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Sự Tích Cái Yên Ngựa 
 

 

Ngày xưa có một vị quan tên là Hồ Lưu rất hung ác.  Năm 62 tuổi, ông ta chết. Diêm chúa lật sổ ra thấy 
tội trạng còn quá nặng nên bắt buộc ông ta đầu thai làm con ngựa. Ông Hồ Lưu (tức là con ngựa), lớn 
lên bị người chăn ngựa bạc đãi, thúc đầu gối vào hông, cỡi không cần yên.  Hồ Lưu buồn bã quá, nhịn 
đói không ăn cỏ, ba bốn ngày sau thì chết.   Diêm chúa nổi giận:  
 

 -  Thằng này trốn tội!  Phải đền tội cho đủ mới được trở về đây.  Tự vận như thế là ăn gian!  
 

Diêm chúa liền cho Hồ Lưu hoá thai lần nữa, đầu thai thành con chó.  Hồ Lưu tủi phận nhưng không 
dám tự vận như trước.  Anh ta nghĩ ra một kế:  "Mình cứ cắn ông chủ mình, ông chủ nổi quạu, sẽ đập 
mình chết".  Hồ Lưu thi hành như ý định. Chủ nhà ngỡ là chó điên nên đập chết.  Diêm chúa hay được, 
bèn sai quỷ sứ đánh ông Hồ Lưu 50 hèo rồi phán:  
 

-  Mày phải đầu thai trở lại.  Tội mày chưa trả hết mà mày đòi trốn hoài.  Lần này, phải đầu thai trở lại 
làm con rắn.  
 

Hồ Lưu liền bị nhốt trong ngục, bò tới bò lui.  Sau cùng anh ta khoét hang vựơt ngục. Biết rằng tự tử 
hay cắn người đều là trọng tội, anh ta bèn giả bộ bò ra ngoài, nằm giữa đường mà ngủ.  Tình cờ một 
chiếc xe ngựa chạy qua, cán rắn đứt làm đôi.   Diêm chúa mới phán rằng:  
 

-  Bấy lâu nay mi cực khổ nhiều quá rồi.  Ta không nỡ hành tội nữa.  Vậy thì mi đựơc phép đầu thai về 
dương thế để làm quan mà cai trị dân, lấy tên là Lưu Công. 
  

Lưu Công lớn lên, học hành rất giỏi, đậu thủ khoa.  Ông thường răn dạy các người làm, muốn cưỡi 
ngựa thì phải mang yên, mang nệm. Ý của ông là khuyên răn các người bên dưới nên tử tế đối với dân, 
đừng lạm dụng quyền hành thúc ép mà đau khổ dân lành. 
 

- o - 
 
TỪ KHÓ: 
 
Hung ác (cruel, ferocious, heartless): hung bạo, tàn ác, tàn nhẫn, dữ tợn, không nhân đạo  
Diêm chúa (the King of Hell):  Diêm Vương,  vua dưới âm phủ 
Tội trạng (sin, crime):  tội lỗi, lỗi lầm, vi phạm, tội ác 
Đầu thai (reincarnate):  luân hồi, tái sinh; sau khi chết sinh ra làm một người (hay vật)  khác. 
Bạc đãi (to ill-treat, to maltreat):  đối đãi (đối xử) không tốt, không tử tế  
Yên (saddle, a seat for a rider on the back of an aninmal):   ghế; chỗ ngồi cho người cỡi ngựa. 
Tự vận (to suicide, to kill oneself):  tự vẫn, tự tử, tự làm mình chết 
Tủi phận (to feel self-pity):  tủi thân, buồn cho chính bản thân mình 
Kế (plot, setup, plan):  kế h oạch, mưu kế, mưu tính, việc làm tính toán trước   
Thi hành (to carry out, to execute):  làm việc theo chỉ định  
Ngỡ  (to misbelieve, to think incorrectly):  tưởng, hiểu lầm 
Quỷ sứ (soldier/officer under the King of Hell):  Quân lính dưới âm phủ 
Hèo (cudgel, short stick used as a weapon): gậy, cây 
Phán (to order):  ra lệnh 
Ngục (prison):  tù, ngục tù 
Vượt ngục (to escape from prison):  trốn khỏi tù 
Hành tội (to punish):  phạt, trừng trị 
Mi (you, second person being addressed):  người mình đang nói chuyện (nhỏ tuổi hay kém chức vị hơn 
mình) 
Dương thế (This world, land of the living):  dương gian, thế giới mình đang sống.  Dương thế : The 
World;  Âm phủ: Hell;  Thiên Đàng: Heaven 
Quan (Officer under the King):   Người phụ giúp Vua cai trị một nước 
Cai trị (to govern, to rule):  cai quản, quản lý, trông coi  
Thủ khoa (valedictorian, highest-ranked academically):  hạng nhất về học tập 
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Lạm dụng (to abuse, to misuse):  làm việc gì quá mức, quá quyền hạn của mình 
Quyền hành  (power, authority, the right to do something):  quyền hạn, quyền lực, quyền thế, có quyền 
làm một chuyện gì đó 
Thúc ép (to force):   thúc đẩy, ép buộc, bắt, bắt ép, bắt buộc  
 

