̀
Binh
di ̣ cận nhân
́ sạch hòa diụ dễ thi hành.
Ý củ a câu thành ngữ này vố n chi ̉ chinh
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Sử ký - Lỗ Chu Công thế gia”.
̀ nhà Thương, có công lơ ́n trong việc thành lập vương triêu
̀
̀ g phò tá Chu Vũ Vương đánh đổ triêu
Chu Công em trai củ a Chu Vũ Vương, là ngươ ì tưn
̀ cai quả n Khúc Phụ, nhưng ông không đi sang Khúc Phụ, mà vẫn ở lại
Tây Chu. Vê ̀ sau, ông được Chu Vũ Vương phong làm Lỗ Công, trao quyên
̀ là Bá Câm
̀ tiếp nhận phong hiệu Lỗ Công sang cai quả n Khúc Phụ.
kinh đô tiếp tục phò tá Chu Vũ Vương, chi ̉ sai ngươ ì con cả củ a minh
̀ mơ ́i báo cáo vơ ́i Chu Vũ Vương vê ̀ tinh
̀ hinh
̀ thi hành chinh
́ sách ở điạ phương. Chu Vũ Công rất không
Sau khi đến Khúc Phụ được ba năm, Bá Câm
̀ trả lơ ì răn
̀ g: “Muố n thay đổ i phong tục tập quán và đổ i mơ ́i lễ
̀ ý trươ ́c việc này bèn hỏ i: “Tại sao ông lại báo cáo muộ n đến như vậy?”. Bá Câm
vưa
pháp ở điạ phương, thi ̀ phả i mất tơ ́i ba năm mơ ́i thấy được hiệu quả củ a nó , cho nên tôi mơ ́i báo cáo muộ n như vậy”.
̀ g phò tá Văn Vương và Vũ Vương, được Chu Vũ Vương phong ở Tê ̀ Đia,
Trươ ́c đó có Khương Thượng là ngươ ì tưn
̣ ông ta chi ̉ trong thơ ì gian 5 tháng
̀ hinh
̀ thi hành chinh
́ sách ở điạ phương. Lúc đó , thấy ông trở vê ̀ nhanh chó ng, Chu Công rất ngạc nhiên mơ ́i
là đã báo cáo vơ ́i Chu Vũ Vương vê ̀ tinh
̀ g: “Vi ̀ tôi đã đơn giả i hó a nghi lễ vua tôi ở đó , mọ i việc đêu
̀ làm
hỏ i ông làm sao lại có thể báo cáo nhanh đến như vậy. Khương Thượng trả lơ ì răn
theo tập tục điạ phương, nên mơ ́i nhanh như vậy”.
̀ liên
̀ than răn
̀ g: “Ôi, đơ ì con cháu củ a nươ ́c Lỗ sắp trở thành thân
̀ dân củ a nươ ́c Tê ̀ rô ì ,
Do đó , Chu Công sau khi nghe xong báo cáo củ a Bá Câm
́ sách mà không đơn giả n và dễ thi hành, thi ̀ dân chúng tất sẽ không gân
̀ gũ i nó . Nếu chinh
́ sách hòa diụ và dễ thi hành thi ̀ dân chúng nhất
chinh
đinh
̣ sẽ quy phục nó ”.
̀ gũ i.
̀ g dùng câu thành ngữ này để chi ̉ ngươ ì có thái độ khiêm tố n hòa nhã , dễ gân
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

̀
Binh
thủ y tương phùng
̀
̀ lại vơ ́i nhau.
Chữ “Binh”
ở đây tức là bèo . Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ bèo trôi dạt trên mặt nươ ́c ngẫu nhiên dô n
̀ g Vương Các tự”.
Câu thành ngữ này xuất xứ tư ̀ “Vương Tử An tập – Đăn
̀ nhà Đươ n
̀ g. Ông lúc 6 tuổ i đã biết viết văn chương, 14 tuổ i biết làm thơ phú, 15 tuổ i thi đỗ
Vương Bộ t, tự Tử An là mộ t nhà văn nổ i tiếng thơ ì đâu
cử nhân.
̀ g Đô thi ̀ đúng vào lúc Đô đố c Diêm Bá Ngư vưa
̀ cho
Năm 676 công nguyên, Vương Bộ t đi thăm cha làm huyện lệnh ở Giao Chi.̉ Khi đi qua Hô n
̀ g Vương Các, nên quyết đinh
trùng tu xong Đăn
̣ ngày mùng 9 tháng 9 tết Trùng dương đặt tiệc mơ ì các văn nhân mạc khách và bè bạn. Con rể củ a
ông là Ngô Tử Chương là mộ t ngươ ì có tài ba vê ̀ thơ phú, Diêm Bá Ngư bả o con rể viết sẵn mộ t bài tự văn để chuẩn bi ̣ khoe vơ ́i khách dự tiệc.
Vương Bộ t lúc đó là mộ t văn nhân có tiếng tăm nên cũ ng được mơ ì tơ ́i dự tiệc.
̀ bi ́ mơ ì khách đê ̀ tự cho Đăn
̀ g Vương Các. Mọ i ngươ ì chưa có chuẩn bi ̣ nên đêu
̀ lựa lơ ì tư ̀ chố i, duy chi ̉ có
Tại bữa tiệc, Diêm Bá Ngư làm ra vẻ huyên
̀ bút ngoáy luôn mộ t bài tự nổ i tiếng, đó là “Đăn
̀ g Vương Các tự”. Đám khách khứa xem xong đêu
̀ tấm tắc khen ngợi, Diêm Bá Ngư
Vương Bộ t câm
cũ ng vô cùng thán phục và không dám đem bài văn củ a Ngô Tử Chương đã viết sẵn ra nữa.
̀ g Vương Các tự” có cấu tứ kỳ diệu, văn phong khoáng đạt. Bài văn trong khi miêu tả vê ̀ quang cả nh tiệc tùng linh đinh,
̀
̀
“Đăn
cũ ng đã để lộ phân
̀ thủ y tương
nào lơ ì than thở cả nh ngộ long đong̣, lật đật số ng không gặp thơ ì củ a Vương Bộ t: “Quan san nan việt, thùy bi thất lộ chi nhân? Binh
̀ g, gặp nhau như bèo tụ trên nươ ́c,
phùng, tận thi ̣ tha hương chi khách”. Ý nó i là: Quan san muôn dặm khó leo vượt, ai thương cho kẻ nhỡ độ đươ n

̀ là khách tha hương.
mơ ́i hay đêu
̀ g dùng câu thành ngữ này để vi ́ vơ ́i ngươ ì lạ ngẫu nhiên gặp nhau.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

̀
Cấm nhược hàn thiên
̀ ” là chỉ con ve sâu
̀ trong trơ ì rét.
Chữ “Cấm” ở đây là chỉ ngậm miệng không nó i; Còn “Hàn thiên
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Hậu Hán thư – Truyện Đỗ Mật”.
̀ g đả m nhiệm chức Thái thú quận và Thượng thư lệnh. Ông chấp pháp
Thơ ì Đông Hán có mộ t viên quan thanh liêm và tài ba tên là Đỗ Mật, ông tưn
̀ quý phạm tộ i là ông cương quyết
̀ g đấu tranh vơ ́i lũ hoạn quan, đố i vơ ́i những hoạn quan hay con nhà quyên
nghiêm minh, căm ghét tộ i ác, tưn
̀ tra xử lý, không hê ̀ dung tha. Nhưng ông lại rất quý mến ngươ ì có tài và luôn tim
̀ cách giúp họ làm nên sự nghiệp.
điêu
̀ rất có họ c thức, bèn đê ̀ bạt ông ta lên nhậm chức ở trên
Mộ t hôm, khi thi ̣ sát ở huyện Cao Mật, ông thấy có mộ t viên quan làng tên là Trinh
̣ Huyên
̀ đi chuyên tu ở Thái Họ c. Còn Trinh
̀ quả không phụ lòng ông, sau đó trở thành nhà Kinh Họ c rất nổ i
quận. It́ lâu sau, ông lại cử Trinh
̣ Huyên
̣ Huyên
tiếng thơ ì Đông Hán.
̀ hinh
̀ chinh
́ sự, ông thươ n
̀ g bàn luận vơ ́i các quan chức điạ phương vê ̀ công việc
Vê ̀ sau, Đỗ Mật tư ̀ quan vê ̀ quê, những vẫn rất quan tâm tơ ́i tinh
̀ si ̃ và vạch trân
̀ ngươ ì xấu việc xấu.
nhà nươ ́c, tiến cử hiên
̀ g,
Bấy giơ ,̀ bạn củ a Đỗ Mật là Lưu Thắng cũ ng cáo lã o vê ̀ quê. Ông ta sùng tiń triết họ c xử thế trong sạch vẹn thân, hàng ngày kiń cổ ng cao tươ n
́ sự, ai tố t xấu mặc ai. Có ngươ ì cho răn
̀ g, ông ta làm như vậy là mộ t sự biểu hiện cao thượng.
không bàn luận chinh
Mộ t hôm, Thái thú Vương Dục khen ngợi Lưu Thắng là mộ t si ̃ tử cao thượng. Nhưng Đỗ Mật không tán thành vơ ́i nhận xét này. Ông nó i: “Lưu
Thắng điạ vi ̣ cao, được đố i đã i vào hạng thượng khách. Nhưng ông ta biết có ngươ ì tài mà không tiến cử, nghe tin có ngươ ì làm việc xấu, mà
̀ trong ngày trơ ì lạnh không biết kêu, ông ta thực ra là mộ t kẻ có tộ i”.
không dám nó i mộ t câu, thi ̀ có khác gi ̀ con ve sâu
̀ ” để chỉ những ngươ ì số ng yên phận im hơi lặng tiếng.
̀ g dùng câu thành ngữ “Cấm nhược hàn thiên
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Cử kỳ bất đi ̣nh
Ý củ a câu thành ngữ này là chi:̉ Tay giơ quân cơ ̀ lên, nhưng không biết chạy nươ ́c nào .
́ quân sự bi ̣
́ Vệ rât́ kiêu căng tàn bạo . Vê ̀ sau, đại phu nươ ́c Vệ là Tôn Văn Tử và Ninh Huệ Tử làm đả o chinh
Thơ ì Xuân Thu, Vệ Hiến Công vua nươ c
truất mất ngôi vua. Vệ Hiến Công đành phả i đưa mẹ và em trai trố n sang nươ ́c Tê ̀ số ng cuộ c đơ ì lưu vong.
̀ chinh,
́
Bấy giơ ,̀ Tôn Văn Tử và Ninh Huệ Tử cùng nắm việc triêu
rô ì lập Công Tôn Phiêu lên làm vua tức Vệ Thương Công. Ninh Huệ Tử trươ ́c lúc qua
̀ làm việc trục xuất vua là mộ t điêu
̀ nhục nhã , mơ ́i dặn con là Ninh Điệu Tử hã y tim
̀ cách đó n Vệ Hiến Công trở vê ̀ nươ ́c Vệ.
đơ ì , đã nhận rõ minh
̀ phục quố c và hứa răn
̀ g: Sau khi giành được đất nươ ́c,
It́ lâu sau, Vệ Hiến Công cũ ng sai ngươ ì đến liên hệ vơ ́i Ninh Điệu Tử, mong ông giúp minh
̀ sẽ chi ̉ phụ trách việc tôn miếu và cúng tế, không can dự tơ ́i việc triêu
̀ chinh.
́
̀ ngươ ì phả n đố i Vệ Hiến Công trở lại
minh
Nhưng bấy giơ ̀ có rất nhiêu
̀ g, tinh
́ khi ́ thô bạo củ a Vệ Hiến Công đến nay vẫn chưa sửa đổ i. Còn đại phu Thúc Nghi nhắc nhở Ninh Điệu Tử
làm vua. Đại phu Hữu Tể Hộ c cho răn
̀ g: “Làm việc gi ̀ cũ ng phả i trươ ́c sau như mộ t, dòng họ Ninh nhà anh đã trục xuất nhà vua, nay lại muố n đó n vua trở vê,̀ đây chẳng khác gi ̀ chơi
răn

cơ ̀ cả . Kỳ thủ đã giơ quân cơ ̀ lên mà chẳng biết đi nươ ́c nào , thi ̀ tất bi ̣ thua cuộ c. Hơn nữa, đây là việc lơ ́n phế lập vua, nếu không cẩn thận thi ̀ bi ̣ vạ
lây cả họ ”.
̀ binh
́ vê ̀ tay minh.
̀
Nhưng Ninh Điệu Tử vẫn lấy cơ ́ làm theo di mệnh củ a cha, không nghe theo lơ ì khuyên giả i này, muố n vơ hết mọ i quyên
Vê ̀ sau
ông đã diệt trư ̀ dòng họ Tôn, giết chết Vệ Thương Công, rô ì đó n Vệ Hiến Công tư ̀ nươ ́c Tê ̀ vê ̀ nươ ́c. Nhưng cuố i cùng thi ̀ bả n thân Ninh Điệu Tử
̀ bi ̣ họ Ninh trục xuất sang nươ ́c Tê.̀
cũ ng bi ̣ Vệ Hiến Công hạ sát, để báo thù cho việc minh
̀ g dùng câu thành ngữ: “Cử kỳ bất đinh”
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n
̣
để vi ́ vơ ́i hiện tượng làm việc do dự, không quả quyết.

Cùng binh độc vũ
Chữ “Cùng” ở đây là chi ̉ hết sạch. Còn chữ “Độ c” thi ̀ chi ̉ hành vi manh độ ng thiếu suy nghi.̃ Ý củ a câu thành ngữ này có nghiã là lạm dụng vũ lực.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Tam quố c chi ́ - Ngô thư - Truyện Lục Kháng”.
̃ năm nghiǹ quân mã . Sau khi
́ võ hiệu úy, thố ng linh
Lục Kháng là mộ t danh tươ ́ng củ a Đông Ngô thơ ì Tam Quố c, năm 20 tuổ i được phong làm Kiên
̀ đinh
̀ Đông Ngô vô cùng mục nát. Tôn
Tôn Hạo làm vua nươ ́c Đông Ngô, Lục Kháng lại được phong làm Trấn quân đại tươ ́ng quân. Bấy giơ ̀ triêu
̀ giết hại vô số ngươ ì . Lục Kháng đã nhiêu
̀ lân
̀ dâng thư khuyên Tôn Hạo phả i cả i
Hạo là mộ t tên bạo chúa hoang dâm vô độ , lạm dụng mọ i cực hinh
́ tri,̣ tăng cươ n
̀ g quố c phòng để củ ng cố nhà nươ ́c, nhưng Tôn Hạo không chiụ nghe theo.
thiện chinh
̀ lệnh đi thả o phạt phả n tươ ́ng Bộ Xiển, đố i chọ i vơ ́i quân độ i nươ ́c Tấn ở dọ c đươ n
̀ g biên giơ ́i Ngô Tấn. Lục
Năm 272 công nguyên, Lục Kháng thưa
̀ bày tỏ lòng hữu hả o . Tôn Hạo biết được tin này vô cùng tức
Kháng và đại tươ ́ng nươ ́c Tấn là Dương Hựu cùng cử sứ giả qua lại vơ ́i nhau nhăm
̀ sai ngươ ì đến thúc Lục Kháng tại sao không xuất binh tiến công nươ ́c Tấn.
giận, liên
̀ g: “Hiện nay triêu
̀ đinh
̀ không áp dụng đươ n
̀ g lố i dân giàu nươ ́c mạnh, phát triển sả n xuất nông nghiệp,
Lục Kháng dâng biểu tâu lên Tôn Hạo răn
̉ đố n chinh
̃ đeo đuổ i đươ n
́ tri,̣ nâng đỡ chúng dân, ngược lại cứ dung túng các tươ ́ng linh
̀ g công danh, rố c hết binh lực vào việc chiến tranh liên
chinh
miên, gây hao phi ́ biết bao nhân tài vật lực, nay binh si ̃ đã vô cùng mỏ i mệt, mà lực lượng củ a kẻ thù lại không mả y may bi ̣ hao tổ n, còn chúng ta
̀ g
thi ̀ chẳng khác nào đang bi ̣ mộ t trận ố m nặng”. Cuố i cùng, Lục Kháng còn cân nhắc vê ̀ sự chênh lệch quân độ i giữa hai nươ ́c Ngô Tấn, cho răn
̀ chi ̉ việc trận mạc, tăng cươ n
̀ g thực lực nhà nươ ́c.
hiện nay nên đinh
Tôn Hạo không nghe theo lơ ì khuyên củ a Lục Kháng, nên cuố i cùng nươ ́c Đông Ngô bi ̣ diệt vong.

