến Quốc, Lương Huệ Vương nhìn Bảo Đinh mổ bò. Động tác 

của ông lão luyện và đẹp đẽ. Lương Huệ Vương khen ông : 

-Sao ông luyện kỷ xảo giỏi đến thế ? 

Bảo Đinh bỏ dao xuống trả lời : 

-Đúng vậy, kỹ xảo của tôi vượt lên người thường là do tôi không ngừng 

nghiên cứu kết quả. Lúc bắt đầu, tôi chỉ nhận biết con bò. 3 năm sau, tôi 
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chỉ để ý đến thịt, gân, xương, thuận theo chúng 

mà tách ra. Sau mỗi lần đến chỗ phức tạp mà gân, 

xương tụ họp tôi đưa dao tới những điểm then 

chốt khiến chúng tách ra. Tôi lau dao sạch, và 

chấm dứt công việc. 

Lương Huệ Vương kêu lên : 

-Nói đúng lắm, tôi học được rất nhiều từ lời ông 

nói. 

 

Chú Thích : Chỉ kỹ thuật cao. 

 

 

168-     皮     之     不     存     毛     將     焉     附 

             Bì      chi     bất     tồn     mao  tương  yên    phụ 

 

Da  Mòn  Hết,  Lông  Dính  Vào  Đâu ? 

Thời Chiến Quốc, Ngụy Văn Hầu ra ngoài tuần du, trên đường ông gập 

một người kiếm củi, mặc ngược áo dê, vai vác củi. Ngụy Văn Hầu hỏi : 

-Ông vì sao mặc ngược áo dê ? 

-Vì sợ lông dê hỏng vì vác củi. 

-Ông không hiểu, lông mọc từ da, da mòn hết rồi thì lông dính vào đâu. 

Chẳng bị rơi hết sao ? 

 

Chú Thích : Chỉ hai sự vật hỗ tương tồn tại. 

 

 

 169-     此     地     無     銀     三     百     両 

             Thử     địa      vô     ngân     tam    bách  lạng 

 

Nơi  Đây  Không  Có  300  Lạng. 

 

Lúc trước, có một gã Trương Tam, cho là mình thông minh. Ông để 

dành được 300 lạng bạc, sợ người lấy trộm. Thừa đêm tối chôn bạc ở 
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chân tường có viết mảnh giấy đề : Nơi đây 

không có 300 lạng. Chuyện này hàng xóm 

Vương Nhị thấy rõ ràng, đợi ông đi vắng liền 

trộm bạc, sợ Trương Tam hoài nghi, Vương 

Nhị tự cho là mình thông minh viết một mảnh 

giấy ở chỗ đào : Vương Nhị ở cách vách 

không biết ăn trộm. 

 

Chú Thích : Tưởng che mắt người nhưng lại 

là tiết lộ sự việc. 

 

 

170-     兼     聽     則     明     偏     信     則     暗 

          Kiêm  thính   tắc    minh   thiên   tín      tắc      ám 

 

Nghe  Nhiều  Là  Minh  Quân,  Nghe  Ít  Là  Hôn  Quân. 

Ngụy Trưng là một vị đại thần của Đường Thái Tông, ông ta là một 

người có học vấn, dám chỉ trích những chỗ sai của vua. Vì vậy ở triều 

đình ông rất có uy tín. Có lần Đường Thái Tông hỏi ông : 

-Cái gì làm vua hôn ám và minh mẫn ? 

-Nghe nhiều là minh quân, nghe ít là hôn quân. 

Ông kể ra những vị minh quân trong lịch sử, ngoài ra ông còn viết : 

Luyện tập Tư số, khuyên Thái Tông thường tự xem xét mình, quan tâm 

đến nỗi khổ của bá tánh. 

Khi ông mất, Đường Thái Tông rất buồn, cảm xúc nói : 

-Ngụy Trưng như cái gương, soi vào đó ta biết thành công hay thất bại. 

Nay ông chết đi ta không được soi gương nữa ! 

 

Chú Thích : Nghe nhiều ý kiến là người thông minh. 
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171-     拋     磗      引     玉 

          Phao chuyên  dẫn   ngọc 

 

Ném  Gạch  Dẫn  Đến  Ngọc. 

Đời Đường, có thi sĩ Triệu Hỗ, thi tài rất cao. Ông tới Tô Châu, có một 

thi sĩ ở địa phương ngưỡng mộ thi tài của Triệu Hỗ liền viết lên tường 

của Linh Nham Tự hai câu thơ. Triệu Hỗ đến du lãm chùa, thấy 2 câu 

thơ trên bèn làm thêm 2 câu. Mọi người gọi hành động của Triệu Hỗ là 

“ném ngói dẫn ngọc.” 

 

Chú Thích : Ý kiến thô thiển dẫn khởi cao kiến. 

 

 

172-     破     鏡     重     圓 

            Phá     kính  trùng    viên 

 

Gương  Vỡ  Lại  Lành. 

 

Nam Bắc triều mạt niên, Bắc Chu thừa tướng 

Dương Kiên giết Bắc Chu Hoàng Đế lập ra 

nhà Tùy. Lại mang binh đánh Nam Trần. 

