
Danh Ngôn về Đàn Bà  
 
 
− Ðàn bà đẹp là thiên đường của đôi mắt và là địa ngục của... túi tiền. (Estonia)  
 

− Không phải những người đẹp là người hạnh phúc. Mà những người hạnh phúc là những người đẹp. (K.D.)  
 

− Sức mạnh và phẩm giá là đồ trang sức của phụ nữ. (Unknown)  
 

− Khi đàn ông tụ hợp, họ lắng nghe nhau. Khi đàn bà tụ hợp, họ ngắm nghía nhau.  
 

− Tắt đèn, đàn bà nào cũng đẹp. (Plutarque)  
 

− Ðàn ông giết người bằng gươm, đàn bà giết người bằng ánh mắt. (Carrel)  
 

− Vẻ đẹp tuyệt đỉnh của người đàn bà giết chết cái tình dục của kẻ đang thèm muốn nó. (J. P. Sartre)  
 

− Sắc đẹp làm vui mắt, sự dịu hiền thu hút lòng người. (Voltaire)  
 

− Hãy nhìn hai lần để thấy cái đúng; chỉ cần nhìn một lần để thấy cái đẹp. (F. Amiel)  
 

− Người không khát − nhìn thấy người đẹp cũng khát.  
   Người không đói − nhìn thấy người đẹp cũng đói.  
   Người muốn chết − nhìn thấy người đẹp lại không muốn chết nữa. 
   Người đẹp là ước mơ treo trước mắt mọi người!  
 

− Trong đàn bà, tình bạn gần với tình yêu. (Thomas Moore)  
 

− Gió thay đổi chiều mỗi ngày, người đàn bà thì thay đổi mỗi giây (Tục ngữ Tây Ban Nha)  
 

− Khí giới của đàn bà là những giọt nước mắt. (Shakespeare)  
 

− Đàn bà hoàn toàn thấy rõ rằng họ càng vâng lời bao nhiêu thì họ càng chỉ huy bấy nhiêu. (Jules Michelet)  
 

− Khi chúng ta không thu hút được người đàn bà thì đừng đeo đuổi họ nữa. Người đàn bà chỉ bị chinh phục  
   khi người đàn ông đủ sức hấp dẫn họ. Một khi họ thấy bị đeo đuổi, họ sẽ từ khước. (Krassovsky)  
 

− Đối với người đàn bà, không được yêu là một tai họa; nhưng không được yêu nữa mới thực là một cái nhục. 
   (Montesquieu)  
 

− Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dài (Tục Ngữ Hung-Ga-Ri)  
 

− Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ với  
   tấm lòng thành thật. (Krassovsky)  
 

− Một nửa ưu sầu của phụ nữ sẽ không còn nếu họ có thể dằn lòng đừng nói những điều mà họ biết là vô ích.  
   Hơn thế nữa, những điều cần giải quyết thì họ lại không nói ra. (George Eliot)  
 

− Ai có thể cai trị được một người đàn bà thì người ấy có thể cai trị được một nước. (Honoré De Balzac)  
 

− Khi một người đàn bà hứa yêu anh, anh không nên luôn luôn tin họ, nhưng khi họ bảo không yêu anh.  
   Ấy, anh cũng không nên tin họ nữa. (Edouard Bourdet)  
 

− Tiền bạc cũng như phụ nữ, muốn giữ nó thì phải săn sóc nó một chút, bằng không... nó đi tạo hạnh phúc  
   cho kẻ khác. (Edouart Bourdet)  
 

− Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà. (Napoleon)  
 

− Có hai loại đàn bà: một loại muốn chữa những sai lầm của người đàn ông, còn loại kia muốn là một lỗi lầm. 
   (Hy Sheridan)  
 

− Hỡi ôi! Được người đàn bà yêu thì ai cũng biết là điều thích thú, nhưng dễ sợ lắm. (Lord Byron)  
 

− Phụ nữ làm cho cách xử thế ở đời được trau chuốt và khiến cho người ta chuộng sự lễ độ. Họ là thầy dạy  
   chân chính về mỹ quan và là người khích lệ mọi sự hy sinh. Hiếm có người đàn ông nào yêu thương họ mà 
   lại  là người man rợ. (Gabriel Legouvé)  
 

− Người đàn bà nào quý trọng đạo đức của tâm hồn mình hơn sự thông minh và bóng sắc của mình, là hạng  



   người đứng trên đồng loại của mình. Kẻ nào quý trọng bóng sắc của mình hơn tài đức của mình, là hạng  
   đàn bà tầm thường. Nhưng kẻ nào quý trọng địa vị và giai cấp của mình hơn bóng sắc của mình, là hạng 
   người đàn bà đứng ngoài lề đồng loại của họ: họ không phải là người đàn bà.(Chamfort)  
 

− Người đàn bà sẵn sàng tự nhận mình nói quấy khi họ nói phải, hơn là khi họ nói quấy. (Jean Charles)  
 

− Bí quyết hạnh phúc của người đàn bà là tự tin cái vui trong bổn phận. (Dr. Auton)  
 

− Có một cách khen tặng người đàn bà mà họ thích nhất là nói xấu người đàn bà đối thủ của họ. Khen tặng 
   người đàn bà mà đồnghời cũng khen tặng một người đàn bà khác, thì sự khen tặng của mình thành vô giá 
   trị.(Bà De Girardin)  
 

− Không có người đàn bà nào mà không thích nghe người khác nói xấu kẻ thù của mình hơn là nói tốt cho  
   chồng mình. (Bà De Marie Laure De Noailles)  
 

− Người đàn bà mà thật thà là lúc họ thấy không cần thiết phải dùng đến sự dối trá vô ích. (Anatole France)  
 

− Mê người đàn bà thì dễ, yêu người đàn bà thì khó. (Marcel Aymé)  
 

− Người đàn bà đẹp là thiên đàng của cặp mắt, mà là địa ngục của tâm hồn. (Pope)  
 

− Cái đẹp của người đàn bà không khác nào những mùi thơm thoảng qua và tan đi rất mau chóng, hễ ngửi 
   quen rồi thì không ai còn để ý nữa. (Bà De Lambert)  
 

− Đẹp là ở con mắt người khác ngắm nhìn. (Le Wallace)  
 

− Người đàn bà đẹp khó mà sống được an thân, cũng như ngọc quý là mồi của trộm cướp. (Jean Jacques 
   Rousseau)  
 

− Người đàn bà nói thích giản dị là người ít giản dị nhất. Người đàn bà nào nói ít làm dáng chính là người làm  
   dáng nhất đời. Người đàn bà nào nói ít trang sức lại là người khéo trang sức hơn ai hết. (André Maurois) 