̀ g nỏ chi mạt
Cươn
Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ khi cung nỏ bắn ra, mũ i tên bay tơ ́i đoạt cuố i không còn sức đẩy nữa bi ̣ rơi xuố ng.
̀ g Nho liệt truyện”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Sử ký - Hàn Trươ n
̀ đinh
Hàn An Quố c nguyên là Trung đại phu củ a Lương vương Lưu Vũ thơ ì Tây Hán, có công lơ ́n trong việc binh
̣ cuộ c nổ i loạn củ a bả y nươ ́c Ngô Sở .
Nhưng vê ̀ sau vi ̀ phạm pháp, ông bi ̣ cách chức vê ̀ nhà số ng cuộ c đơ ì ẩn cư.
̀ Phân, được cử giữc chức Đô úy ở Bắc Đia,
Sau khi Hán Võ Đế lên làm vua, Hàn An Quố c bèn đút ló t Thái úy Điên
̣ it́ lâu sau lại được thăng làm Tư
̀ đinh
Mã Nông. Mộ t thơ ì gian sau, Hàn An Quố c lại giúp Hán Võ Đế binh
̣ được chiến loạn, và được vua thăng làm Ngự sử đại phu.
̀ hòa. Hán Võ Đế rất
Bấy giơ ,̀ nhà Hán và Hung Nô có mâu thuẫn vơ ́i nhau, hai bên lúc đánh lúc hòa. Mộ t hôm, Hung Nô độ t nhiên cử sứ giả đến câu

̀ lại hỏ i ý kiến. Đại thân
̀ Vương Khôi phả n đố i nghi ̣ hòa, chủ trương dùng vũ lực đố i vơ ́i Hung Nô. Còn Hàn
khó quyết đoán, bèn triệu tập các đại thân
̀ , chúng ta tư ̀ xa xôi đến trinh phục Hung Nô, rất có khả
An Quố c bày tỏ phả n đố i và nó i: “Hung Nô hiện binh lực hùng hậu và xuất quỷ nhập thân
̀ g gió mạnh thổ i đến
năng bi ̣ thất bại. Đây chẳng khác nào mộ t mũ i tên đã bay tơ ́i đoạn cuố i, ngay đến vả i lụa mỏ ng cũ ng bắn không thủ ng. Luô n
đoạn cuố i thi ̀ ngay đến chiếc lông vũ nhẹ cũ ng thổ i không bay. Hiện nay dụng binh đố i vơ ́i Hung Nô thi ̀ quả thực là việc làm không sáng suố t. Theo
ý tôi thi ̀ nghi ̣ hòa là tố t hơn”. Bấy giơ ,̀ mọ i ngươ ì tơ ́i tấp bày tỏ tán thành, Hán Võ Đế cuố i cùng đã làm theo ý củ a Hàn An Quố c.
̀ g dùng câu thành ngữ này để vi ́ vê ̀ sức mạnh to lơ ́n đã đến lúc suy kiệt, không còn tác dụng gi ̀ nữa.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

́ g thủ
Đắc tâm ưn
̀ thục, trôi chả y.
Ý củ a câu thành ngữ “Đắc tâm ứng thủ ” là chi ̉ làm việc rất tiện tay, nghi ̃ sao được vậy. Miêu tả làm việc rất thuân
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Trang Tử Thiên đạo ”.
̀ g Công đang ngô ì đọ c sách ở trong nhà, tiếng đọ c sách củ a ông không
Truyện xả y ra tại nươ ́c Tê ̀ thơ ì xuân thu chiến quố c. Mộ t hôm, Tê ̀ Hăn
̀
̀ g vang ra ngoài nhà. Bấy giơ ̀ ở ngoài hiên có mộ t anh thợ mộ c tên là Luân Biển đang ngô ì đẽ o bánh xe gỗ . Luân Biển là mộ t ngươ ì lém mô m
ngưn
̀ g Công: “Thưa ông, xin hỏ i ông đang
̀ g tay vào nhà hỏ i Tê ̀ Hăn
lém miệng, cứ nghe mã i tiếng đọ c sách thi ̀ cả m thấy nhàm chán, khó chiu,
̣ mơ ́i ngưn
đọ c sách gi ̀ vậy?”.
̀ g Công thấy cử chi ̉ đươ n
̀ g độ t, vô lễ củ a Luân Biển thi ̀ trong lòng không được vui lắm đáp: “Tôi đang đọ c sách củ a thánh nhân”.
Tê Hăn
Luân Biển lại hỏ i: “Thế thánh nhân hiện còn số ng không?”
̀ g Công đáp: “Thánh nhân chết tư ̀ lâu rô ì ”.
Tê ̀ Hăn
̀ g: “Ồ, ra thánh nhân đã chết tư ̀ lâu rô ì , vậy thi ̀ sách mà ông đang đọ c đây chắc chắn là cặn
Luân Biển nghe vậy bèn nó i mộ t cách không úp mở răn
bã củ a cổ nhân để lại”.
̀ g Công nghe vậy bèn tức giận nó i: “Tôi đang đọ c sách ở đây, anh là mộ t tay thợ mộ c quèn thi ̀ biết cái quái gi ̀ mà cũ ng chõ mõ m vào , anh
Tê ̀ Hăn
lại còn giám nó i sách củ a cổ nhân để lại là những thứ cặn bã . Hôm nay, anh mà không nó i rõ ngọ n ngành thi ̀ tôi sẽ giết chết anh”.
̀ mơ ́i nó i vài lơ ì vậy thôi. Thi ́ du như tôi
Luân Biển thả n nhiên đáp: “Xin ông bơ ́t giận. Tôi chẳng qua chi ̉ dựa theo kinh nghiệm làm bánh xe củ a minh
́ như vậy không thể chắc chắn được. Còn như
đang dùng riù đẽ o mộ ng chẳng hạn, nếu đẽ o nhỏ rô ì , khi đắp vào lỗ mộ ng thi ̀ mộ ng bám không khit,
̀ vặn, không to cũ ng không nhỏ thi ̀ khi lắp vào lỗ mộ ng thi ̀ mơ ́i khit́
đẽ o mộ ng quá to thi ̀ lại không thể lắp vào lỗ mộ ng được. Chi ̉ có đẽ o mộ ng vưa
̀ thục, trôi chả y, hơn nữa lại có thể dùng lơ ì nó i để lộ t tả được. Còn như
chặt, bánh xe mơ ́i chắc chắn và không bi ̣ sộ c xệch. Kỹ thuật này thật thuân
những thứ độ c đáo và tuyệt diệu trong họ c vấn củ a cổ nhân thi ̀ làm sao lại có thể nó i rõ được, vậy thi ̀ những thứ mà ông đang đọ c đây không phả i
̀
là cặn bã củ a cổ nhân là gi?”
̀ g Công nghe xong, cả m thấy Luân Biển nó i cũ ng phả i, nên không bắt tộ i anh ta nữa.
Tê ̀ Hăn
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn dùng câu thành ngữ “Đắc tâm ứng thủ ” để mô tả vê ̀ làm việc rất trôi chả y, thành thạo .

Giá họa vu nhân
Ý củ a câu thành ngữ này là gieo vạ cho kẻ khác.

Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Sử ký - Triệu thế gia”.
̀ đang trấn giữ ở Thượng Đả ng đã sai sứ giả đến nó i vơ ́i vua nươ ́c Triệu là Hiếu Thành
Thơ ì Xuân thu chiến quố c, tươ ́ng quân nươ ́c Hàn là Phùng Đinh
̀ g: “Chúng tôi không thể nào trấn giữ được Thượng Đả ng, nó sẽ nhanh chó ng trở thành đất đai củ a nươ ́c Tân
̀ . Nhưng các quan lại và dân
Vương răn
̀ chi ̉ muố n quy thuận nươ ́c Triệu, chứ không muố n lệ thuộ c nươ ́c Tân
̀ . Vậy mong đại vương hã y nhanh chó ng tiếp quả n 17
chúng Thượng Đả ng đêu
ngôi thành tri ̀ ở Thượng Đả ng”.
̀ dương quân Triệu Báo , hỏ i ông có ý kiến gi ̀ vê ̀ việc này. Triệu Báo trả lơ ì răn
̀ g:
̀ g lắm, bèn lập tức triệu gặp Binh
Hiếu Thành Vương nghe vậy mưn
̀ coi mố i lợi không đâu là mộ t tai họ a tày trơ ì ”. Hiếu Thành vương nghe vậy bèn hỏ i lại: “Ngươ ì ta đã bi ̣ cả m hó a bở i ân đức củ a ta,
“Thánh nhân đêu
làm sao lại có thể nó i là mộ t mố i lợi vô duyên vô cơ ́?”
̀ g: “Nươ ́c Tân
̀ luôn luôn thôn tinh
́ đất đai củ a nươ ́c Hàn, và tin răn
̀ g thế nào cũ ng sẽ nhanh chó ng chiếm được Trượng Đả ng. Nay
Triệu Báo đáp răn
̀ , mà lại dâng cho nươ ́c Triệu, là vi ̀ họ muố n gieo vạ cho nươ ́c Triệu ta. Bở i lẽ nươ ́c Tân
̀
sở di ̃ nươ ́c Hàn không muố n giao Thượng Đả ng cho nươ ́c Tân
̀ công sức, mà vẫn chưa chiếm được Thượng Đả ng. Đăn
̀ g này thi ̀ nươ ́c Triệu ta lại được không, thi ̀ làm sao lại không thể nó i
̀ g bỏ ra rất nhiêu
đã tưn
là vô cơ ́ bắt được củ a? Đại vương chơ ́ nên chấp nhận”.
Hiếu Thành Vương nghe xong tức giận nó i: “Nếu hiện nay ta cử hàng triệu quân tiến đánh, thi ̀ dù nửa năm hay mộ t năm cũ ng chưa chắc đã chiếm
̀ g ý nhận đất
được mộ t ngôi thành tri.̀ Nay ngươ ì ta đã hai tay dâng 17 thành tri ̀ cho ta, đây quả là củ a trơ ì cho”. Sau đó , Hiếu Thành Vương đô n
̀ Triệu.
Thượng Đả ng, do đó dẫn đến cuộ c đại chiến giữa hai nươ ́c Tân
̀ g dùng câu thành ngữ: “Giá họ a vu nhân” để vi ́ vê ̀ việc gieo tai họ a cho ngươ ì khác.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Giang lang tài tận
Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ tài văn chương củ a chàng Giang không còn nữa.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Nam sử - Truyện Giang Yêm”.
̀ TQ, ông là ngươ ì Khả o Thành triêu
̀ nhà Lương. Hô ì còn nhỏ , gia đinh
̀ ông
“Giang lang” là chi ̉ Giang Yêm, tự Văn Thông, mộ t nhà văn thơ ì Nam Triêu
̀ mua giấy bút cũ ng không có . Nhưng ông lại rất chăm chi ̉ họ c hành, sau đó trở thành mộ t ngươ ì rất có tài
nghèo xơ nghèo xác, ngay đến tiên
năng, không những làm đến chức quan Quang Lộ c đại phu, mà còn trở thành nhà văn rất nổ i tiếng. Những ngươ ì thơ ì bấy giơ ̀ có sự đánh giá rất
cao đố i vơ ́i thơ và văn chương củ a ông.
̀ dân
̀ suy thoái. Trươ ́c kia, khi ông viết gi ̀ thi ̀ nếp nghi ̃ cũ ng ào ạt như só ng cuộ n
Thế nhưng, do tuổ i tác ngày mộ t cao, tài viết lách củ a ông cũ ng dân
̀ dâng, bút pháp như có thân
̀ khi ́ và có những câu cú hết sức tuyệt vơ ì . Nhưng hiện nay thơ ông viết ra thật là nhạt nhẽ o , vô vi.̣ Mỗ i khi ông
triêu
̀ bút lên là vòng vo suy nghi ̃ đến nửa ngày, mà cũ ng chẳng viết được mộ t chữ nào . Thả ng hoặc, đôi khi có linh cả m cũ ng viết ra được mộ t hai
câm
̀ cả .
câu nhưng lơ ì lẽ cũ ng rất khô khan, nộ i dung cứng nhắc, chẳng câu nào ra hô n
̀ răn
̀ g, có mộ t lân
̀ Giang Yêm đến neo thuyên
̀ bên bơ ̀ sông chùa Thuyên
̀ Linh, đêm năm
̀ mơ thấy mộ t ngươ ì tự xưng là Trương
Ngươ ì ta truyên
̀ rút mấy thươ ́c lụa ở trên minh
̀ đưa cho ông ta. Nên tư ̀ đó , văn chương củ a ông không còn tuyệt
Cả nh Dương đến xin ông mộ t tấm lụa, ông liên
vơ ì như trươ ́c nữa.
̀ g: Mộ t hôm, Giang Yêm đang ngủ trưa ở ngôi đinh
̀ hó ng mát, thi ̀ năm
̀ mơ thấy mộ t ngươ ì tự xưng là Quách Phát đến xin
Cũ ng có truyện kể răn
ông mộ t cây bút, và còn nó i là ông mượn cây bút này củ a ông ta đã quá lâu rô ì . Giang Yêm bèn đem mộ t cây bút năm màu trả lại cho ông ta, nên
tư ̀ đó hứng cả m sáng tác thơ văn củ a Giang Yêm đã vơi cạn, không còn viết được bài nào hay như trươ ́c nữa.

̀ g dùng câu thành ngữ: “Giang lang tài tận” để vi ́ vơ ́i hứng cả m sáng tác văn thơ đã thoái giả m.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Kê minh cẩu đạo
Ý củ a câu thành ngữ này là bắt chươ ́c tiếng gà gáy, rô ì giả làm chó vào ăn trộ m.
̀ g Quân”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư:̀ “Sử ký - Truyện Mạnh Thươ n
̀ Chiêu Vương, Mạnh Thươ n
̀ , đô n
̀ g thơ ì còn
̀ g Quân ngươ ì nươ ́c Tê ̀ đã cùng mấy môn khách lên đươ n
̀ g sang thăm nươ ́c Tân
Theo lơ ì mơ ì củ a Tân
̀ trắng rất quý hiếm làm quà biếu vua Tân
̀ .
đem theo mộ t chiếc áo lông chô n
̀ cả m thấy Mạnh Thươ n
̀
̀ g Quân là mộ t quý tộ c nươ ́c Tê,̀ không thể trọ ng dụng, nhưng lại cả m thấy ông ta thật quá am hiểu vê ̀ tinh
Vê ̀ sau, vua Tân
̀ nươ ́c Tân
̀ , nên không muố n để ông vê ̀ nươ ́c, bèn giam lỏ ng ông ở nươ ́c Tân
̀ .
hinh
̀ là Kinh Tương Quân mơ ́i đem chuyện này mách vơ ́i Mạnh Thươ n
̀ Yến phi - ngươ ì được vua
̀ g Quân, và dặn ông đến tim
Ngươ ì em trai củ a vua Tân
̀ cưng chiêu
̀ nhất nó i giúp. Nhưng không ngơ ,̀ Yến phi đã đưa ra điêu
̀ kiện nan giả i là phả i tặng cho nàng chiếc áo lông chô n
̀ trắng quý giá đó , thi ̀
Tân
̀ .
nàng mơ ́i xin vơ ́i vua Tân
̀ g Quân số t ruộ t không biết xử tri ́ ra sao, mơ ́i bàn vơ ́i mấy ngươ ì bạn cùng đi theo. Vê ̀ sau, có mộ t ngươ ì ngô ì ở cuố i hàng nó i: “Tôi sẽ
Mạnh Thươ n
̀ trắng, mà chúng ta đã tặng cho vua Tân
̀ ”.
lẻ n vào trong cung ăn trộ m chiếc áo lông chô n
̀ g cách nào ?”
̀ g Quân nghe vậy vộ i hỏ i lại: “Anh sẽ trộ m băn
Mạnh Thươ n
Ngươ ì đó đáp: “Tôi sẽ giả làm con chó lẻ n vào ăn trộ m”.
̀ đem tặng cho Yến phi.
Quả nhiên, ngươ ì này đã không phụ lòng mong muố n củ a mọ i ngươ ì , ngay đêm đó quả nhiên lấy được chiếc áo lông chô n
̀ xin củ a nàng, vua Tân
̀ bèn đô n
̀ g ý tha cho Mạnh Thươ n
̀ g Quân.
Trươ ́c lơ ì câu
̀ . Nhưng khi đến Hàm Cố c Quan thi ̀ gà còn chưa gáy sáng, nên cửa thành
̀ g Quân sợ vua Tân nuố t lơ ì , bèn lập tức rơ ì khỏ i nươ ́c Tân
Mạnh Thươ n
̀ mở ra, cả đám
chưa mở . Giữa lúc này, có mộ t môn khách bắt chươ ́c tiếng gà gáy, lập tức gà ở xung quanh cũ ng vỗ cánh gáy theo. Cửa thành liên
ngươ ì chạy thoát ra ngoài thành.
̀ quả nhiên hố i lại, nhưng bấy giơ ̀ đã muộ n.
Vua Tân
̀ g dùng câu thành ngữ “Kê minh cẩu đạo ” để vi ́ vơ ́i kỹ năng hoặc hành vi thấp hèn.
Hiện nay, Ngươ ì ta vẫn thươ n

Khá nh trú c nan thư
Chữ “Khánh” ở đây có nghiã là hết, sách. Còn chữ “Trúc” là chi ̉ thẻ tre trúc dùng để viết chữ trong thơ ì cổ . Câu thành ngữ này có nghiã là dù chặt
̀ hoặc căn bệnh phổ biến củ a xã hộ i, không thế nào
sạch hết tre để làm thẻ tre thi ̀ cũ ng không thể nào viết hết. Nó dùng để vi ́ vê ̀ tộ i ác quá nhiêu
miêu tả hết được.
̀ g Thư – Truyện Lý Mật”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Cựu Đươ n
̀ nhà Tùy, Tùy Thang Đế Dương Quả ng ngang ngược tàn bạo và hoang dâm vô độ , ông bỏ nhiêu
̀ tiên
̀ củ a vào việc xây
Vào những năm cuố i triêu
dựng cung điện, lại liên tiếp phát độ ng chiến tranh vơ ́i các nươ ́c, nhân dân phả i gánh vác quá nặng nê,̀ không thể nào chiụ đựng được nữa đã tơ ́i tấp
̃ Quân Ngõ a Cương do Trác Nhượng lã nh đạo là mộ t đạo quân nổ i tiếng nhất trong nhiêu
̀ cuộ c khở i nghiã củ a nông dân. Họ anh
đứng lên khở i nghia.

