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  Thầy Bùi Quang Huệ và ₫ồng nghiệp tại trường học_ 7/1954  
(người thứ tư từ trái sang) 

 
 

 

Tri ân một người Thầy 
     Nhìn lại những năm tháng đầu tiên của trường 
Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa, chắc hẳn các cựu học 
sinh lớp đàn anh khóa 1 không bao giờ quên một 
người Thầy của những ngày đầu Trung Học, không 
những các khóa đàn anh, luôn cả những khoá về sau 
nầy không ai bảo ai luôn giữ lòng kính trọng đối với 
một người Thầy, một Tổng Giám Thị hiền lành và mẫu 
mực, Thầy Bùi Quang Huệ. 
     Niên khóa đầu tiên 1956-1957 được khai giảng tại 
trường Tiểu Học Nguyễn Du, 3 vị Thầy của trường 
Nguyễn Du thuộc ngạch thượng  hạng, ngoại hạng 
được chính thức chuyển sang làm Giáo Sư chính cho 
trường. Đó là các Thầy Phạm Văn Tiếng, Thầy Bùi 
Quang Huệ và Thầy Đinh Văn Sái. Tôi vào trưởng Ngô 
Quyền vào năm 1963, qua  các môn học được 
Thầy Phạm Đức Bảo và Thầy Dương Hòa Huân giảng 
dạy, tuy rẳng không có học Thầy Bùi Quang Huệ  
nhưng có những dịp tiếp xúc với Thầy thường hơn ở 
văn phòng qua  những buổi đi trực, được nghe giọng 
nói ồn ào, nghiêm khắc nhưng ẩn hiện sự nhân từ 
trên khuôn mặt. Hôm nay tình cờ nhìn lại hình Thầy 
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Bùi Quang Huệ được gửi từ Paris, tôi nhớ lại lần cuối 
cùng gặp Thầy khoảng giữa năm 1993 trong cư xá 
Kiến Thiết Thủ Đức, lúc bấy giờ Thầy Bùi Quang Huệ 
yếu lắm rồi, nhìn Thầy  lòng  tôi bỗng chùng xuống và 
bồi hồi xúc động, dù biết rằng thời gian không từ một 
ai, giọng nói ồn ào ngày xưa không còn nữa, được 
thay bằng giọng nói yếu ớt và đứt khoảng, bàn tay run 
rẩy, gầy guộc Thầy cố đặt lên vai tôi. Tôi tự hỏi, sau tôi 
còn ai thăm viếng và xưng hô tiếng  "Thầy" tôn kính 
ngày nào với thời gian còn lại, vì Thầy Bùi Quang Huệ 
đã ra đi lặng lẽ bên những người thân… 

     Uống nước nhớ nguồn, cùng nhớ lại người Thầy 
một thời tự hào với thiên chức thiêng liêng và được xã 
hội bấy giờ mến mộ: Thầy Bùi Quang Huệ. 

 
Cựu học sinh trường TH Ngô Quyền_Biên Hoà,  

Nguyễn Hữu Hạnh 
 

 

  Thầy Bùi Quang Huệ 
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 A .    
▪ Ăn vay từng bửa, kh“ng cửa kh“ng nhš lš  

người ngh˘o khổ 
▪ Ăn lấy chắc, mặc lấy bền  
▪ Ăn kh“ng n˚n ₫ọi, n‚i kh“ng n˚n lời 
▪ Ăn ngay n‚i thật, mọi tật mọi lšnh 
▪ Ăn no ngủ kỹ chẳng nghĩ ₫iều g˜ 
▪ Ăn th˜ ha ha, trả th˜ ng•i ng•i 
 

 B .    
▪ Ba thŸng tr“ng cŽy,  

kh“ng bằng một ngšy tr“ng quả 
▪ Bš con xa hơn x‚m giềng gần. 
▪ Bảy mươi chưa qu˘, chớ khoe m˜nh lšnh 
▪ BŸn anh em xa, mua lŸng giềng gần 
▪ BŸn trời kh“ng văn tự 
▪ BŸn gš ki˚ng ngšy gi‚, bŸn ch‚ ki˚ng ngšy mưa 
▪ BŸn hšng n‚i thŸch, lšm khŸch trả rẻ. 
▪ BŸnh sŸp ₫i, bŸnh ch˜ lại. 
▪ BŸt cơm phiếu mẫu trả ơn ngh˜n všng. 
▪ BŸt vỡ kh‚ lšnh. 
▪ Bắt cŸ hai tay ¼ Bắt thạch ₫šng ₫u“i. 
▪ Bắt lợn t‚m gi’, bắt b’ t‚m mũi 
▪ Bầu dục chấm nước mắm cŸy 

Tục ngữ 
 

 



Phöông Ngoân – Ca Dao – Tuïc Ngöõ 

Buøi Quang Hueä 

- 4 - 
 

▪ Biết th˜ thốt (thưa thốt),  
kh“ng biết dựa cột mš nghe. 

▪ B˝t ₫ược miệng v’, ai biết ₫ược miệng o. 
▪ B‚ mo th˜ thiếu, b‚ chiếu th˜ thừa. 
▪ Bỏ th˜ thương, vương th˜ tội. 
▪ B‚i ra ma, qu˙t nhš ra rŸc 
▪ B’n nơi khố bện, ₫ži nơi quần všng. 
▪ Bố mẹ gišu con c‚, bố mẹ kh‚ con kh“ng. 
▪ Bụng lšm dạ chịu. 
▪ Bụng ₫‚i ₫ầu gối phải b’. 
▪ Bu“n tšu bŸn b˘, kh“ng bằng ăn d˘ hš tiện 
▪ Bu“n thua, bŸn lỗ. 
▪ Bu“n 9, bŸn 10. 
▪ Bu“n th…ng, bŸn mẹt. 
▪ Bu“n ngược, bŸn xu“i. 
▪ Bu“n c‚ bạn, bŸn c‚ phường 
▪ Bụt nhš kh“ng cầu,  

₫i cầu Th˝ch Ca ngoši ₫ường. 
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 C .    
 

▪ Cả v… lấp miệng em 
▪ CŸ lớn nuốt cŸ b˙ 
▪ CŸ kh“ng ăn muốn cŸ ươn 
▪ Cả v… to h“ng cho kh“ng chẳng mšng 
▪ CŸi nết ₫Ÿnh chết cŸi ₫ẹp 
▪ Cao ch˚ ngỏng, thấp ch˚ l•n. 
▪ Cšng cao danh vọng, cšng dšy gian nan. 
▪ Cau c‚ như nhš kh‚ hết ăn. 
▪ Cắm sšo sŽu kh‚ nhổ 
▪ CŽy c‚ cội, nước c‚ nguồn. 
▪ CŽm hay ng‚ng, ngọng hay n‚i 
▪ Người cŽm hay n‚i, thầy b‚i hay nh˜n 
▪ Cấy thưa thừa th‚c, cấy mau c‚c ăn 
▪ Cần ăn cuống, muống ăn lŸ. 
▪ Cất ₫ầu kh“ng nỗi, chổi ₫ầu kh“ng dậy 
▪ Cất mả kỵ ngšy tr•ng tang,  

trồng lang kỵ ngšy gi‚ bấc. 
▪ CŽy kh“ng trồng kh“ng tiếc,  

con chẳng ₫ẻ chẳng thương 
▪ CŽy muốn lặng, gi‚ chẳng dừng 
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▪ C‚  mới nới cũ ra, mới ₫ễ trong nhš, cũ ₫ể ngoši sŽn 
▪ C‚ thực mới vực ₫ược ₫ạo. 
▪ C‚ bấc, c‚ dầu th˜ vạn người kh˚u. 
▪ C‚ bột mới gột n˚n hồ. 
▪ C‚ ch˝ lšm quan, c‚ gan lšm gišu. 
▪ C‚ ăn c‚ chọi, mới gọi lš trŽu. 
▪ C‚ c“ng mši sắt, c‚ ngšy n˚n kim. 
▪ C‚ tiền mua ti˚n cũng ₫ược 
▪ C‚ the qu˚n lụa, c‚ všng qu˚n thau. 
▪ C‚  vay c‚ trả, 
▪ C‚ c“ng ₫˘n sŸch, c‚ ngšy hiển dương. 
▪ C‚ th‚c mới cho vay gạo 
▪ C‚ phước lšm quan, c‚ gan lšm gišu. 
▪ Coi mặt ₫ăt t˚n. 
▪ Con dại cŸi mang. 
▪ Con sŽu lšm rầu nồi canh. 
▪ Con trai 17 bẻ gảy sừng trŽn (sừng b’) 
▪ Con gišu một b‚, con kh‚ một nắm. 
▪ Con nhš l˝nh, t˝nh nhš quan. 
▪ Con kh“ng ch˚ cha mẹ kh‚,  

ch‚ kh“ng ch˚ chủ nhš ngh˘o 
▪ Con c‚ cha như nhš c‚ n‚c. 
▪ Con c“ con cậu th˜ xa,  

con ch… con bŸc thật lš anh em. 
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▪ Con nhš t“ng, chẳng giống l“ng cũng giống cŸnh. 
▪ C”ng rắn cắn gš nhš. 
▪ Cờ bạc lš bŸc thằng bần. 
▪ Cờ ₫ến tay ai người nấy phất. 
▪ Cơi xš cừ ₫ựng trầu cŸnh phượng. 
▪ Cơm s“i bớt lửa, chồng giận bớt lời. 
▪ Cơm s“i cả lửa th˜ kh˚. 
▪ Cơm ai c‚ nồi nấy. 
▪ Cơm ngang khŸch tạm. 
▪ Cua nướng, ốc l•i 
▪ Của kh“ng ngon, nhiều con cũng hết. 
▪ Của người bồ tŸt, của ta lạt buộc 
▪ Của một ₫ồng, c“ng một n˙n. 
▪ Của chua ai thấy cũng th˘m. 
▪ Của chồng c“ng vợ 
▪ Của rẻ của “i. 
▪ Của lšm ra ₫ể tr˚n gŸc, của cờ bạc ₫ể ngoši sŽn, 

