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Về nhà chưa được bao lâu thì sứ Trung Quốc mang 
kiệu đến mời anh sang giúp tìm những bảo vật quý 
giá của nhà vua đã bị mất.  Đường đi gồ ghề, các 
phu kiệu vô ý làm xóc kiệu.  Anh đập mặt vào 
thành kiệu và bị sứt mất một bên mũi.  Anh giả vờ 
giận dữ rồi chỉ mũi mình mà nói: 
─ Tôi nhờ cái mũi này mới bói được.  Nay bị sứt, 

làm hỏng mất sự mầu nhiệm thì tôi chẳng giúp 
được gì. 

Sứ giả đành phải để cho anh quay trở lại nhà; nhờ 
vậy mà anh mới thoát nạn.  Từ đó, anh không còn 
không dám khoác lác để lừa mọi người nữa. 
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Ngày xưa, có một anh chàng chỉ biết ăn bám vợ.  
Người vợ rất bực mình.  Một hôm, chị bắt anh ta đi 
học nghề để nuôi thân.  Anh đi suốt buổi, nhưng 
chả học được gì.  Vừa về tới nhà, anh nghe được 
vợ anh dặn con cất hai cái bánh vào trong vại gạo 
để dành cho anh.  Anh bèn giả vờ đi từ phía cổng 
bước vào nhà.  Vợ anh hỏi: 
─ Đã tìm được nghề gì chưa? 
─ Tôi học được nghề bói bằng cách hít.  Cái gì 

cất giấu ở đâu, tôi chỉ hít hít mấy cái là tìm ra 
ngay. 

 



2 

 

 

Nghe thế, vợ anh chưa tin nên muốn thử, ngần ngừ 
nói: 
─ Tôi có mua hai cái bánh.  Nếu mình bói được 

thì cứ hít cho ra mà ăn.   
Thế là anh chàng ngước mũi lên, giả vờ hít hít mấy 
cái quanh phòng rồi bảo: 
─ Đúng rồi, nó ở trong vại gạo chứ đâu!  
Người vợ tưởng thật, mừng quá, liền chạy đi khoe 
với xóm giềng rằng chồng mình mới học được 
nghề thầy hít. 
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Tự tử không thành, anh rầu rĩ, lẩm bẩm mấy tiếng: 
─ Thôi thì bụng làm dạ chịu! 
Không ngờ hai tên lính, một đứa tên là Bụng và 
một đứa tên là Dạ. Chúng tưởng là anh đã biết rõ 
cơ sự rồi, bèn van xin thú tội: 
─ Chúng tôi đã trộm báu vật của nhà vua giấu 

trên máng nhà. 
Nghe vậy, anh mừng rỡ vội nói: 
─ Nếu các ngươi ăn năn chừa thì ta sẽ không kể 

lại chuyện này. 
Vào cung gặp vua, anh giả vờ hít một hồi lâu rồi 
chỉ lên máng nhà nơi báu vật được cất giấu.  Anh 
được vua ban thưởng trọng hậu. 
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Nằm trong cáng dọc đường về đô, anh rất lo sợ cứ 
nghĩ về việc anh lừa bịp và nếu bị khám phá sẽ bị 
chém đầu.  Vì thế, khi đi qua sông, anh ta vùng 
nhảy xuống nước để tự tử vì trước sau gì cũng chết. 
Thấy anh nhảy xuống sông, hai người lính khiêng 
cáng hoảng hồn bèn chia nhau lặn xuống nước tìm.  
Họ lôi được anh ta lên bờ.  Khi vừa tỉnh lại, anh ta 
giả vờ giận, mắng hai tên lính rằng: 
─ Ta xuống để hỏi vua Thủy Tề xem ai là thủ 

phạm chứ có can chi mà hai ngươi hốt hoảng 
như thế? 
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Hôm ấy, trong xóm có một bà bị mất một ổ lợn 
con.  Bà ấy chạy đến khẩn khoản nhờ anh tìm giúp.  
Mặc dầu sáng nay đã thấy bầy lợn con ở bụi tre dọc 
đường, anh ta cũng giả vờ hít hít rồi dắt bà ấy đến 
chỗ có lợn, vui vẻ nói:  
─ Bà đã thấy tài của tôi chưa?  Lợn con của bà 

đây này! 
─ Ồ!  Thật không ngờ anh lại là thầy hít tài giỏi 

đến thế!  Tôi xin biếu thầy cặp lợn con để trả 
ơn. 
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Ít lâu sau, vợ anh đem việc anh học được nghề hít 
khoe với bố mẹ đẻ.  Nghe vậy, người bố liền thử: 
─ Nếu nó chỉ đúng món tiền chôn ở gốc táo sau 

vườn thì bố sẽ thưởng cho nó một nửa. 
Không ngờ anh đã lén theo vợ, đứng nấp ở sau nhà 
và nghe rõ tất cả.  Anh chạy thẳng một mạch về 
nhà, rồi leo lên giường giả vờ nằm ngủ.  Vợ anh về 
nhà kể lại lời hứa của bố.  Thế là anh theo sang nhà 
bố vợ, chỉ đúng chỗ chôn của và sau đó được bố vợ 
thưởng cho số tiền như đã hứa. 
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Cũng vào thời điểm đó, nhà vua bị mất một con rùa 
vàng và một con rùa bạc, là hai món bảo vật của 
vua Trung Quốc tặng.  Vua nghe có tiếng đồn về 
tài hít của anh, liền sai quân lính đi mời anh về 
cung.  Anh vô cùng hoảng hốt, lòng rối bời, không 
biết tính sao, nhưng đành phải theo lệnh vua về 
kinh đô kẻo bị ghép vào tội khi quân. 

 