Nam Trần có vị quan tên là Từ Đức Ngôn, 

cưới công chúa Nhạc Xương là con quý của 

Nam Trần. Ông thấy nước sắp mất, sợ vợ 

chồng ly tán. Bèn lấy một cái gương bẻ làm 

đôi. Mình giữ một nửa, còn một nửa giao cho 

vợ, hẹn nếu ly tán thì mang ra chợ vào ngày mùng một nguyên tiêu, ở 

thủ đô nước Tùy. 

Nam Trần quả nhiên bị diệt vong. Nhạc Xương công chúa bị làm thị tỳ 

của bác vua là Dương Tố. Từ Đức ngôn nhớ vợ, không ngại đường xa 

đến đô thành tìm hỏi. Quả nhiên gập một ông già bán một nửa mảnh 

gương. 
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Sau khi thử nghiệm bằng cách ghép nửa mảnh gương của mình vào 

thành một cái gương, ông đề bài thơ : 

Gương  và  người  đều  vắng 

Gương  đây,  nào  đâu  người 

Chẳng  thấy  hằng  Nga  bóng 

Chỉ  còn  ánh  trăng  soi. 

Nhạc Dương công chúa thấy bài thơ thì buồn bã đau đớn. Dương Tố biết 

chuyện, đồng tình với họ, gọi Từ Đức ngôn tới cho dẫn vợ đi. 

 

Chú Thích : Vợ chồng xa cách, rồi lại trùng phùng. 

 

 

73-     辰      亡      齒      寒 

           Thần  vong       xỉ       hàn 

 

Môi  Hở,  Răng  Lạnh. 

 

Nước Tấn định đánh nước Quách, nhưng phải 

đi qua nước Ngu. Vua nước Tấn là Hiến 

Công dùng ngọc quý và tuấn mã dâng cho 

vua Ngu, yêu cầu cho mượn đường. 

Một vị quan nước Ngu khuyên vua : 

-Đừng cho ! Nước Ngu và nước Quách như 

môi và răng, môi hở thì răng lạnh. 

Vua Ngu không nghe, nhận lễ vật, cho quân 

Tấn đi qua. Quân Tấn diệt xong nước Quách quay lại diệt nước Ngu. 

 

Chú Thích : Chỉ mối quan hệ mật thiết của hai bên. 

 

 

174-     黔     驢     技     窮 

            Kiềm   lư        kỹ     cùng 
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Lừa  Quý  Châu  Trổ  Hết  Tài. 

 

Quý Châu không có nuôi lừa. Một người 

mua một con lừa ở nơi khác, chở thuyền tới 

Quý Châu. Khi tới nơi thấy lừa chẳng dùng 

làm gì, ông thả nó ở chân núi và để nó tự bảo 

vệ. Một hôm, một con hổ tới, nó thấy con lừa 

to lớn hơn nó, chắc phải là một con quái vật 

có nhiều tài năng. Nó chỉ dám ngó sau đám 

lá dầy. Một ngày kia khi con hổ đang rình thì 

con lừa bỗng hí lên. Con hổ hoảng hồn chạy mất, nghĩ rằng con lừa sẽ ăn 

thịt nó. Nhưng sau một lúc chẳng thấy gì xẩy ra. Con hổ mon men tới 

gần. Con lừa nổi giận bèn dùng chân sau đá. Con hổ nghĩ thầm : 

-Tài nó chỉ có thế ! 

Và con hổ vồ lấy con lừa, cắn cổ và ăn thịt nó. 

 

Chú Thích : Vô kế khả thi. 

 

 

175-     助     桀     爲     虐 

            Trợ     Kiệt      vi   ngược 

 

Giúp  Kiệt  Bạo  Ngược. 

Lưu Bang khởi binh phản Tần, khi công phá Hàm Dương vào cung Tần 

thấy mỹ nữ, trân bảo nhiều vô kể, ông muốn giữ lại để hưởng dụng. Ông 

không hài lòng khi Phàn Khoái cản trở ông. Trương Lương bảo ông : 

-Chỉ vì Tần Vương bạo ngược, không được lòng người bệ hạ mới có 

ngày nay. Nay chúng ta đã vì dân trừ bạo quân, chúng ta không thể sống 

xa hoa như hắn mà phải sống đơn giản hơn. Bệ hạ không thể giúp Kiệt 

bạo ngược, khi bệ hạ bước vào cung Tần, bệ hạ muốn hưởng thụ như 

vua Tần ? Phàn Khoái nói rất đúng, bệ hạ nên nghe lời ông khuyên. 

Lưu Bang nghe rồi đại ngộ, phong bế cung điện, lãnh đại đội binh mã 

đóng ngoài thành Hàm Dương. 
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Chú Thích : Giúp kẻ ác làm việc xấu. 

 

176-     先     發     制     人  

           Tiên    phát     chế    nhân 

 

Đánh  Trước,  Được  Người. 

Thời mạt Tần, Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa phản Tần. Quận thủ 

Hội Kê Ân Thông cũng muốn khởi binh hưởng ứng. Bèn mời tướng Sở 

là Hạng Lương tới thương nghị. Hạng Lương nói : 

-Hiện tại nhiều nơi đều khởi binh phản Tần. Đây chính là lúc diệt nhà 

Tần. Tôi nghe nói người ra tay trước thì được, kẻ ra tay sau thì thua. 

-Ông là dòng dõi Sở tướng, chỉ có ông xứng đáng thống lãnh nghĩa 

quân. 