̀ đem quân sang
dũ ng thiện chiến, gan dạ mưu tri,́ độ i ngũ đã nhanh chó ng phát triển đến hơn 10 vạn ngươ ì . Sau khi Việt Quố c Công-Dương Huyên
̀
đánh nhà Tùy bi ̣ thất bại, thủ hạ củ a ông là Lý Mật trố n sang nương nhơ ̀ quân Ngõ a Cương, vơ ́i tài tri ́ thông minh củ a minh,
Lý Mật đã nhanh chó ng
̀ lã nh đạo quân Ngõ a Cương.
chiếm được lòng tin củ a Trác Nhượng, và cuố i cùng giành được quyên
̀ , Lý Mật đã ban bố mộ t đạo hich
Sau khi lên nắm quyên
̣ thả o phạt Tùy Thang Vương, mong qua đó để liên hợp các đạo nghiã quân, thu hút các
̀ nhà Tùy. Bài hich
quan văn võ củ a triêu
̣ sau khi vạch tộ i Tùy Thang Vương, cuố i cùng viết: “Dù có chặt hết tre ở Nam sơn để làm thẻ tre, thi ̀ cũ ng
không thể nào viết hết mọ i tộ i lỗ i củ a Dương Quả ng, dù rố c cạn biểm Đông cũ ng không thể nào rửa hết tộ i ác củ a hắn”. Bài hich
̣ kêu gọ i các nơi
̃ lật đổ ách thố ng tri ̣ tàn bạo củ a nhà Tùy, đã gây ả nh hưở ng rất lơ ́n lúc bấy giơ ,̀ các nơi hưở ng ứng đã tơ ́i tấp đứng lên khở i
vùng lên khở i nghia,
̀ nhà Tùy.
nghiã chố ng lại triêu
̃ cấm quân Vũ Văn Hó a Cập giết chết tại Giang Đô, cuố i cùng ách trố ng tri ̣ củ a triêu
̀ nhà Tùy
Đại nghiệp năm thứ 14, Tùy Thang Vương bi ̣ tươ ́ng linh
bi ̣ lật đổ .

Khẩu mật phú c kiếm
̀ miệng ngọ t như mật. Còn chữ “Phúc kiếm” là chi ̉ bụng dạ đây
̀ dao kiếm.
Chữ “Khẩu mật” là chi ̉ mô m
Ý củ a câu thành ngữ này chi,̉ ngươ ì bê ̀ ngoài miệng nó i rất hay, nhưng bên trong thi ̀ rất hiểm độ c.
̀ Tông thiên bả o nguyên niên”.
̀ g kỷ - Huyên
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư:̀ “Tư tri ̣ thông giám- Đươ n
̀ Tông, ông là ngươ ì có kiến thức uyên bác, rất có tài vê ̀ mặt thư họ a,
̀ g Huyên
Lý Lâm Phổ là Binh bộ thượng thư kiêm Trung thư lang thơ ì Đươ n
̀ quý hơn ông, là
nhưng ông cũ ng là ngươ ì phẩm hạnh rất kém, lòng dạ rất hẹp hòi và đố kỵ. Phàm những ngươ ì có tài năng và danh vọ ng quyên
́
̀ Tông thi ̀ ông lại khúm núm,
̀ g Huyên
ông sẽ trăm phương nghiǹ kế và không tư ̀ mọ i thủ đoạn để bôi nhọ , bài xich.
Nhưng riêng đố i vơ ́i vua Đươ n
̀ theo ý củ a nhà vua. Mặt khác, ông cũ ng trăm phương nghiǹ kế lấy lòng quý phi sủ ng ái và thái giám tâm phúc củ a nhà
ninh
̣ hó t, hết lòng chiêu
̀
̀
vua, khiến họ vui vẻ và ủ ng hộ minh,
củ ng cố thêm điạ vi ̣ củ a minh.
̀ luôn luôn tỏ ra rất hòa nhã và đáng mến, lơ ì lẽ rất hay, nhưng trong lòng lại tim
̀ cách hại
Lý Lâm Phổ trong khi tiếp xúc vơ ́i mọ i ngươ ì , ông đêu
̀ , ông giả vơ ̀ thành khẩn nó i vơ ́i bạn đô n
̀ g liêu củ a minh
̀ là Lý Thức Chi răn
̀ g: “Hoa Sơn là nơi sả n xuất khá nhiêu
̀ vàng, nếu được
ngươ ì . Có mộ t lân
khai thác thi ̀ nhà nươ ́c sẽ nhanh chó ng trở nên giàu mạnh, nhưng đáng tiếc là nhà vua còn chưa biết việc này”. Lý Thức Chi cho là thật mơ ́i đến tâu
̀ Tông nên nhanh chó ng khai thác. Vua nghe vậy trong lòng mưn
̀ g lắm, mơ ́i gọ i Lý Lâm Phổ đến bàn vê ̀ việc này, Lý Lâm Phổ tâu
vơ ́i vua Huyên
̀ g: “Thân
̀ đã biết vê ̀ việc này. Nhưng vi ̀ Hoa Sơn là nơi phong thủ y bả o điạ củ a vua chúa các triêu
̀ đại, ta làm sao lại có thể tùy tiện khai thác,
răn
đây có thể là mộ t dụng ý xấu”.
̀ Tông lại lân
̀ nữa bi ̣ Lý Lâm Phổ bưng bit,
́ còn cho ông la bậc trung thân
̀ và dân
̀ dân
̀ xa lánh Lý Thức Chi.
̀ g Huyên
Vua Đươ n
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn dùng câu thành ngữ này để chi ̉ ngươ ì ngoài miệng thi ̀ nó i rất hay, nhưng trong bụng lại rất hiểm độ c.

Khéo thủ hào đoạt
̀ gạt; Còn “Hào đoạt” là dùng sức mạnh để đoạt lấy.
“Khéo thủ ” có nghiã là dùng đủ mọ i thủ đoạn lưa
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Thanh Ba tạp chi”́ củ a Chu Huy.

̀ nhà Tố ng, ông là ngươ ì rất say mê sưu tâm
̀ và cất giữ thư họ a củ a danh nhân các triêu
̀ đại. Thậm tri ́ không trư ̀ giở
Mễ Phế là mộ t danh họ a triêu
̀ nghe nó i nhà nào có cất giữ thư họ a củ a danh nhân, là ông tim
̀ đủ mọ i cách mượn cho
̀ gạt để đoạt được các bức thư họ a. Chi ̉ cân
thủ đoạn lưa
̀ g được, miệng nó i là đem vê ̀ nhà thưở ng thức, nhưng thực ra là để đố i chiếu vẽ lại, cho mã i tơ ́i khi không ai có thể nào phân biệt rõ hư thực.
băn
̀ giữ lại bức thư họ a thật. Cũ ng có khi ông đem cả hai bức thư họ a ra cho chủ nhân
Sau đó mơ ́i đem bức thư họ a giả trả lại cho ngươ ì ta, còn minh
̀ , thươ n
̀ g chọ n phả i bức tranh giả .
tự lựa chọ n, nhưng chủ nhân vẫn bi ̣ mắc lưa
̀ cơ ̀ gặp Sái Du ngô ì cùng thuyên
̀ . Bấy giơ ̀ Sái Du có đem theo mộ t bức chân tich
́ củ a nhà thư pháp nổ i tiếng triêu
̀ nhà Tấn
Mộ t hôm, Mễ Phế tinh
́
Vương Hi Chi, bèm đem ra để Mễ Phế cùng thưở ng thức. Mễ Phế vô cùng ưa thich,
cứ ngắm nhiǹ mã i không chiụ buông tay, cứ khăng khăng đòi
̀ ni ̀ mã i, thậm chi ́ còn hăm dọ a răn
̀ g nếu không đổ i
dùng mộ t bức thư pháp khác để đổ i lấy, nhưng Sái Du không chiu.
̣ Mễ Phế cứ bám lấy Sái Du năn
̀ sẽ nhả y xuố ng sông tự tử. Sái Du chẳng còn cách nào khác đành phả i nhận lơ ì . Mễ Phế bấy giơ ̀ mưn
̀ g như điên dại.
được thi ̀ minh
̀ . Nên ngươ ì thơ ì bấy giơ ̀ mơ ́i gọ i những thủ đoạn này củ a ông là “Khéo thủ hào đoạt”.
Những việc làm tương tự củ a Mễ Phế còn khá nhiêu

̉
Khoá ng nhật tri ̀ cưu
Ý củ a câu thành ngữ này là dây dưa, kéo dài thơ ì gian.
Thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Chiến quố c sách – Triệu Sách Tứ”.
́ phong Vinh Phân làm Cao Dương Quân, rô ì ra lệnh cho ông dẫn quân sang đánh nươ ́c Triệu, Vinh Phân là mộ t vi ̣
Thơ ì Chiến quố c, vua nươ ́c Yên
̀ thân
̀ để bàn cách đố i phó . Tươ ́ng quố c
tươ ́ng dũ ng cả m, thiện chiến. Vua nươ ́c Triệu biết được tin này vô cùng lo sợ, bèn lập tức triệu tập quân
̀ g, nươ ́c Tê ̀ có mộ t vi ̣ tươ ́ng tri ́ dũ ng song toàn tên là Điên
̀ Đơn, nếu nươ ́c Triệu chiụ cắt nhươ n
̀ g ba thành tri ̀ cho nươ ́c Tê,̀ để
Triệu Thắng cho răn
̀ Đơn sang giúp nươ ́c Triệu tác chiến, thi ̀ nhất đinh
nươ ́c Tê ̀ cử Điên
̣ sẽ đánh bại được Vinh Phân, giữ vững được nươ ́c Triệu.
̀ quân ra trận sao? Nay
Nhưng đại tươ ́ng Triệu Xa rất phả n đố i ý kiến này, ông nó i: “Lẽ nào nươ ́c Triệu ta không có mộ t vi ̣ tươ ́ng nào có thể câm
̀ hinh
̀ quân độ i nươ ́c
̀ g ba ngôi thành tri ̀ cho nươ ́c Tê,̀ thi ̀ còn ra thể thố ng gi?̀ Tôi biết rất rõ tinh
trận đánh còn chưa mở màn mà đã muố n cắt nhươ n
̀ quân ra trận?”
Yến, vậy tại sao lại không cử tôi câm
́ thêm răn
̀ g: “Dù Điên
̀ Đơn được cử đến chi ̉ huy quân độ i nươ ́c Triệu, thi ̀ chưa chắc ông ta đã giành được phân
̀ thắng. Hơn nữa,
Triệu Xa giả i thich
̀ Đơn tuy có tài cán thi ̀ đã chắc gi ̀ ông ta chiụ rố c sức vi ̀ nươ ́c Triệu. Mặt khác, Điên
̀ Đơn được mơ ì đến, thi ̀ thế nào ông ta cũ ng sẽ dàn quân
Điên
̀ cự dây dưa trên chiến trươ n
̀ g, kéo dài thơ ì gian, thế thi ̀ chẳng mấy năm nươ ́c ta ắt bi ̣ thất bại, hậu quả thật là khó lươ n
̀ g”.
câm
̃ quân độ i. Quả nhiên thật đúng như lơ ì
̀ Đơn đến thố ng linh
Nhưng đáng tiếc là vua Triệu không nghe theo ý kiến củ a Triệu Xa, vẫn mộ t mực mơ ì Điên
củ a Triệu Xa, ông ta đã đưa nươ ́c Triệu vào mộ t cuộ c chiến tranh tiêu hao dai dẳng, rô ì cuố i cùng bi ̣ thất bại thả m hại.
̀ g dùng câu thành ngữ này để vi ́ vê ̀ hiện tượng dây dưa, kéo dài thơ ì gian.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Khởi tử hồi sinh
Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ ngươ ì có y thuật cao siêu, đã cứu số ng được ngươ ì sắp chết.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Sử ký - Biển Thươ ́c xương công liệt truyện”.

