
 

 

 

 

 

 Sử Ký Tư Mã Thiên 

Liêm Pha, Lạn Tương Như Liệt Truyện 

 

L iêm Pha là viên tướng giỏi nước Triệu. Năm thứ mười sáu đời Huệ 

Văn Vương nước Triệu (283 trước Công nguyên), Liêm Pha làm tướng nước 

Triệu, đánh Tề, phá tan quân Tề lấy ấp Dương Tân, được làm thượng khanh, 

nổi tiếng dũng khí ở các nước chư hầu. Lạn Tương Như là người nước 

Triệu, làm môn hạ của người cầm đầu các hoạn quan nước Triệu là Mục 

Hiền. 

2. Đời vua Huệ Văn Vương, nước Triệu được viên ngọc bích của họ 

Hoà(l) ở nước Sở, vua Chiêu Vương nước Tần nghe tin, sai người đưa thư 

cho vua Triệu, xin đem mười lăm thành để đổi lấy viên ngọc bích. Vua Triệu 

cùng đại tướng quân Liêm Pha và các vị đại thần bàn: Nếu cho Tần ngọc 

bích thì sợ không được thành của Tần, chỉ bị lừa thôi, nếu không cho thì lại 

lo binh Tần đến đánh. Kế chưa quyết định, tìm người có thể sang trả lời Tần, 

tìm mãi chưa được. 



 

 

 

 

 

 

Viên hoạn quan Mục Hiên nói: 

- Môn hạ của thần là Lạn Tương Như có thể đi được. 

Nhà vua hỏi: 

- Tại sao nhà ngươi lại biết? 

Mục Hiền đáp: 

-Thần đã từng có tội, trộm nghĩ muốn chạy trốn sang đất Yên,môn hạ 

của thần là Tương Như cản lại mà rằng: “Ngài làm sao mà biết vua 

Yên?”.Thần nói: “Tôi từng theo đại vương hợp với vua Yên ở biên giới,vua 

Yên nắm tay tôi mà nói: “Xin kết làm bạn ! Vì vậy tôi biết ,nên muốn trốn 

sang. Tương Như bảo thần: “ Vì nước Triệu mạnh, nước Yên yếu,cho nên 

vua Yên muốn kết bạn với ngài.Nay ngài bỏTriệu trốn sang Yên thì Yên sợ 

Triệu, nhất định không dámgiữ ngài mà sẽ trói ngài nộp cho Triệu. Chi bằng 

ngài hãy cởitrần, phục bên lưỡi rìu mà xin tha tội, may ra được thoát thân!". 

Thần nghe theo kế ấy, may sao đại vương tha tội.Thần trộm nghĩ người ấy là 

bậc dũng sĩ, có mưu trí, có thế sai đi được. 

Nhà vua liền cho mời đến, hỏi Lạn Tương Như: 



 

 

 

 

 

 

- Vua Tần dem mười lăm thành đổi lấy viên ngọc của quả nhân, nên 

cho hay không? 

Tương Như nói: 

- Tần mạnh, Triệu yếu, không cho không được. 

Vua Triệu nói: 

-Họ lấy ngọc ta mà không cho ta thành thì làm thế nào? 

Lạn Tương Như nói: 

- Tần đem thành đổi lấy ngọc mà Triệu không cho, thìđiều trái là ở 

Triệu. Triệu cho ngọc mà Tần chẳng cho thành thì điều trái là ở Tần. Xét lại 

kế đó thì thà cho ngọc để Tần chịu phần trái. 

Nhà vua hỏi: 

- Ai có thể sai đi sứ? 

Lạn Tương Như nói: 

- Nếu nhà vua thiếu người, thần xin mang ngọc bích đi sứ. Thành có 

về tay nước Triệu thì ngọc mới ở lại đất Tần.Nếu thành không về, thần xin 



 

 

 

 

 

 

giữ nguyên vẹn viên ngọc đem về Triệu.Triệu Vương bèn sai Tương Như 

mang ngọc sang hướng Tây vào đất Tần. 

 

3. Vua Tần ngồi ở “Chương đài” tiếp kiến Tương Như. Tương Như 

mang ngọc bích dâng vua Tần. Vua Tần mừng rỡ trao cho các mỹ nhân và 

các quan hầu xem, các quan hầu đều hô: 

- Vạn tuế! 

Tương Như thấy vua Tần không có ý trả thành cho Triệu, bèn tiến lên 

nói: 

- Ngọc bích có vết, tôi xin chỉ cho bệ hạ xem. 