Hạng Lương vốn có dã tâm liền mượn cơ hội ra tay trước giết Ân 

Thông, sau đó cướp Hội Khê và tuyên bố phản Tần. 

 

Chú Thích : Ra tay trước chế ngự người. 

 

 

177-     多     行     不     義     必     自     斃 

             Đa    hành     bất    nghĩa    tất        tự        tệ 

 

Càng  Làm  Nhiều  Việc  Bất  Nghĩa,  Càng  Chóng  Chết. 

Thời Xuân Thu, Trịnh Võ Công chết rồi, con trưởng là Trang Công lên 

làm vua. Nhưng mẹ của Trang Công lại yêu Công Thúc Đoạn là con thứ 

hơn, muốn giúp ông làm vua, bèn xin Trang Công bổ nhiệm Công Thúc 

Đoạn trấn nhậm Kinh Ấp là một thành lớn nhất nước Trịnh. Công Thúc 

Đoạn ở Kinh Ấp không ngừng phát triển quyền lực làm các đại thần bất 

an. Một người thưa : 

-Công Thúc Đoạn được phong đất lớn, sau này sẽ khó kháng chế. 

-Hắn càng xấu xa, nhất định sẽ đi vào đường chết. 

Quả nhiên, về sau Công Thúc Đoạn sửa soạn công phá, Trịnh Khương 

sửa soạn nội ứng mở cửa thành. Trang Công biết chuyện, sai đại tướng 
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lãnh binh đi chinh phạt. Công Thúc Đoạn chống không nổi, ra ngoại 

quốc trốn. 

Chú Thích : Làm nhiều chuyện xấu là tự diệt vong. 

 

 

178-     危     如     累     卵  

           Nguy   như     lụy      noãn 

 

Xếp  Trứng  Nguy  Lắm. 

Thời Xuân Thu, Tấn Linh Công ra lệnh xây một tòa lầu 9 tầng. Đại thần 

nghị luận phân vân, sợ lãng phí tiền tài. Linh Công biết chuyện tức giận. 

Có vị đại thần tên là Tuân Tức thưa : 

-Nghe nói, Bệ hạ không vui, thần xin biểu diễn một trò vui. Thần đem 

13 quân cờ, xếp lên nhau, trên đó lại xếp 9 quả trứng. 

Linh Công đồng ý để ông biểu diễn. Tuân Tức mới đầu xếp 13 quân cờ 

lên nhau, sau đó xếp từng quả trứng lên. 

-Coi chừng ! Nguy hiểm. 

-Cái này có hề gì, có thứ còn nguy hiểm hơn. 

-Chuyện gì ? 

-Xây tòa lầu 9 tầng, phải mất 3 năm. Trong khoảng thời gian đó trai 

không cầy bừa, gái không dệt lụa. Đất nước suy nhược, nước láng giềng 

thừa cơ xâm chiếm. Nước mất, nhà tan, tòa lầu 9 tầng dùng làm gì ? 

Tấn Linh Công, nghe rồi bãi bỏ lệnh xây tòa lầu 9 tầng. 

 

Chú Thích : Chỉ sự nguy cấp. 

 

 

179-     狡     兔     三     窟 

           Giảo     thố      tam   quật 

 

Thỏ  Khôn  Có  3  Lỗ. 

Mạnh Thường Quân là tể tướng nước Tề, phái môn khách là Phùng 

Huyên đi ấp Tiết đòi nợ. Phùng Huyên không những không đòi nợ mà 
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còn đem những giấy nợ giả là lệnh của Mạnh Thường Quân đem đốt hết. 

Mạnh Thường Quân biết chuyện không lấy 

làm vui.  

Một năm sau, Mạnh Thường Quân bị vua 

Tề bãi chức. Mạnh Thường Quân trở về ấp 

Tiết, nam phụ lão ấu đều đi đón. Mạnh 

Thường Quân rất cảm động và phục Phùng 

Huyên đã nhìn xa. Phùng Huyên nói : 

-Con thỏ khôn có 3 lỗ để tránh bị bắt. Tôi sẽ 

tạo cho ông 2 lỗ nữa. 

Phùng Huyên đến nước Ngụy, thưa với Ngụy Vương : 

-Mạnh Thường Quân là một người có tài. Nước nào biết xử dụng nhất 

định nước sẽ giầu mạnh. 

Ngụy Vương nghe lời phái sứ giả đến mời 3 lần mà Mạnh Thường Quân 

vẫn không ưng. Tề Vương thấy nước Ngụy coi trọng Mạnh Thường 

Quân bèn mời ông trở lại làm tể tướng. 

Về sau, Phùng Huyên lại khuyên Mạnh Thường Quân xin cho xây một 

tòa tông miếu ở ấp Tiết để thờ tổ tông và đất Tiết trở thành phong địa. 

Khi tòa miếu xây xong, Phùng Huyên bảo : 

-Hiện nay 3 lỗ đã tạo xong, ông có thể sống an toàn. 

 

Chú thích : Nhiều chỗ trú thân để lánh nạn. 

 

 

180-     食     言     而     肥 

          Thực   ngôn    nhi     phì   
 

Ăn  Lời  Chẳng  Mập  Sao ? 

