
PhÀn   IV  

Tøc ngữ, thành ngữ hán-viŒt

NÜ§c ta ngày xÜa có khá nhiŠu tøc ng», thành ng» 
hán-viŒt do các cø ÇÒ, các nhà nho, các quan låi sáng-
tác.  Trong sÓ các tøc ng»,  thành ng» hán-viŒt  này  có 
nhiŠu câu là tøc ng», thành ng» Trung Hoa Çã ÇÜ®c viŒt-
hóa. Tøc ng» và thành ng» hán-viŒt  chÌ  ph°-bi‰n trong 
tÀng l§p trí-thÙc, quan-låi. Ngày xÜa, quÀn chúng Ça sÓ là 
nông dân không bi‰t ch» Hán, không th‹ nào hi‹u ÇÜ®c. 

Träi qua hÖn m¶t træm næm chÎu änh hÜªng væn-hóa 
Tây phÜÖng, lâu Çài hán h†c hoàn toàn søp Ç°. Ch» Hán 
chÌ dùng Ç‹ nghiên cÙu. Ngày nay, tøc ng», thành ng» 
hán-viŒt rÃt ít ngÜ©i dùng. Tuy vÆy, nó là m¶t phÀn trí-tuŒ 
cûa dân-t¶c ViŒt Nam; chúng tôi vÅn ghi chép låi phÀn 
tài-sän væn-hóa này, kèm theo m¶t phÀn giäi-nghïa ng¡n 
g†n. 

*  A hành ác nghiŒt : d¿a vào m¶t ngÜ©i mà làm 
ÇiŠu ác v§i ngÜ©i khác.

* Ác giä ác báo : kÈ ác thì së g¥p ÇiŠu ác.

* An bÀn låc Çåo : yên phÆn trong cänh nghèo mà 
vui sÓng v§i Çåo.
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* An cÜ låc nghiŒp : cu¶c sÓng ÇÜ®c °n ÇÎnh và yên 
tâm làm æn.

*  An phÆn thân vô nhøc : b¢ng lòng v§i sÓ phÆn 
mình thì không bÎ nhøc.

*  An phÆn thû thÜ©ng : b¢ng lòng v§i  cu¶c sÓng 
hiŒn tåi.

* An thân thû phÆn : chÃp nhÆn cu¶c sÓng hiŒn tåi.

*  Án binh bÃt Ç¶ng : Çóng quân m¶t ch‡, không 
hành Ç¶ng.

* Anh hùng Ça nån : ngÜ©i tài giÕi thÜ©ng hay g¥p 
tình cänh khó khæn, hi‹m nghèo. 

 
* Anh hùng måt l¶ : ngÜ©i có tài nhÜng Çã h‰t th©i 

cÖ.

* Anh hùng nan quá mÏ nhân quan : anh hùng khó 
qua khÕi tay Çàn bà ÇËp. 

* Anh hùng nhÃt khoänh : kÈ anh hùng chÌ qua ÇÜ®c 
m¶t th©i gian ng¡n.

* Anh hùng tåo th©i th‰ : ngÜ©i có tài næng có th‹ 
tác-Ç¶ng månh më Ç‰n vÆn-mŒnh cûa m¶t  quÓc gia 
hay cûa th‰ gi§i.
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*  Anh hùng tÜÖng ng¶ : nh»ng ngÜ©i tài  giÕi  g¥p 
nhau.

* Anh hùng vô úy tº : ngÜ©i hào kiŒt không s® ch‰t.

* Âm thÎnh dÜÖng suy : âm khí phát tri‹n, dÜÖng khí 
suy y‰u.

* …n ác dÜÖng thiŒn : ÇiŠu xÃu thì che giÃu; ÇiŠu tÓt 
thì phô trÜÖng.

*  ƒu nhi h†c, tráng niên hành : lúc còn trÈ tu°i thì 
phäi lo h†c hành; Çã trÜªng thành thì phäi làm viŒc.

* Bá nhân bá tánh : træm ngÜ©i træm tính, không ai 
giÓng ai.

*  Bách  chi‰n  bách  th¡ng :  Çánh  trÆn  nào  cÛng 
th¡ng.

 
*  Bách nhân bách khÄu (Bá nhân bá khÄu):  træm 

ngÜ©i træm š, ch£ng ai giÓng ai. 

* Bách niên giai lão : sÓng chung hòa h®p Ç‰n m¶t 
træm tu°i.  Nghïa  bóng  :  SÓng  hånh-phúc  tr†n  Ç©i  bên 
nhau.

* Bài binh bÓ trÆn : bÓ trí th‰ trÆn.

* Bán thân bÃt toåi : nºa ngÜ©i bÎ båi liŒt.
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* Bán tín bán nghi : nºa tin nºa ng©.

* Båo phát båo tàn : nhanh chóng trª nên giàu sang 
phú quí thì cÛng nhanh chóng bÎ suy tàn.

*  Båo thiên nghÎch ÇÎa :  làm nh»ng viŒc táo t®n, 
ch£ng bi‰t nÍ s® ai. 

* Båt sÖn cº ÇÌnh : phá núi, nâng ÇÌnh. Nghïa bóng: 
Có sÙc månh phi thÜ©ng.

* Bæng thanh, ng†c khi‰t : trong nhÜ nÜ§c Çông giá, 
såch nhÜ ng†c. 

* B¢ng h»u chi Ü tín : bån bè phäi tin cÆy lÄn nhau.

* B¢ng h»u tín chi : lÃy s¿ tin cÆy mà ÇÓi v§i bån bè.

* BÀn tiŒn chi giao bÃt khä vong : tình bån k‰t giao 
tØ khi còn nghèo kh° thì không bao gi© quên ÇÜ®c.

*  BÀn  tiŒn  vô  nhân  vÃn,  phú  quš  Ça  nhân  h¶i : 
nghèo hèn thì ch£ng ai hÕi t§i, giàu sang thì nhiŠu kÈ tìm 
Ç‰n g¥p.

*  BÃt chi‰n t¿ nhiên thành : không phäi Çánh mà 
t¿ nhiên th¡ng. 

 
* BÃt c¶ng Çái thiên : không Ç¶i tr©i chung.

* BÃt di bÃt dÎch : không thay Ç°i.
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* BÃt Ç¶c bÃt anh hùng : không mÜu mô thì không 
th‹ thành kÈ anh hùng ÇÜ®c.

* BÃt Ç¡c kÿ tº : ch‰t m¶t cách bÃt ng©.

* BÃt hi‰u bÃt trung : không có hi‰u thäo, không có 
lòng trung thành.

* BÃt khä xâm phåm : không th‹ Ç¶ng Ç‰n ÇÜ®c.

*  BÃt  nhÆp h° huyŒt,  bÃt Ç¡c h° tº  :  không vào 
hang c†p thì không b¡t ÇÜ®c c†p con.

* BÃt phân th¡ng båi : không bi‰t ÇÜ®c ai th¡ng ai 
båi; ngang sÙc.

*  BÃt quan thành båi  luÆn anh hùng : không nên 
thÃy s¿ thành công hay thÃt båi mà phê phán kÈ anh 
hùng.

* BÃt tài vô tÜ§ng : không có tài næng, cÛng không 
có tÜ§ng måo.

* BÃt tÌnh nhân s¿ : ª trång thái hôn mê.

* BÃt vong kÿ b°n : không mÃt gÓc. 

* B‰ môn tå khách : Çóng cºa không ti‰p khách.

* Bê môn tÜ quá : Çóng cºa suy gÅm l‡i lÀm.
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* B‰ quan tÕa cäng : Çóng cºa, không giao thiŒp, 
không ti‰p xúc v§i các nÜ§c ngoài.

*  BŒnh t¿  khÄu nhÆp,  h†a  t¿  khÄu xuÃt :  vå  bªi 
miŒng ra, bŒnh ch£ng qua bªi miŒng vào.

* Bï c¿c thái lai : h‰t c¿c kh°, hånh phúc Ç‰n.

* BiŒt vô âm tín : không còn bi‰t tin tÙc gì n»a.

* Binh quš hÒ tinh, bÃt quš hô Ça : quân Ç¶i không 
cÀn nhiŠu ngÜ©i, nhÜng cÓt y‰u là phäi tinh nhuŒ.

*  Bình yên vô s¿ (Bình an vô s¿) : không bÎ trª ngåi 
khó khæn.

* Cäi ác hoàn lÜÖng : tØ bÕ hành Ç¶ng tàn ác Ç‹ 
trª thành ngÜ©i lÜÖng thiŒn.

* Cäi lão hoàn ÇÒng : làm cho ngÜ©i già trÈ låi.

* Cäi tà quy chánh : tØ bÕ nh»ng hành Ç¶ng sai trái 
Ç‹ trª thành ngÜ©i lÜÖng thiŒn.

* Cäi tº hoàn sinh : làm cho ngÜ©i ch‰t sÓng låi.

*  Cao lÜÖng mÏ vÎ : các món æn ngon, quš, sang 
tr†ng.

*  CÀn bÃt nhÜ chuyên : cÀn cù làm viŒc không b
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* CÀn kiŒm liêm chính : Siêng næng, ti‰t kiŒm, thanh 
liêm, ngay th£ng. Nghïa bóng : có phÄm chÃt tÓt

* CÄn ngôn vô t¶i : gi» gìn l©i æn ti‰ng nói thì tránh 
khÕi t¶i vå.

