
 

 

Có một tiều phu không may bị rơi rìu xuống sông, anh ta đang ngồi buồn rầu nhìn dòng nước 

xoáy thì Bụt hiện lên nói: "Thôi, đừng buồn! Ta sẽ tìm chiếc rìu cho con". 

Vừa dứt lời, Bụt biến mất và loáng cái ông đã từ dưới sông đi lên, tay cầm chiếc rìu bằng 

vàng, hỏi anh chàng tiều phu: 

- Cái này có phải của con không? 

- Thưa, không phải rìu của con ạ - Anh chàng thật thà đáp. úm ba la, Bụt lại lặn xuống nước 

mò lên một cái rìu bằng bạc, chàng tiều phu vẫn không nhận. 

Tới lần thứ ba, Bụt mò lên cả ba chiếc rìu vàng, bạc và sắt, anh chàng tiều phu chỉ nhận chiếc 

rìu sắt là của mình. Thấy anh nghèo túng mà thật thà chất phác, Bụt liền cho anh cả ba chiếc 

rìu. 

Vài năm sau, anh chàng tiều phu nọ bán rìu vàng rìu bạc mua được nhà, cưới được vợ. Một 

hôm, anh chàng đang dạo cùng vợ trên bờ sông xưa, không may cô vợ trượt chân ngã xuống 

nước. Anh chàng nhìn xoáy nước, định bỏ về thì Bụt lại hiện ra bảo: 

- Đừng về, ta sẽ tìm vợ lên cho con! 

Anh chàng tiều phu chưa kịp nói gì thì Bụt đã hiện lên trên mặt nước cùng... Cindy Crawford 

và hỏi: 

- Cô này có phải vợ con không? 

Chàng tiều phu nhảy cẫng lên: 

- Dạ, phải... phải... phải... 

- A... Tên nói dối! Ta sẽ trừng phạt nhà ngươi! - Bụt tức giận. 

Thấy Bụt nổi cơn thịnh nộ (người ta bảo hiền như Bụt, vậy mà Bụt cũng tức giận thì đây là 

chuyện lớn rồi), anh chàng đốn củi tội nghiệp quỳ xuống: 

- Xin Bụt hiểu cho, nếu con nói “không phải” thì Bụt lại mang lên... Claudia Schifer chẳng hạn, 

và con lại tiếp tục “không phải” thì Bụt sẽ vớt đến vợ con, khi ấy con mới bảo "đúng rồi" thì 

như lần trước Bụt lại cho con cả ba cô. Sống với một cô mà con như sống trong... tù rồi, ba 

cô chắc đời con “tiêu”? 

Bụt gật gù: 

- Cũng phải, thôi ta tha cho! 



Chắc Bụt cũng đem vợ anh chàng lên, và chắc anh chàng cũng nhận thôi, vì dù sao thì “có 

còn hơn không” mà! 

 

 

 

Trong một gia đình, Vợ đang làm bếp, anh chồng ngồi đọc báo cho Vợ nghe Chồng đọc tới 

đoạn “ hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ”. Vợ bảo:  

- Anh phải bỏ thuốc lá ngay. 

Tới đoạn : “uống rượu có hại cho sứa khoẻ”.  Vợ lại:  

- Anh phải bỏ rượu ngay. 

Rồi . . . . Chồng : “café có hại cho tim mạch” . Vợ:  

- Anh phải bỏ uống café ngay. 

Chồng : “Chơi game online rất có hại cho sức khoẻ”.  Vợ:  

- Anh không được chơi game online nữa  

 . . . . . bất ngờ anh chồng đọc tiếp :” Quan hệ ....... nhiều, có hại cho sức khoẻ” . Vợ bảo:  

- Bỏ . . . . tờ báo đó ngay. 

 

 

 

Một gia đình nọ có 2 vợ chồng sống rất hoà thuận với nhau. Mỗi lần người vợ hỏi chồng về 

chuyện bồ bịch.  

Anh chồng chỉ cười và nói: 

- Ôi, vợ yêu là nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như mớ rau ngoài chợ mà thôi! 

Người vợ nghe thấy vậy, lấy làm vui lắm. Nhưng rồi một hôm cô ta phát hiện ra chồng mình 

đã có bồ.  

Một lần bắt quả tang họ ở một quán nọ, cô ta khóc lóc nói với anh chồng: 



- Thế mà anh nói em như nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như là mớ rau. 

Anh chồng mặt tỉnh bơ, thản nhiên đáp: 

- Đúng rồi còn gì, nhân sâm thì chỉ khi nào ốm người ta mới uống, còn rau thì ngày nào chả 

phải ăn. 

 