Thời Xuân Thu, nước Lỗ có một đại thần tên là Mạnh Võ Bá, nổi tiếng 

là nói nhiều. Có một lần Lỗ Ai Công mở tiệc. Mạnh Võ Bá thấy sủng 

thần của vua Lỗ là Quách Trọng bèn hỏi : 

-Ông ăn gì mà mập vậy ? 

Lỗ Ai Công nghe rồi không vui, thừa cơ hội nói móc Mạnh Võ Bá : 

-Ông ta thường ăn lời, sao không mập cho được ? 
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Chú Thích : Lắm mồm. 

 

 

181-     困     獸     猶     鬥 

        Khốn    thú       do      đấu 

 

Bị  Vây  Thú  Còn  Chống  Cự. 

Thời Xuân Thu, Tấn, Sở tranh hùng, nước Tấn bị thua. Thống soái của 

Tấn là Tuân Lâm Phụ bị xử tội chết. Tấn Cảnh Công chuẩn bị phê 

chuẩn. Lúc đó có một vị quan tên là Sĩ Trinh Tử khuyên : 

-Không được đâu bệ hạ, 30 năm trước nước Tấn đánh bại quân Sở. Mọi 

người đều vui mừng, nhưng Tấn Văn Công vẫn âu sầu. Thần tử hỏi tại 

sao ? 

Tấn Văn Công nói : 

-Nước Sở tuy bị đánh bại, nhưng chủ soái Tử Ngạc vẫn còn sống. Ông ta 

nhất định sẽ báo thù ! Một con dã thú khi bị vây còn cố chống lại huống 

hồ đại tướng của nước Sở ? 

Khi nước Sở giết Tử Ngạc, Tấn Văn Công mới yên lòng. Nay Tuân Lâm 

Phụ là cột trụ của nước Tấn, giết ông đi thì đó là hy vọng của nước Sở. 

Tuy ông thua trận, nhưng đó có ăn thua gì đến lòng yêu nước của ông 

đâu ? 

Tấn Cảnh Công nhận rằng lời nói có lý và tha cho Tuân Lâm Phụ. 

 

Chú Thích : Ra sức khi cùng đường. Cũng có câu : Giặc cùng chớ đuổi. 

 

 

182-     取     而     代     之 

            Thủ     nhi       đại      chi 

 

Ở  Vào  Vị  Trí  Của  Người. 
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Trong thời thơ ấu, Hạng Võ không chịu đọc sách hay tập võ. Chú là 

Hạng Lương trách mắng, Hạng Võ nói : 

-Học sách nhận chữ chỉ là ghi nhớ tánh danh, học võ chỉ chống được 

một, hai người, cái mà cháu muốn học là chống lại cả vạn địch quân. 

Do đó Hạng Lương dạy ông binh pháp. Về sau Hạng Lương giết người, 

và bị truy nã. Hạng Lương bỏ trốn và mang Hạng Võ theo. Một ngày 

Tần Thủy Hoàng đi tuần du Hội Khê. Hạng Lương và Hạng Võ cũng 

đứng bên đường xem. Hạng Võ nói : 

-Chúng ta có thể thay thế hắn. 

Hạng Lương vội bịt miệng : 

-Đừng nói bậy, sẽ bị tội tru di tam tộc. 

Nhưng trong lòng thì tán thưởng. Về sau Hạng Võ thành lãnh tụ nghĩa 

quân, lật đổ nhà Tần. 

 

Chú Thích : Đuổi người đi, tự mình đảm trách. 

 

 

183-     染     於     倉     則     倉     染     於     黄     則     黄 

           Nhiễm   ư     thương  tắc   thương  nhiễm   ư      hoàng   tắc  hoàng 

 

Nhuộm  Đen  Thì  Đen,  Nhuộm  Vàng  Thì  Vàng. 

Mặc Tử đi qua một hàng thợ nhuộm, ông thấy mấy người thợ đang cho 

một cuốn vải vào chum nhuộm. Ông thở dài nói : 

-Cuốn vải trắng cho vào chum nhuộm đen thì biến thành đen; cho vào 

chum nhuộm vàng thì nó trở thành vàng. Ta phải cẩn thận khi nhuộm. 

Đối với người cũng vậy, chỉ cần sai một chút thì như bỏ nhầm chum 

nhuộm khó mà thay đổi được mầu. 

 

Chú Thích : Hoàn cảnh ảnh hưởng đến phẩm chất con người. Tương tự 

có câu : gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. 
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184-     洛     陽     紙     貴 

            Lạc   Dương  chỉ     quý 

 

Lạc  Dương  Giấy  Quý. 

Thời Tây Tấn văn học gia Tả Tư muốn viết về kinh 

đô của 3 nước Ngụy, Thục, Ngô. Ông đi du lịch 

nhiều nơi, đọc nhiều thư tịch và để 10 năm để hoàn 

thành “Tam Đô Phủ”. Nhưng tác phẩm của ông 

không được coi trọng. Tả Tư đến Hoàng Phủ Mật 

đưa trình văn khảo. Hoàng Phủ Mật xem xong rất 

tán thưởng, liền viết một bài tựa. Tả Tư lại bái kiến 

đại học giả Trương Tải và Lưu Quỳ nhờ họ chú 

thích. Một khi đã được những người nổi tiếng công nhận, Tam Đô Phủ 

sanh động toàn quốc. Các nhà giầu thuê người sao chép. Giá giấy ở Lạc 

Dương tăng lên mấy lần. 