của ph• vŽn ₫ể ngoši ngỏ. 
▪ Củi mục kh‚ ₫un, chổi c•n kh‚ qu˙t 
▪ Cứ thằng c‚ t‚c, ai cứ thằng trọc ₫ầu! 
▪ Cưới vợ kh“ng cheo,  mười heo cũng mất. 
▪ Cướp ₫˚m lš giặc, cướp ngšy lš quan. 
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 Ch .    
▪ Cha mẹ ngảnh ₫i th˜ con dại,  

cha mẹ ngảnh lại th˜ con kh“n. 
▪ ChŸy nhš ra mặt chuột. 
▪ Chanh khế một l’ng, bưởi b’ng một dạ. 
▪ ChŸu bš nội, tội bš ngoại. 
▪ ChŸu n‚ l…, ch… n‚ kh“n. 
▪ Chẳng học mš hay, chẳng cšy mš c‚. 
▪ Chẳng hẹn mš gặp, chẳng rắp mš n˚n. 
▪ Chẳng ốm mš ₫au, lšm gišu mấy chốc. 
▪ Chẳng thi˚ng ai gọi lš thần. 
▪ Chị ngž em nŽng 
▪ Chỉ mặt ₫ặt t˚n 
▪ Chết ₫uối vơ phải bọt 
▪ Chim t˜m tổ, người t˜m t“ng 
▪ Chim sổ l’ng kh“ng tr“ng trở lại. 
▪ Chịu ₫ấm ăn x“i. 
▪ Ch‚ liền da, gš liền xương. 
▪ Ch‚ ỷ thế nhš, gš ỷ thế vườn. 
▪ Chọn bạn mš chơi, chọn nơi mš ở. 
▪ Chọn người gởi của. 
▪ Chờ nước ₫ục thả cŽu. 
▪ Chở củi về rừng. 
▪ Chờ ₫ược vạ, mŸ ₫ž sưng. 
▪ Chớ thấy s‚ng cả mš ngž tay ch˘o. 
▪ Chớp bể mưa nguồn. 
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▪ Ch˙m con ₫šng sống, chớ kh“ng ai ch˙m con 
₫šng lưỡi. 

▪ Cho všng kh“ng bằng trỏ ₫šng ₫i bu“n. 
▪ Chớp ₫“ng nhay nhŸy, gš gŸy th  ̃mưa. 
▪ Chơi dao c‚ ngšy ₫ứt tay. 
▪ Ch‚ giš, gš non. 
▪ Chớ thấy người sang bắt qušng lšm họ 
▪ Chơi ch‚, ch‚ liếm mặt 
▪ Chu“ng k˚u thử tiếng, người ngoan thử lời. 
▪ Chu“ng c‚ ₫Ÿnh mới k˚u, ₫˘n c‚ kh˚u mới tỏ 
▪ Chuồng gš hướng ₫“ng, cŸi l“ng kh“ng c’n. 
▪ Chuyện m˜nh th  ̃quŸng, chuyện người th  ̃sŸng 
▪ Chuột sa chỉnh gạo. 
▪ Chưa n‚i ₫ž cười, chưa ₫i ₫ž chạy lš ₫šng bš hư 
▪ Chữ ph… ₫  ̆l̊ n chữ qu› 
▪ Chưa ăn cỗ ₫ž lo lấy phần (₫ž chực chia phần) 
▪ Chưa ₫ỗ “ng ngh  ̆₫ž ₫e lšng nước. 
▪ Chữa ₫ược bệnh, kh“ng chữa ₫ược mệnh. 
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 D .    
▪ Da xấu như da c‚c. 
▪ DŽy d•n kh‚ ₫ứt 
▪ DŽu všo nhš như gš bỏ rọ. 
▪ DŽu lš con, rể lš khŸch 
▪ DŽu hiền hơn con gŸi, rể thảo hơn con trai 
▪ DŽu dữ mất họ, ch‚ dữ mất lŸng giềng. 
▪ Dứt l˘o n˝u lŸi. 
 

 Đ .    
▪ ĐŸnh ch‚ phải ng‚ ₫šng sau. 
▪ ĐŸnh trống bỏ d•i. 
▪ Đau như ch‚ cắn rắn mổ _ Đau như b’ cạp cắn 
▪ Đạp gai lấy gai mš lễ. 
▪ Đạp vỏ dừa, thấy vỏ dừa th˜ sợ 
▪ ĐŽm lao phải theo lao. 
▪ Đi với Phật mặc Ÿo cš sa, ₫i với ma mặc Ÿo giấy. 
▪ Đi 1 ngšy ₫šng (1 th“i ₫šng) học 1 sšng kh“n 
▪ Đi ₫ến nơi, về ₫ến chốn. 
▪ Đi chợ ăn lời, ₫i chơi ăn quịt. 
▪ Đo s“ng ₫o biển, hồ dễ ₫o ₫ược l’ng người. 
▪ Đ‚i ăn vụng, t…ng lšm cšn (lšm xằn) 
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▪ Đ‚i cho sạch, rŸch cho thơm. 
▪ Đời cha ăn mặn, ₫ời con khŸt nước. 
▪ Đời cua xŸy (mŸy), ₫ời cŸy cŸy ₫šo. 
▪ Đồng tiền liền kh…c ruột. 
▪ Được buổi giỗ, lỗ buổi cšy. 
▪ Được lšm vua, thua lšm giặc. 
▪ Được bửa nšo, xšo bửa ấy. 
▪ Đưa ₫ủa gh˙t năm, ₫ưa tăm gh˙t mười. 
▪ Đục nước b˙o c’. 
▪ Được kiện 14 quan năm, thua kiện 15 quan chẵn. 
▪ Đời cha trồng cŽy, ₫ời con ăn quả. 
▪ Được m•a l…a th˜ …a m•a cau,  

₫ược m•a cau th˜ ₫au m•a l…a. 
 

 E .  Ê .    
 

▪ ïp dầu, ˙p mỡ, ai nỡ ˙p duy˚n. 
▪ Ếch ngồi ₫Ÿy giếng coi trời bằng vung (thšnh ngữ) 
▪ Ếch ngồi ₫Ÿy giếng.  
▪  
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 G .    
 

▪ Gš cựa dši th˜ thịt rắn, gš cựa ngắn th˜ thịt mềm 
▪ Gš một chuồng b“i mặt ₫Ÿ nhau. 
▪ GŸi c‚ chồng như g“ng ₫eo cổ. 
▪ GŸi c‚ chồng như rồng c‚ vŽy. 
▪ GŸi tham tši, trai tham sắc. 
▪ GŸi giống cha gišu ba họ, trai giống mẹ kh‚ ba ₫ời. 
▪ Gậy “ng ₫ập lưng “ng. 
▪ Gần bay lš, xa bay bổng. 
▪ Gần ch•a gọi bụt bằng anh. 

 

 Gi .    
 

▪ Giš mạ tốt l…a 
▪ Gišu ₫ổi bạn, sang ₫ổi vợ 
▪ Gišu th˜ 3 bữa, kh‚ th˜ ₫ỏ lửa ba lần 
▪ Gišu ₫iếc, sang cŽm (sang ₫ui) 
▪ Gišu ăn, kh‚ chịu 
▪ Gišu nu“i lợn ₫ực, kh‚ cực nu“i lợn cŸi. 
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▪ Gišu ₫ặng trung ₫ặng hiếu,  

Kh‚ mất thảo mất ngay. 
▪ Giận cŸ băm thớt. 
▪ Giận người bạc bẽo, gh˙t người vong Žn 
▪ Giặc phŸ kh“ng bằng nhš chŸy 
▪ Giặc b˚n Ng“ kh“ng bằng bš c“ b˚n chồng. 
▪ Giặc ₫ến nhš, ₫šn bš phải ₫Ÿnh. 
▪ Gi‚ chiều nšo, che chiều ấy. 
▪ Gi‚ heo may, chẳng mưa th˜ bžo. 
▪ Gi‚ bấc hiu hiu, sến k˚u th˜ r˙t. 
▪ Gi‚ ₫“ng lš chồng l…a chi˚m,  

gi‚ bấc lš duy˚n l…a m•a. (1) 
▪ Giỏ nhš ai, quai nhš nấy. 
 
------ 
(1) chồng, duy˚n: c‚ nghĩa lš hợp, lš thuận với§ 
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 H .    
 

▪ Hš tiện n˚n gišu, cơ cầu n˚n c‚. 
▪ Hšng bấc th˜ qua, hšng quš th˜ nhớ 
▪ Hšng thịt ngu›t hšng cŸ 
▪ Hšng săng chết b‚ chiếu 
▪ Hoe všng th˜ gi‚, hoe ₫ỏ th˜ mưa 
▪ Học tši thi phận. 
▪ H’n ₫ất n˙m ₫i, h’n ch˜ n˙m lại 
▪ Hồng nhan ₫a truŽn. 
▪ Hơi c‚ mž ₫ž khoe m˜nh ₫ẹp. 
▪ Hữu bệnh (hữu sự) th˜ vŸi tứ phương, 

V“ bệnh (v“ sự) n˙n hương kh“ng mất. 
 

 Y .    
 

▪ Y˚u cho roi cho vọt. 
▪ Y˚u con cho roi cho vọt, 

gh˙t con cho ngọt cho b•i. 
▪ Yến bay thấp mưa ngập bờ ao, 

Yến bay cao mưa ršo lại tạnh. 
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 K .  Kh .    
 