* CÄn t¡c vô Üu : làm viŒc cÄn thÆn thì không còn lo 
l¡ng bâng khuâng. 

* CÀu an hÜªng låc : chÌ muÓn yên thân, hÜªng thø.

*  Châu liên bích h®p  :  ng†c trai  k‰t  thành chu‡i, 
ng†c bích h®p thành Çôi. Nghïa bóng : bån bè tÓt tø h†p 
v§i nhau, trai gái tÓt k‰t h®p v§i nhau.

*  Chí công vô tÜ :  h‰t lòng v§i công viŒc chung, 
không nghï Ç‰n quyŠn l®i riêng tÜ.

* Chi‰m công vi tÜ : lÃy cûa chung làm cûa riêng.

*  Chiêu binh  mãi  mã :  chiêu  m¶ binh  lính,  mua 
ng¿a (chuÄn bÎ chi‰n tranh).

* Chiêu hiŠn nåp sï : chiêu m¶ nhân tài, danh sï.

* Chính nhân quân tº : ngÜ©i chính tr¿c, có tài næng, 
có ÇÙc hånh.

* ChÜ§c quÌ mÜu thÀn : mÜu k‰ cao siêu.
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*  Công danh phú quš bÃt nhÜ nhàn : danh v†ng, 
giàu sang không b¢ng thanh nhàn.

* Công, dung, ngôn, hånh : bÓn Ç¥c tính tÓt ÇËp 
cûa ngÜ©i  phø n»:  công viŒc,  dung nhan,  l©i  nói,  ÇÙc 
hånh. 

* Công minh chính tr¿c : công b¢ng ngay th£ng.

*  Công thành danh toåi : công danh và s¿ nghiŒp 
thành Çåt nhÜ š mong muÓn.

* CÓt nhøc tÜÖng tàn : anh em (hay ÇÒng bào) sát 
håi lÅn nhau.

* Cùng t¡c bi‰n : Ç‰n nÜ§c cùng thì phäi xoay xª.

* CÙu bŒnh nhÜ cÙu thûy hÕa : chºa bŒnh phäi gÃp 
nhÜ ch»a nÜ§c, ch»a lºa.

*  CÙu kh° cÙu nån : cÙu thoát cänh kh° Çau, tai 
nån.

* CÙu nhân Ç¶ th‰ : cÙu con ngÜ©i ra khÕi b‹ trÀm 
luân.

 
* CÙu nhÃt nhân Ç¡c kÿ vån phúc : cÙu m¶t ngÜ©i 

sÈ ÇÜ®c nhiŠu phÜ§c ÇÙc.
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* Cºu bŒnh sàng tiŠn vô hi‰u tº : N‰u Óm Çau dai 
d£ng ch£ng có ÇÙa con có hi‰u nào ª bên giÜ©ng Çau

* Cºu hån phùng cam vÛ : n¡ng hån lâu ngày g¥p 
mÜa l§n. Nghïa bóng : C¿c kh° lâu ngày nay låi  ÇÜ®c 
sung sÜ§ng.

*  Danh bÃt  hÜ  truyŠn  :  danh  ti‰ng  không  sai  v§i 
s¿ thÆt.

* Danh chính ngôn thuÆn : có chính danh thì l©i nói 
m§i có sÙc thuy‰t phøc.

* Danh lam th¡ng cänh : nÖi có di tích n°i ti‰ng, có 
cänh ÇËp.

*  Danh  l®i  bÃt  nhÜ  nhàn :  danh  ti‰ng,  quyŠn  l®i 
không b¢ng nhàn nhã, thanh thän.

* Danh ô nan thøc : Ç‹ låi ti‰ng xÃu không bao gi© 
xóa ÇÜ®c.

(nan thøc : khó chu¶c låi ÇÜ®c).

* Dân chi phø mÅu : cha mË cûa dân. Th©i xÜa, các 
quan chÙc coi mình nhÜ cha mË cûa dân.

*  Dï  Ç¶c ch‰ Ç¶c :  dùng  thuÓc Ç¶c  Ç‹  tri  Ç¶c. 
Nghïa bóng : Dùng thû Çoån l®i håi cûa ÇÓi phÜÖng Ç‹ 
ch‰ ng¿ ÇÓi phÜÖng. 

* Dï ÇÙc báo ÇÙc : lÃy ÇÙc Ç¶ Ç‹ báo Çáp v§i ngÜ©i 
Çã làm ÇiŠu tÓt v§i mình.
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* Dï ÇÙc báo oán : lÃy lòng nhân từ ÇÓi xº v§i kÈ ám 
håi mình.

* Dï hòa vi quš : thái Ç¶ ôn hòa là tÓt.

* Dï nông vi bän : lÃy nghŠ nông làm gÓc.

* Dï oán báo oán : lÃy oán trä oán.

* Dï thân tác t¡c : lÃy cá nhân cûa mình làm gÜÖng 
cho ngÜ©i khác noi theo.

* Dï thân tuÅn l®i : liŠu thân ch‰t cho cái l®i vÆt chÃt.

* Dï th¿c vi tiên : coi viŒc æn uÓng là quan tr†ng hÖn 
cä.

*  Dï tr¿c báo oán : lÃy ÇiŠu ngay th£ng mà ÇÓi xº 
v§i kÈ gây oán thù v§i mình. 

* DiÍu võ dÜÖng uy : phô trÜÖng thanh th‰ Çe d†a 
ÇÓi phÜÖng.

* Du sÖn du thûy : Çi Çây Çi Çó ng¡m cänh núi sông.

* Du thû du th¿c : lang thang nay Çay mai Çó Ç‹ ki
‰m æn. 

* Døc hoãn cÀu mÜu : muÓn hòa hoãn ÇÍ có th©i 
gian mÜu tìm phÜÖng sách ÇÓi phó.
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*  Døc tÓc bÃt Çåt : muÓn cho mau chóng thÜ©ng 
không thành công. 

*  DÜÖng dÜÖng t¿ Ç¡c : t¿ thÕa mãn, t¿ vênh váo 
v§i viŒc làm cûa mình.

* DÜ«ng h° di h†a : nuôi c†p Ç‹ h†a vŠ sau. Nghïa 
bóng : Nuôi dÜ«ng kÈ xÃu thì chúng có th‹ gieo h†a, làm 
håi mình.

* ña mÜu túc trí (ña mÜu túc k‰) : có nhiŠu mÜu k‰ 
và Çû trí-tuŒ.

 
* ña ngôn Ça quá : nói nhiŠu thì hay sai lÀm nhiŠu.

*  ña sÀu Ça cäm : giàu tình cäm dÍ bÎ xúc Ç¶ng, 
buÒn phiŠn.

 
* ña s¿ Ça Çoan : càng làm nhiŠu chuyŒn thì càng 

sinh ra nhiŠu r¡c rÓi.

* ña th† Ça nhøc : càng sÓng lâu, càng nhiŠu ÇiŠu 
tûi nhøc.

* ña tình Ça hÆn : càng l¡m tình cäm, càng nhiŠu 
hÆn thù.

* ñái thiên lÆp ÇÎa : Ç¶i tr©i Çåp ÇÃt. Nghïa bóng : lÓi 
sÓng ngang tàng, không chÎu khuÃt phøc bÃt cÙ uy quyŠn 
nào.
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* ñåi ÇÒng ti‹u dÎ : phÀn l§n giÓng nhau, chÌ khác 
m¶t vài chi ti‰t nhÕ.

* ñåi gian Çåi ác : vô cùng gian dÓi, thâm Ç¶c.

* ñåi nhân chi h†c vÎ Çåo, ti‹u nhân chi h†c vÎ l®i : 
cái h†c cûa bÆc Çåi nhân là vì Çåo; cái h†c cûa kÈ ti‹u 
nhân là vì tÜ l®i.

* ñåi phú do thiên, ti‹u phú do cÀn : giàu có l§n do 
Tr©i ÇÎnh, có chút ít Çû sÓng do chuyên cÀn làm æn mà 
có.

* ñåo b¢ng h»u tÜÖng thân tÜÖng ái : tình bån h»u 
phäi thân thi‰t, thÜÖng yêu lÅn nhau.

*  ñiŠu binh khi‹n tÜ§ng : chÌ huy, ÇiŠu khi‹n quân 
Ç¶i.

* ñi‹u tÆn cung tàng : h‰t chim thì bÈ cung Çi.

*  ñiŒu h° ly sÖn : dø c†p ra khÕi núi. Nghïa bóng : 
LÆp mÜu dø kÈ ÇÎch ra khÕi nÖi vÓn có l®i Ç‹ dÍ bŠ chinh 
phøc.

* ñ¶c nhÃt vô nhÎ : chÌ có m¶t không có hai. Nghïa 
bóng : RÃt hi‰m có.

* ñÓi nhân xº th‰ : ÇÓi xº v§i m†i ngÜ©i sao cho h®p 
v§i lë phäi.
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* ñÒi phong båi tøc : phong tøc ÇÒi båi xÃu xa.

* ñÒng bŒnh tÜÖng lân : cùng m¶t bŒnh thì g¡n bó 
v§i nhau. Nghïa bóng : Cùng Çau kh° nhÜ nhau thì thÜÖng 
nhau.

* ñÒng cam c¶ng kh° : cùng chia sÈ ng†t bùi, lúc 
sung sÜ§ng hay lúc hoån nån ÇŠu có nhau.