 

Chú Thích : Tác phẩm được phổ biến một thời. 

 

 

185-     遠     水     救     不     了     近     火 

          Viễn   thủy   cứu     bất    liễu     cận     hỏa 

      

Nước  Xa  Không  Cứu  Được  Lửa  Gần. 

Thời Chiến Quốc, Lỗ Mục Công thấy nước Tề ngày càng mạnh, sợ sẽ 

thôn tính. Để được các nước lớn giúp đỡ, ông phái chú ông sang làm 

quan nước Tấn, cháu sang làm quan nước Sở, nếu có bị Tề đánh, các 

nước Tấn, Sở sẽ giúp đỡ. 

Một vị quan nước Lỗ là Lê Trừ không đồng ý, ông nói : 

-Giả như có đám cháy, bệ hạ đi ngàn dậm để lấy nước chữa lửa. Biển tuy 

có nhiều nước, nhưng đem về tới nơi thì phòng ốc đã cháy tiêu mất rồi. 

Hiện nay Tấn, Sở tuy là nước mạnh nhưng xa chúng ta, nhưng nước Tề 
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thì ở ngay bên cạnh. Nếu có chiến tranh với Tề thì Tấn và Sở cũng 

không giúp gì được. 

Chú Thích : Biện pháp chậm, không giải quyết được việc nguy cấp. 

 

 

186-    負     荊     請     罪 

            Phụ     hình   thỉnh    tội 

 

Thọ  Hình  Thỉnh  Tội. 

 

Thời Chiến Quốc, vua Triệu có 2 hiền thần 

trung dũng hơn người là Lạn Tương Như và 

tướng Liêm Pha. Lạn Tương Như xuất sắc 

hoàn thành công tác ngoại giao rất được vua 

Triệu khen ngợi cho làm tướng quốc, địa vị 

còn cao hơn cả Liêm Pha. Liêm Pha không 

phục nói với mọi người : 

-Cái chức vị tướng quân này là do ta ở chiến 

trường, ra sống vào chết, không thiếu lần tưởng hy sinh tánh mạng mới 

có. Nay Lạn Tương Như chỉ nhờ 3 tấc lưỡi mà có. Nếu ta mà gập sẽ làm 

cho xấu hổ một phen. 

Lạn Tương Như nghe chuyện bèn tránh gập Liêm Pha. Mọi người cho là 

Lạn Tương Như sợ Liêm Pha. Liêm Pha rất đắc ý. Lạn Tương Như nói : 

-Vua Tần oai vệ ta còn chẳng sợ, há sợ Liêm Pha sao ? Sở dĩ vua Tần 

không dám đánh Triệu vì Triệu có Liêm Pha và ta. Nay ta và Liêm Pha 

xung đột chính là điều vua Tần mong ước. Vì thế ta tránh Liêm Pha vì 

quốc sự, đã bỏ ân oán cá nhân sang một bên. 

Lời nói này tới tai Liêm Pha, Liêm Pha cảm động và xấu hổ. Vạch lưng, 

mang gậy đến nhà Lạn Tương Như chịu phạt. Lạn Tương Như không 

đánh chửi ông, 2 người trở thành bạn thân. 

 

Chú Thích : Tự động hướng người tạ tội. 

 

 



119 

 

 

187-     徙     宅     忘     妻 

           Tỷ      trạch   vong    thê 

 

Dọn  Nhà  Quên  Vợ. 

Có một lần, Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử : 

-Nghe nói có người dọn nhà quên mất vợ, có hạng người như thế không 

? 

-Sao lại không ? Chuyện ấy có gì là kỳ. Còn có người quên cả mình cơ. 

Ai Công hoài nghi, Khổng Tử nói : 

-Tỷ như Hạ có Kiệt, Thương có Trụ là các hôn quân, hoang dâm vô độ, 

không lý gì đến trị lý. Hạ không những mất nước, mất dân, mà đánh mất 

cả chính họ. 

 

Chú Thích : Chỉ người hồ đồ. 

 

 

188-     涸     轍     之     鮒 

          Hạc     triệt     chi      phụ 

 

Cá  Tức  Trên  Đường. 

Trang Chu nhà rất nghèo, một hôm ông đến Giám Hà hầu mượn tiền. 

Giám Hà Hầu nói : 

-Đợi tôi thâu thuế rồi sẽ cho ông mượn 300 lạng bạc có được không ? 

Trang Chu nghe nói rất giận, nói : 

-Hôm qua, trên đường ta gập một con cá Tức kêu tôi, tôi hỏi : 

-Cá Tức vì sao lại ở đây ? 

-Tôi từ biển Đông tới, tôi sắp chết khát đây hãy cho tôi một thùng nước 

để cứu mạng. 

-Tôi đang đi về Nam đây, tôi sẽ dẫn nước từ đại giang tới cứu. 

-Lúc đó tôi đã chết khô rồi, ông tìm tôi thì ra hàng cá khô mà gập. 

 

Chú Thích : Chỉ trường hợp khẩn cấp cần sự giúp đỡ ngay. 
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189-     綱     開     三     面 

          Cương  khai     tam    diện 

 

Lưới  Mở  3  Mặt. 