▪ Kiến tha lŽu ₫ầy tổ 
▪ Kiến cŸnh vỡ tổ bay ra, bžo tŸp mưa sa gần tới. 
▪ Ki˚ng cŸi ăn nước 
▪ Kim ngŽn phŸ luật lệ. 
 
▪ KhŸc mŸu tanh l’ng 
▪ Khế chua c‚ m•a, chanh chua quanh năm 
▪ Kh“ chŽn, gŽn mặt, ₫ắt tiền cũng mua (1) 
▪ Kh“n ăn cŸi, dại ăn nước. 
▪ Kh“n 3 năm, dại 1 giờ. 
▪ Kh“n lšm lại, dại ở ch•a 
▪ Kh“n cho người ta dŸi, dại cho người ta thương. 
▪ Kh“n ngoan tới cửa quan mới biết. 
▪ Kh“n dồn ra mặt, qu˘ quặt hiện ra chŽn tay 
▪ Kh“ng ₫ầy miệng mo, c‚ ₫Žu cho bồ ₫ši (mo ₫ši) 
▪ Kh“ng thầy ₫ố mšy lšm n˚n. 
 

------ 
(1) Những cŽu sau ₫Žy n‚i về kinh nghiệm chọn mua trŽu, 
những con c‚ h˜nh dŸng như vậy thường hay ăn, cšy khoẻ, dai 
sức. 
1. sừng cŸnh nŸ, dạ b˜nh v“i 
2. Mồm gầu giai, tai lŸ m˝t, ₫˝t lồng bšn 
3. Kh“ chŽn gŽn mặt, ₫ắt tiền cũng mua.  
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 L .     
▪ Lạy “ng t“i ở bụi nšy. 
▪ Lšm th˜ ốm, ₫Žm cốm th˜ si˚ng. 
▪ Lšm thần ₫ất ta, lšm ma ₫ất người. 
▪ Lšm thầy nu“i vợ, lšm thợ nu“i miệng. 
▪ Lšm t“i ngay, ăn mšy thật 
▪ Lšm ruộng (ăn) cơm nằm, chăn tằm cơm ₫ứng 
▪ Lšm lẽ ăn bŸt mẻ, nằm chiếu manh. 
▪ Lšm ruộng th˜ ra, lšm nhš th˜ tốn. 
▪ Lšm rể chớ xŸo thịt trŽu, lšm dŽu chớ ₫ồ x“i lại. 
▪ Lắm tiền nhiều bạc lš ti˚n tr˚n ₫ời. 
▪ Lắm duy˚n nhiều nợ, lắm vợ nhiều oan gia 
▪ Lắm sải kh“ng ai ₫‚ng cửa ch•a. 
▪ Lạt như nước ốc 
▪ Lšng chưa ăn, lằng ₫ž tới 
▪ Lấy rŽu “ng nọ cắm cằm bš kia. 
▪ Lấy th…ng …p voi. 
▪ Lẩm cẩm như sẩm ₫i ₫ường cong 
▪ Lấy vải thưa (lượt) che mắt thŸnh. 
▪ LŽu nhŽu như sŽu gặp thịt 
▪ Liệu cơm gắp mắm 
▪ L”i dầu hơn giŸc gụ 
▪ Lợn ₫ực chuộng phệ, lợn sề chuộng chỏm 
▪ Lọt sšng xuống nia. 
▪ Lšm quan ăn lộc vua, ở ch•a ăn lộc Phật 
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▪ L…a chi˚m n˙p ở ₫ầu bờ,  
hễ nghe tiếng sấm phất cờ mš l˚n  
(hiện tượng nšy c‚ căn cứ khoa học) 

▪ L…a ch˝n hoa ngŽu, ₫i ₫Žu chẳng gặt 
▪ Lươn ngắn lại ch˚ chạch dši 
▪ L• ₫• như chuột ch• phải kh‚i 
▪ L…ng t…ng như thợ vụng mất kim. 
▪ Lửa gần rơm lŽu ngšy cũng b˙n. 
▪ Lưỡi kh“ng xương nhiều ₫ường lắt l˙o. 

 

 M .     
▪ Ma cũ bắt nạt ma mới 
▪ Mạnh về gạo, bạo về tiền. 
▪ Mặt trời c‚ quầng th˜ hạn, mặt trăng c‚ tŸn th˜ mưa 
▪ Mặt xấu nhưng tiền kh“ng xấu 
▪ Mau sao th˜ nắng, vắng sao th˜ mưa 
▪ Mặt tŸi m˙t, n‚i ph˙t thšnh thần 
▪ Mất b’ mới lo lšm chuồng 
▪ Mật ngọt chết ruồi 
▪ Mấy ₫ời sứa vượt qua ₫ăng 
▪ M˘o ₫ến th˜ kh‚, ch‚ ₫ến th˜ gišu 
▪ M˘o lšnh kh“ng ở mả, ả lšnh kh“ng ở hšng cơm 
▪ Mềm nắn, dắn (rắn) bu“ng 
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▪ M˝a sŽu c‚ ₫ốt, nhš dột c‚ nơi 
▪ Miếng trầu n˚n dŽu nhš người 
▪ Miếng khi ₫‚i bằng g‚i khi no 
▪ Miếng ngon nhớ lŽu, lời ₫au nhớ mži 
▪ Miệng h•m nọc rắn. 
▪ Miệng nam m“ bồ tŸt, giấu dao mŸc sau lưng 
▪ Miệng h•m chớ sợ, vẫy rồng chớ gh˚. 
▪ M“i dšy ăn vụng ₫ž xong, m“i mỏng hay hớt, 

m“i cong hay hờn (Thšnh ngữ) 

▪ Mống všng th˜ nắng, mống trắng th˜ mưa. 
▪ Mống ₫šng ₫“ng, cầu vồng ₫šng tŽy,  

chẳng mưa dậy, cũng bžo giật. 
▪ Mống cao gi‚ tŸp, mống rạp mưa dầm 
▪ Mống dši trời nắng, mống vắn trời mưa 
▪ Mống dši (th˜) trời lụt, mống cụt (th˜) trời mưa. 
▪ Mồng một lưỡi trai, mồng hai lưỡi liềm, mồng ba 

cŽu li˚m. 
▪ Một cŽu (sự) nhịn, ch˝n cŽu (sự) lšnh 
▪ Một ngšy n˚n nghĩa, chuyến ₫’ n˚n quen 
▪ Một người hay lo, bằng kho người hay lšm. 
▪ Một nong tằm, năm nong k˙n 
▪ Một nghi mười ngờ, một ngờ mười tội. 
▪ Một con ngựa ₫au, cả tšu kh“ng ăn cỏ 
▪ Một vốn bốn lời. 
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▪ Một miếng khi ₫‚i, bằng một g‚i khi no 
▪ Một miếng giữa lšng, bằng một sšng x‚ bếp 
▪ Một người lšm quan, cả họ ₫ược nhờ 
▪ Mới c‚ vŸn ₫ž bŸn thuyền. 
▪ Mua cŸ th˜ phải xem mang. 
▪ Mua danh ba vạn, bŸn danh ba ₫ồng. 
▪ Mua bầu xem cuống mới toan kh“ng lầm. 
▪ M•a chi˚m xem trăng rằm thŸng 8, mua r˙ xem 

trăng mồng 8 thŸng tư. 
▪ Mua trŽu lựa nŸi, mua gŸi lựa d’ng. 
▪ M…a r˜u qua mắt thợ 
▪ Mũi dại, lŸi chịu ₫’n. 
▪ Muốn ăn cơm ngon, lấy con nhš ₫i m‚t. 
▪ Muốn ngon th˜ cốm giẹp, muốn ₫ẹp th˜ chŸo hoa 
▪ Muốn ăn l…a thŸng 5, tr“ng trăng rằm thŸng 8, 

muốn ăn l…a thŸng 10, tr“ng trăng mồng 10 thŸng 4 
▪ Mưa thŸng 3 hoa ₫ất, mưa thŸng 4 hư ₫ất 
▪ Mực thẳng mất l’ng gỗ cong. 
▪ Mượn gi‚ bẻ măng 

 
▪  
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 N . 
 

▪ Nam m“ một bồ dao găm 
▪ Nằm trong chăn, mới biết chăn c‚ rận 
▪ Nằm ₫ất hšng hương hơn nằm giường hšng cŸ 
▪ Nắng thŸng ba, hoa chẳng h˙o. 
▪ Nắng ch‚ng trưa, mưa ch‚ng tối. 
▪ Nắng tốt dưa, mưa tốt l…a. 
▪ Nắng thŸng 3, ch‚ gš le lưỡi. 
▪ Nắng m•a ₫“ng kh“ng ai kh“ng dŸm ₫ứng 
▪ NŽng như nŽng trứng, hứng như hứng hoa 
▪ N˙n bạc ₫Žm toạc tờ giấy. 
▪ No bụng ₫‚i con mắt. 
▪ No cơm tấm, ấm ổ rơm. 
▪ Nọc  người bằng 10 nọc rắn 
▪ N‚i ₫ẳng trẻ con, dỗ ngon người lớn 
▪ N‚i gần n‚i xa, kh“ng qua n‚i thật 
▪ N‚i ngọt lọt ₫ến xương 
▪ Nồi ₫ồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai 
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▪ Nồi nšo vung nấy (vung ấy) 
▪ Nốt ruồi ở cổ c‚ lổ tiền ch“n 
▪ Nốt ruồi bšn tay, ăn vay cả ₫ời. 
▪ Nợ trả lần, chŸo h…p quanh. 
▪ Nu“i ong tay Ÿo. 
▪ Nứa tr“i s“ng kh“ng dập th˜ gžy 
▪ Nước chảy ₫Ÿ m’n. 