* ñÒng sàng dÎ m¶ng : n¢m chung m¶t giÜ©ng mà 
có nh»ng giÃc mÖ khác nhau. Nghïa bóng : Cùng chung 
sÓng nhÜng tâm tÜ, chí hÜ§ng khác nhau. 

* ñÒng sanh ÇÒng tº : sÓng ch‰t có nhau.

*  ñÒng tâm h®p l¿c : cùng m¶t lòng, cùng chung 
sÙc làm m¶t viŒc.

* ñÒng tâm nhÃt trí : cùng m¶t lòng, cùng m¶t chí 
hÜ§ng.

* ñÒng thanh tÜÖng Ùng, ÇÒng khí tÜÖng cÀu : tính 
tình  giÓng nhau thì  k‰t  bån v§i  nhau,  chí  hÜ§ng giÓng 
nhau thì dÍ cùng nhau mÜu s¿.

* ñÒng tÎch ÇÒng sàng : cùng chung chi‰u, chung 
giÜ©ng. Nghïa bóng : Quan hŒ kh¡ng khít gi»a hai ngÜ©i 
thân.
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*  ñ¶ng phòng hoa chúc : ÇuÓc hoa trong phòng 
cûa v® chÒng m§i cÜ§i. Nghïa bóng : Quan hŒ chæn gÓi 
cûa v® chÒng trong Çêm tân hôn. 

* ñÖn phÜÖng Ç¶c mã : m¶t mình m¶t ng¿a. Nghïa 
bóng :  Hành Ç¶ng m¶t  mình,  không có s¿ h‡ tr®  cûa 
ngÜ©i khác. 

* ñÙc næng th¡ng sÓ : ñÙc hånh thay Ç° sÓ mŒnh.

* ñÙc tr†ng, quÌ thÀn kinh : ÇÙc hånh là quan tr†ng, 
ma quÌ thÀn thánh cÛng phäi s®.

*  Giä nhân giä nghïa : làm ra vÈ con ngÜ©i lÜÖng 
thiŒn Ç‹ che ÇÆy dã tâm, Çê tiŒn.

* Gian phu dâm phø : hång Çàn ông, Çàn bà dâm 
dãng, ngoåi tình v§i nhau.

* Gian thÀn t¥c tº : Hång ngÜ©i bÃt trung bÃt hi‰u.

* Giang sÖn cÄm tú : sông núi ÇËp Çë nhÜ gÃm vóc.

*  GiÜÖng Çông kích  tây :  lØa  dø  Çánh  phía  này, 
nhÜng låi Çánh ª phía khác.

* Hå hÒi phân giäi : sau này së làm sáng tÕ s¿ viŒc.

* Håi nhân nhân håi : làm håi ngÜ©i thì ngÜ©i së làm 
håi låi ta.
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* Hao binh t°n tÜ§ng : hao t°n nhiŠu binh sï, tÜ§ng 
tá.

*  Hào hoa phong nhã : thanh cao, lÎch thiŒp, tao 
nhã trong viŒc giao ti‰p v§i ngÜ©i khác.

* H¢ng hà sa sÓ : nhiŠu nhÜ cát trên sông H¢ng Hà; 
nhiŠu  vô  k‹,  không  th‹  Ç‰m  ÇÜ®c.  H¢ng  Hà  là  sông 
Gange ª ƒn ñ¶.

*  H¢ng tâm h¢ng sän : s¤n lòng Çóng góp tài sän 
vào viŒc nghïa.

* HÆu sanh khä úy : th‰ hŒ sau Çáng phøc.

* H†a h°, h†a bì nan h†a cÓt; tri nhân, tri diŒn bÃt tri 
tâm :  vë h° thì vë da h°, nhÜng khó vë ÇÜ®c xÜÖng h°; bi
‰t ngÜ©i thì bi‰t m¥t, nhÜng khó bi‰t ÇÜ®c lòng ngÜ©i.

* H†a vô ÇÖn chí, phÜ§c bÃt trùng lai : tai h†a không 
chÌ Ç‰n m¶t lÀn mà hay Ç‰n dÒn dÆp nhiŠu lÀn; ngÜ®c 
låi, phÜ§c lành có Ç‰n m¶t lÀn thì không trª låi. 

*  Hoãn binh chi k‰ : tåm hòa hoãn Ç‹ tìm phÜÖng 
sách ÇÓi phó.

* Hoån l¶, h†a l¶ : ÇÜ©ng công danh, ÇÜ©ng thäm 
h†a.
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*  Hoàng kim h¡c th‰  tâm (Hoàng kim h¡c nhân 
tâm): vàng làm cho lòng ngÜ©i trª nên Çen tÓi, xÃu xa.

*  Hoàng thiên  bÃt  phø  häo tâm nhân :  ông  Tr©i 
không phø ngÜ©i có lòng tÓt.

*  Hoånh tài  bÃt  phú :  bÃt  ng© mà ÇÜ®c cûa thì 
không giàu ÇÜ®c.

* HÒ ngôn loån ng» : nói bÆy nói bå.

* H° phø sinh h° tº : c†p cha sinh c†p con. Nghïa 
bóng : Cha là ngÜ©i hùng thì sinh con cÛng là ngÜ©i hùng.

* H° phø vô khuy‹n tº : c†p cha không th‹ sinh chó 
con ÇÜ®c. Nghïa bóng : Cha là ngÜ©i hùng không th‹ sinh 
con là ngÜ©i hèn nhát ÇÜ®c.

*  Hôn quân båo chúa : vua chúa ngu mu¶i, hung 
ác.

*  HÒn kinh phách låc : s® hãi quá nên hÒn phách 
bay Çi mÃt.

*  HÒng  nhan  båc  mŒnh  (HÒng  nhan  da  truân) : 
ngÜ©i phø n» ÇËp thÜ©ng g¥p rûi ro, bÃt hånh.

* Huynh ÇŒ nhÜ thû túc, phu thê nhÜ y phøc (Trang 
Tº ) : anh em nhÜ th‹ tay chân, v® chÒng nhÜ quÀn áo.

80



*  Huynh  ÇŒ tÜÖng tàn :  anh  em (hay  ÇÒng bào) 
chém gi‰t, sát håi lÅn nhau. 

* H»u chí cánh thành : có š chí thì dù g¥p khó khæn 
rÓt cu¶c cÛng thành công.

* H»u danh vô th¿c : có ti‰ng tæm nhÜng th¿c chÃt, 
không có gì Çáng giá.

* H»u dÛng vô mÜu : chÌ có sÙc månh mà không có 
mÜu trí.

* H»u duyên thiên lš næng tÜÖng ng¶, vô duyên dÓi 
diŒn bÃt tÜÖng phùng : có duyên v§i nhau thì dù có cách 
xa ngàn dÆm cÛng thÜ©ng tìm cách g¥p låi nhau; không 
có duyên v§i nhau thì dù m¥t ÇÓi m¥t cÛng nhÜ không 
g¥p nhau.

*  H»u h¢ng sän, vô h¢ng tâm : có cûa cäi nhÜng 
không có lòng tÓt.

*  H»u h¢ng tâm, vô h¢ng sän :  có tÃm lòng tÓt 
nhÜng không có cûa cäi.

* H»u hình h»u hoåi : có hình th‹ thì có hÜ hoåi.

*  H»u phúc tán tài, vô phúc tán mång : có phÜ§c 
mÃt tiŠn, không có phÜ§c mÃt mång.
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*  H»u s¡c vô hÜÖng : có màu s¡c ÇËp Çë nhÜng 
không có hÜÖng thÖm. Nghïa bóng : NgÜ©i Çàn bà ÇËp 
nhÜng vô duyên.

*  H»u sinh vô dÜ«ng : có sinh thành nhÜng không 
nuôi nÃng dåy d‡.

* H»u tài vô hånh : có tài næng nhÜng không có ÇÙc 
hånh.

* H»u tài vô mŒnh : có tài næng nhÜng không có sÓ 
phÆn tÓt.

* H»u thân h»u kh° : có thân thì có kh°.

* H»u thûy h»u chung : có trÜ§c có sau.

* H»u thûy vô chung : có ÇÀu nhÜng không có cuÓi. 

*  H»u xå t¿ nhiên hÜÖng : Có xå thì t¿ nhiên thÖm. 
Nghïa bóng: Có tài ÇÙc, có phÄm chÃt thì t¿ nhiên m†i 
ngÜ©i bi‰t Ç‰n.

*  ´ch k› håi  nhân :  chÌ  nghï  Ç‰n cái  l®i  cho riêng 
mình mà làm håi ngÜ©i khác.

* ´ch quÓc l®i dân : có ích cho ÇÃt nÜ§c, có l®i cho 
nhân dân.

*  Khai cÖ lÆp nghiŒp : b¡t ÇÀu gÀy d¿ng cÖ ÇÒ, 
s¿ nghiŒp.
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*  Khai  quÓc công thÀn :  ngÜ©i  có công lao gây 
d¿ng nÜ§c.

*  Khai  sÖn  phá thåch :  khai  phá rØng núi.  Nghïa 
bóng : ñ¥t nŠn móng cho m¶t công viŒc l§n hay cho 
m¶t s¿ nghiŒp l§n.

* Khai thiên lÆp ÇÎa : th©i kÿ xa xÜa, lúc m§i tåo nên 
tr©i ÇÃt.