Thời cổ, thủ lãnh nhà Thương là Thang, đi dã ngoại ông thấy một người 

bắt chim giăng lưới 4 mặt. Ông ta nguyện : 

-Nguyện chim trên trời bay xuống, chim dưới đất bay lên đều chui vào 

lưới này. 

Thang nghe nguyện, nói : 

-Ông làm thế nhẫn tâm quá, chim chóc đều bị ông bắt hết. 

Và ra lệnh cho người bắt chim mở 3 mặt lưới chỉ giữ lại một mặt và 

nguyện : 

-Chim ơi, muốn bay về trái hay bay về phải thì cứ bay, nếu chán sống thì 

hãy vào lưới ta. 

Chư hầu nghe được chuyện này cho Trang là một vị vua nhân từ. Do đó 

hơn 40 bộ lạc quy thuận. Về sau Thang dẫn đầu các bộ lạc diệt nhà Hạ 

thành lập nhà Thương. 

 

Chú Thích : Tha cho người một con đường sống. 

 

 

190-     項     莊     舞     劍     意     在     沛     公     

            Hạng  Trang  vũ      kiếm      ý        tại       Bái   Công 

 

Hạng  Trang  Múa  Kiếm,  Ý  Tại  Bái  Công. 

Mưu sĩ của Hạng Võ là Phạm Tăng muốn 

Hạng Võ giết Lưu Bang khi ông chưa 

mạnh. Lưu Bang nghe tin Hạng Võ định 

đánh mình, bèn tự đến Hồng Môn bái 

kiến Hạng Võ. Hạng Võ thiết yến tiệc 

chiêu đãi ông. Phạm Tăng nhiều lần đưa 

mắt ám thị nhưng Hạng Võ cứ lờ đi. 
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Phạm Tăng bèn gọi Hạng Trang là em Hạng Võ : 

-Đại Vương quá nhân từ, khó lòng hạ thủ, ông giả ý dâng rượu, múa 

kiếm trợ hứng, rồi tìm cách hạ sát. 

Hạng Trang kính rượu xong thưa : 

-Tôi xin múa kiếm để trợ hứng. 

Mưu sĩ của Lưu Bang là Trương Lương thấy nguy hiểm bèn gọi vệ sĩ 

của Lưu Bang là Phàn Khoái : 

-Nguy cấp lắm, hạng Trang đang múa kiếm định giết Bái Công. Phàn 

Khoái bèn cũng múa kiếm với Hạng Trang và bảo vệ Lưu Bang thoát 

hiểm. 

 

Chú Thích : Âm mưu hại người. 

 

 

191-     牝     牡     驪     黄 

           Tẫn      mẫu     ly      hoàng 

 

Nhận  Ngựa  Cái  Đen  Thành  Ngựa  Đực  Vàng. 

Thời Xuân Thu, Tần Mục Công nói với người xem tướng ngựa là Bá 

Lạc : 

-Ông cũng đã già rồi, có con cháu nào thế được không ? 

-Con cháu thần đều tầm thường chỉ phân biệt được các ngựa thường. 

Thần có bạn thân là Cửu Phương Cao xem ngựa rất giỏi, thần xin đề cử 

với bệ hạ. 

Tần Mục Công rất vui triệu kiến Cửu Phương Cao và ra lệnh ông tìm 

một con thiên lý mã. 

Sau 3 tháng, Cửu Phương Cao trở lại tâu : 

-Thần đã tìm được con thiên lý mã rồi. 

-Ông thấy hình dáng nó thế nào ? 

-Nó là một con ngựa đực mầu vàng. 

Mục Công sai người đi lấy ngựa. Người này trở về báo cáo : 

-Đó là một con ngựa cái đen. 

Mục Công không vui bảo Bá Lạc : 
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-Dở quá, người ông tiến cử không phân biệt được ngựa cái đen với ngựa 

đực vàng, sao có thể tìm được thiên lý mã cho trẫm ? 

-Đó chính là chỗ bạn thần hơn thần đó. Ông xét ngựa từ ngoài vào trong, 

nhìn các phần chính, ông không chú ý đến ngoại biểu và thứ yếu. Ông là 

người biết xem tướng ngựa vậy.  

Tần Mục Công nghe rồi, sai người đến lấy con ngựa đó. Quả nhiên đó là 

một con thiên lý mã. 

 

Chú Thích : Bỏ bề ngoài mà xét thực chất bên trong. 

 

 

192-     兩     敗     俱     傷 

           Lưỡng  bại      câu  thương 

 

Cả  Hai  Đều  Bị  Thương. 

Thời Chiến Quốc, Tần Tề là 2 nước mạnh, thường đối nghịch nhau, đều 

muốn dùng võ lực để hoàn thành bá nghiệp. Khi Tề Tuyên Vương muốn 

đánh nước Ngụy, có một quan đại thần nước Tề là Thuần Vu Khôn dùng 

chuyện chó săn để khuyên : 

-Một con chó khôn săn một con thỏ giỏi, nó đã chạy vòng quanh núi 3 

vòng và 5 lần tới vực thẳm cũng không bắt được. Cả 2 đều kiệt sức. Một 

gã nông phu thấy thế không phí sức một chút nào cả, tóm cả 2 mang đi. 

Nay Tề và Ngụy đánh nhau, nhân dân 2 nước đều khổ. Nước Tần hùng 

mạnh sẽ thừa cơ chiếm lợi. 