 
 Ng .    
 

▪ Ngậm mŸu phung người, trước dơ miệng m˜nh 
▪ Nghe như vịt nghe sấm 
▪ Ngủ ngšy quen mắt, ăn vặt quen mồm. 
▪ Nguy˚n n‚i phải, bị n‚i hay. 
▪ Nguy˚n viết hữu, bị viết v“. 
▪ Người dưng c‚ ngži ₫ži người dưng. 
▪ Người tốt về lụa, l…a tốt về phần (về = v˜) 
▪ Người ăn th˜ c’n, con ăn th˜ mất 
▪ Người cŽm hay n‚i, thầy b‚i hay nh˜n. 
▪ Người ăn th˜ c‚, người m‚ th˜ kh“ng. 
▪ Người c‚ của, kẻ c‚ c“ng. 
▪ Người kh“n thử tiếng, người ngoan thử lời. 
▪ Người sống hơn ₫ống všng. 
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▪ Người ở x˙t c“ng, vợ chồng x˙t nhŽn nghĩa 

 
 Nh .    

▪ Nhš c‚ ngạch, vŸch c‚ tai. 
▪ Nhš sạch th˜ mŸt, bŸt sạch th˜ ngon 
▪ NhŸc ₫Žm th˜ ₫ổi chšy, nhŸc xay th˜ ₫ổi cối 
▪ Nhăn nh‚ như nhš kh‚ hết tiền. 
▪ Nhất nghệ tinh, nhất thŽn vinh. 
▪ Nhất quỉ nh˜ ma, thứ ba học tr’. 
▪ Nhất bạch, nh˜ hošng, tam khoang, tứ ₫ốm 
▪ Nhất ngon lš ₫ầu cŸ gŸy,  

nhất thơm lš chŸy cơm nếp. 
▪ Nhập gia tuỳ tục. 
▪ Nhiều thầy th…i ma 
▪ Nhất con, nh˜ chŸu, thứ 6 người dưng. 
▪ Nheo nh˙o như mỏ r˙o quan vi˚n. 
▪ Nhịn ₫‚i qua ngšy, ăn vay phải nợ. 
▪ Nhổ rŽu cha nọ, cắm cằm mẹ kia. 
▪ Nhổ rễ nhổ cho tận gốc.
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 O .  Ô .  Ơ .    

 

▪ Ở bầu th˜ tr’n, ở ống th˜ dši  
 

 Ph . 
 

▪ Ph˙p vua thua lệ lšng 
▪ Ph… qu˝ sinh lễ nghĩa. 
 

 Qu .    
 

▪ QuŸ giận hết kh“n. 
▪ Quạ tắm th˜ rŸo, sŸo tắm th˜ mưa. 
▪ Quan tha ma bắt. 
▪ Quan muốn sang, nhš hšng muốn ₫ắt 
▪ Quấy như quỉ quấy nhš chay 
▪ Quen việc nhš nạ, lạ việc nhš chồng. 
▪ Quyết ch˝ th˜ n˚n (nạ = mẹ) 
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 R .    
 

▪ Ra ₫ường hỏi bš giš, về nhš hỏi con trẻ 
▪ RŸng všng th˜ gi‚, rŸng ₫ỏ th˜ mưa 
▪ RŸng všng th˜ nắng, rŸng trắng th˜ mưa 
▪ RŸng mỡ gš, ai c‚ nhš th˜ chống ( = th˜ giữ) 
▪ Rao mỏ kh“ng bằng g” thớt. 
▪ Rau nšo sŽu nấy. 
▪ Rắn mai tại lỗ, rắn hổ về nhš 
▪ Ruộng bỏ hoang như všng bỏ biển 
▪ Ruộng bề bề kh“ng bằng nghề trong tay 
▪ Ruộng sŽu trŽu nŸi, kh“ng bằng con gŸi ₫ầu l’ng. 
▪ Ruột rối như bối (bới) b’ng bong. 
▪ R…t dŽy ₫ộng rừng. 
▪ Rước voi về giầy mồ. 
 

 S .    
 

▪ Sao rua ₫ứng trốc, l…a lốc ₫ược ăn. 
▪ Sai một ly ₫i một dặm. 
▪ Sẩy cha c’n ch…, sẩy mẹ c’n d˜. 
▪ Sinh nghề tử nghiệp (sinh ư nghệ, tử ư nghệ) 
▪ S“ng c‚ kh…c, người c‚ l…c.
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▪ Sống chết mặc bŽy, tiền thầy bỏ t…i (bị) 
▪ Sợ như b’ thấy nhš tŸng 
▪ Sơn ăn tuỳ mặt, ma bắt tuỳ người. 
▪ Suy bụng ta ra bụng người. 
 

 T .    
 

▪ Tại gia t’ng phụ, xuất giŸ t’ng phu. 
▪ Tam nam bất ph…, ngũ nữ bất bần. 
▪ Tiền mất tật mang 
▪ Tiền trao chŸo m…c 
▪ Tiền všo nhš quan như than všo l’. 
▪ Tiền všo nhš kh‚ như gi‚ všo nhš trống. 
▪ Tiếng lšnh ₫ồn xa, tiếng dữ ₫ồn 3 ngšy ₫ường. 
▪ Tỏ trăng 14 ₫ược tằm, tỏ trăng rằm ₫ược l…a chi˚m 
▪ Tốt lễ dễ dŽng. 
▪ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn 
▪ Tốt khoe xấu che 
▪ Tin bợm mất b’ 
▪ Tốt ph“ ra, xấu xa ₫ậy lại. 
▪ T˝ch cốc ph’ng cơ 
▪ Tốt danh hơn lšnh Ÿo 
▪ Tua rua mọc, všng cŽy h˙o lŸ,  

tua rua lặn, chết cŸ chết t“m. 
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 Th .    
 

▪ Thš mất l’ng trước mš ₫ược l’ng sau. 
▪ ThŸng Gi˚ng trồng củ từ, thŸng Tư trồng củ vạc. 
▪ ThŸng Ch˝n mưa rươi, thŸng Mười mưa mộng 
▪ ThŸng Năm chưa nằm ₫ž dậy (₫ž sŸng),  

thŸng Mười chưa cười ₫ž tối 
▪ ThŸng Mười c‚ sấm, cấy tr˚n nấm cũng ₫ược ăn 
▪ ThŸng Năm mưa ₫Ÿm, thŸng tŸm mưa dầm 
▪ ThŸng TŸm nắng rŸm trŸi bưởi. 
▪ ThŸng SŸu heo may, chẳng mưa th˜ bžo  
▪ (heo may = gi‚ hiu hiu lạnh, gi‚ bấc) 
▪ Thẳng mực tšu, ₫au l’ng gỗ. 
▪ Thấy tiền tối mắt. 
▪ ThŽn lžo, tŽm bất lžo 
▪ Thấy người sang bắt qušng lšm họ 
▪ ThŽn lươn bao quản lấm ₫ầu 
▪ Thịt ₫ầy xanh, kh“ng hšnh kh“ng ngon 
▪ Thiệt všng sợ g˜ lửa 
▪ Th‚c ₫Žu, bồ cŽu ₫‚ 
▪ Thờ th˜ dễ, giữ lễ th˜ kh‚ 
▪ Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ. 
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▪ Thời suy quỉ lộng. 
▪ Thuận vợ thuận chồng tŸt bể ₫“ng cũng cạn 
▪ Thuyền mạnh về lŸi, gŸi mạnh về chồng 
▪ Thuốc ₫ắng ₫ž tật, lời thật mất l’ng 
▪ Thuyền theo lŸi, gŸi theo chồng 
▪ Thừa nước ₫ục thả cŽu. 
▪ Thức khuya mới biết ₫˚m dši 
▪ Thứ nhất nu“i cŸ, thứ nh˜ gŸ bạc 
▪ Thương chồng phải kh‚c mụ gia 
▪ Thương con cho roi cho vọt,  

gh˙t con cho ngọt cho b•i. 
▪ Thương nhau lắm, cắn nhau ₫au. 
▪ Thương, trŸi ấu cũng tr’n;  

gh˙t (kh“ng thương) bồ h’n cũng m˙o 
▪ Thứ nhất thịt b’ ăn tŸi, thứ nh˜ con gŸi ₫ương tơ 
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 Tr .    
 

▪ Trai ch˚ th˜ dễ, gŸi ch˚ th˜ bồi 
▪ Trai kh“ng vợ như ngựa kh“ng khớp 
▪ TrŸnh thằng một nai, phải thằng hai lọ 
▪ TrŸnh voi chẳng xấu mặt nšo. 
▪ Trăm hay kh“ng bằng tay quen. 
▪ Trăm năm bia ₫Ÿ th˜ m’n,  

ngšn năm bia miệng hžy c’n trơ trơ. 
▪ TrŽu cột gh˙t trŽu ăn. 
▪ TrŽu b˙o k˙o trŽu gầy. 
▪ TrŽu ₫ồng nšo ăn cỏ ₫ồng nấy. 
▪ TrŽu trắng ₫ến ₫Žu, mất m•a ₫ến ₫ấy 
▪ TrŽu b’ h…c nhau, ruồi muỗi chết. 
▪ Trăng quầng th˜ hạn, trăng tŸn th˜ mưa 
▪ Trăng mờ tốt l…a nỏ (l…a m•a),  

trăng tỏ tốt l…a sŽu (l…a chi˚m) 
(n‚i về trăng thŸng TŸm vš trăng thŸng Tư) 

▪ Trẻ chẳng tha, giš chẳng nể. 
▪ Tr˘o cao t˙ nặng 
▪ Trong nhš chưa tỏ, ngoši ngỏ ₫ž hay 
▪ Tr“ng mặt mš bắt h˜nh dong. 
▪ Trồng khoai ₫ất lạ, gieo mạ ₫ất quen 
▪ Trống ₫Ÿnh xu“i, k˘n thổi ngược. 
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 U .  Ư .      
 