* KhÄu huy‰t vÎ can : uÓng máu æn thŠ, máu chÜa 
khô mà Çã làm trái l©i thŠ. 

* KhÄu PhÆt tâm xà : miŒng thì nói tØ bi nhÜ l©i PhÆt 
dåy nhÜng lòng då thì Ç¶c ác nhÜ loài r¡n. 

* KhÄu tâm nhÜ nhÃt : miŒng và tÃm lòng nhÜ m¶t. 
Nghïa bóng : lòng thành thÆt.

*  KhÄu thÎ  tâm phi :  ngoài  miŒng thì  nói  phäi mà 
trong lòng låi trái ngÜ®c. Nghïa bóng : Không thành thÆt.

*  KhÄu xà tâm PhÆt : miŒng nói nh»ng l©i d» d¢n, 
Ç¶c ác nhÜ r¡n Ç¶c, nhÜng tâm ÇÎa låi tÓt nhÜ tâm PhÆt.

* Kh° tÆn cam lai : h‰t c¿c kh°, sung sÜ§ng Ç‰n.
 
* Không tiŠn khoáng hÆu (Vô ti n khoáng h u)ề ậ : trÜ§c 

chÜa tØng có, sau cÛng không có.
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* Khuynh gia båi sän : gia Çình tan nát, tài sän khánh 
kiŒt.

* Ki‰n l®i ám nhãn : thÃy l®i ích riêng thì m© m¡t.

* Kim ngân phá luÆt : vàng båc phá luÆt lŒ.

*  Kinh bang t‰ th‰ :  trông coi  viŒc nÜ§c Çem låi 
thanh bình thÎnh vÜÖng.

*  Kinh thiên Ç¶ng ÇÎa : náo Ç¶ng vang d¶i cä tr©i 
ÇÃt.

 
* Kính lão Ç¡c trÜ©ng th† : kính tr†ng ngÜ©i l§n tu°i 

¡t ÇÜ®c sÓng lâu. 

* Kính nhi viÍn chi : tôn trong, ngÜ«ng m¶ nhÜng nên 
lánh xa. Kh°ng tº nói r¢ng :"ñÓi v§i ma quÌ thÀn thánh thì  
ta nên kính tr†ng, nhÜng nên lánh xa". 

* Kÿ phùng ÇÎch thû : ÇÓi thû månh, cân tài cân sÙc.

* Lang båt kÿ hÒ : lang thang nay Çây mai Çó.

* Lao tâm kh° tÙ : nh†c lòng kh° trí.

* Lão lai tài tÆn : tu°i già Ç‰n thì tài næng cÛng mÃt 
h‰t.

 
*  Lão ô bách tu‰ bÃt nhÜ phÜ®ng hoàng sÖ sinh : 

quå già træm tu°i không b¢ng phÜ®ng hoàng m§i sinh.
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* Loan phøng hòa minh : Çôi chim loan phøng cùng 
hót. Nghïa bóng: V® chÒng hòa thuÆn.

* Long lân qui phøng : bÓn con vÆt linh thiêng: rÒng, 
kÿ lân, rùa, chim phøng, ÇÜ®c th© trong các Çình mi‰u.

* L®i bÃt cÆp håi : l®i thì ít mà håi thì nhiŠu. 

* L®i bÃt tham, h†a bÃt xâm : thÃy có l®i mà không 
tham thì cái h†a không Ç‰n.

*  L¿c bÃt tòng tâm : muÓn làm viŒc theo š mình 
nhÜng không Çû khä næng.

* LÜ«ng møc bÃt ÇÒng, tâm bÃt chính : Çôi m¡t nhìn 
không cân ÇÓi thì lòng då cÛng không ngay th£ng.

* Mã Çáo thành công : thành công nhanh chóng.

*  Mai  cÓt  bÃt  mai  danh :  chôn ÇÜ®c xÜÖng chÙ 
không  vùi  ÇÜ®c  danh  d¿.  Nghïa  bóng  :  Thà  ch‰t  chÙ 
không chÎu Ç‹ danh d¿ bÎ chôn vùi.

* Mai danh Än tích : sÓng Än dÆt, không cho ai bi‰t 
tung tích mình.

*  Mãn nguyŒt khai hoa : ÇÀy tháng hoa nª. Nghïa 
bóng : ñàn bà Ç‰n kÿ sinh con.
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* Mãnh h° nan ÇÎch quÀn hÒ : m¶t con c†p d» khó 
ÇÎch n° m¶t Çàn cáo.

* Môn Çæng h¶ ÇÓi : cûa cäi, nhà cºa cûa hai gia 
Çình ngang nhau. Nghïa bóng : Hai gia Çình thông gia 
phäi có ÇÎa vÎ trong xã h¶i ngang nhau, cûa cäi, tài sän 
tÜÖng ÇÜÖng.

* Møc hå vô nhân : dÜ§i m¡t không có ngÜ©i. Nghïa 
bóng : thái Ç¶ khinh ngÜ©i.

* MÜu ma chÜ§c quÌ : mÜu k‰ xäo quyŒt.

* MÜu s¿ tåi nhân, thành s¿ tåi thiên : con ngÜ©i mÜu 
tính m†i s¿ viŒc, nhÜng k‰t quä tÓt låi do ông Tr©i ÇÎnh.

* Nam nhi chí khí : khí phách cûa ngÜ©i Çàn ông.

* Nam nhi Ç¡c chí : Ü§c nguyŒn cûa ngÜ©i Çàn ông 
Çã ÇÜ®c th¿c hiŒn.

* Nam n» th† th† bÃt thân : Çàn ông Çàn bà không 
nên gÀn nhau vì n‰u gÀn nhau Ç‹ nÄy sinh tà š.

*  Nam thanh n»  tú :  trai  gái  trÈ  ÇËp,  thanh lÎch. 
Nghïa bóng: XÙng Çôi vØa lÙa.

* Nam th¿c nhÜ h°, n» th¿c nhÜ miêu : trai æn nhÜ 
c†p, gái æn nhÜ mèo.
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*  Nam tôn n» ty (Nam quš n» tiŒn)  :  Çàn ông là 
ngÜ©i Çáng quš tr†ng, Çàn bà là ngÜ©i ty tiŒn. (Theo quan 
niŒm cûa ngÜ©i Trung Hoa ngày xÜa). 

*  Nam vô tºu nhÜ kÿ vô phong :  Çàn ông không 
uÓng rÜ®u nhÜ lá c© û rû vì không có gió.

* Ngao du sÖn thûy : du lÎch ng¡m cänh thiên nhiên 
sÓng núi.  

*  Nghïa bÃt dung tình : vì nghïa, không vì tình cäm 
riêng tÜ.

 
*  Ng†c bÃt trác bÃt thành khí: ng†c không mài thì 

không th‹ thành ÇÒ dùng ÇÜ®c. Nghïa bóng : Con ngÜ©i 
phäi  ÇÜ®c  rèn  luyŒn  thì  m§i  thành  con  ngÜ©i  h»u  ích 
ÇÜ®c.

 
*  Ngôn hành bÃt nhÃt : l©i  nói và viŒc làm không 

giÓng nhau.
 
* Ngôn sª bÃt tri, tri sª bÃt ngôn : nói mà không bi‰t, 

bi‰t mà không nói.

* NgÜu tÀm ngÜu, mã tÀm mã : trâu tìm trâu, ng¿a 
tìm ng¿a. Nghïa bóng : Nh»ng kÈ xÃu tìm låi v§i nhau.

*  Nhàn cÜ vi bÃt thiŒn : nhàn r‡i thÜ©ng hay nghï, 
hay làm nh»ng viŒc không tÓt.

87



*  Nhân bÃt h†c bÃt tri lš : ngÜ©i không có h†c thì 
không hi‹u ÇÜ®c lš lë phäi trái. 

* Nhân chi sÖ tánh b°n thiŒn : bän chÃt con ngÜ©i 
khi m§i sinh là tÓt lành.

* Nhân ÇÎnh th¡ng thiên : š chí cûa con ngÜ©i có th‹ 
th¡ng ÇÜ®c thiên mŒnh.

* Nhân hiŠn tåi måo : ngÜ©i hiŠn tài th‹ hiŒn trên nét 
m¥t.

* Nhân lão tâm bÃt lão : ngÜ©i già nhÜng tâm không 
già.

*  Nhân quä nhãn tiŠn :  nguyên nhân và hÆu quä 
trông thÃy  ngay trÜ§c m¡t.

* Nhân tình th‰ thái : lòng ngÜ©i, thói Ç©i.

*  Nhân vô thÆp toàn : con ngÜ©i ta không ai hoàn 
toàn tÓt ÇËp vŠ m†i m¥t.

* NhÆp gia tùy tøc : vào sinh sÓng trong m¶t gia Çình 
nào Çó thì phäi tuân theo lÓi sÓng, tÆp quán nÖi Çó.

* NhÆp gia vÃn húy, nhÆp quÓc vÃn tøc : vào nhà ai 
thì phäi hÕi tên Ç‹ tránh phåm húy; vào m¶t nÜ§c nào thì 
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phäi tìm hi‹u phong tøc nÜ§c Çó Ç‹ sinh sÓng cho phù 
h®p v§i dân ÇÎa phÜÖng.

* NhÆp giang tùy khúc : con thuyŠn trên sông phäi 
lèo lái tùy theo khúc sông. Nghïa bóng : Con ngÜ©i phäi 
d¿a vào hoàn cänh mà sinh sÓng cho phù h®p. 