́ Quố c có mộ t danh y tên là Tân
̀ Việt Nhân, vi ̀ ông tưn
̀ ngươ ì sắp chết, nên ngươ ì ta đêu
̀ coi ông như thân
̀ y
̀ g cứu số ng được khá nhiêu
Thơ ì Chiên
̀ thuyết.
Biển Thươ ́c thơ ì Hoàng Đế trong truyên
Mộ t hôm, trong lúc hành y tại nươ ́c Quắc, khi ông đi ngang qua Hoàng cung thi ̀ nghe tin Thái tử đã mất vào lúc sáng sơ ́m do chứng bệnh huyết khi ́
̀
̀ g vẫn còn hy vọ ng cứu số ng, nên bèn đi thẳng vào cung.
bất hợp. Sau khi hỏ i rõ bệnh tinh,
ông cho răn
̀ quả n sự trong cung sau khi tâu vơ ́i nhà vua, liên
̀ nhanh chó ng đưa ông đến trươ ́c giươ n
̀ g củ a Thái tử. Ông khom ngươ ì quan sát mộ t hô ì
Vi ̣ đại thân
lâu, thấy Thái tử vẫn còn hơi thở thoi thó p, hai vế đùi bên trong củ a Thái tử vẫn còn chút hơi ấm, bắt mạch vẫn còn đập rất yếu ơ ́t. Ông bèn quay
lại nó i: “Thái tử mơ ́i chi ̉ ngất đi thôi, tôi sẽ cấp cứu ngay, may ra còn có thể cứu số ng được Thái tử”.
̀ g vàng ra, châm cứu lên trên đâu
̀ , trên ngực và chân tay củ a Thái tử. Mộ t lát sau, Thái tử quả
Ông nó i xong bèn sai đô ̀ đệ đưa kim châm cứu băn
̉ lại. Quố c vương và các đại thân
̀ dân
̀ tinh
̀ nươ ́c Quắc
̀ nươ ́c nó ng dươ ́i nách củ a Thái tử thi ̀ Thái tử dân
nhiên thở hắt ra. Ông lại gọ i đô ̀ đệ chươ m
̀ vô cùng mưn
̀ g rỡ , liên tiếp bày tỏ lơ ì cả m ơn.
thấy vậy đêu
̀ Việt Nhân nó i: “Để Thái tử sơ ́m binh
̀ phục, tôi sẽ kê mộ t đơn thuố c cho Thái tử uố ng liên
̀ trong 20 ngày thi ̀ sẽ khỏ i hẳn”.
Tân
̀ nữa bày tỏ cả m ơn thi ̀ Tân
̀ Việt Nhân nó i: “Không phả i tôi có thể
Quả nhiên, sau 20 ngày dùng thuố c, Thái tử đã khỏ i hẳn bệnh. Quố c vương lại lân
khở i tử hô ì sinh, mà là Thái tử vẫn chưa chết, nên tôi mơ ́i cứu được Thái tử”.
̀ g dùng câu thành ngữ này để vi ́ vơ ́i hiện tượng cứu vã n được sự việc đã mất hết hy vọ ng.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Không trung lầu cá c
̀ đài lâu
̀ các treo lơ lửng trên không trung”. Vê ̀ sau ngươ ì ta hay dùng nó để vi ́ vơ ́i sự mơ tưở ng hã o huyên
̀ ,
Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ “Đinh
̀ hư câu
́ thoát ly thực tế. Nhưng cũ ng có thể dùng để vi ́ vơ ́i sự cao minh thông đạt.
hoặc những điêu
̀ dụ”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Bách Dụ Kinh - Tam trùng lâu
̀ độ n, nên ông thươ n
̀ g bi ̣ ngươ ì ta chê cươ ì .
Ngày xưa, có mộ t tay phú nông rât́ giàu có , nhưng lại cũ ng rất đân
̀ ba tân
̀ g vưa
̀ mơ ́i xây mộ t ngôi lâu
̀ cao vưa
̀ sáng sủ a, thi ̀ máu ti ̣
Mộ t hôm, khi ông đến thăm mộ t nhà giàu khác tại điạ phương, thấy nhà này vưa
̀ là ngươ ì có tiên
̀ , làm sao hắn lại có mộ t ngôi lâu
̀ xinh đẹp như vậy mà minh
̀ không có , đây thật
nạnh củ a ông lại nổ i lên, nghi ̃ bụng: “Ta và hắn đêu
̀ cũ ng phả i có mộ t ngôi lâu
̀ như vậy”.
không còn ra thể thố ng gi ̀ nữa, minh
̀ g: “Các anh có biết ngôi lâu
̀ ở làng bên do ai dựng không?”.
Hôm sau, ông mơ ì thợ mộ c đến nhà rô ì hỏ i răn
̀ nó i là do họ dựng. Phú nông này nghe vậy thi ̀ mưn
̀ g quýnh nó i: “Tố t lắm, tố t lắm, bây giơ ̀ các anh cũ ng dựng cho tôi mộ t ngôi
Đám thợ mộ c đêu
̀ ba tân
̀ g y hệt như vậy”.
lâu
̀ dựng nhà.
Sau đó , đám thợ mộ c đã làm theo ý ông bắt đâu
Mấy hôm sau, phú ông đến xem họ dựng nhà, ông ta ngó ngang, ngó dọ c đến nửa ngày, trong lòng cả m thấy rất khó hiểu mơ ́i hỏ i đám thợ mộ c
̀ g: “Các anh đang làm gi ̀ thế này?”
răn
̀ ba tân
̀ g theo như ý ông dặn”.
Đám thợ trả lơ ì : “Chúng tôi đang dựng ngôi lâu
̀ g thứ ba, chi ̉ làm tân
̀ g trên cùng thôi, còn hai tưn
̀ g
Phú nông nghe vậy thi ̀ cuố ng lên nó i: “Không đúng, không đúng, tôi mơ ì các anh làm là làm tân
dươ ́i thi ̀ khỏ i phả i làm, các anh hã y mau mau dỡ đi”.
̀ cươ ì phá lên: “Chi ̉ dựng tân
̀ g trên cùng thôi thi ̀ chúng tôi chiu,
Đám thợ mộ c nghe vậy đêu
̣ không thể làm được, ông tự dựng lấy vậy”.
̀ các” để vi ́ vơ ́i sự mơ tưở ng hã o huyên
̀ hoặc sự vật hư cấu thoát ly thực tế. Cũ ng có thể
̀ g dùng câu “Không trung lâu
Hiên này, ngươ ì ta vẫn thươ n
̀ này hơi hiếm thấy.
dùng để vi ́ vơ ́i sự cao minh thông đạt, nhưng điêu

Khuynh thành khuynh quốc
́
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Hán thư – Truyện ngoại thich”.
̀ đinh
̀ là Nhạc Phủ . Nhạc Phủ lúc bấy giơ ̀ có quy
̀ g du hành củ a triêu
Thơ ì Tây Hán, quan thự chuyên quả n vê ̀ ca nhạc trong các yến tiệc và trên đươ n
̀ g thơ ì còn sưu tập thơ ca và nhạc khúc trong dân gian. Lý Diên Niên là mộ t nhạc sư trong Nhạc Phủ . Em gái ông là mộ t ca kỹ .
mô rất lơ ́n, nó đô n
̀ g xuyên triệu ông vào cung ca hát.
Hán Võ Đế rất hâm mộ tài năng củ a Lý Diên Niên và thươ n
̀ lý Diên Niên hát răn
̀ g: “Bắc phương có giai nhân, Tuyệt thế mà độ c lập, Nhất cố khuynh nhân thành, Tái cố khuynh quố c nhân. Ninh bất
Có mộ t lân
̀ Bắc có mộ t vi ̣ tuyệt sắc giai nhân, ngươ ì trong thành
chi khuynh thành dữ khuynh quố c, Giai nhân nan tái đắc”. Lơ ì bài hát này có nghiã là: Ở miên
̀ bi ̣ khuynh đả o và tấm tắc khen ngợi. Giai nhân xinh đẹp như vậy quả là hiếm thấy.
trong nươ ́c sau khi nhiǹ thấy sắc đẹp củ a nàng, đêu
̀ g rỡ , bèn hỏ i Lý Diên Niên phả i chăng trên đơ ì này cũ ng có mộ t phụ nữ xinh đẹp như vậy? Bấy giơ ,̀ chi ̣ củ a vua
Hán Võ Đế nghe xong vô cùng mưn
̀ Dương mơ ́i nó i vơ ́i Hán Võ Đế răn
̀ g: “Ngươ ì phụ nữ xinh đẹp đó chinh
́ là cô em gái củ a Lý Diên Niên”.
là Công chúa Binh
̀ lệnh triệu nàng vào cung, thi ̀ thấy nhan sắc củ a nàng quả thật là trên đơ ì này không có ngươ ì phụ nữ nào có
Hán Võ Đế nghe vậy lập tức chuyên
thể sánh kip.
̣
Tức thi,̀ Hán Võ Đế để nàng ở lại trong cung và tôn nàng làm Lý phu nhân. Lý phu nhân không những xinh đẹp, mà còn giỏ i vê ̀ ca múa, nên càng
được Hán Võ Đế sủ ng ái. Nhưng it́ lâu sau, Lý phu nhân bi ̣ bệnh qua đơ ì . Hán Võ Đế vô cùng đau đơ ́n, bèn ra lệnh vẽ chân dung nàng đem treo ở
̀ thương tiếc củ a minh.
̀
trong cung, để bày tỏ nỗ i niêm
̀ g dùng câu thành ngữ này để vi ́ vê ̀ sắc đẹp tuyệt vơ ì củ a ngươ ì phụ nữ.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

́
Kiêm thinh
tắc minh
Ý củ a câu thành ngữ này là lắng nghe ý kiến củ a các bên thi ̀ mơ ́i phân biệt được phả i trái.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư:̀ “Tư tri ̣ thông giám”.
́ tri ̣ rất nổ i tiếng tên là Ngụy Chinh, ông giỏ i vê ̀ mặt khuyên răn vua mà lưn
̀ g Thái Tông có mộ t nhà chinh
̀ g danh thiên hạ. Mộ t hôm,
Thơ ì vua Đươ n
̀ g: “Là vua củ a mộ t nươ ́c, làm sao mơ ́i khỏ i hô ̀ đô ,̀ làm sao mơ ́i có thể nhiǹ nhận sự việc mộ t cách rõ ràng và
̀ g Thái Tông hỏ i ông răn
vua Đươ n
́ xác? Ngược lại, nguyên nhân nào đã dẫn đến phạm sai lâm
̀ ?”
chinh
̀ g: “Bệ hạ nên lắng nghe ý kiến củ a các bên, qua đó sẽ rút ra được kết luận chinh
́ xác. Nếu chi ̉ thiên vê ̀ ý
Ngụy Chinh suy nghi ̃ mộ t lát rô ì trả lơ ì răn
̀ bài họ c lich
kiến củ a mộ t bên thôi là lố i làm phiến diện, rất dễ làm hỏ ng việc”. Sau đó , Ngụy Chinh đã nêu ra nhiêu
̣ sử và vạch rõ , nếu vua chi ̉ tin
́ thi ̀ sẽ dẫn tơ ́i hậu quả vô cùng nghiêm trọ ng.
nghe theo mộ t phia,
̀ đơ ì thứ hai làm thi ́ dụ. Ông nó i: “Do vua Tân
̀ II quá tin Triệu Cao mơ ́i dẫn tơ ́i vạ Vọ ng Di. Do Lương Vũ Đế cả tin lơ ì Chu
Ông đã lấy chuyện vua Tân
Di,̣ mà chuố c nỗ i nhục ở Đài Thành. Do Tùy Thang Đế quá tin vào Đậu Thế Cơ, mơ ́i xả y ra sự biến ở Bành Thành Các. Ngược lại, nếu như họ đi sâu
̀ hiểu sự việc, lắng nghe ý kiến củ a các bên, thi ̀ đêu
̀ có thể tránh và ngăn chặn được những tai họ a này”.
tim
̀ lia lia:
̀ g Thái Tông nghe xong, cả m thấy ông nó i rất có lý, vua gật đâu
Đươ n
̣ “Tố t, tố t lắm”.
́ tắc minh” để vi ́ vê ̀ việc lắng nghe ý kiến củ a các bên thi ̀ mơ ́i phân biệt rõ thi ̣ phi.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn dùng câu thành ngữ: “Kiêm thinh

Kiệt trạch nhi ngư
Hai chữ “Kiệt trạch” ở đây là chi:̉ Tát cạn nươ ́c trong ao. Còn “Ngư” là bắt cá. Vậy ý củ a câu thành ngữ này là: Tát cạn nươ ́c trong ao để bắt cá.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Lã Thi ̣ Xuân Thu – Nghiã thưở ng”.
́ công tử Trọ ng Nhi ̃ vê ̀ nươ ́c Tấn kế ngôi vua, đặt hiệu là Tấn Văn Công. Bấy giơ ̀ các nươ ́c chư hâu
̀ như Tào , Vệ, Trân
̀ vv
Năm 636 công nguyên, Tân
̀ tơ ́i tấp quy thuận nươ ́c Sở , duy chi ̉ có nươ ́c Tố ng là không thân vơ ́i nươ ́c Sở mà ngả theo nươ ́c Tấn. Sở Uy Vương thấy vậy nổ i giận bèn ra
đêu
̃ ba quân bao vây chặt Thương Khưu thủ đô nươ ́c Tố ng.
lệnh cho đại tươ ́ng Tử Ngọ c thố ng linh
̀ thế nguy ngập bèn hỏ a tố c câu
̀ cứu vơ ́i Tấn Văn Công. Tấn Văn Công sau khi nhận được thư cấp báo liên
̀ triệu gặp
Tố ng Thành Vương thấy tinh
̀ là Hô ̀ Yển đến thương nghi.̣ Hô ̀ Yển cho răn
̀ g, cứu nguy cho nươ ́c Tố ng có thể nêu cao được danh vọ ng củ a nươ ́c Tấn, rô ì ông bày tỏ ủ ng
cậu minh
̀ g binh lực nươ ́c Sở , vậy làm cách nào mơ ́i giành
hộ sách lược này. Tấn Văn Công nghe vậy lo ngại hỏ i: “Binh lực củ a ta không thể nào sánh băn
được thắng lợi?”
̀ g: “Thân
̀ nghe nó i, những ngươ ì trọ ng vê ̀ lễ tiết thi ̀ không ngại điêu
̀ rắc rố i, kẻ giỏ i đánh trận thi ̀ không nê ̀ hà kế lưa
̀ dố i. Đại Vương
Hô ̀ Yển đáp răn
̀ dố i”.
nên dùng phương pháp lưa
̀ Ung Quý đến thương nghi,̣ hỏ i ông có ý kiến gi ̀ vê ̀ việc này. Ung
Tấn Văn Công vẫn rất lo ngại đố i vơ ́i lố i làm này củ a Hô ̀ Yển, mơ ́i triệu gặp đại thân
Quý nghe xong tỏ ý không tán thành kiến nghi ̣ củ a Hô ̀ Yển, ông đã đưa ra thi ́ dụ như sau: “Có mộ t ngươ ì muố n bắt cá, nên đã tát cạn hết nươ ́c
̀ cá, nhưng đến sang năm thi ̀ không còn cá để bắt nữa. Có mộ t ngươ ì vi ̀ muố n bắt thú rưn
̀ g, mà
trong ao, đương nhiên là anh ta bắt được rất nhiêu
̀ thú rưn
̀ g cây trên núi, tuy bắt được rất nhiêu
̀ g, nhưng sang năm cũ ng chẳng còn con thú để bắt nữa, nay nếu dùng phương pháp lưa
̀
đố t hết rưn
̀ đâu
̀ thôi, nếu dùng mã i thi ̀ sẽ không nhạy nữa”.
dố i thi ̀ chi ̉ có thể thành công mộ t lân
̀ g dùng câu “Kiệt trạch nhi ngư” để vi ́ vê ̀ việc chi ̉ nhiǹ thấy cái lợi trươ ́c mắt, chứ không nghi ̃ vê ̀ lâu vê ̀ dài.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung
Ý củ a câu thành ngữ này là chi:̉ Bê ̀ ngoài trông rất đẹp, nhưng bên trong thi ̀ rữa nát.
̀ nhà Minh.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư:̀ “Ngươ ì bán cam nó i” củ a Lưu Cơ triêu
̀ nhà Minh, sau đó ông được cử giữ chức Ngự sử trung thưa
̀ . Ông tưn
̀ g viết mộ t
Lưu Cơ tự Bá Ôn, là ngươ ì đã giúp Chu Nguyên Chương lập nên triêu
̀
̀ g trả i củ a minh.
bài văn nhan đê:̀ “Ngươ ì bán cam nó i”, kể vê ̀ mộ t sự việc tưn
̀ bán những quả cam trông rất tươi mọ ng, vỏ vàng ó ng, bèn mua mấy quả đem vê.̀ Nhưng sau
Vào mộ t ngày mùa hè, Lưu Cơ thấy mộ t ngươ ì bây
̀ rữa nát như sơ bông cũ , ông tức giận bèn đi tim
̀ ngươ ì bán cam bày lý lẽ , trách mó c anh ta
khi vê ̀ đến nhà mơ ́i phát hiện những quả cam này đêu
̀ bip̣ ngươ ì khác.
lưa
̉ cươ ì trả lơ ì răn
̀ nhiên mim
̀ g: “Tôi làm nghê ̀ buôn cam đã nhiêu
̀ năm, nhưng chẳng thấy ngươ ì nào như
Nhưng thật không ngơ ,̀ ngươ ì bán cam điêm
ông cả”.
̀ rẫy chuyện ngươ ì lưa
̀ g lại mộ t lát rô ì nó i tiếp: “Trên đơ ì này đây
̀ dố i ngươ ì , nào có riêng gi ̀ tôi? Tôi xin hỏ i ông, Những võ tươ ́ng bê ̀
Anh ta ngưn