▪ Uống nước kh“ng chừa cặn 
▪ Uống nước phải chừa cặn 
▪ Uống nước nhớ nguồn 
 
 

 V .    
 

▪ Vạch lŸ t˜m sŽu. 
▪ Vạch Ÿo cho người xem lưng 
▪ Vải thưa che mắt thŸnh 
▪ Vắng chủ nhš, gš mọc ₫u“i t“m. 
▪ Vặt ₫ầu cŸ, vŸ ₫ầu t“m 
▪ Vỏ qu˝t dšy, m‚ng tay nhọn 
▪ V“ duy˚n chưa n‚i ₫ž cười 
▪ Voi ch˙o ngš, ₫šn bš một mắt. 
▪ Vợ chồng c•ng tuổi, ngồi duỗi mš ăn 
▪ Việc người th˜ sŸng, việc m˜nh th˜ quŸng. 
▪ Vừa ăn cắp vừa la lšng.
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 X .    
 

▪ XŸc như vờ, xơ như mộng 
▪ Xanh vỏ ₫ỏ l’ng lš d’ng dưa hấu. 
▪ Xấu hay lšm tốt, dốt hay n‚i chữ 
▪ XuŽn bất tŸi lai 
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N‚i l˚n sự nhận x˙t vš kinh nghiệm 
lŽu ₫ời của dŽn tộc Việt Nam ₫ối với 
cŸc chủ ₫ề: Thời tiết, trồng trọt, chăn 
nu“i, thức ăn dŽn tộc, nhận x˙t qua 
tướng mạo, v.v. 
 
 

 I  Kinh nghiệm thời tiết .    
 

▪ çc tắm th˜ rŸo, sŸo tắm th˜ mưa 
▪ Chớp ₫“ng nhay nhŸy, gš gŸy th˜ mưa 
▪ Gi‚ heo may, chẳng mưa th˜ bžo 
▪ Gi‚ bấc hiu hiu, sếu k˚u th˜ r˙t 
▪ Hoe (1) všng th˜ gi‚, hoe ₫ỏ th˜ mưa. 
▪ Yến bay thấp mưa ngập bờ ao, 

Yến bay cao mưa ršo lại tạnh. 
▪ Kiến cŸnh vỡ tổ bay ra, bžo tŸp mưa sa gần tới. 
▪ Mặt trời c‚ quầng th˜ hạn,  

mặt trăng c‚ tŸn th˜ mưa. 
 

----- 
Hoe: ₫ỏ khắp, ₫ỏ như mšu lửa 

Tục ngữ - Phương ngôn 
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▪ Mau sao th˜ nắng, vắng sao th˜ mưa 
▪ Mống všng th˜ nắng, mống trắng th˜ mưa 
▪ Mống ₫šng ₫“ng, cầu vồng ₫šng tŽy,  
▪ Chẳng mưa dŽy cũng bžo giật 
▪ Mống cao gi‚ tŸp, mống rạp mưa dầm 
▪ Mống dši trời nắng, mống vắn trời mưa 
▪ Mồng 1 lưỡi trai, mồng 2 lưỡi liềm, mồng 3 cŽu 

li˚m 
▪ Nắng thŸng ba, hoa chẳng h˙o. 
▪ Nắng m•a ₫“ng, kh“ng ai kh“ng dŸm ₫ứng 
▪ Nắng ch‚ng trưa, mưa ch‚ng tối. 
▪ Nắng thŸng 3, ch‚ gš le lưỡi. 
▪ Nắng tốt dưa, mưa tốt l…a 
▪ Quạ tắm th˜ rŸo, sŸo tắm th˜ mưa 
▪ RŸng všng th˜ gi‚, rŸng ₫ỏ th˜ mưa 
▪ RŸng mỡ gš, ai c‚ nhš th˜ chống (th˜ giữ) 
▪ Tua rua (1) mọc, všng cŽy h˙o lŸ, 
▪ Tua rua lặn, chết cŸ chết t“m. 
▪ ThŸng 9 mưa rươi, thŸng 10 mưa mộng (???) 
▪ ThŸng 5, chưa nằm ₫ž dậy, thŸng 10, chưa cười 

₫ž tối. 
 
----- 
(1) Tua rua: ch’m sao nhỏ, 7 ng“i liền nhau (les pl˙iades) 
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▪ ThŸng 5 mưa ₫Ÿm, thŸng 8 mưa dầm 
▪ ThŸng 8 nắng rŸm trŸi bưởi. 
▪ Trăng quầng th˜ hạn, trăng tŸn th˜ mưa. 
▪ ThŸng 6 heo may (2), chẳng mưa th˜ bžo. 
▪ MŽy thšnh (3) vừa hanh (4) vừa giŸ (5) 
▪ Diều hŽu r˝t lưỡi, lạnh giŸ tới nơi. 
 
Tương quan ảnh hưởng của thời tiết kh˝ hậu ₫ối 
với ₫ất ₫ai vš cŽy trồng: 
 
▪ Mưa thŸng ba hoa ₫ất, mưa thŸng tư hư ₫ất 
▪ Nắng tốt dưa, mưa tốt l…a 
▪ Trăng mờ tốt l…a nỏ, trăng tỏ tốt l…a sŽu  

(l…a nỏ = l…a m•a; l…a sŽu = l…a chi˚m) 
▪ Gi‚ ₫“ng lš chồng l…a chi˚m,  

gi‚ bấc lš duy˚n l…a m•a. 
▪ L…a chi˚m n˙p ở ₫ầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất 

cờ mš l˚n (hiện tượng nšy c‚ căn cứ khoa học ¼ tổng hợp ₫ạm 
kh˝ trời) 

 
----- 
(2) Heo may: gi‚ hiu hiu lạnh (gi‚ bấc) 
(3) MŽy thšnh: mŽy ở chŽn trời như bức tường thšnh cổ 
(4) Hanh: n‚i kh˝ trời kh“ 
(5) GiŸ: lạnh buốt 
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 II  Kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi.    
 

1/ 
▪ Cấy thưa thừa th‚c, cấy mau c‚c ăn 
▪ Cất mả kỵ ngšy tr•ng tang,  

trồng lang kỵ ngšy gi‚ bấc. 
▪ Được m•a l…a, …a m•a cau,  

₫ược m•a cau th˜ ₫au m•a l…a. 
▪ Giš mạ tốt l…a 
▪ Khế chua c‚ m•a, chanh chua quanh năm 
▪ L…a ch˝n hoa ngŽu, ₫i ₫Žu chẳng gặt 
▪ Người ₫ẹp về lụa, l…a tốt về phŽn 
▪ ThŸng Gi˚ng trồng củ từ, thŸng Tư trồng củ vạc. 
▪ Trồng khoai ₫ất lạ, gieo mạ ₫ất quen. 
▪ Nhai kỹ no lŽu, cšy sŽu tốt l…a. 
2/ 
▪ Sừng cŸnh nŸ, dạ b˜nh v“i, mắt ốc nhồi (1) 
▪ Mồm gšu giai, tai lŸ m˝t, ₫˝t lồng bšn (2) 
▪ Kh“ chŽn gŽn mặt, ₫ắt tiền cũng mua (3) 
▪ Ao sŽu tốt cŸ. 
▪ Lợn ăn xong, lợn nằm: lợn b˙o. 
 
----- 
(1), (2), (3)  N‚i về kinh nghiệm chọn mua trŽu;  những con trŽu 
c‚ h˜nh dŸng như vậy thường hay ăn, cšy khoẻ, dai sức.  
 

 
 



Phöông Ngoân – Ca Dao – Tuïc Ngöõ 

Buøi Quang Hueä 

- 35 - 
 

▪ Lợn ăn xong, lợn r˙o: lợn gầy. 
▪ Nu“i gš phải chọn giống gš, gš di b˙ giống 

nhưng mš ₫ẻ mau;  
Nhất to lš giống gš nŽu, l“ng dšy thịt b˙o về sau 
₫ẻ nhiều. 
BŸn gš ki˚ng ngšy gi‚, bŸn ch‚ ki˚ng ngšy mưa 

▪ Bắt lợn t‚m gi’, bắt b’ t‚m mũi. 
▪ Ch‚ ỷ thế nhš, gš ỷ thế vườn 
▪ Chuồng gš hướng ₫“ng, cŸi l“ng kh“ng c’n. 
▪ Gišu nu“i lợn ₫ực, kh‚ cực nu“i lợn cŸi (nŸi). 
▪ M˘o ₫ến th˜ kh‚, ch‚ ₫ến th˜ gišu. 
▪ Nhất bạch, nh˜ hošng, tam khoang, tứ ₫ốm 
▪ TrŽu trắng ₫ến ₫Žu, mất m•a ₫ến ₫ấy 
▪ Lợn ₫ực chuộng phệ, lợn sề chuộng chỏm 
 

 III  Món ăn, thức ăn .    
 

▪ Ai kh“ng ăn thơm ₫ầu m•a lš dại, 
Ai kh“ng ăn m˝t cuối m•a lš qu˚ 

▪ Ăn b…n than, cả lšng ₫’i cš cuống. 
▪ Ăn thịt trŽu kh“ng tỏi như ăn gỏi kh“ng rau mơ. 
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▪ Ăn cơm mắm cŸy th˜ ngŸy o o,  

ăn cơm thị b’ th˜ lo ngay ngŸy. 
▪ Ăn mắm th˜ ngắm về sau. 
▪ Bầu dục chấm nước mắm cŸy. 
▪ Cần ăn cuống, muống ăn lŸ. 
▪ Cua nướng, ốc l•i. 
▪ Gš cựa dši th˜ thịt rắn, gš cựa ngắn th˜ thịt mềm. 
▪ Mua cŸ th˜ phải xem mang. 
▪ Mua bầu xem cuống mới toan kh“ng lầm. 
▪ Nhất ngon lš ₫ầu cŸ chŸy, nhất thơm lš (cơm) 

chŸy cơm nếp. 
▪ Thịt ₫ầy xanh, kh“ng hšnh kh“ng ngon. 
 