Tề Vương nghe rồi, lập tức bỏ ý định đánh Ngụy. 

 

Chú Thích : Cả hai đều tổn hại. 

 

 

193-     滅     此     朝     食 

            Diệt    thử     triều    thực 

 

Diệt  Xong  Quân  Địch  Rồi  Mới  Ăn  Sáng. 
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Thời Xuân Thu, Tề Khoảnh Công dẫn binh đánh nước Lỗ và nước Vệ. 2 

nước này cầu cứu nước Tấn. Tấn sai đại tướng Khước Khắc Đối dẫn 

binh đi cứu viện. Tề Khoảnh Công cậy mình có nhiều lính không coi 

quân Tấn vào đâu, chỉ trong một trận là quét sạch. 

Ngày xung trận, Tề Khoảnh Công dậy sớm, bộ hạ ông mời ông ăn sáng. 

Ông kiêu ngạo bảo : 

-Chúng ta hãy diệt quân địch trước, sau sẽ ăn sáng. 

Ông lên chiến xa và xông ra ngoài, quên cả áo giáp cho ngựa. 

Cuộc chiến dữ dội, đại tướng Khước Khắc Đối thân đánh trống trợ 

chiến. Kết quả quân Tề đại bại, xe của Tề Khoảnh Công bị phá hủy, ông 

phải khó nhọc mới thoát hiểm. 

 

Chú Thích : Hãy hoàn thành việc nguy cấp trước. 

 

 

194-     有     備     無     患 

             Hữu     bị       vô      hoạn 

 

Chuẩn  Bị  Lúc  Hoạn  Nạn. 

Thời Xuân Thu, Tấn Điệu Công dùng sách lược của Ngụy Giáng làm 

minh chủ của chư hầu. Về sau nước Trịnh phản ước, quy hàng nước Sở 

ở phương Nam. Tấn Điệu Công rất bất mãn, liên lạc quân đội của 11 

nước liên minh để đánh Trịnh. Trịnh thấy mình không địch lại được bèn 

hướng Tấn cầu hòa. Tấn bằng lòng. Để cảm ơn, vua Trịnh phái sứ giả 

sang tặng vua Tấn lễ vật. Tấn Điệu Công mang một phần lễ vật trao cho 

Ngụy Giáng. Ông không nhận, và nhân dịp khuyên : 

-Bệ hạ là minh chủ của chư hầu, đó là tài cán của bệ hạ, thần chả có 

công gì, thần chỉ khuyên bệ hạ lúc thuận lợi nên chuẩn bị cho lúc khó 

khăn. Có chuẩn bị thì không sợ nguy hiểm. 

-Ông nói đúng lắm. 

 

Chú Thích : Có chuẩn bị thì tránh được tai nạn. 
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195-     因     勢     利     導 

           Nhân    thế      lợi       đạo 

 

Thừa  Thế  Dẫn  Đạo. 

Thời Chiến Quốc, nước Ngụy sai Bàng Quyên dẫn binh đánh nước Hàn. 

Nước Hàn cầu cứu nước Tề. Tề Uy Vương sai Điền Kỵ và Tôn Tẫn đánh 

Ngụy để giải vây nước Hàn. Tôn Tẫn bảo Điền Kỵ : 

-Quân đội nước Ngụy hùng mạnh, coi nhẹ quân đội nước Tề. Người biết 

dùng binh sẽ lợi dụng sự khinh thị này làm họ trúng kế. Ông giả lui binh, 

ngày một có 10 vạn bếp, ngày 2 giảm 5 vạn bếp, ngày 3 giảm xuống còn 

3 vạn. 

Bàng Quyên thấy bếp của quân Tề ngày càng giảm nghĩ rằng quân Tề 

đào vong, không dám ứng chiến. Vui như điên, Bàng Quyên dùng đội kỵ 

mã ngày đêm đuổi theo quân địch. Bàng Quyên bị phục kích, Ngụy quân 

đại bại, Bàng Quyên do đó tự sát. 

 

Chú Thích : Theo việc mà làm. 

 

 

196-     南     轅     北     轍 

          Nam    viên     Bắc    triệt 

 

Kim  Chỉ  Về  Nam,  Nhưng  Đi  Về  Bắc. 

 

Khi vua Ngụy định đánh nước Triệu, bề tôi 

của vua Ngụy là Lý Lương Chính đang ra 

ngoài làm việc, nghe được tin này bèn trở 

về ngay và thưa với vua Ngụy : 

-Khi trở về thần gập một người ở chân núi 

Thái Hành Sơn sửa soạn đi về Bắc. Thần 

bèn hỏi : 

-Ông định đi đâu ? 

-Nước Sở. 
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-Nước Sở ở phương Nam, sao lại đi về Bắc ? 

-Ngựa tôi rất tốt. 

-Ngựa chạy tốt, nhưng chạy khác đường. 

-Lộ phí đầy đủ. 

-Lộ phí đủ nhưng phương hướng sai. 

-Người lái xe rất có bản lãnh. 

-Điều kiện này càng tốt, càng đi về bắc thì càng xa nước Sở. 