ngoài trông oai phong lẫm liệt kia, chúng ăn mặc còn sang trọ ng hơn cả Tôn Tử và Ngô Khở i, nhưng họ có hiểu chút gi ̀ vê ̀ binh pháp đâu? Còn
̀ phục kia, họ có thật sự có tài năng tri ̣ nươ ́c yên dân không? Nay trộ m cươ ́p như
những văn quan mũ cao đạo mạo , nghênh ngang trong bộ triêu
rươi, mà họ không tri ̣ nổ i; Dân chúng cực khổ , họ không thể cứu giúp; Tham quan vô lại, họ không thể nghiêm tri;̣ Kỷ cương pháp luật nhà nươ ́c
̉ đố n được. Họ ngô ì bệ vệ trên cao, nhà cửa khang trang, ăn toàn những mó n sơn hào hả i vi,̣ uố ng đặc loại rượu
đô ì bại, họ cũ ng không thể chinh
quý, đi đâu cũ ng cưỡ i con ngựa cao to, ngươ ì nào ngươ ì nấy mặt mũ i trang nghiêm, thật là trinh
̣ trọ ng, đứng đắn, nhưng có đứa nào mà chẳng
giố ng những quả cam tôi đang bán đây, bê ̀ ngoài thi ̀ vàng mọ ng hết chê, nhưng bên trong thi ̀ rữa nát như sơ bông cũ ”.
Lưu Cơ nghe xong chi ̉ ngẩn ngươ ì ra, không biết nó i gi ̀ hơn.
̀ g dùng câu thành ngữ này để chi ̉ đô ̀ hàng mã , ngoài đẹp trong xấu.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Ký nhân ly hạ
Nguyên ý củ a câu thành ngữ này là số ng dựa vào bơ ̀ giậu củ a ngươ ì khác. Tức số ng dươ ́i mái hiên củ a ngươ ì khác.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Nam Tê ̀ thư – Truyện Trương Dung”.
̀ Nam Tê ̀ có mộ t thư sinh tên là Trương Dung, tinh
́ tinh
̀ quái đả n, mà hành vi cư ̀ chi ̉ cũ ng rất kỳ lạ. Chàng vó c ngươ ì thấp lùn, mặt mũ i xấu xi,́
Triêu
̀ rất quắc thươ ́c, đi đâu cũ ng ưỡ n ngực ngẩng cao đâu
̀ , coi trơ ì băn
̀ g vung.
nhưng tinh thân
̀ g
Khi Tiêu Đạo Thành còn chưa lên làm vua cũ ng rất khâm phục tài năng và phẩm cách củ a Trương Dung, hai ngươ ì kết bạn vơ ́i nhau. Ông cho răn
́ quyên
̀ Nam Tê,̀ nhưng vẫn thươ n
̀ g xuyên cùng Trương Dung thả o luận
Trương Dung là mộ t nhân tài hiếm có . Vê ̀ sau, Tiêu Đạo Thành lập nên chinh
vê ̀ mặt văn họ c nghệ thuật.
Mộ t hôm, khi hai ngươ ì đang thả o luận vê ̀ mặt thư pháp. Tiêu Đạo Thành nó i: “Tuy thư pháp củ a ông rất có cố t cách, nhưng vẫn kém pháp độ củ a
̀ nhà Tấn)”. Trương Dung không chiụ phục trươ ́c lố i
Nhi ̣ Vương (Nhi ̣ Vương là chi ̉ hai cha con Vương Hi Chi và Vương Hiến Chi, hai nhà thư pháp triêu
̀ g nó i Nhi ̣ Vương thiếu pháp độ củ a tôi”.
so sánh này. Ông nó i: “Bệ hạ nó i tôi thiếu pháp độ củ a Nhi ̣ Vương, chi băn
́ sáng tạo riêng và phong cách riêng củ a minh.
̀
̀ g: “Là đấng
Trương Dung chủ chương viết văn thi ̀ phả i có tinh
Trong mộ t bài văn củ a ông có viết răn
́ sáng tạo củ a minh,
̀
mày râu đại trượng phu, đã viết văn chương thi ̀ phả i viết ra “Thi”, “Thư”, đặt ra “Lễ”, “Nhạc” như Khổ ng Tử, phát huy tinh
không dập khuôn củ a kẻ khác, như con chim sẻ số ng nhơ ̀ dươ ́i mái hiên củ a ngươ ì ta”.
̀
Do đó , nguyên ý củ a “Ký nhân ly hạ” là chi ̉ sáng tác văn họ c dập khuôn củ a ngươ ì khác, không có cách điệu riêng củ a minh.

Kỳ hó a khả cư
́ trữ. Câu thành ngữ này có nghiã là tich
́ trữ những hàng hó a
Hai chữ “Kỳ hó a” ở đây là chi ̉ hàng hó a quý hiếm. Còn “Khả cư” là chi ̉ cất giữ hoặc tich
quý hiếm, đợi tơ ́i khi được giá cao thi ̀ bán ra.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Sử ký - Lã Bất Vi liệt truyện”.
̀ là Di ̣ Nhân lúc đó đang
Đại thương gia nươ ́c Vệ là Lã Bất Vi đến Hàm Đan thủ đô nươ ́c Triệu làm buôn bán. Tại đây, ông đã gặp công tử nươ ́c Tân

́ nếu mua chuộ c được Di ̣ Nhân làm tiên
̀ vố n đâu
̀ cơ chinh
́ tri,̣ thi ̀ minh
̀ sau này tất công thành danh toại.
làm con tin tại nươ ́c Triệu. Lã Bất Vi suy tinh
̀ răn
̀ g: “Ngươ ì nông dân làm ruộ ng, thi ̀ sau mộ t năm được lợi gấp mấy lân
̀ ?”.
Nên sau khi vê ̀ nhà, ông mơ ́i hỏ i cha minh
̀ ”.
Ngươ ì cha đáp: “Gấp mươ ì lân
Lã Bất Vi lại hỏ i: “Nếu buôn bán vàng bạc đá quý thi lợi gấp bao nhiêu?”
̀ ”.
Ngươ ì cha đáp: “Lợi gấp mấy chục lân
̀ ?”
Lã Bất Vi lại hỏ i tiếp: “Thế nếu giúp dựng lên mộ t nhà vua thi ̀ lơ ì lã i gấp bao nhiêu lân
́ toán được”.
Ngươ ì cha đáp: “Thế thi ̀ thật là to lơ ́n không có cách nào tinh
̀ nghi ̃ ngay đến việc lợi dụng công tử Di ̣ Nhân để làm mộ t chuyến buôn bán mộ t vố n mươ ì lã i. Di ̣ Nhân nguyên là cháu củ a Tân
̀
Do đó , Lã Bất Vi liên
̀ sẽ rố c hết sức để đưa công tử vê ̀ nươ ́c, như vậy
Chiêu Vương, con củ a Thái tử An Quố c Quân. Trươ ́c tiên, Lã Bất Vi đến nó i vơ ́i Di ̣ Nhân là minh
̀ Chiêu Vương qua đơ ì , An Quố c Quân tất lên ngôi kế vi ̣ thi ̀ công tử sẽ trở thành Thái tử. Di ̣ Nhân vô cùng cả m ơn và hứa răn
̀ g, nếu sau
mộ t khi Tân
̀ được lên ngôi thi ̀ sẽ chia mộ t nửa nươ ́c Tân
̀ cho Lã Bất Vi. Sau đó , Lã Bất Vi đem theo mộ t khoả n tiên
̀ lơ ́n sang nươ ́c Tân
̀ mua chuộ c
này minh
̀ An Quố c Quân sai ngươ ì sang đó n Di ̣ Nhân
ngươ ì thiếp yêu củ a An Quố c Quân là Hoa Âm phu nhân, khuyên bà nhận Di ̣ Nhân làm con, và yêu câu
̀ Chiêu Vương tạ thế, An Quố c Quân lên nố i ngôi, xưng hiệu là Hiếu Văn Vương. Mộ t năm sau, Hiếu
vê ̀ nươ ́c, đổ i tên là Tử Sở . Mấy năm sau, Tân
̀ bậc nhất.
Văn Vương mất, Sở Tử lên kế vi,̣ Lã Bất Vi trở thành đại công thân
́ trữ, lũ ng đoạn, giữ lấy mộ t đô ̀ vật hay công nghệ nào đó , để sau này
̀ g dùng câu thành ngữ này để chi ̉ hiện tượng tich
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n
thu được lơ ì lã i càng to lơ ́n hơn.

Kỷ nhân ưu thiên
Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ ở nươ ́c Kỷ có ngươ ì lo trơ ì sụp xuố ng.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Truyện Vô đoan củ a Khổ ng Tử”.
̀ g hay nặn ra những sự việc hết sức kỳ cục, quái gở . Mộ t hôm, khi ăn cơm
Ngày xưa, ở nươ ́c Kỷ có mộ t ngươ ì rất nhát gan và gàn dở , anh ta thươ n
̀ quạt đang ngô ì hó ng mát trươ ́c sân nhà, miệng tự lẩm bẩm: “Nếu mộ t ngày nào đó ông trơ ì bỗ ng dưng sụp xuố ng, đè minh
̀
tố i xong, anh ta câm
chết tươi thi ̀ làm thế nào ?” Tư ̀ đó vê ̀ sau, anh ta ngày nào cũ ng suy ngẫm mã i vê ̀ việc này, nhưng anh càng nghi ̃ càng lo, càng nghi ̃ lại càng cả m
̀ gây
̀ như xác
thấy thật là nguy hiểm. Cứ thế thơ ì gian lâu rô ì , anh ta trở nên ăn không ngon, ngủ không yên, khuôn mặt ngày mộ t võ vàng, minh
ve.
̀ hoả ng hố t như vậy đêu
̀ lo thay cho anh. Nhưng sau khi họ được biết vi ̀ anh ta quá lo ông trơ ì sụp
Bạn bè thấy anh suố t ngày nghi ̃ ngợi, tinh thân
̀ g: “Này ông anh ơi, hà tất phả i phiên
̀ muộ n như vậy, tư ̀ xưa đến nay làm gi ̀ có truyện ông trơ ì sụp
xuố ng nên mơ ́i như vậy, bèn khuyên anh răn
́ sự gi?̀ Tộ i gi ̀ lại phả i chuố c lấy sự phiên
̀ nã o này?”. Nhưng dù ai khuyên
xuố ng. Mà dù cho trơ ì có sụp xuố ng đi nữa thi ̀ anh lo nghi ̃ phỏ ng được tich
̉ bơ không.
thế nào , anh ta cũ ng tinh
̀ trơ ì cũ ng chẳng thấy sụp xuố ng, còn anh ta vẫn cứ suố t ngày chim
̀ đắm trong ý nghi ̃ hoang đươ n
̀
̀ g củ a minh,
Cứ thế năm tháng chôi qua, bâu
nghe nó i cho mã i đến khi nhắm mắt xuôi tay, anh ta vẫn còn rất lo lắng vê ̀ việc này.
̀ g dùng câu thành ngữ này để vi ́ vơ ́i ngươ ì cứ ngẫm nghi ̃ những việc không đâu hoặc tự chuố c vạ vào thân.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Kỵ hổ nan hạ
́ Thành Đế, tức năm 328 công nguyên, tươ ́ng giữ thành Lich
Năm Hàm Hòa thứ 3 Tân
̣ Dương là Tô Tuấn và tươ ́ng giữ thành Thọ Xuân là Tổ Ươ ́c,
cùng hợp binh nổ i loạn đánh vào kinh thành Kiến Khang vơ ́i danh nghiã tri ̣ kẻ có tộ i là trung thư lệnh Dũ Tiń đang phò tá Tấn Thành Đế.
̀ đã đứng ra liên hợp vơ ́i Dũ Tiń lúc đó đang lánh nạn tại Giang Châu, cùng đê ̀ cử thứ sử Kinh Châu
Trong lúc nguy cấp, thứ sử Giang Châu là Ôn Kiêu
̃ để dẹp quân phiến loạn. Nhưng do quân phiến loạn thế mạnh ngươ ì đông, Đào Khả n liên tiếp bi ̣
là trinh tây đại tươ ́ng quân Đào Khả n làm thủ linh
̀ , tinh
̀ hinh
̀ lương thả o lại gặp khó khăn. Nên nả y sinh tâm trạng lo sợ mơ ́i trách hỏ i Ôn Kiêu
̀ răn
̀ g: “Ban đâu
̀ khi khở i binh, ông nó i
thua mấy trận liên
̀ binh lắm tươ ́ng, lương thả o sung túc, chi ̉ cân
̀ tôi ra làm Bang chủ là được. Nhưng hiện nay tươ ́ng ở đâu? Lương thả o ở đâu? Nếu
ông có nhiêu
không có lương thả o thi ̀ tôi chi ̉ còn cách rút quân vê,̀ đợi khi nào có đủ lương thả o hã y đánh”.
̀ nghe xong điêm
̀ nhiên đáp: “Ông nghi ̃ như vậy là lâm
̀ to, muố n thắng kẻ đich
̀ chủ yếu là phả i có tinh thân
̀ đoàn kết, Lưu Tú và Tào
Ôn Kiêu
̣ thi ̀ điêu
̃ Còn Tô Tuấn và Tổ Ươ ́c là hạng ngươ ì hữu dũ ng vô mưu, mượn
̀ là bở i lẽ họ là độ i quân chinh
́ nghia.
Tháo trươ ́c kia sở di ̃ có thể lấy it́ thắng nhiêu
̀ ngươ ì , chúng ta nhất đinh
danh lưa
̣ sẽ đánh bại chúng. Hiện nay nhà vua đang gặp nạn, nươ ́c nhà đang trong cơn nguy khố n, chúng ta không thể
̀ g bỏ dở . Ông hiện như đang cưỡ i trên lưng thú, không đánh chết nó thi ̀ làm sao mà xuố ng được? Nếu bây giơ ̀ ông rút quân vê ̀ thi ̀ tất ả nh
nửa chưn
́
hưở ng tơ ́i dũ ng khi ́ củ a quân linh”.
Đào Khả m nghe xong đành phả i làm theo kiến nghi ̣ này và cuố i cùng đã giành được thắng lợi.
̀ thế bức bách mà việc không
̀ g dùng câu thành ngữ này để vi ́ vê ̀ hiện tượng đang làm việc thi ̀ gặp khó khăn, do tinh
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n
thể không làm.