 

 IV  Tướng mạo — tướng số .    
 

▪ Cả v… to h“ng, cho kh“ng chẳng mšng 
▪ CŽm hay ng‚ng, ngọng hay n‚i. 
▪ Chưa n‚i ₫ž cười, chưa ₫i ₫ž chạy lš ₫šn bš hư. 
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▪ Kh“n dồn ra mặt, qu˘ quặt hiện ra chŽn tay. 
▪ Mặt tŸi m˙t, n‚i ph˙t thšnh thần. 
▪ M“i dầy ăn vụng ₫ž xong, m“i mỏng hay hớt, 

m“i cong hay hờn. 
▪ Nốt ruồi ở cổ, c‚ lỗ tiền ch“n. 
▪ Nốt ruồi ở tay, ăn vay cả ₫ời. 
▪ Người cŽm hay n‚i, thầy b‚i hay nh˜n 
▪ Ruộng sŽu trai nŸi, kh“ng bằng con gŸi ₫ầu l’ng. 
▪ Tam nam bất ph…, ngũ nữ bất bần. 
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▪ Bách văn bất như nhất kiến 
Trăm lần nghe kh“ng bằng một lần thấy 
 

▪ Cứu bệnh như cứu thuỷ hoả 
Cứu bệnh phải gấp như chữa lửa, chữa nước 
 

▪ Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu 
Trồng dưa ₫ược dưa, trồng ₫ậu ₫ược ₫ậu 
 

▪ Độc mộc bất thành lâm 
Một cŽy lšm kh“ng n˚n rừng  
(một người kh“ng thể lšm n˚n việc ₫ược) 
 

▪ Đồng thanh tương ứng,  
đồng khí tương cầu 

Những vật c•ng một thứ tiếng th˜ ứng nhau, 
những vật c•ng một kh˝ loại th˜ t˜m nhau.  
(như ₫Ÿ từ  thạch th˜ h…t sắt, hổ phŸch h…t hột cải) 
 

 
 

 Cách ngôn Hán văn 
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▪ Hoạ vô tài hà hoạn vô vị  
Lo kh“ng c‚ tši, lo g˜ kh“ng c‚ chức. 

 

▪ Hữu xạ tự nhiên hương 
C‚ xạ tự nhi˚n thơm (m˜nh giỏi th˜ thi˚n hạ tự nhi˚n biết) 

 

▪ Hoàng kim hắc thế tâm 
Všng lšm cho ₫en l’ng người ₫ời. 
 

▪ Y bệnh bất y mệnh 
Chữa ₫ược bịnh, kh“ng chữa ₫ược mệnh. 

 

▪ Mưu thâm hoạ diệt thâm 
Mưu hiểm sŽu th˜ hoạ cũng sŽu sắc như thế. 

 

▪ Mai cốt bất mai danh 
Ch“n xương nhưng kh“ng ch“n ₫ược tiếng 
(thường d•ng về nghĩa xấu) 

 

▪ Nghi nhân vật dụng, dụng nhân vật nghi 
Ngờ người th˜ chớ n˚n d•ng, d•ng người th˜ chớ 
n˚n nghi. 
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▪ Nhàn cư vi bất thiện 
Ở th“ng thả th˜ hay lšm ₫iều kh“ng lšnh 

 

▪ Nhân tham tài nhi tử,  
điểu tham thực nhi vong 
Người tham của cải mš chết, chim cũng v˜ tham 
ăn mš chết. 

 

▪ Nhập giang tuỳ khúc,  
nhập gia tuỳ tục 
Všo s“ng phải theo kh…c s“ng mš ₫i, všo nhš ai 
th˜ phải theo th‚i tục trong nhš ấy. 

 

▪ Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh 
Tinh một nghề th˜ ₫ủ sung sướng thŽn m˜nh 
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▪ Nhất cận thị, nhị cận giang 
Nhứt ở gần chợ, thứ hai lš ở gần s“ng 

 

▪ Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. 
Một lời ₫ž n‚i ra th˜ xe bốn ngựa ₫uổi cũng kh‚ 
theo kịp (₫ž n‚i ra th˜ kh“ng hối lại ₫ược nữa) 

 

▪ Nhất tiếu khuynh thành,  
tái tiếu khuynh quốc 

Một cŸi cười lšm nghi˚ng thšnh, hai cŸi cười lšm 
nghi˚ng nước. 

 

▪ Nhất tướng công thành vạn cốt khô. 
Một “ng tướng lšm n˚n c“ng mš vạn bộ xương 
phải kh“. 
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▪ Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi. 
Con trai vš con c’ n˝u nhau, “ng cŽu ₫ứng giữa 
₫ược lợi. 
 

▪ Phú bất nhân, bần bất nghĩa 
Gišu kh“ng từ thiện, ngh˘o kh“ng hšo hiệp. 
 

▪ Phú quý như phù vân 
Gišu sang như ₫Ÿm mŽy nổi l˚n thoŸng rồi lại 
tan ngay. 

 

▪ Qua điền bất nạp lý,  
hạ lý bất chỉnh quan. 

Đi qua ruộng dưa ₫ừng cuối xuống sửa gišy; ₫i 
dưới cŽy mận ₫ừng sửa mũ (trŸnh tạo ₫iều hiềm 
nghi : 

Sa chŽn bước xuống ruộng dưa, 
Dẫu ngay cho chết, cũng ngờ rằng gian) 
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▪ Quần hồ bất như độc hổ 
CŸo bầy kh“ng bằng cọp một. 

 

▪ Quí hồ tinh bất quí hồ đa 
Qu› bŸu v˜ tốt, trong sạch tinh khiết chớ kh“ng v˜ 
số nhiều, số lượng lớn. 

 

▪ Sàng đầu kim tận, tráng sĩ vô nhan. 
Trong tay kh“ng c‚ ₫ồng tiền, th˜ anh h•ng cũng 
kh‚ mở mặt. 

 

▪ Si nhi bất uý hổ 
Đứa b˙ ngu kh“ng biết sợ cọp (người dại hay lšm liều) 

 

▪ Sĩ khả lục bất khả nhục 
Đž lšm người học giả, chỉ c‚ thể giết ₫ược, chứ 
kh“ng thể lšm nhục ₫ược (người c‚ kh˝ tiết) 
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▪ Sinh ư nghĩa, tử ư nghĩa 
Sống bằng ₫ạo nghĩa, chết bằng ₫ạo nghĩa. 
 

▪ Sinh vô gia cư, tử vô địa táng 
Sống kh“ng c‚ nhš ở, chết kh“ng c‚ ₫ất ch“n 
(› n‚i người lưu ly c•ng khổ lắm) 

 

▪ Sùng hư danh, thủ thực hoạ 
Qu› trọng hư danh mš mắc hoạ thực 

 

▪ Sở nhân thất cung, sở nhân đắc chí 
Cung của người nước Sở mất, cũng lại người nước 
Sở ₫ược.  

 

▪ Sơn khả bạt, chí bất khả bạt 
N…i c‚ thể ₫ổ mš ch˝ m˜nh kh“ng c‚ thể dời ₫ược; 
n‚i người ch˝ sĩ. 
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▪ Tài giả thân chi tai 
Tiền của thường lšm tai hại ₫ến m˜nh. 

 

▪ Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư 
Ba người ₫i ₫ường với nhau, hai người nữa với 
m˜nh lš ba người, c‚ một người lšnh lš vẽ cho ta 
lšm ₫iều lšnh, một người chẳng lšnh lš vẽ cho ta 
bỏ ₫iều xấu, thế lš hai người ₫‚ ₫ều lš thầy của ta. 

 

▪ Tích tài bất như tích phúc. 
Chứa nhiều tiền của kh“ng bằng chứa nhiều ph…c 
₫ức. 

 

▪ Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn 
Chứa l…a ₫ể ph’ng khi ₫‚i, chứa Ÿo ph’ng khi r˙t. 
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▪ Tiên trách kỷ, hậu trách nhân 
Trước hžy trŸch m˜nh, rồi sau mới trŸch người. 
 

▪ Thân tử, danh bất tử 
ThŽn thể chết ₫ược, tiếng thơm kh“ng bao giờ 
chết. 
 

▪ Thập niên chi kế mạc như thụ mộc 
T˝nh toŸn lšm lợi trong 10 năm trở l˚n, kh“ng c‚ 
cŸi g˜ hơn lš trồng cŽy. 
 

▪ Thành môn thất hoả, ương cập trì ngư 
Cửa thšnh bị chŸy, cŸ dưới hồ bị nạn lŽy.  
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▪ Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu 
Lưới trời ll’ng lộng coi như sơ hở, mš kh“ng ai 
thoŸt ra ₫ược. 

 

▪ Thiên vô tư phú, địa vô tư tải 
Trời kh“ng che ri˚ng ai, ₫ất kh“ng chở ri˚ng ai = 
trời ₫ất c“ng b˜nh. 

 

▪ Thiện thuỷ giả tử ư thuỷ 
Giỏi lội nước th˜ chết bởi nước. 

 

▪ Thiển nhân nan dữ mưu đại sự. 
Người tr˝ thức c’n cạn, kh“ng n˚n c•ng họ t˝nh 
việc lớn. 
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▪ Thốn thiệt thủ công danh 
T“ Tần vš Trương Nghi ₫ời Chiến Quốc chỉ d•ng 
tši du thuyết mš ₫ược ph… qu˝. 