- o - 
 
CÂU HỎI ÔN TẬP: 
 
1. Tại sao ông Hồ Lưu bị đầu thai thành con ngựa khi ông chết? 
 

a. Tại vì khi sống ông hung ác đối với con ngựa 
b. Tại vì khi sống ông hung ác và có nhiều tội trạng nên Diêm Chúa bắt ông đầu thai thành con 

ngựa 
c. Tại vì ông xin Diêm Chúa được đầu thai thành con ngựa 
d. Tại vì Diêm Chúa thấy dương thế không có nhiều ngựa 

 
2. Ông Hồ Lưu (tức là con ngựa), bị bạc đãi tại vì: 
  

a. Không được cho đủ cỏ để ăn đến chết đói 
b. Bị người cỡi ngựa thúc đầu gối vào hông  
c. Bị người cỡi ngựa đánh bằng roi 
d. Bị người cỡi ngựa cỡi không có yên 
e. (b) và (d) 
f. (a) và (d) 

 
3.  Tại sao Diêm Chúa nổi giận khi ông Hồ Lưu (tức là con ngựa) chết vì đói? 
 

a. Vì ông Hồ Lưu bị người chăn ngựa bạc đãi không cho ăn cỏ đầy đủ 
b. Vì ông Hồ Lưu vẫn còn hung ác không cho người chăn ngựa cỡi bằng yên 
c. Vì ông Hồ Lưu trốn tội, ăn gian tự nhịn đói chết để không làm ngựa nữa 
d. (b) và (c) 

 
4. Khi ông Hồ Lưu (tức là con ngựa) chết đói và đầu thai lần thứ hai thành con chó, ông buồn bã và tủi       
phận tự vận bằng cách: 
 

a. Nhịn đói mà chết 
b. Nằm ngủ giữa đường bị xe ngựa cán chết 
c. Giã  bộ làm chó điên cắn chủ và bị đập chết 
d. Không cho chủ cỡi bằng yên nên bị đập chết 
e. Chọc cho quỷ sứ giận đánh 50 hèo cho đến chết 

 
5. Sau khi ông Hồ Lưu đầu thai lần thứ 3 thành con rắn, ông: 
 

a. Khoét hang vượt ngục, cắn người và bị đập chết 
b. Cắn chủ và bị đập chết 
c. Bị Diêm Chúa sai quỷ sứ đánh 50 hèo cho đến chết 
d. Giã bộ ngủ giữa đường bị xe ngựa cán chết 
e. Nằm ngủ giữa đường bị ngựa chạy ngang đạp chết  

 
6.  Sau khi ông Hồ Lưu (trong thân con rắn) chết, Diêm Chúa cho ông Hồ Lưu đầu thai lần thứ 4 thành: 
 

a. Con người 
b. Con ngựa, và ra lệnh cho mọi người phải cỡi ngựa có yên 
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c. Con chó, và ra lệnh cho chủ không được đánh đập con chó 
d. Con chó, đặt tên là Lưu Công 
e. Làm quan và cai trị dân 
f. Đổi tên thành Lưu Công 
g. (a) và (e) 
h. (b) và (f) 
i. (c) và (f) 
j. (a), (e) và (f) 

 
8.  Đúng hay sai: 
 
Ông Lưu Công là một vị quan rất hung ác, khi ông ta chết. Diêm chúa lật sổ ra thấy tội trạng còn quá 
nặng nên bắt buộc ông ta đầu thai làm con ngựa. 
 

a. Đúng 
b. Sai 

 
9.   Ông Lưu Công răng dạy mọi người nên cỡi ngựa phải xài yên, tại vì. 
 

a. Nếu không đối xử tốt với con ngựa thì khi chết sẽ bị đầu thai thành con ngựa 
b. Nếu không xài yên thì ngựa sẽ không chạy lẹ được 
c. Nên đối xử tốt với súc vật 
d. Nên đối xử tốt với mọi người 
e. Đừng nên lạm dụng quyền hành 
f. b, c và d 
g. c, d và e 

 
10.  Từ khó: 
 

a.  vượt ngục      1. Tàn ác, tàn nhẫn, vô nhân tâm 
 

b.  đầu thai    2.  Đối đãi không tốt   
 

c.  yên     3.  Quyền hạn, có quyền làm một chuyện gì đó 
 

d.  tự vận    4.  Trần thế , thế giới mình đang sống 
 

e.  hung ác     5.  Tưởng. hiểu lầm   
 

f.   Diêm Chúa    6.  Sau khi chết sanh ra thành người hay vật khác 
 

g.  cai trị                         7.  Ghế ngồi trên xe hoặc trên lưng ngựa 
 

h.  lạm dụng              8.  Chạy trốn khỏi nhà tù 
 

i.  quyền hành                       9.  Tự giết chết mình 
 

j.  dương thế                       10.  Trông coi, quản lý 
 

k. bạc đãi    11.  Làm quá quyền hạn của mình 
 

l.  ngỡ     12.  Vua dưới âm phủ  