Ngụy Vương gật đầu, Lý Lương Chính lại nói : 

-Đại vương là thủ lãnh của các vua, rất quan trọng để các vua tín nhiệm 

mình. Hiện tại với binh cường, ngựa khỏe, bệ hạ muốn thắng Triệu để 

lấy oai. Động tác càng sai, ly khai mục tiêu càng xa, như người muốn 

đến Sở mà cứ đi về hướng Bắc thì chẳng bao giờ tới đích. 

 

Chú Thích : Làm không đúng thì kết quả trái ngược. 

 

 

197-     與     狐     謀     皮 

            Dữ       hồ      mưu     bì 

 

Hỏi  Hồ  Lấy  Da. 

Lúc trước có một người muốn làm một cái áo khoác da Hồ. Ông chạy 

vào núi, kiếm một con cáo, thương lượng : 

-Cáo huynh, tôi định làm một cái áo khoác da cáo, anh giúp tôi được 

không ? 

Nghe rồi cáo chạy mất. 

Về sau người này muốn tế trước bàn thờ tổ tông, bèn chạy vào núi tìm 

dê núi : 

-Sơn dương huynh, tôi muốn mượn thịt của huynh để cúng tổ có được 

không ? 

Dê núi nghe rồi, chạy mất. 

 

Chú Thích : Không thực tế, chỉ ảo tưởng. 
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198-     前     倨     後     恭 

           Tiền      cứ      hậu     cung 

 

Trước  Kiêu  Ngạo  Sau  Cung  Kính.  

Thời Chiến Quốc, các nhà du thuyết rất thịnh. Có một nhà du thuyết tên 

là Tô Tần, ông đến nước Tần nhưng vua Tần không nghe lời ông. Ông 

về nhà rỗng túi, áo rách tả tơi, nhìn hình dạng của ông bố mẹ không 

thèm nói, vợ không thèm ngó, chăm chú dệt vải. Ông xin chị dâu nấu 

cơm cho ông ăn, chị dâu chỉ nhún vai. Tô Tần cảm thấy rất buồn càng cố 

học hơn. Một năm sau ông lại đi các nước du thuyết với chủ thuyết liên 

hợp chống Tần. Ông làm tể tướng 6 nước, vang danh một thời. Một lần 

nhân công vụ ông qua nhà ở Lạc Dương. Bố mẹ ông ra ngoài thành 30 

dậm đón ông. Về nhà, vợ đứng bên không dám nhìn, bà chị dâu luôn cúi 

đầu. Tô Tần cười hỏi : 

-Sao lúc trước tẩu tẩu ngạo mạn, nay lại khiêm cung thế ? 

-Vì nay thúc thúc đã là quan lớn, có nhiều tiền rồi ! 

 

Chú Thích : Chỉ nhìn người bằng địa vị, tiền tài. 

 

 

199-     驚     弓     之     鳥 

           Kinh   cung     chi      điểu 

 

Con  Chim  Thấy  Cung. 

 

Nước Ngụy có một người bắn tên giỏi là 

Canh Lôi. Có một hôm ông cùng vua ngụy ra 

ngoài du ngoạn, thấy chim bay lượn trên 

không. Canh Lôi nói với vua : 

-Thần không dùng tên, chỉ kéo giây cung thôi, 

cũng có thể bắn chim. 

-Kỹ thuật của ông cao minh thế sao ? 

Một lúc sau, một con chim ưng lớn từ phương 
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Đông bay tới. Canh Lôi kéo giây cung, chim ưng rơi xuống đất. 

-Kỹ thuật bắn của ông thật cao ! 

-Con chim ưng này đã bị thương, nghe tiếng kêu thảm của nó và cách 

bay của nó đã thấy vết thương của nó còn chưa lành. Khi nó nghe tôi kéo 

giây nó tưởng đã trúng tên, nên rơi xuống. 

 

Chú Thích : Một người có kinh nghiệm kinh sợ. 

 

 

200-     刮     目     相     看 

            Quát    mục   tương  khán        

 

Dụi  Mắt  Trước  Khi  Nhìn  Người. 

Thời Tam Quốc, Lã Mông là một tướng của nhà Ngô, vì nhà nghèo nên 

không đến trường. Tôn Quyền bảo ông càng đọc sách càng tốt. 

-Chúa công, tôi rất bận. 

-Nhiều nhà quân sự cũng bận vậy, nhưng họ vẫn khổ công đọc sách, ông 

vì sao không kiên trì ? 

Lã Mông từ đó ra công đọc sách và tiến bộ rất nhanh. Đô Đốc Lỗ Túc ít 

coi trọng Lã Mông, nhân một ngày có việc ghé qua Lã Mông theo lời 

của bạn ông. Lã Mông nồng nhiệt đón tiếp Lỗ Túc, và hỏi chủ ý của ông 

về vùng trách nhiệm. Lỗ Túc trả lời : 

-Tôi chưa định gì cả, lúc nào tới sẽ tính. 

Lã Mông chỉ trích Lỗ Túc vô trách nhiệm và đề nghị 5 điểm, và viết 

xuống ngay đó. Lỗ Túc đổi ngay thái độ. Ông vỗ lưng Lã Mông : 

-Tôi từ lâu vẫn nghĩ ông là một võ tướng, nay ông uyên bác như thế, ông 

không phải là Lã Mông lúc trước nữa ! 

-3 ngày không gập còn phải nhìn bằng con mắt khác, huống là nhiều 

ngày không gập. 

 

Chú Thích : Nhìn người với con mắt khác. 
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