 

▪ Thưởng bất tiếm, hình bất lạm 
Thưởng kh“ng sai lầm, h˜nh (phạt) kh“ng oan 
uổng. 

 

▪ Thượng bất chính, hạ tác loạn 
Tr˚n kh“ng ch˝nh trực, dưới sẽ lšm loạn. 

 

▪ Thí ân bất vong báo 
Lšm ơn cho người kh“ng mong người ta trả ơn 
lại. 

 

▪ Trảm thảo tất trừ căn. 
Ch˙m cỏ tất phải trừ cho hết gốc. ng.b.  = Trừ 
người Ÿc phải trừ cho ₫ến nơi. 
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▪ Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri 
Người biết nhiều kh“ng n‚i, người n‚i nhiều 
kh“ng biết (le savant n¸est pas loquace, le bavard 
n¸est pas savant). 

 

▪ Vạn sự khởi (khỉ) đầu nan 
Phšm mu“n việc, cŸi bước thứ nhất lš kh‚, ₫ž qua 
₫ược bước thứ nhất th˜ lšm ₫ược cả. 

 

▪ Vũ vô kiềm toả năng lưu khách, 
sắc bất ba đào dị nịch nhân. 
Mưa kh“ng c‚ kềm khoŸ mš giữ ₫ược người 
khŸch; nhan sắc người con gŸi kh“ng thấy s‚ng 
nổi, người thường chết ₫uối v˜ n‚. 
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▪ Nùng vị hủ trường, nùng sắc bại đức 
M•i quŸ ngon lšm hư ruột, sắc quŸ ₫ẹp lšm hại 
₫ức. 

 
▪ Nhân dục thắng, thiên lý vong 

L’ng dục của người hơn l˚n th˜ ₫ạo l› của Trời 
phải mất = T˜nh dục thường ₫Ÿnh ₫ổ nghĩa l› 

 
▪ Trì oa bất khả dĩ ngữ hải 

Ếch ở trong ao kh“ng thể n‚i chuyện biển với n‚ 
₫ược  = Người thấp kh“ng n‚i ₫ược ₫ạo l› cao. 

 
▪ Bất nhập hổ huyệt, yên đắc hổ tử 

Kh“ng všo hang cọp, sao bắt ₫ược cọp con? 
 

 

 

Phần bổ sung  
  

“Cách ngôn Hán văn” 
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 Những câu cách ngôn trích trong  

“Minh tâm bửu giám” . 
 

 I .  
▪ Vi thiện giả thiên báo chi dĩ phúc,  

Vi bất thiện giả, thiên báo chi dĩ hoạ. 
Phšm mu“n việc, cŸi bước thứ nhất lš kh‚, ₫ž qua 
₫ược bước thứ nhất th˜ lšm ₫ược cả. 

 

▪ Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi,  
vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi. 
Đừng cho rằng Ÿc nhỏ mš cứ lšm, ₫ừng cho rằng 
việc thiện nhỏ mš kh“ng muốn lšm. 

 

▪ Nhân phi nghĩa bất giao, 
vật phi nghĩa bất thủ 
Chẳng kết bạn với người phi nghĩa, chẳng nhận 
lấy của phi nghĩa. 
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▪ Phàm nhân hữu thế bất khả ỷ tận, hữu 
phúc bất khả hưởng tận, bần cùng bất 
khả khi tận. 
Hể người ta c‚ thế, chớ n˚n ỷ cho hết; c‚ phước, 
chớ n˚n hưởng cho hết; kẻ ngh˘o c•ng chẳng n˚n 
khinh cho hết. 
 

 II .  
▪ Hoàng thiên bất phụ đạo tâm nhân, 

hoàng thiên bất phụ hiếu tâm nhân, 
hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, 
hoàng thiên bất phụ thiện tâm nhân. 
Trời chẳng phụ người c‚ l’ng ₫ạo, trời chẳng phụ 
người c‚ l’ng hiếu, trời chẳng phụ người c‚ l’ng 
tốt, trời chẳng phụ người c‚ l’ng lšnh. 
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▪ Hoạch tội ư thiên vô sở đảo giả 
Người lšm ₫iều Ÿc, mắc tội với trời. Kh“ng thể 
cầu ₫ảo nơi ₫Žu cho thoŸt khỏi ₫ược.  

 

▪ Chủng qua đắc qua, chủng đậu đắc đậu, 
thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu 
Trồng dưa th˜ ₫ược dưa, trồng ₫ậu th˜ ₫ược ₫ậu. 
Lưới trời lồng lộng, d• thưa mš chẳng lọt ₫Žu. 

 

▪ Thuận thiên giã tồn, nghịch thiên giã 
vong. 
Người nšo thuận theo lẽ Trời th˜ c’n, người nšo 
lšm theo ₫iều trŸi lẽ Trời th˜ mất. 
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▪ Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. 
Nhân nguyện như thử, như thử thiên lý 
vị nhiên, vị nhiên. 
Mưu việc tại người, n˚n việc tại trời. Người muốn 
như thế nhưng lẽ trời chưa cho như vậy. 
 

 

 III .  
 

▪ Nhất ẩm nhất trác sự giai tiền định. 
Một ngụm uống, một miếng ăn, việc ₫ều ₫ịnh 
trước. 
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▪ Lâm tài vô cẩu đắc, lâm nạn vô cẩu 
miễn. 
Tới nơi c‚ của, chớ lấy ₫ược bằng cŸch cẩu thả; 
gặp hoạn nạn, chớ trŸnh khỏi bằng cŸch cẩu thả. 
 

 

 IV .  
 

▪ Hiếu ư thân, tử diệc hiếu chi, thân ký 
bất hiếu, tử hà hiếu yên. 
C‚ hiếu với cha mẹ th˜ con cũng c‚ hiếu với m˜nh. 
Nếu m˜nh kh“ng c‚ hiếu th˜ con m˜nh hiếu sao 
₫ược! 
 

▪ Dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân 
C‚ nu“i con mới biết ơn cha mẹ nu“i m˜nh. 
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 V .  
 

▪ Dục đa thương thần, tài đa luỵ thân. 
Nhiều l’ng dục lšm hại tinh thần, nhiều của luỵ ₫ến 
m˜nh. 
 

▪ Đức thắng tài vi quân tử, tài thắng đức 
vi tiểu nhân. 
Coi ₫ức hạnh hơn của cải lš người quŽn tử, coi của 
cải hơn ₫ức hạnh lš kẻ tiểu nhŽn. 
 

▪ Dĩ đức hối nhân tắc cường;  
dĩ tài thắng nhân tắc hung;  
dĩ lực thắng nhân tắc vong. 
Lấy ₫ức dạy người th˜ mạnh,  
lấy của thắng người th˜ xấu,  
lấy sức thắng người th˜ mất. 
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▪ Cần vi vô giá bảo, thận thị thân phù 
Si˚ng năng lš của qu› v“ giŸ, cẩn thận lš lŸ b•a giữ 
m˜nh. 
 

▪ Lợi bất cẩu tham chung hoạ thiểu 
Sự năng thường nhẫn đắc thân an 
Kh“ng tham lợi một cŸch cẩu thả th˜ ˝t bị tai hoạ; 
gặp việc thường nhịn nhục th˜ thŽn ₫ược b˜nh y˚n. 
 

▪ Lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh, trung 
ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. 
Thuốc hay ₫ắng miệng lợi cho việc chữa bịnh; lời 
n‚i ngay trŸi tai lợi cho việc lšm  
( = thuốc ₫ắng dž tật, sự thật m˝ch l’ng) 
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▪ Cẩn tắc vô ưu, nhẫn tắc vô nhục, tĩnh 
tắc thường an, kiệm tắc thường túc. 
Cẩn thận th˜ kh“ng lo, nhịn th˜ kh“ng nhục, tĩnh th˜ 
thường y˚n, kiệm th˜ thường ₫ủ. 
 

▪ Hỷ nộ tại tâm, ngôn xuất ư khẩu, bất 
khả bất thận giả. 
Sự mừng, sự giận ₫ều giữ k˝n ở trong l’ng; n‚i ra 
ngoši miệng, chẳng n˚n chẳng cẩn thận vậy. 
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 VI .  
 

▪ Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư 
lạm hỷ. 
Người quŽn tử vững bền l…c khốn c•ng, kẻ tiểu 
nhŽn gặp cảnh khốn c•ng th˜ hay lšm bậy. 
 

▪ Tri túc thường lạc, đa tham tắc ưu. 
Biết ₫ủ thường vui, tham nhiều phải lo 
 

▪ Tri túc thường túc, chung thân bất 
nhục; tri chỉ thường chỉ, chung thân 
bất sĩ. 
Biết ₫ủ thường ₫ược ₫ủ, trọn ₫ời m˜nh chẳng 
nhục; biết n˚n th“i, thường ₫ược th“i, trọn ₫ời 
m˜nh chẳng hổ thẹn. 
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 VII .  
 

▪ Bần nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu. 
Ngh˘o mš kh“ng dua nịnh, gišu mš kh“ng ki˚u 
căng. 
 

▪ Hữu tiền thường ký vô tiền nhựt, an lạc 
tu phòng hoạn nạn thời 
Khi c‚ tiền, thường nhớ ngšy kh“ng tiền; khi an 
vui, n˚n ph’ng l…c c‚ hoạn nạn. 
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▪ Dục tốc tắc bất đạt, kiến tiểu lợi tắc đại 
sự bất thành. 
Muốn ch‚ng th˜ chẳng ₫ạt tới ₫ược, thấy lợi nhỏ th˜ 
việc lớn chẳng thšnh. 
 