*  NhÃt anh hùng, nhÎ cÓ cùng: hai hång ngÜ©i có 
th‹ làm ÇÜ®c nh»ng viŒc phi thÜ©ng: thÙ nhÃt là kÈ anh 
hùng; thÙ Ç‰n là ngÜ©i nghèo Çói cùng c¿c. 

*  NhÃt bän vån l®i : m¶t vÓn muôn vån l©i. Nghïa 
bóng : ñÀu tÜ ít vÓn nhÜng lãi rÃt nhiŠu.

* NhÃt canh trì, nhì canh viên, tam canh ÇiŠn: muÓn 
thu hoåch nhiŠu thì Çào ao nuôi cá, thÙ Ç‰n là làm vÜ©n, 
thÙ ba là làm ru¶ng.

*  NhÃt cÆn thÎ, nhÎ cÆn giang : thÙ nhÃt là làm æn, 
sinh sÓng gÀn ch®, thÙ nhì là ª gÀn sông tiŒn l®i cho viŒc 
Çi låi.

*  NhÃt cº lÜ«ng tiŒn : chÌ làm viŒc m¶t lÀn mà k‰t 
quä giäi quy‰t ÇÜ®c luôn viŒc khác.

* NhÃt ki‰n chung tình : g¥p m¶t lÀn mà thÜÖng yêu 
mãi mãi.

* NhÃt ki‰n vi ki‰n : Çã thÃy m¶t lÀn coi nhÜ Çã thÃy.
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* NhÃt nam vi‰t h»u, thÆp n» vi‰t vô : sinh ÇÜ®c m¶t 
trai  ÇÜ®c g†i  là  có con,  sinh  ÇÜ®c mÜ©i  gái  xem nhÜ 
không có con.

* NhÃt  nghŒ tinh  nhÃt  thân vinh :  Tinh  thông m¶t 
nghŠ thì có th‹ sÓng sung sÜ§ng suÓt Ç©i.

* NhÃt ngôn kš xuÃt, tÙ mã nan truy : m¶t l©i nói ra, 
dù cho có bÓn ng¿a cÛng khó mà Çu°i kÎp.

* NhÃt nhÆt tåi tù, thiên thu tåi ngoåi : m¶t ngày ª tù 
xem b¢ng nghìn næm sÓng tự do.

*  NhÃt nhÆt thanh nhàn, nhÃt nhÆt tiên : m¶t ngày 
ÇÜ®c thanh nhàn là m¶t ngày sung sÜ§ng nhÜ tiên.

*  NhÃt sï, nhì nông, tam công , tÙ cÓ : thÙ nhÃt là 
h†c sï, thÙ nhì là làm ru¶ng, thÙ ba là làm th®, thÙ tÜ là 
làm thuê.

* NhÃt sÖn bÃt tàng nhÎ h° : hai con c†p không th‹ 
cùng sÓng chung trong m¶t khu rØng. Nghïa bóng : Hai 
ngÜ©i tài giÕi không th‹ sinh hoåt trong cùng m¶t công 
viŒc.

* NhÃt s¿ suy vån s¿ : bi‰t ÇÜ®c m¶t viŒc thì có th‹ 
suy ra nhiŠu s¿ viŒc khác.

* NhÃt s¿ thiŒn, vån s¿ lành : làm m¶t viŒc thiŒn së 
ÇÜ®c vån ÇiŠu lành.
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* NhÃt thû nhÎ vï : ngon nhÃt là cái ÇÀu, thÙ nhì là cái 
Çuôi. 

* NhÃt túy giäi vån sÀu : say rÜ®u quên h‰t m†i buÒn 
kh°.

* NhÃt t¿ vi sÜ, bán t¿ vi sÜ: hÍ ai day mÎnh m¶t ch» 
hay nºa ch» cÛng là thÀy cûa mình.

*  NhÃt tÜ§ng công thành, vån cÓt khô :  m¶t ông 
tÜ§ng làm nên công trång thì xÜ§ng máu cûa bi‰t bao 
nhiêu chi‰n sï Çã phäi hy sinh.

 
*  Nhi n» thÜ©ng tinh, anh hùng khí Çoän : tình yêu 

cûa nhi n» làm mÃt khí phách cûa kÈ anh hùng.

*  N¶i bÃt xuÃt, ngoåi bÃt nhÆp : trong không ÇÜ®c 
ra, ngoài không ÇÜ®c vào; c¡t ÇÙt m†i liên hŒ gi»a bên 
trong và bên ngoài.

*  N¶i công ngoåi kích : trong Çánh ra, ngoài Çánh 
vào.

* N» thÆp tam, nam thÆp løc : con gái mÜ©i ba tu°i, 
con trai mÜ©i sáu tu°i xem nhÜ Çã trÜªng thành có th‹ 
d¿ng v® gä chÒng ÇÜ®c (Quan niêm cûa các cø ngày 
xÜa).

* Oai (uy) phong lÅm liŒt : trang nghiêm, hùng dÛng.
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*  Oan gia gia trä, oan tình tình vÜÖng : gia Çình bÎ 
oan trái thì gia Çình phäi trä thù, tình yêu oan trái thì së 
vÜ§ng víu lâu dài.

* Oan oan tÜÖng báo, di hÆn miên miên : bÎ oan thì 
phäi trä thù, gi» låi hÆn thù nó së kéo dài mãi mãi.

* Ôn cÓ tri tân : ôn låi ki‰n thÙc cûa ngÜ©i xÜa Ç‹ bi
‰t ÇÜ®c cái m§i.

* Phá gia chi tº : ÇÙa con hÜ làm t°n håi Ç‰n danh 
giá gia Çình.

* Phách låc hÒn phiêu (Phách låc hÒn kinh) : quá s® 
häi, hÒn phách bay mÃt.

* Phàm phu tøc tº : hång ngÜ©i tÀm thÜ©ng, thô l‡, 
tøc t¢n.

*  Pháp bÃt vÎ thân : pháp luÆt không vì ngÜ©i thân 
mà thay Ç°i.

* Phi c° bÃt thành kim : không có xÜa thì không th‹ 
có nay ÇÜ®c.

* Phi thÜÖng bÃt phú : không làm nghŠ buôn bán thì 
không th‹ giàu có ÇÜ®c.
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*  Phiêu båt giang hÒ : nay Çay mai Çó, không có 
ch‡ ÇÎnh cÜ.

*  Phong lÜu phú quš : cu¶c sÓng thänh thÖi, nhàn 
nhã, giàu sang.

*  Phu quš phø vinh  : chÒng ÇÜ®c giàu sang thì v® 
ÇÜ®c danh giá.

* Phu xÜ§ng phø tùy : chÒng ÇŠ xÜ§ng, v® làm theo.

* Phú bÃt nhân, bÀn bÃt nghïa : ngÜ©i giàu coi tr†ng 
cûa cäi, thÜ©ng không bi‰t thÜÖng ngÜ©i; kÈ nghèo khó 
không có ÇiŠu kiŒn báo nghïa mà trª thành bÃt nghïa.

* Phú quš Ça nhân h¶i, bÀn cùng thân thích ly : giàu 
sang thì nhiŠu ngÜ©i tìm Ç‰n, nghèo nàn thì bà con cÛng 
xa. 

*  Phú quš sinh lÍ nghïa, bÀn cùng sinh Çåo t¥c : 
giàu sang sinh nghi lÍ, phép t¡c, nghèo nàn sinh làm bÆy, 
trái pháp luÆt.

* Phù h¶ Ç¶ trì : che chª, giúp Ç«.

*  Phø mÅu tÒn bÃt khä viÍn du : khi cha mË còn 
sÓng, không th‹ bÕ cha mË mà Çi xa.

* Phø nhân nan hóa : Çàn bà khó giáo hóa. 
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* Phø trái tº hoàn, tº trái phø bÃt can : n® cûa cha 
thì con phäi trä, n® cûa con thì cha không phäi trä.

* Phø tØ, tº hi‰u : cha nhân tØ, con hi‰u thäo.

* Phø tº tình thâm : tình nghïa cha con vô cùng l§n 
lao, sâu n¥ng.

* Phúc bÃt trùng lai, h†a vô ÇÖn chí : cái phÜ§c Ç‰n 
m¶t lÀn, thÜ©ng không trª låi lÀn khác n»a; trái låi, tai h†a 
không chÌ Ç‰n m¶t lÀn, thÜ©ng hay Ç‰n dÒn dÆp nhiŠu 
lÀn.

 
*  Phúc Ç£ng hà sa : phúc ÇÙc nhiŠu nhÜ cát trên 

sông.

*  Phúc ÇÙc khán tº tôn : muÓn bi‰t nhà có phÜ§c 
ÇÙc hãy xem con cháu vÜ®ng hay suy.

* Phúc ÇÙc tåi mÅu : con cái ÇÜ®c hÜªng phúc l¶c 
là nh© ngÜ©i mË ÇÙc Ç¶.

* Quá møc bÃt vong : nhìn thÃy nhiŠu lÀn thì không 
bao giò quên.

* Quá ngôn bÃt hành : nói nhiŠu mà không làm.

* Quä báo nhãn tiŠn : s¿ Çáp låi ÇiŠu ác hay ÇiŠu 
thiŒn hi‹n hiŒn ngay trÜ§c m¡t. 
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*  Quan cao l¶c hÆu : làm quan càng chÙc cao, 
càng nhiŠu b°ng l¶c.