Lang tử dã tâm
́ nết hùng tàn củ a nó thật khó mà thay đổ i.
Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ só i con tuy nhỏ , nhưng tinh
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ cuố n “Tả truyện – Tuyên Công tứ niên”.
́
Tử Văn lệnh doã n nươ ́c Sở là mộ t ngươ ì ngay thẳng liêm chinh,
em trai ông là Tử Lương làm tư mã nươ ́c Sở mơ ́i có được đứa con đặt tên là Việt
̀ tháng, trong phủ Tư Mã đã đặt tiệc linh đinh
̀ mơ ì khác, Tử Văn cũ ng đến chúc mưn
̀ g. Nhưng khi Tử Văn nhiǹ thấy cháu thi ̀
Thúc. Khi con được đây
̀ sửng số t, liên
̀ vộ i vàng nó i vơ ́i Tử Lương răn
̀ g: “Thăn
̀ g cháu này thật không thể nào nuôi được, nghe tiếng khó c củ a nó như tiếng
bỗ ng giật minh
́ vố n hung ác”. Đây là mộ t con chó só i, em
só i gào , sau này lơ ́n lên tất sẽ đem tai họ a cho chúng ta. Ngạn ngữ có câu: “Só i con tuy nhỏ , tinh
không thể nuôi mố i họ a này, hã y mau chó ng diệt trư ̀ nó đi”.
̀ nữa, ông run bắn ngươ ì rô ì lắp bắp nó i: “Tôi... Tôi là cha nó , thi ̀ làm sao lại có thể nhẫn tâm giết
Tử Lương nghe nó i vậy thật không tin vào tai minh
chết nó ?”.
̀ ni ̀ khuyên can, nhưng Tử Lương vẫn không chiụ nghe.
Thế rô ì , mặc cho Tử Văn năn
̀ bã vi ̀ việc này, cho đến lúc chết mà lòng vẫn không nguôi. Trươ ́c khi nhắm mắt, ông cho gọ i các thân tiń củ a minh
̀ đến và
Tử Văn vô cùng buô n
̀ g: “Chơ ́ có để Việt Thúc nắm quyên
̀ , nếu nó đắc thế, thi ̀ các ngươi hã y mau mau trố n đi, băn
̀ g không thi ̀ hậu quả thật khó lươ n
̀ g”.
dặn răn
Sau khi Tử Văn mất, con trai ông là Đấu Ban lên làm lệnh doã n thay ông, còn Việt Thúc thi ̀ cũ ng được làm Tư Mã . Năm 626 trươ ́c công nguyên,
̀ đủ mọ i cách ninh
̀
Việt Thúc tim
̣ hó t Sở Mục Vương, rô ì biạ đặt nó i xấu Đấu Ban, đoạt lấy chức lệnh doã n. Sau khi Sở Mục Vương mất, Việt Thúc liên
̀ liên
̀ giết hại Đấu Ban và các thân tiń củ a Tử Văn trươ ́c đây. “Lang tử dã tâm” củ a Việt Thúc đã được phơi
̀ cơ nổ i loạn, sau khi lên nắm quyên
thưa
̀ .
trân
̀ g dùng câu thành ngữ “Lang tử dã tâm” để vi ́ vơ ́i ngươ ì lòng dạ độ c ác.
Hiên nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Lao khổ công cao
Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ ngươ ì vất vả lập nên công trạng.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Sử ký - Hạng Vũ bả n kỷ ”.
̀ nhà Tân
̀ , sau khi Lưu Bang dẫn quân đánh chiến Hàm Dương, đô thành củ a nhà Tân
̀ được it́ lâu, thi ̀ Hạng Vũ đem quân đến Hàm Cố c
Vào cuố i triêu
̀ g Môn, chuẩn bi ̣ cùng Lưu Bang quyết mộ t trận số ng mái. Bấy giơ ,̀ lực lượng củ a phiá Hạng Vũ vượt trộ i hơn phiá Lưu Bang.
Quan trấn giữ ở Hô n
Lưu Bang rơi vào thế rất bất lợi. Hạng Bá, chú Hạng Vũ là bạn thân củ a Trương Lương, mộ t mưu si ̃ tài giỏ i củ a Lưu Bang nhận lơ ì thay Lưu Bang
̀ đinh
̀ vơ ́i Hạng Vũ .
sang điêu
̀ g Môn để tạ tộ i vơ ́i Hạng Vũ . Trong khi dự tiệc, có mộ t mưu si ̃ Hạng Vũ đã mật sai Hạng Trang
Hôm sau, Lưu Bang dẫn hơn 100 tùy tùng đến Hô n
̀ che chở cho Lưu Bang.
̀ cơ hạ sát Lưu Bang. Hạng Bá thấy vậy cũ ng rút kiếm ra múa theo và dùng thân minh
ra biểu diễn kiếm thuật để thưa
̃ cùng đi vơ ́i Lưu Bang. Phàm Khoái biết tin bèn câm
̀ hinh
̀ căng thẳng bèn lén ra ngoài trại tim
̀ Phàn Khoái, mộ t tươ ́ng linh
̀
Trương Lương thấy tinh
̀ g mắt đến rách cả đuôi mắt nhiǹ thẳng vào Hạng Vũ . Hạng Vũ sau khi biết rõ
kiếm và xông thẳng vào trại, ông bực tức đến tó c dựng đứng, trưn
̀ g: Ban đâu
̀ , Sở Hoài
được thân phận củ a Phàn Khoái bèn thưở ng cho ông ta rượu và đùi lợn. Phàn Khoái nó i: “Tôi có vài lơ ì khuyên đại vương răn
̃ khở i nghiã là: Ai chiếm được Hàm Dương trươ ́c thi ̀ phong kẻ đó làm vương. Nay Bái Công, tức Lưu Bang đã
Vương đã giao hẹn vơ ́i các tươ ́ng linh
̀ và tiến vào Hàm Dương, không mả y may sai só t gi ̀ và chơ ̀ đợi đai vương tơ ́i. Bái Công lao khổ công cao, không những không
phá được quân Tân
̀ , ngược lại, đại vương đã nghe theo lơ ì gièm pha, toan giết chết Bái Công, như vậy là muố n đi vết xe đổ củ a nươ ́c Tân
̀ ,
được ban thưở ng phong hâu
việc này thật không hay ho chút nào ”. Hạng Vũ nghe vậy chẳng biết ăn nó i ra sao. Còn Lưu Bang thi ̀ mượn cơ ́ ra ngoài rô ì đi thẳng, không mộ t lơ ì
tư ̀ biệt.
̀ g dùng câu thành ngữ “Lao khổ công cao” để vi ́ vơ ́i ngươ ì đã vất vả lập nên công trạng.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Lao nhi vô công
̀ sức lực, nhưng chẳng được công cán gi.̀
Câu thành ngữ này xuất xứ tư ̀ “Trang Tử - Thiên Vận”, có nghiã là bỏ ra nhiêu
̀ nhiêu
̀ năm liên tục xả y ra hỗ n chiến, mâu
Cuố i thơ ì Xuân Thu là thơ ì kỳ quá độ tư ̀ xã hộ i nô lệ sang chế độ phong kiến, giữa các nươ ́c chư hâu
thuẫn xã hộ i vô cùng gay gắt.
Khổ ng Tử - nhà giáo dục và nhà hoạt độ ng xã hộ i nổ i tiếng thơ ì bấy giơ ,̀ cực lực chủ trương lấy nhân nghiã đạo đức để tri ̣ vi ̀ nhà nươ ́c, ông cho
̀ g chi ̉ cân
̀ khôi phục lại chế độ củ a triêu
̀ nhà Chu trươ ́c đây thi ̀ thiên hạ sẽ trở nên thái binh.
̀
́ tri ̣ này, ông
răn
Cho nên, để thực hiện chủ trương chinh
̀ áp dụng kiến nghi ̣ củ a minh,
̀
̀ bi ̣ các nươ ́c tư ̀ chố i, đi đến đâu cũ ng chẳng có kết quả gi.̀
đã đi du thuyết các nươ ́c chư hâu
nhưng đêu
̀ là Ngạn Hô ì sang du thuyết nươ ́c Vệ. Ngạn Hô ì mơ ́i hỏ i ý kiến củ a mộ t viên quan lại nươ ́c
Mộ t hôm, Khổ ng Tử đang chuẩn bi ̣ đưa họ c trò củ a minh
̀ g: “Thây
̀ tôi đi khắp nơi tuyên truyên
̀ chủ trương chinh
́ tri ̣ củ a minh,
̀
̀ không thu được kết quả gi.̀ Vậy lân
̀ này
Lỗ tên là Thái Sư Kim răn
nhưng đêu
sang nươ ́c Vệ thi ̀ sẽ ra sao?”.
̀ nó i: “Tôi thấy vẫn không ổ n, hiện nay vua các nươ ́c đang nhân cơ loạn lạc, chém giết lẫn nhau để chiếm điạ bàn, cơ bả n không
Thái Sư Kim lắc đâu
̀ anh, hai nươ ́c Sái, Trân
̀ là mộ t thi ́ dụ. Nếu thây
̀ trò anh đi du thuyết nươ ́c
có hứng thú đố i vơ ́i thuyết “Nhân nghiã đạo đức” không hợp thơ ì củ a thây
̀ này chẳng khác nào lấy thuyên
̀ đi trở hàng trên cạn, thật là phi ́ hơi sức, lao nhi vô công, mà còn có
Vệ thi ̀ nhất đinh
̣ không có kết quả gi.̀ Vi ̀ điêu
̀ đi nươ ́c Trân
̀ bi ̣ ngươ ì ta không tiếp, bả y ngày không có lấy mộ t miếng ăn rô ì sao?”.
thể chuố c phả i tai vạ. Chẳng lẽ anh đã quên mất lân
̀ hô ì đó , thật cả m thấy vô cùng lo lắng, anh bèn đem lơ ì Thái Sư Kim nó i lại vơ ́i thây
̀ minh,
̀
Ngạn Hô ì nhơ ́ lại chuyến đi nươ ́c Trân
Khổ ng Tử tuy biết

thế, nhưng vẫn mộ t mực đi sang nươ ́c Vệ, rút cuộ c vẫn chẳng được việc gi,̀ đành phả i quay vê.̀
̀ công sức, nhưng chẳng được công cán gi.̀
̀ g dùng câu “Lao nhi vô công” để vi ́ vơ ́i hiện tượng bỏ ra nhiêu
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

́ đồ
Lão mã thưc
Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ con ngựa già nhận biết lố i vê.̀
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư:̀ “Hàn Phi Tử - Thuyết Lâm Thượng”.
̉ câu
̀ củ a vua nươ ́c Yến, Tê ̀ Hăn
̀ g Công đã đem theo tươ ́ng quố c Quả n Trọ ng và đại phu Thấp Băn
̀ g cùng xuất
Năm 663 công nguyên, nhận lơ ì thinh
binh xâm lấn Sơn Nhung củ a nươ ́c Yến. Khi quân Tê ̀ đến nươ ́c Yến mơ ́i biết quân Sơn Nhung đã vơ vét hết củ a cả i trố n sang nươ ́c Cô Trúc. Quả n
̀ g Công nên thưa
̀ g Công nghe
̀ thế đuổ i theo diệt luôn cả nươ ́c Cô Trúc, để giữ vững an toàn cho phương Bắc. Tê ̀ Hăn
Trọ ng kiến nghi ̣ vơ ́i Tê ̀ Hăn
̀ đã hoả ng hố t bỏ chạy.
theo bèn dẫn quân đuổ i gấp. Nhưng không ngơ ̀ sau khi đuổ i đến nơi mơ ́i phát hiện vua nươ ́c Sơn Nhung và Cô Trúc đêu
Quân nươ ́c Tê ̀ vẫn tiếp tục đuổ i theo và cuố i cùng đã giành được thắng lợi.
Nươ ́c Tê ̀ xuất binh là vào mùa xuân, nhưng khi thắng lợi quay trở vê ̀ đã là mùa đông. Khi đại quân đi qua mộ t thung lũ ng trên đèo Sùng Sơn thi ̀ bi ̣
̀ được đươ n
́ ngày mộ t cạn dân
̀ , nếu cứ thế kéo dài thi ̀
̀ g ra khỏ i thung lũ ng. Thơ ì gian thấm thoát trôi qua, lương ăn củ a quân linh
lạc lố i, không tim
̀ hinh
̀ này, Quả n Trọ ng đã vắt ó c suy nghi,̃ cuố i cùng đã tim
̀ ra mộ t cách là: Những
cả đoàn quân tất bi ̣ chết đó i trong thung lũ ng. Đứng trươ ́c tinh
̃ như chó nhận biết lố i vê.̀ Sau khi được sự đô n
̀ g ý củ a Tê ̀ Hăn
̀ g
con ngựa trong quân độ i, mà nhất là những con ngựa già rất có thể có bả n linh
Công, Quả n Trọ ng bèn lập tức chọ n mấy con ngựa già, tháo hết dây cương, thả cho chúng tự do đi trươ ́c đại quân. Kết quả là những con ngựa già
̀ đi vê ̀ cùng mộ t hươ ́ng, dẫn cả đoàn quân ra khỏ i thung lũ ng, tim
̀ đến đươ n
̀ g cái lơ ́n trở vê ̀ nươ ́c Tê.̀
này đêu
̀ dẫn dắt
̀ g dùng câu thành ngữ: “Lã o mã thức đô ”̀ , để vi ́ vơ ́i những ngươ ì hiểu biết, có kinh nghiệm phong phú, đi đâu
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n
mọ i ngươ ì .

̀ g đàm
Lão sinh thươn
Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ những lơ ì nó i cửa miệng củ a các ông đô ,̀ chẳng có ý nghiã gi ̀ mơ ́i mẻ .
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Tam quố c chi ́ - Ngụy chi ́ - Truyện Quả n Lộ”.
Thơ ì Tam quố c, có mộ t ngươ ì tên là Quả n Lộ rất thông minh, tháo vát. Ông tư ̀ nhỏ say mê thiên văn, năm 15 tuổ i đã họ c thuộ c làu “Châu di”,̣ giỏ i
̀ đến tai Lich
̀
nghê ̀ bó i toán và khá có tiếng tăm. Tin này cũ ng đã truyên
̣ bộ thượng thư Hà Yên và Thi ̣ trung thượng thư Đặng Dương, hai ngươ ì đêu
̀ đại rất xấu. Quả n Lộ cũ ng đã nghe biết việc này.
là tay chân đắc lực củ a Tào Sả ng, cháu củ a Tào Tháo , chúng ỷ thế làm càn, tiếng đô n
Hôm đó là ngày 28 tháng 12 âm lich,
̣
hai vi ̣ quan tai to mặt lơ ́n này sau khi cơm no rượu say, nhân lúc nhàn nhã bèn gọ i Quả n Lộ đến bó i mộ t quẻ .
̀ g: “Ta nghe nó i
Quả n Lộ cũ ng muố n nhân dip̣ này để tri ̣ cho hai vi ̣ này mộ t trận nên đã nhận lơ ì . Khi Hà Yên thấy Quả n Lộ đến bèn nó i bô bô nó i răn
̀
ngươi bó i rất linh nghiệm, vậy hã y mau mau bó i cho ta mộ t quẻ , xem ta có được thăng quan, giàu có hay không. Ngoài ra, ta mấy đêm nay đêu
̀ mơ thấy mộ t con ruô ì đậu trên mũ i minh,
̀
̀ gi?”
̀
năm
vậy là điêm

́ trực. Ông ta đã giúp Chu Thành Vương gây dựng
Quả n Lộ nghe xong, suy nghi ̃ hô ì lâu rô ì nó i: “Chu Công ngày xưa là mộ t ngươ ì trung hậu, chinh
nên nghiệp đế vương, khiến nhân chúng được an cư lạc nghiệp. Chức vụ củ a ngài hiện còn cao hơn Chu Công, nhưng ngươ ì được hưở ng ân huệ củ a
́ còn ngươ ì sợ ngài lại nhiêu
̀ vô kể. Hơn nữa xét tư ̀ giấc mơ củ a ngài thi ̀ đây là mộ t điêm
̀ dữ. Nếu ngài muố n biến dữ thành lành, thi ̀
ngài thi ̀ rất it,
́ đức và làm việc thiện”.
hã y bắt chươ ́c các bậc thánh nhân như Chu Công chẳng hạn, tu thân tich
Đặng Dương nghe xong, chẳng coi ra làm sao nó i: “Đây là những lơ ì nó i cửa miệng củ a các ông đô ,̀ chẳng có ý nghiã gi ̀ hết”.
Quả n Lộ cươ ì to nó i: “Tuy đây là lơ ì nó i củ a ông đô ,̀ nhưng chơ ́ nên coi nhẹ”.
Thế rô ì , bươ ́c sang năm mơ ́i thi ̀ có tin vê ̀ việc Hà Yên, Đặng Dương và Tào Sả ng bi ̣ hạ sát do mưu làm phả n. Quả n Lộ nghe được tin này bèn than
̀ g: “Do không coi lơ ì ông đô ̀ ra gi,̀ nên mơ ́i đến nông nỗ i này”.
răn
̀ g dùng câu thành ngữ: “Lã o sinh thươ n
̀ g đàm” để vi ́ vơ ́i những lơ ì nó i có nộ i dung trùng lặp làm ngươ ì ta chán ngán.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Lực bất tòng tâm
̀ mong muố n.
Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ ngươ ì sức lực yếu kém, không thể làm công việc mà minh
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Hậu Hán thư – Truyện Ban Siêu”.
̀ công trạng to lơ ́n. Năm tháng trôi qua,
Thơ ì Đông Hán, Ban Siêu theo lệnh Minh Đế dẫn theo mấy chục ngươ ì đi xứ sang Tây Vực, đã lập nên nhiêu
bất giác Ban Siêu ở lại Tây Vực đã được 27 năm trơ ì . Khi ông mơ ́i đến Tây Vực còn là tuổ i tráng niên, còn bây giơ ̀ thi ̀ tuổ i đã cao, sức khỏ e ngày
̀
mộ t suy yếu. Ngươ ì đã già rô ì rất mong muố n lá rụng vê ̀ gố c, ông đã viết mộ t bức thư bày tỏ lòng nhơ ́ quê da diết củ a minh,
rô ì sai con trai đem
̀ ông vê ̀ kinh thành. Nhưng bức thư trinh
̀ lên đã lâu mà nhà vua cũ ng chẳng để ý tơ ́i. Sau đó , em gái
vê ̀ nhà Hán, dâng lên Hòa đế Lưu Triệu xin điêu
̀ mong muố n củ a anh minh.
̀
củ a Ban Siêu là Ban Chiêu lại viết mộ t lá thư dâng lên nhà vua, nhấn mạnh niêm
Trong thư có mấy câu như sau: “Ban
Siêu là ngươ ì cao tuổ i nhất trong số những ngươ ì cùng đi Tây Vực, nay tuổ i đã ngoài 60, sức yếu lắm bệnh, mái tó c bạc phơ, mắt mơ ̀ tai kém,
̀ theo ý muố n củ a
chân tay bủ n rủ n, đi đâu cũ ng phả i chố ng gậy, nếu chẳng may xả y ra bạo loạn, thi ̀ sức lực củ a Ban Siêu không thể nào chiêu
̀ nữa. Như vậy, trên thi ̀ phương hại đến công tri ̣ vi ̀ lâu dài củ a nhà nươ ́c, dươ ́i thi ̀ hủ y hoại đến thành quả do các bậc trung thân
̀ không dễ mà
minh
giành được, thực là đau lòng lắm thay”.
̀ chi ̉ điêu
̀ Ban Siêu vê ̀ nhà Hán. Ban Siêu
Bức thư củ a Ban Chiếu đã có hiệu quả , Hòa Đế hết sức xúc độ ng trươ ́c lơ ì lẽ trong thư, bèn lập tức truyên
̀ mộ t tháng thi ̀ bệnh tinh
̀ nặng thêm rô ì qua đơ ì , hưở ng thọ 71 tuổ i.
vê ̀ tơ ́i Lạc Dương chưa đây
̀
̀ g dùng câu thành ngữ “Lực bất tòng tâm” để vi ́ vê ̀ hiện tượng sức yếu, không thể làm được những công việc mà minh
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n
mong muố n.