▪ Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành 
nhân chi ác; tiểu nhân phản thị. 
Người quŽn tử gi…p người ta lšm việc tốt, chẳng 
gi…p người ta lšm việc xấu; kẻ tiểu nhŽn trŸi lại 
thế. 
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 VIII .  

 

▪ Phàm sự lưu nhân tình, hậu lai hảo 
tương kiến. 
Hễ việc g˜ cũng lưu lại nhŽn t˜nh th˜ sau nšy thấy 
nhau mới tốt ₫ẹp. 
 

▪ Khuất kỷ giả năng xử chúng; hiếu 
thắng giả tất ngộ địch 
Chịu nh…ng m˜nh xuống th˜ dễ ₫ối xử với mọi 
người, ham th˝ch hơn người th˜ hẳn gặp kẻ th• 
₫ịch. 
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 IX .  
 

▪ Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất 
học bất tri lý (bất tri đạo). 
Vi˚n ngọc mš chẳng ₫ẽo chuốt ₫i th˜ chẳng thšnh 
ra m‚n ₫ồ, v˝ dụ với người ta mš chẳng học tập 
th˜ chẳng biết ₫ược ₫ạo l›. 
 

▪ Nhân sinh bất học minh minh như dạ 
hành. 
Người mš chẳng học, mờ mờ như ₫i ₫˚m. 
 

▪ Tạo chúc cầu minh, độc thư cầu lý. 
Minh dĩ chiếu ám thất, lý dĩ chiếu 
nhân tâm. 
Lắm ₫uốc cầu sŸng, ₫ọc sŸch cầu lẽ. SŸng ₫ể soi 
nhš tối, lẽ ₫ể soi l’ng người. 
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 X .  
▪ Dưỡng tử bất giáo phụ chi quá, huấn 

đạo bất nghiêm sư chi đoạ. Phụ giáo, 
sư nghiêm, lưỡng vô ngại, học vấn vo 
thành tử chi tội. 
 

Nu“i con chẳng dạy lš lỗi cha, dạy chẳng nghi˚m 
lš ₫iều biếng nhŸc của thầy. Cha dạy, thầy 
nghi˚m, hai ₫iều kh“ng g˜ trở ngại, thế mš học 
kh“ng thšnh, ₫‚ lš lỗi của con. 

 
 



Phöông Ngoân – Ca Dao – Tuïc Ngöõ 

Buøi Quang Hueä 

- 67 - 
 

 
 

▪ Sự tuy tiểu, bất tác bất thành; tử tuy 
hiền, bất giáo bất minh. 
Việc dầu nhỏ, chẳng lšm chẳng n˚n (chẳng xong); 
con dầu hiền, chẳng dạy chẳng sŸng. 
 

▪ Chí lạc mạc như độc thư, chí yếu mạc 
như giáo tử. 
Rất vui chẳng chi vui bằng ₫ọc sŸch; rất cần 
chẳng chi bằng dạy con. 
 

 
 
 

 
 



Phöông Ngoân – Ca Dao – Tuïc Ngöõ 

Buøi Quang Hueä 

- 68 - 
 

 
 

 XI . 
  

▪ Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong. 
Người v˜ của mš chết, chim v˜ ăn mš mất. 
 

▪ Tri nhi bất vi, bất như vật tri; thân 
nhi bất tín, bất như vật thân. 
Biết lẽ chi mš kh“ng lšm, chẳng bằng ₫ừng 
biết cho xong; thŽn người nšo mš chẳng tin, 
chẳng bằng ₫ừng thŽn. 
 

▪ Nhân cùng tắc trá, mã cùng tắc điệt. 
Người ta l…c c•ng th˜ dối, con ngựa l…c c•ng 
th˜ ₫Ÿ. 
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▪ Vi nhân bất phú hỉ;  

vi phú bất nhân hỉ. 
Lšm nhơn chẳng gišu ₫ược, lšm gišu kh“ng 
thể nhŽn ₫ược. 
 

▪ Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu 
Người ta mš kh“ng nghĩ xa, ắt c‚ lo gần. 
 

▪ An bất khả vong nguy, trị bất khả 
vong loạn. 
L…c y˚n chẳng n˚n qu˚n l…c nguy; l…c trị 
chẳng n˚n qu˚n l…c loạn. 
 

▪ Lương điền vạn khoảnh, bất như 
bạc nghệ tuỳ thân. 
Ruộng tốt mu“n khoảnh chẳng bằng nghề 
mọn theo m˜nh. 
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▪ Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt;  
Tri nhân tri diện bất tri tâm. 
Vẽ cọp chỉ vẽ da chớ chẳng vẽ ₫ược xương, biết 
người biết mặt chứ chẳng biết ₫ược l’ng. 
 

▪ Thế giao giả cận, thế tận giả vong; 
tài giao giả mật, tài tận giả sơ; sắc 
giao giả thân, sắc suy nghĩa tuyệt. 
Kẻ nšo giao với người c‚ thế th˜ gần, hết thế 
th˜ mất; giao với người c‚ của th˜ mật, của hết 
th˜ sơ; giao với người c‚ sắc th˜ thŽn, sắc suy 
th˜ nghĩa hết. 
  

▪ Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả. 
Thất việc nghĩa chẳng lšm lš kh“ng dũng 
cảm vậy. 
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▪ Hữu đức giả tất hữu ngôn;  

Hữu ngôn giả bất tất hữu đức. 
Người c‚ ₫ức tốt, chắc c‚ lời n‚i phải; c’n 
người chỉ c‚ lời n‚i phải kh“ng, kh“ng chắc c‚ 
₫ức tốt. 
 

▪ Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. 
Điều g˜ m˜nh kh“ng muốn th˜ chớ ₫em lšm 
cho người khŸc. 
 

▪ Thiên thời bất như địa lợi; địa lợi bất 
như nhân hoà. 
Thời của trời (năm, thŸng, ngšy giờ tốt hay 
xấu) chẳng bằng lợi của ₫ất (n…i, s“ng, thšnh 
quŸch hiểm trở), lợi của ₫ất chẳng bằng l’ng 
hoš của người.  
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 XII . 
  

▪ Ấu nhi bất học, lão vô sở tri; xuân 
nhược bất canh thu vô sở vọng; dần 
nhược bất khởi, nhật vô sở biện. 
Nếu tuổi trẻ mš chẳng chịu học, l…c giš kh“ng 
biết cŸi g˜; nếu m•a xuŽn chẳng cšy, m•a thu 
kh“ng tr“ng všo ₫Žu; nếu giờ dần chẳng thức 
dậy, cả ngšy kh“ng giải quyết ₫ược việc g˜. 
 

▪ Giáo nhân giả dưỡng kỳ thiện nhi ác 
tự tiêu; trị dân giả đạo chi kính 
nhược nhi tranh tự tức. 
Ph˙p dạy người lš kh˙o nu“i l’ng thiện, mš 
l’ng Ÿc tự nhi˚n ti˚u tan; ph˙p trị dŽn chỉ dẫn 
cho biết k˝nh nhường mš sự tranh gišnh tự 
nhi˚n th“i hết. 
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 XIX . 
  

▪ Trách thiện bằng hữu chi đạo giả. 
TrŸch nhau ₫ể ₫ược tốt lšnh lš ₫ạo của bầu 
bạn vậy. 

 

▪ Tao khang chi thê bất khả hạ 
đường; bần tiện chi giao bất khả 
vong. 
Người vợ tấm cŸm (từng kham khổ kh‚ nhọc 
với chồng) chẳng n˚n ₫uổi xuống nhš (hất 
hủi, phụ bạc); những bạn kết giao khi ngh˘o 
t…ng, chẳng n˚n qu˚n nhau. 
 

▪ Quân tử chi giao đạm nhược thuỷ, 
tiểu nhân chi giao điềm như mật. 
Người quŽn tử kết giao thường ₫ạm bạc như 
nước trong. Kẻ tiểu nhŽn kết giao lại ngọt 
ngšo như mật. 
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▪ Cận châu giả xích, cận mặc giả hắc, cận 
hiền giả minh, cận si giả ngu.  
Gần son th˜ ₫ỏ, gần mực th˜ ₫en, gần người hiền th˜ 
sŸng, gần người ngŽy th˜ ngu. 
 

 XX . 
  

▪ Hiền phụ linh phu quý, ác phụ linh phu bại. 
Vợ hiền th˜ chồng ₫ược sang, vợ Ÿc th˜ chồng phải hư. 
 

▪ Gia hữu hiền thê, phu bất tao hoạch hoạ. 
Nhš c‚ vợ hiền, chồng chẳng mắc hoạ ngang. 
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Mục lục 
 
 

STT Chương mục Trang Ghi chú 

       

0 
 
1 

Tri ân một người thầy 
 

Tục ngữ 

Trang 1 – 2 
 

Trang 3 – 30 

 

Xếp theo thứ tự 
A, B, C… 

2 
Tục ngữ, phương ngôn
I/     Kinh nghiệm thời tiết 

 
Trang 31 – 35 

 

 
II/    Kinh nghiệm trồng trọt & 
        chăn nuôi 

Trang 35 - 36  

   III/ Món ăn thức ăn Trang 36 - 37  

   IV/  Tướng mạo, tướng số Trang 38 - 51  

3 Cách ngôn Hán văn Trang 50 
Sưu tầm trong 
các sách 

4 
Cách ngôn trích quyển 
Minh tâm bảo giám 

Trang 51 - 74  

4 Mục lục Trang 75  
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Nghe veõ nghe ve,  
nghe veø Quoác Ngöõ 

 

PPHHÖÖÔÔNNGG  NNGGOOÂÂNN,,  
CCAA  DDAAOO,,  TTUUÏÏCC  NNGGÖÖÕÕ  

 
 

 
 
 

Taùc giaû Bùi Quang Huệ  
                 (cậu Năm Tường)  