*  Quan nhÃt th©i, dân vån Çåi : làm quan chÌ có 
m¶t th©i, còn làm dân mãi mãi là dân.

*  Quan pháp vô thân : pháp luÆt không phÆn biŒt 
ngÜ©i thân hay ngÜ©i không quen bi‰t.

* Quang minh chính Çåi : rõ ráng, không mÖ hÒ, m© 
ám.

* Quân tº Än hình, ti‹u nhân l¶ tÜ§ng : ngÜ©i có tài 
ÇÙc thÜ©ng khiêm tÓn, kÈ bÃt tài hay khoe khoang. 

* Quân tº gian nan, hÒng nhan båc phÆn : ngÜ©i có 
tài  ÇÙc  thÜ©ng hay  g¥p gian  truân,  ngÜ©i  con gái  có 
nhan s¡c hay g¥p cänh ng¶ vÃt vä, khó khæn, kh° sª.

* Quân tº nhÃt ngôn : ngÜ©i quân tº thì chÌ nói m¶t 
lÀn,  không thay ÇÒi.

*  Quân  tº  th¿c  vô  cÀu  bão :  ngÜ©i  quân  tº  æn 
không cÀn æn nhiŠu.

*  QuÀn hÒ bÃt nhÜ Ç¶c h° : m¶t bÀy cáo không 
månh b¢ng m¶t con c†p.

*  QuÀn ngÜ tranh  th¿c :  Çàn  cá  tranh  nhau  æn. 
Nghïa  bóng:  B†n  ngÜ©i  tham quyŠn  cÓ  vÎ,  tranh  dành 
nhau Ç aị  vị, quyŠn l®i.
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* QuÓc dï dân vi bän, dân dï th¿c vi tiên : nÜ§c lÃy 
dân làm tr†ng, dân lÃy viŒc æn uÓng làm ÇÀu.

*  QuÓc gia hÜng vong, thÃt phu h»u trách : nÜ§c 
nhà  thÎnh  hay  suy,  ngÜ©i  thÜ©ng  dân  cÛng  có  trách 
nhiŒm.

 
*  QuÓc gia h»u s¿, thÃt phu h»u trách : nÜ§c nhà 

g¥p  khó  khæn,  ngÜ©i  thÜ©ng  dân  cÛng  phäi  có  trách 
nhiŒm.

* QuÓc h»u quÓc pháp, gia h»u gia quy : nhà nÜ§c 
có pháp luÆt, gia Çình có phép t¡c.

*  QuÓc s¡c thiên hÜÖng :  ngÜ©i  phø n» xinh ÇËp 
tuyŒt v©i.

*  Quš  hÒ  tinh,  bÃt  quš hÒ Ça :  cái  Çáng quš  là 
phÄm chÃt, không phäi có thÆt nhiŠu.

* Quš nhân phù tr® : ÇÜ®c ngÜ©i tÓt che chª, giúp 
Ç« lúc khó khæn.

*  QuyŠn huynh th‰ phø  :  lÃy quyŠn làm anh thay 
m¥t cha lo công viŒc trong gia Çình.

* Sát nhân giä tº : gi‰t ngÜ©i phäi ÇŠn mång.
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* S¡c bÃt ba Çào dÎ nÎch nhân : nhan s¡c ngÜ©i phø 
n» không nhÜ sóng v‡, nhÜng làm cho nhiŠu ngÜ©i say 
mê.

* Sï, nông, công, thÜÖng : ngÜ©i trí thÙc, nhà nông, 
ngÜ©i làm th®, ngÜ©i buôn bán. BÓn giai cÃp cûa nÜ§c ta 
trong xã h¶i ngày xÜa.

*  Sinh cÖ lÆp nghiŒp : sinh sÓng, làm æn °n ÇÎnh ª 
m¶t nÖi nào Çó.

* Sinh h»u hån, tº vô kÿ : Ç©i sÓng có gi§i hån, cái 
ch‰t không bi‰t trÜ§c ÇÜ®c.

* Sinh kš tº qui : sÓng là ª tåm, ch‰t là trª vŠ chÓn 
cÛ cûa mình. 

* Sinh lão bŒnh tº : sinh ra, già nua, bŒnh hoån, ch
‰t. Nghïa bóng: LuÆt t¿ nhiên cûa m¶t ki‰p ngÜ©i.

* Sinh ly tº biŒt : lúc sÓng m‡i ngÜ©i ª m¶t nÖi, Ç‰n 
khi ch‰t là mãi mãi xa nhau.

* Sinh nghŠ tº nghiŒp : sÓng nh© nghŠ nghiŒp cûa 
mình, nhÜng ch‰t cÛng do nghŠ nghiŒp Çó gây ra.

* Sinh vô gia cÜ, tº vô ÇÎa táng : sÓng không có nhà 
ª, ch‰t không có ÇÃt chôn.

* Song h° phân tranh, nhÃt h° tº vong : hai con c†p 
Çánh nhau, th‰ nào cÛng có m¶t con ch‰t.
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* SÖn cùng thûy tÆn : cuÓi rØng núi, cuÓi dòng sông. 
Nghïa bóng : NÖi xa xôi, hÈo lánh.

* SÖn hào häi vÎ : nh»ng món æn ngon, quš, hi‰m lÃy 
ÇÜ®c trong rØng hay ngoài bi‹n cä.

* SÖn lam chÜ§ng khí : khí Ç¶c ª vùng núi rØng.

* Tä phù h»u bÆt : ÇÜ®c giúp Çª tØ m†i phía.

* Tä xung h»u Ç¶t : ÇÓi phó, chÓng Ç« m†i phía.
 
* Tài cao ÇÙc tr†ng : có tài næng và có Çåo ÇÙc.
 
* Tài sÖ trí thi‹n : tài næng, trí tuŒ còn non y‰u, nông 

cån. 

*  Tài thÜ®ng phân minh, thÎ trÜ®ng phu : ngÜ©i bi‰t 
tính toán minh båch vŠ tiŠn båc cÛng là kÈ trÜ®ng phu.

* Tài tº Ça cùng, anh hùng Ça nån : ngÜ©i có tài hay 
g¥p nhiŠu khÓn khæn, kÈ hào kiŒt hay g¥p hoån nån.

* Tài tº giai nhân : trai tài gái s¡c.

*  Tåi gia tòng phø, xuÃt giá tòng phu, phu tº tòng 
tº : ª nhà thì chæm sóc cha; Çi lÃy chÒng thì chæm sóc 
chÒng; chÒng ch‰t thì chæm sóc nuôi nÃng con. 
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* Tam Çåi ÇÒng ÇÜ©ng : ba Ç©i: ông bà, cha mË và 
con cái cÛng sÓng chung trong m¶t nhà. 

*  Tam hÒn thÃt phách : ba hÒn bäy vía (ñàn ông 
bäy vía, Çàn bà chín vía).

*  Tam nam bÃt phú, tÙ n» bÃt bÀn : m¶t gia Çình 
sinh ba trai thì không th‹ giàu có ÇÜ®c; trái låi, n‰u sinh 
ÇÜ®c bÓn gái thì không bao gi© nghèo.

*  Tam ngu thành hiŠn : ba ngÜ©i ngu dÓt h®p låi 
thành ngÜ©i khôn.

* Tam sao thÃt b°n : ba lÀn sao chép thì không còn 
giÓng bän gÓc n»a.

* Tam thÆp løc k‰, tÄu vi thÜ®ng sách : ba mÜÖi sáu 
chÜ§c, thì trÓn chåy là chÜ§c hay nhÃt (36 mÜu chÜ§c 
cûa ngÜ©i Trung Hoa).

*  Tam tòng tÙ ÇÙc : Tam tòng là tåi gia tòng phø, 
xuÃt giá tòng phu, phu tº tòng tº. TÙ ÇÙc là công, dung, 
ngôn, hånh. 

* Tang ÇiŠn thÜÖng häi : ru¶ng dâu bi‰n thành bi‹n. 
Nghïa bóng: cu¶c Ç©i thay Ç°i.

* Táng tÆn lÜÖng tâm : mÃt h‰t tình ngÜ©i.

* Tåo thiên lÆp ÇÎa : tåo d¿ng ra tr©i ÇÃt.
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* Tâm ÇÀu š h®p : vØa lòng h®p š.

* Tâm thÀn bÃt ÇÎnh : tinh thÀn không ÇÜ®c ổn ÇÎnh.

* TÀm chÜÖng trích cú : sÜu tÀm các bài thÖ và trích 
dÅn các câu væn cûa ngÜ©i xÜa.

* Tân thú bÃt nhÜ viÍn quy : v® m§i cÜ§i không b¢ng 
Çi xa vŠ.

* TÆn nhân l¿c, tri thiên mang : hãy làm h‰t sÙc mình 
rÒi m§i bi‰t mŒnh tr©i. 

* TÆt ác nhÜ thù : ghét ÇiŠu ác nhÜ ghét kÈ thù.

* TŠ gia n¶i tr® : trông nom công viŒc trong gia Çình.

* Tha hÜÖng ng¶ cÓ tri : Çi xa quê nhà låi g¥p ngÜ©i 
bån cÛ.

*  Tha phÜÖng cÀu th¿c :  Çi  xa  tìm viŒc  Ç‹  ki‰m 
sÓng.