Lục lực đồng tâm
̀ g tâm hiệp sức, đoàn kết nhất tri.́
Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ mọ i ngươ ì cùng đô n
̀ Trung”.
̀ g Hiên
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Mạc Tử - Thươ n
̀ nhà Hạ là mộ t tên bạo chúa. Ông hoang dâm vô đạo , hung ác tàn bạo , khiến dân chúng số ng cả nh cơ cực
Vua Kiệt – nhà vua cuố i cùng củ a triêu

̀ than, tiếng oán trách dậy đất.
lâm
̀ nhỏ năm
̀ ở phiá đông nhà Hạ. Vua Thang nươ ́c Thương là mộ t vi ̣ vua thông minh, ông đã liên lạc và hợp sức vơ ́i
Nhà Thương là mộ t nươ ́c chư hâu
̀ , chiêu nạp hiên
̀ si ̃ để chuẩn bi ̣ lật đổ ách thố ng tri ̣ củ a vua Kiệt triêu
̀ nhà Hạ.
các nươ ́c chư hâu
̀ g như nhặt
Mộ t hôm, có ngươ ì mách vơ ́i vua Thang nhà Thương là Y Doã n đang số ng ẩn cư ở vùng ngoại ô nươ ́c Tân. Vua Thang nghe xong mưn
̀ củ a cả i châu báu đến mơ ì Y Doã n. Sứ giả đi mơ ì đã hai lân
̀ , nhưng đêu
̀ bi ̣ Y Doã n tư ̀ chố i. Vua
được củ a báu, bèn lập tực sai sứ giả đem them nhiêu
̀ đến mơ ì . Y Doã n rất cả m độ ng trươ ́c tấm lòng thành khẩn củ a ông, nên đã quyết đinh
Thang thấy vậy bèn tự minh
̣ ra giúp ông lật đổ ách thố ng tri ̣
̀ nhà Hạ.
củ a triêu
Dươ ́i sư ̣giúp đỡ củ a Y Doã n, nhà Thương ngày càng trở nên lơ ́n mạnh, khi thơ ì cơ diệt trư ̀ nhà Hạ đã chiń muô ì , vua Thanh nhà Thương khở i binh
̀ nhà Hạ. Trươ ́c khi xuất quân, vua Thang đã đọ c mộ t bài văn cáo trươ ́c toàn quân. Bài văn cáo viết: “Vua Kiệt nhà Hạ tộ i ác tày trơ ì ,
tiến đánh triêu
̀ g lòng hợp sức vơ ́i ông để tri ̣ vi ̀ thiên hạ. Các tươ ́ng si ̃ phả i
trơ ì đất không thể dung tha, nay trơ ì đã sai khiến Y Doã n trợ giúp ta, bả o ta cùng đô n
gắng sức chiến đấu, giúp ta hoàn thành sứ mệnh do trơ ì pho thác”.
́ nhà Hạ không sao chố ng cự nổ i, cuố i cùng bi ̣ đánh
Sau khi hai bên giao chiến, quân si ̃ nhà Thương tỏ ra rất anh dũ ng thiện chiến, khiến quân linh
tan tác phả i bỏ chạy tháo thân. Do vua tôi nhà Thương và Y Doã n cùng chung sức chung lòng, nên cuố i cùng đã lật đổ ách thố ng tri ̣ tàn bạo củ a
̀ nhà Hạ.
triêu
̀ g tâm” để vi ́ vê ̀ hiện tượng nhiêu
̀ bên hoặc nhiêu
̀ ngươ ì cùng chung sức chung lòng.
Hiện nay ngươ ì ta vẫn dùng câu thành ngữ “Lục lực đô n

Lưỡng bại câu thương
̀ bi ̣ tổ n thương, chẳng có bên nào được lợi cả .
Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ trong cuộ c giành giật, cả hai bên đêu
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Sử ký - Truyện Trương Nghi Liệt”.
̀ Huệ Vương muố n xuất quân
Thơ ì Chiến Quố c, hai nươ ́c Hàn Ngụy giao chiến vơ ́i nhau đã được hơn mộ t năm, mà vẫn chưa phân thắng bại. Tân
̀ thân
̀ lại hỏ i ý kiến. Các đại thân
̀ đêu
̀ có ý kiến khác nhau, khiến Tân
̀ Huệ Vương chẳng biết quyết đoán ra
can thiệp việc này, mơ ́i triệu tập quân
̀ Chẩn mơ ́i kể truyện Biện Trang Tử giết hổ cho vua nghe: “Mộ t hôm, Trang Tử nhiǹ thấy hai con hổ
sao. Bấy giơ ̀ có mộ t ngươ ì nươ ́c Sở tên là Trân
̀ bàn trong quán dich
ăn thiṭ mộ t con trâu, ông đang đinh
̣ rút kiếm ra đâm chúng, thi ̀ ngươ ì hâu
̣ vộ i ngăn ông lại nó i: Hiện nay chúng đang mả i ăn,
nhưng đến lúc ăn ngon miệng rô ì thi ̀ chúng tất tranh nhau, mà đã tranh giành nhau thi ̀ tất cắn xé nhau. Sau đó thi ̀ con hổ to hơn sẽ bi ̣ thương, con
hổ nhỏ sẽ bi ̣ cắn chết. Đến lúc đó , ông ra tay đâm chết con hổ bi ̣ thương kia, há chẳng phả i có tiếng tăm cùng lúc giết chết hai con hổ sao. Biện
̀ g tay ngô ì đợi xem, cuố i cùng quả nhiên đúng như vậy, ông mộ t lúc giết chết cả hai con hổ ”.
Trang Tử nghe lơ ì nó i này thật có lý, bèn dưn
̀ Chẩn đã vi ́ hai nươ ́c Hàn Ngụy là hai con hổ , khuyên nươ ́c Tân
̀ hã y đợi khi hai nươ ́c này đã thương vong nặng nê ̀ rô ì mơ ́i xuất
Kỳ thực thi ̀ Trân
quân, thi ̀ sẽ chẳng khác gi ̀ Biện Trang Tử ngô ì không mà được lợi.
̀ Huệ Vương nghe xong vô cùng mưn
̀ Chẩn, tạm thơ ì không xuất quân để chơ ̀ đợi thơ ì cơ.
̀ g rỡ , bèn làm theo ý củ a Trân
Tân
̀ bi ̣ tổ n thươ n
́ lợi gi.̀
̀ g dùng câu thành ngữ này để chi ̉ hai bên đêu
̀ g trong tranh chấp, chẳng được ich
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Lưu ngôn phi ngữ

̀ trong xã hộ i, mà phân
̀ lơ ́n là những lơ ì gièm pha vu vạ, gây xich
́ mich
́ đố i vơ ́i
Ý củ a câu thành này là chi ̉ những lơ ì nó i vô căn cứ được lưu truyên
ngươ ì khác.
̀ ”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Sử ký - Liệt truyện Ngụy Kỳ Võ An Hâu
̀ nhà Hán là Đậu Anh, do có công nên được Hán Cả nh Đế phong làm Ngụy Kỳ Hâu
̀ .
Năm 154 trươ ́c công nguyên, ngươ ì cháu củ a Đậu thái hậu triêu
̀ Phân lúc này chi ̉ là chức Lang Quan. Vê ̀ sau do Vương hoàng hậu thươ n
̀ g xuyên khen ngợi
Còn ngươ ì em cùng mẹ vơ ́i Hoàng hậu Vương Thi ̣ là Điên
̀ Phân trươ ́c mặt Hán Cả nh Đế, mơ ́i được nhà vua phong làm Võ An Hâu
̀ . Mấy năm sau Đậu thái hậu qua đơ ì , Đậu Anh trở nên thất thế, còn
Điên
̀ Phân thi ̀ được phong làm Thưa
̀ đêu
̀ quay sang ninh
̀ Phân, duy chi ̉ có tươ ́ng quân Quán Phu là
̀ tươ ́ng. Bấy giơ ̀ các quý tộ c trong triêu
Điên
̣ hó t Điên
vẫn giữ quan hệ mật thiết vơ ́i Đậu Anh.
̀ Phân tổ chức lễ thành hôn vơ ́i con gái củ a Yến Vương, các đại thân
̀ trong triêu
̀ đêu
̀ đến chúc mưn
̀
̀ g. Khi Điên
Năm 131 trươ ́c công nguyên, Điên
̀ tơ ́i tấp rơ ì chỗ quỳ lạy dươ ́i đất. Nhưng đến khi Đậu Anh đứng lên chúc rượu thi ̀ chi ̉ có mấy
Phân chúc rượu trong buổ i tiệc, đám khách khứa đêu
̉ bơ như không. Tươ ́ng quân Quán Phu thấy vậy vô cùng tức giận, bèn chê trách hành vi này củ a các đại thân
̀ lơ ́n tinh
̀ . Điên
̀
ngươ ì rơ ì chỗ , còn phân
̀ thi ̀ vô cùng giận dữ, liên
̀ bắt giam Quán Phu cùng gia tộ c củ a ông.
Phân thấy Quán Phu lăng nhục các vi ̣ khách củ a minh
̀ bức ép vua bênh vực Điên
̀ Phân, nhà vua đành phả i bắt
Đậu Anh xin vơ ́i Hán Cả nh Đế tha tộ i cho Quán Phu, nhưng Vương thái hậu biết được liên
Đậu Anh giam vào ngục.
̀ răn
̀ g vua không muố n giết
Sau đó , Quán Phu bi ̣ xử tộ i chém cả họ . Đậu Anh biết được tin này muố n tuyệt thực tự sát. Nhưng sau đó có tin đô n
̀ tin đô n
̀ nhả m vu khố ng Đậu Anh truyên
̀ vào trong cung. Hán Cả nh Đế nổ i giận tin là thực
ông, nên lại ăn uố ng trở lại. Nhưng lúc này có khá nhiêu
̀ chém chết Đậu Anh.
liên
̀ g dùng câu thành ngữ “Lưu ngôn phi ngữ” để chi ̉ lơ ì gièm pha sau lưng ngươ ì .
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Mãn thành phong vũ
Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ cả nh sắc mùa thu hoặc đêm xuân trong mưa gió .
̀ g triêu
̀ nhà Tố ng.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Lã nh trai dạ thoại” củ a Huệ Hô n
̀ nhà Tố ng là hai ngươ ì bạn tri kỷ . Tuy hoàn cả nh gia đinh
̀ họ neo đơn, bân
̀ hàn, nhưng đêu
̀ là thi si ̃ rất nổ i tiếng
Tạ Dật và Phan Đại Lâm ngươ ì triêu
̀ g xuyên thư tư ̀ qua
trong làng thơ lúc bấy giơ .̀ Mặc dù nhà họ cách xa nhau, nhưng lại rất hợp ý nhau và thân như anh em mộ t nhà, họ vẫn thươ n
lại thăm viếng và trao đổ i vể nghệ thuật thơ phú.
̀ đây. Sau
Mộ t hôm, Tạ Dật quá nhơ ́ bạn mơ ́i viết mộ t lá thư sang hỏ i thăm và mong Phan Đại Lâm gửi cho mấy bài thơ mà ông mơ ́i sáng tác gân
̀ g lắm bèn lập tức hô ì thư viết: “Dạo này đang là mùa thu khi ́ trơ ì mát mẻ , phong cả nh đẹp say đắm
khi nhận được thư bạn, Phan Đại Lâm mưn
lòng ngươ ì , đã khơi dậy trong tôi biết bao cả m hứng. Nhưng khố n nỗ i lại bi ̣ những chuyện vụn vặt không đâu làm cụt hứng.
̀ trên giươ n
̀ g nghe tiếng gió lùa bên song, rưn
̀ g thu xào xạc trong mưa đêm, máu thơ bố c lên, bèn vộ i vàng trở dậy lấy bút
Tố i hôm qua, tôi năm
̀ g câu: “Mã n thành phong vũ cận trùng dương”. Nhưng không ngơ ̀ giữa lúc này bỗ ng có mộ t viên quan lại thu thuế sộ c vào
viết ngay trên tươ n
trong nhà, làm tôi mất hết cả hứng thơ. Cho nên tôi chi ̉ có mỗ i câu này gửi tặng anh thôi”.
̀ g hoang quạnh quẽ rất thật và cũ ng vô cùng sinh độ ng. Nên mặc dù nó còn chưa
Do câu thơ này đã miêu tả được cả nh sắc mùa thu và cả nh rưn
́
thành bài thơ, nhưng vẫn được ngươ ì ta ưa thich.
̀ dân
̀ diễn biết thành câu thành ngữ “Mã n thành phong vũ ”, nhưng nó không còn miêu tả vê ̀
Vê ̀ sau, “Mã n thành phong vũ cận trùng dương” dân
̀ ra sẽ lan đi nhanh chó ng, khiến mọ i ngươ ì bán tán xôn xao. Câu thành ngữ này thươ n
̀ g
cả nh sắc mùa thu nữa, mà để vi ́ vê ̀ tin tức mộ t khi chuyên
chi ̉ dùng để chê bai.