Vua trao ngọc bích, Tương Như nhân cầm ấy ngọc, đứng lùi tựa vào 

cột, nổi giận, tóc dựng ngược, nói với vua Tần: 

- Đại vương muốn được ngọc, sai người đem thư đến vua Triệu. Vua 

Triệu cho mời quần thần bàn bạc, tất cả đều nói: nước Tần tham, cậy mình 

mạnh, đem lời nói suông để cầu lấy ngọc, chưa chắc đã trả thành cho ta". Họ 

bàn không muốn đưa ngọc bích cho Tần. Thần cho rằng kẻ áo vải chơi với 

nhau còn không dối nhau, huống nữa là nước lớn. Vả chăng vì một viên 



 

 

 

 

 

 

ngọc mà làm nước Tần mất vui thì không nên. Vì vậy nên vua Triệu trai giới 

năm ngày, sai thần mang ngọc bích đi, vái mà đưa ở giữa triều đình. Tại sao 

thế. Vì trọng cái uy của nước lớn để tỏ lòng tôn kính vậy. Nay thần đến đại 

vương tiếp thần ở một nơi tầm thường, lễ tiết rất khinh mạn. Được ngọc, đại 

vương đưa cho các mỹ nhân để đùa bỡn thần. Thần xem đại vương không có 

ý trả thành ấp cho vua Triệu, cho nên thần lấy ngọc về. Nếu đại vương cứ 

muốn bức bách thần, thì đầu thần và viên ngọc đều vỡ ở cái cột này. 

Tương Như cầm viên ngọc, lượm cái cột, muốn đập đầu vào cột. Vua 

Tần sợ ông ta đập vỡ viên ngọc nên từ tạ cố xin, gọi quan đương sự cầm địa 

đồ đến chỉ cắt mười lăm thành từ chỗ này trở đi để cho Triệu. Tương Như 

đoán vua Tần chỉ lừa dối mà thôi, tuy giả vờ cho Triệu thành, nhưng thực ra 

thì không thể được thành, bèn bảo vua Tần: 

- Ngọc bích họ Hoà thiên hạ đều nhận là của báu, vua Triệu sợ không 

dám không dâng. Khi đưa ngọc, vua Triệu trai giới năm ngày, nay đại vương 

cũng nên trai giới năm ngày, đặt lễ cửu tân(2) ở sân thì thần mới dám dâng 

ngọc.  

Vua Tần xem chừng không có cách gì ép được, bèn hứa trai giới năm 

ngày, cho Tương Như ở lại quán tân khánh Quảng Thành. Tương Như xem 

chừng vua Tần tuy trai giới, nhưng thế nào cũng bội ước không trả thành, 



 

 

 

 

 

 

Triệu, giết Triệu Thông, bắt Triệu Vương là Thiên cùng với tướng của vua 

Triệu là Nhan Tu, bèn diệt nước Triệu. 

Thái sử công nói: 

- Biết chịu chết tất phải là dũng cảm, cái chết không phải là khó, cái 

khó là ở chỗ xử trí cái chết. Khi Lạn Tương Như giơ ngọc bích mắt liếc nhìn 

cột trụ, tình thế chẳng qua chỉ bị giết là cùng. Những kẻ sĩ hoặc vì nhát gan 

mà không dám làm. Tương Như chỉ một lần biểu lộ dũng khí của mình mà 

nước địch sợ uy, sau đó, rút lui, nhường Liêm Pha mà danh tiếng trọng như 

thái sơn, có thể gọi là người khéo sử dụng cả trí lẫn dũng vậy. 

....................................................... 

(1). Biện Hòa nước Sở được hòn đá có ngọc ở trong núi, đem dâng Lệ 

Vương. Vua sai thợ ngọc xem, thợ ngọc nói: “Đó là đá”. Vua cho Biện Hoà 

nói dối, chặt một chân Hòa. Vũ Vương lên, họ Hòa lại dâng, kết quả bị chặt 

thêm một chân nữa. Biện Hoà ôm hòn đá mà khóc. Vua sai xem lại, biết hòn 

đá có viên ngọc bích rất quý. Vì vậy viên ngọc này được gọi là “ngọc bích 

họ Hòa”. 

(2). Cửu tân là cái lễ ngoại giao rất long trọng, trong buổi lễ có đến 

chín người chiêu đãi, kế tiếp nhau phục dịch. 



 

 

 

 

 

 

(3). Đề phòng nhà Tần giữ Triệu Vương lại dể hòng yêu sách này nọ. 

(4). Nguyên là chữ bồn phẫu, một thứ đồ sành để đựng rượu. 

(5). Chức quan võ ở dưới chức tướng quân. 

(6). Ngày xưa vua ngồi hướng Bắc quay mặt hướng Nam, tướng quân 

và tể tướng ngồi hướng Tây quay mặt về hướng Đông. 

(7). Bấy giờ tướng quốc Lạn Tương Như đã chết. Liêm Pha làm tạm 

để thay Tương Như. 

(8). Ý nói không lập được công vì quân Sở không theo. 

(9). Thuộc đất Sở. 

(10). Quản Trọng có câu “Kẻ nào có thể phá quân địch, bắt tướng địch 

thì thưởng một trăm lạng vàng” . 

(11). Tên nước Hồ ở phía Bắc đất Đại. 

(12). Tên nước còn gọi là Tiên Tỵ. 

(13). Một chi nhánh của Hung Nô. 

(14). Tướng Yên. 