* Tham phú phø bÀn : tham giàu mà ÇÓi xº không 
tÓt v§i kÈ nghèo.

* Tham quan ô låi : quan chÙc tham nhÛng.

* Tham quyŠn cÓ vÎ : cÓ bám lÃy quyŠn hành và ÇÎa 
vÎ.
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* Tham sanh úy tº :  tham sÓng s® ch‰t.

*  Tham th¿c c¿c thân : tham æn mà làm kh° cho 
th‹ xác.

* Thanh thiên båch nhÆt : lúc ban ngày.

* Thành Ü quä quy‰t, båi Ü do d¿ : thành công nh© 
quy‰t tâm, thÃt båi vì lÜ«ng l¿ không dám làm.

* Thæng thiên Ç¶n th° : bay lên tr©i, chui xuÓng ÇÃt. 
Nghïa bóng : Có tài Än hiŒn.

* Thâm cæn cÓ Ç‰ : æn sâu, bŠn ch¥t. Nghïa bóng : 
Khó lòng thay Ç°i.

*  Thâm sÖn cùng cÓc : núi sâu hang cùng. Nghïa 
bóng : NÖi xa xôi, hoang v¡ng.

* ThÆm cÃp chí nguy : h‰t sÙc nguy cÃp.

*  Thân b¢ng cÓ h»u : nh»ng ngÜ©i thân thu¶c, bè 
bån thân thi‰t.

* Thân cô th‰ cô : cô ÇÖn, không có th‰ l¿c. Nghïa 
bóng : Không nÖi nÜÖng t¿a.

*  Thân lão, tâm bÃt lão : cái thân xác thì Çã già, 
nhÜng tâm hÒn låi không già.
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* Thân tº danh bÃt tº : th‹ xác ch‰t ÇÜ®c, nhÜng ti
‰ng thÖm không bao gi© ch‰t.

* ThÀn kinh qu› khÓc : thÀn khi‰p sÖ, qu› phäi khóc.

* ThÆp tº nhÃt sinh : Sušt ch‰t, gÀn ch‰t.

* ThÃt Çiên bát Çäo : tình trång lao Çao, khÓn ÇÓn.

* ThÃt nhân ác ÇÙc : Ç¶c ác, tàn nhÅn.

* ThÃt thÆp c° lai hy : (ngày xÜa) ngÜ©i sÓng Ç‰n 
bäy mÜÖi tu°i rÃt hi‰m.  

*  ThŒ häi minh sÖn : l©i thŠ nguyŠn có bi‹n cä, núi 
non chÙng giám.

* Thi ân bÃt cÀu báo : làm Ön cho m¶t ngÜ©i nào thì 
ÇØng mong h† trä Ön cho mình.

* Thiên bÃt dung gian : ông Tr©i không dung thÙ kÈ 
gian tham.

* Thiên bi‰n vån hóa : ngàn vån cách bi‰n hóa.

* Thiên binh vån mã : nhiŠu lính nhiŠu ng¿a.

*  Thiên cÖ bÃt khä lÆu :  viŒc cûa ông Tr©i  không 
ÇÜ®c ti‰t l¶.
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* Thiên duyên kÿ ng¶ : bÃt ng© g¥p nhau mà thành 
v® thành chÒng là do Tr©i ÇÎnh.

*  Thiên duyên tiŠn ÇÎnh : thành v® chÒng là do Tr©i 
ÇÎnh trÜ§c.

* Thiên ÇÎa h»u tình : tr©i ÇÃt có cäm tình.

* Thiên hình vån trång : nhiŠu hình dång khác nhau.

* Thiên niên bÃt toåi : ngàn næm không thÕa mãn.

* Thiên niên vån Çåi : nghin næm, muôn Ç©i. Nghïa 
bóng : V»ng bŠn mãi mãi.

*  Thiên tài quÓc s¡c : ngÜ©i Çàn ông tài ba l‡i låc 
tÜÖng xÙng v§i ngÜ©i phø n» ÇËp tuyŒt v©i. 

* Thiên täi nhÃt thì : nghìn næm m§i có m¶t lÀn.

* Thiên th©i, ÇÎa l®i, nhân hòa : Çúng lúc, l®i th‰, h®p 
lòng ngÜ©i. (Ba y‰u tÓ bäo Çäm th¡ng l®i).

* ThiŒn giä thiŒn lai : ngÜ©i làm viŒc tØ thiŒn së g¥p 
ÇiŠu thiŒn.

* Th† ân måc khä vong : chÎu Ön m¶t ngÜ©i nào thì 
ÇØng quên h†.

*  ThÕa chí tang bÒng : ThÕa chí là hài lòng; tang 
bÒng là cung làm b¢ng g‡ dâu, tên làm b¢ng cÕ bÒng. 
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Nghïa bóng : hài lòng chí nguyŒn cûa ngÜ©i con trai Çi 
kh¡p bÓn phÜÖng tr©i.

* Thông kim bác c‡ : hi‹u bi‰t cä nh»ng s¿ viŒc Ç©i 
này, cÛng nhÜ nh»ng s¿ viŒc Ç©i xÜa. Nghïa bóng : ki‰n 
thÙc r¶ng, uyên bác.

* Thông minh dïnh ng¶ : thông minh, kháu khÌnh.

* Th©i th‰ tåo anh hùng : hoàn cänh xã h¶i tåo cho 
ngÜ©i thÜ©ng có th‹ trª thành ngÜ©i làm ÇÜ®c viŒc phi 
thÜ©ng.

*  ThuÀn phong mÏ tøc :  phong tøc tÆp quán tÓt 
ÇËp.

*  ThuÆn thiên hành Çåo : thuÆn theo Çåo tr©i  mà 
hành xº.

*  Thûy chung nhÜ nhÃt : trÜ§c sau nhÜ m¶t. Nghïa 
bóng : không thay Ç°i š ki‰n.

* Thûy lÜu tåi hå : nÜ§c chäy vào ch‡ thÃp.

* Th¿c bÃt tri kÿ vÎ : æn ch£ng bi‰t ngon hay dª.

* Th¿c møc sª thÎ : nhìn thÃy tÆn m¡t.

* Th¿c s¿ cÀu thÎ : s¤n sàng nghe l©i góp š cûa m†i 
ngÜ©i.

104



*  Th¿c túc binh cÜ©ng : có lÜÖng th¿c dÒi dào thì 
quân Ç¶i hùng månh.

*  ThÜ®ng bÃt chính, hå t¡c loån :  ngÜ©i  cÃp trên 
làm bÆy thì ngÜ©i cÃp dÜ§i së làm loån.  

* ThÜ®ng hành hå hiŒu : ngÜ©i trên phäi làm gÜÖng 
tÓt Ç‹ cho ngÜ©i dÜ§i noi theo.

* ThÜ®ng l¶ bình an : Çi ÇÜ©ng ÇÜ®c bình yên vô s¿. 

*  Tích cÓc phòng cÖ, tích y phòng hàn : d¿ tr» lúa 
gåo phòng khi dói , d¿ tr» áo quÀn phòng khi lånh.

* Tích thiŒn phùng thiŒn, tích ác phùng ác : ª hiŠn 
g¥p lành, ª ác g¥p ác.

* Tích ti‹u thành Çåi : gom góp nhÕ trª thành l§n.

*  Tiên h†c lÍ, hÆu h†c væn : trÜ©c h‰t phäi h†c lÍ 
nghïa, sau m§i h†c Ç‰n væn chÜÖng.

* Tiên tŠ gia, hÆu trÎ quÓc : trÜ§c h‰t phäi bi‰t chæm 
lo viŒc gia Çình, sau m§i lo viŒc nÜ§c.

* Tiên trách k›, hÆu trách nhân : t¿ nhÆn xét vŠ mình 
trÜ§c, rÒi sau m§i trách móc ngÜ©i khác.

*  Ti‰n thoái lÜ«ng nan : t§i cÛng khó, lui cÛng khó. 
Nghïa bóng : Ç¡ng Ço, do d¿. 
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* TiŠn hÆu bÃt nhÃt : trÜ§c sau không giÓng nhau.

*  TiŠn hô hÆu ºng : Çàng trÜ§c có ngÜ©i hô hoán, 
Çàng sau có ngÜ©i ûng h¶. Nghïa bóng: ngÜ©i có chÙc 
phÆn khi di chuy‹n thì Çàng trÜ§c có ngÜ©i dËp ÇÜ©ng, 
Çàng sau có ngÜ©i bào vŒ.

*  TiŠn s¿ bÃt vong hÆu s¿ chi sÜ: không quên viŒc 
trÜ§c (lÎch sº) së là thÀy viŒc sau.

*  TiŠn träm hâu tÃu : chém ÇÀu m¶t kÈ phåm t¶i 
nào Çó, sau m§i tâu cho vua bi‰t.

* Ti‹u nhân Ç¡c chí : kÈ tÀm thÜ©ng thích thú  trÜ§c 
s¿ thÃt båi cûa kÈ khác hay hài lòng trÜ§c nh»ng th¡ng l®i 
cûa mình.

* Ti‹u phú do cÀn, Çåi phú do thiên : giàu có nhÕ là 
do bi‰t làm æn chuyên cÀn, giàu có l§n là do Tr©i cho.

* Ti‹u thäo trØ cæn : nh° cÕ phäi nh° tÆn gÓc.

* Tình thâm nghïa tr†ng : tình nghïa sâu ÇÆm.

*  T†a hÜªng kÿ thành : ngÒi không mà hÜªng cái 
thành quä cûa ngÜ©i khác.

* T†a th¿c bæng sÖn : ngÒi æn mãi, núi cÛng lª.

* TÓc chi‰n tÓc th¡ng : Çánh nhanh th¡ng nhanh.
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* Tôn sÜ tr†ng Çåo : kính mŠn thÀy và tôn tr†ng Çåo 
lš. 

* Tôn ti trÆt t¿ : tôn tr†ng trÆt t¿ trên dÜ§i theo ÇÎa-vÎ 
xã-h¶i hay theo quan-hŒ trong gia-t¶c.

* TÓng c¿u nghinh tân : tiÍn ÇÜa cái cÛ Çi, ti‰p Çón 
cái m§i Ç‰n.

* Trà dÜ tºu hÆu : lúc uÓng trà, lúc uÓng rÜ®u. Nghïa 
bóng : Lúc ränh r‡i.

*  Tràng giang Çåi häi : sông dài bi‹n r¶ng. Nghïa 
bóng : Nói næng hay vi‰t lách dài dòng væn t¿.

* Tri giä bÃt ngôn, ngôn giä bÃt tri : ngÜ©i bi‰t không 
nói, ngÜ©i nói låi không bi‰t.

*  Tri kÿ bÃt khä vi, nhi vi chi : bi‰t không làm ÇÜ®c 
mà cÙ làm.

* Tri túc thÜ©ng låc : bi‰t Çû thì lúc nào cÛng vui.
 
* Trí ÇÙc song toàn : vØa có tài, vØa có ÇÙc.

*  Tr†ng nghïa  khinh tài :  coi  tr†ng tình  nghïa,  coi 
thÜ©ng tiŠn tài.

* Tr†ng nghïa khinh thân : coi tr†ng nhân nghïa hÖn 
cä bän thân cûa mình.
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*  Trung ngôn nghÎch nhï : l©i nói th£ng làm trái tai 
ngÜ©i nghe.

* TrÜ©ng sinh bÃt tº : sÓng lâu, không ch‰t.

* Tu nhân tích ÇÙc : æn ª hiŠn lành, nhân ÇÙc.

*  Tu thân, tŠ gia, trÎ quÓc, bình thiên hå : sºa mình 
thành con ngÜ©i tÓt, chæm nom viŒc gia Çình, Çem tài 
næng phøc vø cho ÇÃt nÜ§c, Çem låi bình yên cho m†i 
ngÜ©i.

* Tùy cÖ Ùng bi‰n : tùy theo hoàn cänh mà Ùng phó.

* TuyŒt s¡c giai nhân : ngÜ©i con gái ÇËp tuyŒt v©i.

*  TuyŒt th‰ giai nhân : ngÜ©i Çàn bà Çep tuyŒt v©i 
không ai sanh n°i.

* TuyŒt vô âm tín : không còn bi‰t tin tÙc gì n»a.

* TÙ cÓ vô thân : không có anh em, không có ngÜ©i 
thân, không có bån bè; cô ÇÖn.

* TÙ häi giai huynh ÇŒ : kh¡p bÓn b‹, m†i ngÜ©i ÇŠu 
là anh em. 

 
*  Tº sanh h»u mång, phú quš tåi thiên : sÓng ch‰t 

có sÓ mång, giàu sang do Tr©i ÇÎnh.

* T¿ cao t¿ Çåi : t¿ cho mình hÖn tÃt cä m†i ngÜ©i.

* T¿ c° chí kim : tØ xÜa Ç‰n nay. 108



 
*  T¿ l¿c cánh sinh : t¿ mình làm lÃy m†i công viŒc 

Ç‹ mÜu sÓng.

* TÜÖng k‰ t¿u k‰ : d¿a vào mÜu k‰ ÇÓi phÜÖng, Ç‹ 
chÓng låi ÇÓi phÜÖng.

 
* TÜÖng thân tÜÖng ái : thÜÖng yêu lÅn nhau.
 
* Tºu nhÆp ngôn xuÃt : uÓng rÜ®u vào thì l©i nói tuôn 

ra.

*  Tºu nhÆp tâm nhÜ h° nhÆp lâm : uÓng rÜ®u vào 
làm cho con ngÜ©i hung hæng nhÜ c†p vào rØng.

* Tºu tam trà nhÎ : uÓng rÜ®u Ç‰n chén thÙ ba, uÓng 
trà Ç‰n chén thÙ hai. Nghïa bóng : UÓng rÜ®u Ç‰n chén 
thÙ ba, uÓng trà Ç‰n chén thÙ hai  thì  m§i thÜªng thÙc 
ÇÜ®c hÜÖng vÎ cûa nó.

* T› thÜ®ng bÃt túc, t› hå h»u dÜ: trông lên ch£ng b
¢ng ai, trông xuÓng ch£ng ai b¢ng mình.

*  Uy  vÛ bÃt  næng khuÃt :  không chÎu  khuÃt  phøc 
trÜ§c quyŠn uy.

* Úy tº tham sinh : tham sÓng s® ch‰t.

* Ðu th©i mÅn th‰: bi‰t rõ m†i chuyŒn trên Ç©i.

* Vån Çåi chi tòng: muôn Ç©i cÛng phäi theo.
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*  Vån s¿ khªi ÇÀu nan: m†i viŒc b¡t ÇÀu ÇŠu khó 
khæn.

* Vån s¿ nhÜ š: m†i viŒc ÇŠu ÇÜ®c vØa š.

*  Vån t¶i bÃt nhÜ bÀn : không có t¶i gì Çau kh° b
¢ng t¶i nghèo.  

* Væn võ kiêm toàn : væn chÜÖng và võ nghŒ, cä hai 
ÇŠu tài giÕi.

* Vi nhân tº chi Ü hi‰u : là con ngÜ©i phäi bi‰t ch» hi
‰u.

* Vinh hoa phú quí : giàu sang danh giá.

* Vinh qui bái t° : sau khi Ç‡ Çåt, trª vŠ quê làm lÍ 
cúng bái t° tiên.

* Vinh thân phì gia : bän thân và gia Çình mình ÇÜ®c 
danh v†ng, giàu sang. 

* Vong ân b¶i nghïa : phän b¶i, không bi‰t Ön nghïa.

*  Vô ân båc nghïa : không bi‰t Ön, không còn tình 
nghïa. 

*  Vô danh ti‹u tÓt : không có ti‰ng tæm, không có 
ÇÎa vÎ trong xã h¶i.
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* Vô hoån bÃt anh hùng : không träi qua hoån nån 
thì không phäi là con ngÜ©i tài giÕi.

* Vô tâm vô tính : không quan tâm, không Ç‹ š vào 
m†i s¿ viŒc.

* Vô tham, h†a bÃt xâm : không tham lam thì tránh 
ÇÜ®c tai h†a.

* Vô thÜªng vô phåt : không có l®i mà cÛng không 
bÎ håi.

* Vô tích s¿ : vô døng, chä làm ÇÜ®c viŒc gì cä.
 
* Vô ti‹u nhân bÃt thành quân tº : không có ngÜ©i 

tÀm thÜ©ng thì không có hång ngÜ©i cao quí.

* Vô tri vô giác : không hi‹u bi‰t, không cäm xúc. 
 
* Vô tºu bÃt thành lÍ : làm lÍ mà không có rÜ®u thì 

không thành lÍ.

* Vô š vô tÙ : không có š tÙ.

*  Vu oan giá h†a : vu khÓng Ç‹ gây tai  h†a cho 
ngÜ©i khác.

* Xá t¶i vong nhân : miÍn t¶i cho các linh hồn ÇÜ®c 
vŠ thæm gia Çình trong ngày T‰t Trung Nguyên, ngày r¢m 
tháng bäy.
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*  Xuân bÃt tái lai :  mùa xuân không trª låi.  Nghïa 
bóng : tu°i trÈ qua rÒi thì không trª låi ÇÜ®c n»a. 

* XuÃt ÇÀu l¶ diŒn : xuÃt hiŒn trÜ§c m†i ngÜ©i.

* XuÃt khÄu thành chÜÖng : có tài làm væn,  làm thÖ. 

* XuÃt kÿ bÃt š : hành Ç¶ng lúc ngÜ©i ta sÖ hª.

*  XÜng hùng xÜng bá : t¿ cho mình là anh hùng, 
t¿ cho mình lãnh tø.

* XÜ§ng ca vô loåi : ngÜ©i làm ngh‹ hát xÜ§ng là 
hång ngÜ©i hèn hå. (Quan niŒm cûa các cø ngày xÜa).

* Yên bŠ gia thÃt : NgÜ©i Çàn ông Çã có v®, có con, 
có công æn viŒc làm không còn phäi lo l¡ng gì n»a.

* Yêu kiŠu mÏ lŒ : duyên dáng, ÇËp Çë.

* Y‹u ÇiŒu thanh tân : dÎu dàng, trÈ trung, ÇËp Çë. 
 
*  Y‹u tÜ§ng Çoän mŒnh : ngÜ©i có dång ÇiŒu y‰u 

§t, mÕng manh thì không sÓng lâu.

* Ý h®p tâm ÇÀu : h®p š nhau, thông cäm nhau.

*  Ý tåi ngôn ngoåi : còn có š tÜªng khác ngoài l©i 
nói, khi‰n ngÜ©i nghe phäi t¿ hi‹u. 
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