Mao Toại tự tiến
̀
“Mao Toại tự tiến”. Tức Mao Toại tự tiến cử minh.
̀ Nguyên Quân liệt truyện”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Sử ký - Binh
̀ bao vây. Vua Triệu vộ i cử Thưa
̀ Nguyên Quân đi sứ nươ ́c Sở ,
́ Triệu bi ̣ đại quân nươ ́c Tân
̀ tươ ́ng Binh
Năm 251 công nguyên, Hàm Đan thủ đô nươ c
̀ . Binh
̀ Nguyên Quân phụng chi ̉ bèn tuyển chọ n 20 ngươ ì có mưu tri ́ cùng đi theo,
khuyên nươ ́c Sở cùng hợp sức vơ ́i nươ ́c Triệu đánh lại quân Tân
̀ g:
nhưng qua tuyển chọ n chi ̉ được có 19 ngươ ì , ngoài ra chẳng còn ngươ ì nào xứng đáng cả . Bấy giơ ̀ có mộ t ngươ ì tên là Mao Toại tự tiến cử răn
“Ngài hã y để tôi đi theo cho đủ số ”.
̀ Nguyên Quân hâu
̀ như không hê ̀ quen biết Mao Toại, và cũ ng chưa hê ̀ nghe ai nhắc đến ngươ ì này, cho là anh ta không có tài cán gi,̀ nên ngân
̀
Binh
ngại không dám nhận lơ ì . Mao Toại thấy vậy mạnh dạn nó i: “Nếu như ngài sơ ́m để ý đến tôi, thi ̀ chắc chắn là tôi đã trở thành chiếc dùi nhọ n trong
̀ Nguyên Quân nghe vậy bèn đô n
̀ g ý để Mao Toại đi theo.
túi vả i đâm lòi ra ngoài. Bây giơ ̀ ngài hã y bỏ tôi vào trong túi có được không?”. Binh
̀ g ý cùng nươ ́c Triệu hợp sức đánh Tân
̀ , Mao Toại thấy Binh
̀ Nguyên Quân không còn biết ăn nó i ra sao,
Nhưng không ngơ ,̀ vua nươ ́c Sở không đô n
̀ kiếm xấn đến gân
̀ vua Sở thét răn
̀ g: “Tôi
vộ i bươ ́c lên khuyên vua Sở , thi ̀ bi ̣ vua Sở mắng cho mộ t trận rô ì đuổ i ra ngoài. Mao Toại nổ i giận câm
̀ đại vương chi ̉ trong gang tấc, dù nươ ́c Sở có mạnh đến mấy cũ ng chẳng thể cứu được đại vương, tinh
́ mạng củ a đại vương hiện đang
đứng gân
̀ trong tay tôi”.
năm
́ rõ mố i lợi hại củ a việc hai nươ ́c hợp sức đánh nươ ́c Tân
̀ , lý lẽ thật rõ ràng thấu
Mao Toại thấy vua Sở kinh hã i đứng đực ngươ ì ra, bèn phân tich
̀ Nguyên Quân trich
́ máu ăn thê ̀ liên hợp đánh nươ ́c
triệt. Cuố i cùng, vua Sở đã bi ̣ thuyết phục trươ ́c lơ ì lẽ và lòng dũ ng cả m củ a Mao Toại, cùng Binh
̀ .
Tân
̀ tiến cử minh
̀ đi làm mộ t công việc nào đó .
̀ g dùng câu thành ngữ “Mao Toại tự tiến” để vi ́ vơ ́i hiện tượng tự minh
Hiên nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Mê đồ tri phả n
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Quy khứ lai hê ̀ tự” củ a Đào Uyên Minh.
̀ nhà Tấn là mộ t ngươ ì rất nổ i tiếng trong lich
Đào Uyên Minh nhà thơ triêu
̣ sử văn họ c TQ. Tuy ông là dòng dõ i nhà làm quan, nhưng khi ông lên
tám tuổ i thi ̀ cha mất, đến năm ông mươ ì hai tuổ i thi ̀ mẹ mất, cả nh nhà nghèo xơ xác. Đào Uyên Minh tuy nhà nghèo nhưng lại là ngươ ì có tri ́ lơ ́n,
̉ Giang Tây ngày nay).
họ c hành rất chăm chi.̉ Vê ̀ sau, do được ngươ ì chú tiến cử, ông được làm huyện lệnh Bành Trạch (thuộ c tinh
́ rất say mê thiên nhiên, ông mơ ́i làm huyện lệnh được có mấy ngày mà đã nhơ ́ nhà nhơ ́ quê toan thôi chức trở vê.̀
Nhưng Đào Uyên Minh vố n tinh
̀ ra làm quan là để kiếm miếng cơm manh áo , nhưng sau khi có ăn có mặc rô ì lại đi làm những công việc ngược vơ ́i ý minh,
̀
Ông cả m thấy minh
nên
̉ Hà Bắc ngày nay). Ông muố n lập tức
lòng đau khổ vô hạn. It́ lâu sau, Đào Uyên Minh được tim em gái đã mất tại Võ Xương (tức Ngạc Thành tinh
̀ g quê dân dã .
đi ngay để phúng viếng, nên đã tự độ ng tư ̀ chức. Vậy là Đào Uyên Minh sau khi làm quan được hơn 80 ngày, lại trở vê ̀ số ng ở nơi đô n
Theo sử sách ghi chép thi ̀ do Đào Uyên Minh không chiụ khúm núm trươ ́c mộ t tên đố c bưu do quận cử đến điạ phương thi ̣ sát, nên mơ ́i bỏ quan vê ̀
quê sinh số ng.
̀ đã đi qua, ông nhận
̀ g sinh số ng mà minh
Sau khi Đào Uyên Minh vê ̀ số ng ẩn cư, trong bài “Quy khứ lai hê ̀ tự” củ a ông, đã tổ ng kết vê ̀ chặng đươ n

̀ ra làm quan là mộ t sai lâm
̀ , hiện nay quy
thấy tuy quá khứ không thể nào vã n hô ì , nhưng tương lai còn có đủ thơ ì gian để bù đắp. Ý nó i việc minh
̀ đich
́ thực đã đi lâm
̀ đươ n
̀ may măn
́ là tuy đi lâm
̀ đươ ́ng nhưng biết quay trở lại. Có khá nhiêu
̀ bài thơ đô n
̀ g quê
̀ g lạc lố ̀ ́ i, ̣điêu
ẩn vẫn còn kip.
̣ Minh
́ là được sáng tác trong thơ ì gian sau này.
củ a ông chinh
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Mê đô ̀ tri phả n” để vi ́ vơ ́i hiện tượng biết sai thi ̀ sửa.

Minh châu ám đầu
̀ trên tay ngươ ì không biết vê ̀ giá tri ̣ củ a nó .
̀ g dùng để vi ́ vê ̀ báu vật quý hiếm năm
Ý củ a câu thành ngữ này thươ n
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Sử ký - Lỗ Trọ ng Liên Châu Dương liệt truyện”.
̀ sẽ kế ngôi
Thơ ì vua Hán Cả nh Đế tại vi,̣ do không lập tức lập ngôi Thái tử, nên ngươ ì em trai củ a vua là Lương Hiếu Vương rất mong sau này minh
́ củ a minh
̀ như Dương Thắng, Công Tôn Ngụy v v mật bàn mưu sách để đoạt ngôi vua. Bấy giơ ,̀ Lương
̀ g cùng các thân tinh
vua. Do đó , ông thươ n
̀ khuyên Lương Hiếu Vương đưn
̀ g có
Hiếu Vương có mộ t môn khách rất có tài đức tên là Châu Dương. Châu Dương sau khi biết được việc này liên
gây nên tai họ a này. Dương Thắng và Công Tôn Ngụy rất lo sự việc bi ̣ bại lộ , bèn khuyên Lương Hiếu Vương bắt giam Châu Dương vào ngục.
̀ thi ́ dụ vê ̀ các trọ ng thân
̀ bi ̣ oan trái, mà
Châu Dương ngô ì trong ngục đã viết mộ t bức thư cho Lương Hiếu Vương, trong thư đã dẫn chứng rất nhiêu
́ trên đơ ì này là Minh nguyệt châu và Dạ quang bich.
́
ông là mộ t ngươ ì trong số họ . Trong thư viết: “Tôi nghe nó i báu vật quý hiếm
Nhưng nếu ta lén
̀ g, thi ̀ ngươ ì qua đươ n
̀ g sẽ ngơ ngác nhiǹ lác mắt, mà không dám nhặt nó lên là cơ ́ làm sao? Đó là vi ̀ họ không biết tại sao nó lại
vứt nó ở trên đươ n
̀ ở đây”. Lương Hiếu Vương hiểu rất rõ hàm ý củ a câu nó i này, bèn tha cho Châu Dương.
năm
̀ Ái Áng, Hán Cả nh Đế đã nhanh chó ng lập ngôi Thái tử. Lương Hiếu Vương thấy vậy vô cùng căm tức, bèn
It́ lâu sau, trươ ́c lơ ì khuyên củ a đại thân
mật sai ngươ ì giết chết Ái Áng. Hán Cả nh Đế biết ngay là ngươ ì củ a Lương Hiếu Vương gây ra vụ mưu sát này, nên bức hắn khai ra kẻ chủ mưu.
Lương Hiếu Vương chẳng còn cách nào khác đành phả i ra lệnh cho Dương Thắng và Công Tôn Ngụy tự sát. Nhưng Hán Cả nh Đế nào có chiụ tha
cho việc này. Cuố i cùng, Lương Hiếu Vương đành phả i mơ ì Châu Dương sang đấu diụ vơi Hán Cả nh Đế, sự việc mơ ́i coi như kết thúc.
̀ ” để vi ́ vơ ́i hiện tượng ngươ ì tài giỏ i những không được trọ ng dụng.
̀ g dùng câu thả nh ngữ “Minh châu ám đâu
Hiện nay, có khi ngươ ì ta vẫn thươ n

Như ngư đắc thủ y
̀ hinh
̀ rất hợp vơ ́i ý minh.
̀
Đây có ý vi ́ vê ̀ ngươ ì hoặc tinh
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Tam quố c chi - Ngô thư - Truyện Gia Cát Lượng”.
́ nổ i dậy. Nhăm
̀ thực hiện chi ́ lơ ́n thố ng nhất thiên hạ, Lưu Bi ̣ đã đi khắp nơi tim
̀ kiếm nhân
Cuố i thơ ì Đông Hán, thiên hạ đại loạn, các hào kiệt tơ í tâp
̀ đến núi Ngọ a Long ở Long Trung thăm Gia Cát
tài. Trong thơ ì gian ở thăm Lưu Biểu tại Kinh Châu, sau khi được biết vê ̀ Gia Cát Lượng, ông bèn tim
̀ đêu
̀ không gặp, lân
̀ thứ ba mơ ́i gặp được Gia Cát Lượng. Lưu Bi ̣ nó i rõ ý đinh
Lượng mơ ì ông ra giúp nươ ́c. Nhưng Lưu Bi ̣ đến hai lân
̣ và lý tưở ng cao
̀
̀ tâm sư, nêu ra phương châm chiến lược đoạt lấy Ich
́ Châu và Kinh Châu, phiá Tây nam
xa củ a minh.
Gia Cát Lượng nghe xong cũ ng rố c hết bâu
̀ , phiá Bắc chố ng Tào Tháo . Đô n
̀ g thơ ì dự đoán sau này thiên hạ tất hinh
̀ thành
giao hả o vơ ́i các dân tộ c thiểu số , phiá Đông liên hợp vơ ́i Tôn Quyên
̀ g rỡ , bèn tôn Khổ ng Minh làm quân sư.
cục diện ba nươ ́c Thục, Ngụy, Ngô theo thế chân vạc. Lưu Bi ̣ nghe xong vô cùng mưn
̀ ý. Lưu Bi ̣
Không Minh dố c sức phù tá Lưu Bi,̣ nên được Lưu Bi ̣ rất tin cậy và trọ ng dụng. Nhưng việc này lại khiến Quan Vũ và Trương Phi không vưa

́ mộ t cách rất hinh
̀ tượng là vi ́ minh
̀ như cá, còn Khổ ng Minh là nươ ́c. Còn nó i tài chi ́ củ a Khổ ng Minh là rất quan trọ ng trong việc giúp
đã giả i thich
̀ hoàn thành kế lơ ́n tranh đoạt thiên hạ. Ông nó i: “Ta được Khổ ng Minh khác nào như cá gặp nươ ́c, mong các chư tươ ́ng chơ ́ có nó i nhiêu
̀ ”.
minh
́ phạt, chiếm được Kinh Châu và Ich
́ Châu, liên tiếp giành thắng lợi vê ̀ mặt quân sự, cục diện quả nhiên hinh
̀
Tư ̀ đó Khổ ng Minh trợ giúp Lưu Bi ̣ Bắc
thành ba nươ ́c thế chân vạc.

́
Phá kinh
trùng viên
Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ “Gương vỡ lại lành”.
̀ cả m” củ a Mạnh Khở i triêu
̀ nhà Đươ n
̀ g.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Bả n sự thi – Tinh
̀ thơ ì Nam Triêu
̀ và Công chúa Lạc Xương là vợ chô n
̀ g rất mực thương yêu nhau. Triêu
̀ chinh
́ nươ ́c
́ Trân
Tư ̀ Đức Ngôn-môn khách củ a Thái tử nươ c
̀ lúc bấy giơ ̀ rất hủ bại, Tư ̀ Đức Ngôn đã đoán biết nươ ́c Trân
̀ đang ̣đứng trươ ́c thả m họ a bi ̣ diệt vong, vợ chô n
̀ g minh
̀ sẽ buộ c phả i chia lia,
̀ nên
Trân
ông mơ ́i dặn vợ rô ì bẻ chiếc gương gẫy làm đôi, mỗ i ngươ ì giữa mộ t nửa làm tin để sau này lại đoàn tụ vơ ́i nhau.
̀ thố ng nhất miên
̀ Bắc. Dương Tố là ngươ ì có công trong việc tiêu diệt nươ ́c Trân
̀ không
It́ lâu sau, vua nươ ́c Tùy Dương Kiên diệt được nươ ́c Trân
̀ phong thưở ng, trong đó có Công chúa Lạc Xương. Còn Tư ̀ Đức Ngôn thi ̀ đành phả i
những được phong làm Việt Quố c Công, mà còn được nhiêu
̀ cả nh vợ chô n
̀ g bi ̣ chia lia,
̀ nhưng họ vẫn nhơ ́ thương nhau da diết.
chạy trố n. Tuy tinh
̀ g vơ ́i
Ngày 15 tháng giêng năm đó , Tư ̀ Đức Ngôn đến mộ t phiên chợ rất nhộ n nhip,
̣ thi ̀ thấy mộ t cụ già đang ngô ì bán mộ t nửa mả nh gương đô n
̀
̀ tơ ́ trong Dương phủ được
giá rất đắt. Ông chăm chú nhiǹ kỹ thi ̀ nhân ra ngay đó là nửa mảnh gương củ a vợ minh.
Thi ̀ ra bà già này là ngươ ì đây
̀ chô n
̀ g minh.
̀
̀ viết mộ t bài thơ nhơ ̀ bà cụ chuyển cho Công chúa. Trong thơ
Công chúa Lạc Xương sai đem gương ra bán để tim
Tư ̀ Đức Ngôn liên
̀ rơ ì tôi mà đi, nhưng nay thấy gương mà chẳng thấy ngươ ì . Công chúa Lạc Xương sau khi đọ c thơ và thấy mả nh
đại ý viết: Gương và ngươ ì đêu
̀ g, ngày nào nàng cũ ng đâm
̀ đià nươ ́c mắt. Dương Tố biết được việc này thi ̀ vô cùng cả m độ ng, bèn cho phép hai vợ chô n
̀ g họ
gương kia củ a chô n
̀ củ a cả i.
đoàn tụ và còn biếu tặng nhiêu
̀ g lià xa nhau hoặc tinh
̀ cả m vợ chô n
̀ g bi ̣ rạn nứt lại được đoàn
̀ g dùng câu thành ngữ này để vi ́ vê ̀ việc sau khi vợ chô n
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n
tụ hòa hả o vơ ́i nhau.

Phá phủ trầm châu
̀ châu (Chữ Phủ là chi ̉ nô ì , còn chữ Châu là chi ̉ thuyên
̀ ). Nguyên ý củ a thành ngữ này là đập vỡ nô ì và đục thủ ng thuyên
̀ .
Phá phủ trâm
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Sử ký - Hạng Vũ bả n kỷ ”.
̀ nhà Tân
̀ , nươ ́c Tân
̀ xuất binh tấn công nươ ́c Triệu. Nươ ́c Triệu bi ̣ thất bại bèn lui vê ̀ cố thủ ở Cự Lộ c (Tức phiá Tây nam
Vào những năm cuố i triêu
̉ Hà Bắc ngày nay) thi ̀ bi ̣ quân Tần bao vây chặt. Bấy giơ ,̀ Sở Hoài Vương củ a nươ ́c Sở bèn phong Tố ng Nghiã làm thượng tươ ́ng,
̀ Hương tinh
Binh
Hạng Vũ làm phó tươ ́ng cùng dẫn quân sang cứu viện nươ ́c Triệu.
̀ g lại không đi nữa và nán lại ở đó những 46 ngày. Hạng Vũ thấy vậy vô cùng số t ruộ t, ông
Nhưng khi Tố ng Nghiã đưa quân đến An Dương thi ̀ dưn
̀ lân
̀ yêu câu
̀ Tố ng Nghiã đưa quân Bắc tiến cùng quân Triệu hợp sức, trong đánh ra, ngoài đánh vào thi ̀ quân Tân
̀ tất bi ̣ thất bại. Nhưng Tố ng
nhiêu
̀ Triệu đánh nhau mệt rô ì mơ ́i tiến đánh thi ̀ ngư ông được lợi, nên ra lệnh nghiêm cấm quân si ̃ không ai
Nghiã lại muố n chơ ̀ cho tơ ́i khi hai bên Tân

́ chiụ đó i khát.
được tùy ý hành độ ng. Sau đó , Tố ng Nghiã mở tiệc mơ ì khách ăn uố ng no say, mặc cho đám quân linh
̃ các tươ ́ng si ̃ liên
̀ bâu
̀ Hạng Vũ lên làm chủ tươ ́ng. Sau đó , Hạng Vũ lệnh cho hai
Hạng Vũ không thể nhiṇ được nữa, bèn bày mưu hạ sát Tố ng Nghia,
̀ ra lệnh cho toàn quân vượt sông
vi ̣ tươ ́ng dẫn hai vạn quân vượt sông sang giả i cứu Cự Lộ c trươ ́c. Sau khi đánh thắng vài trận nhỏ , Hạng Vũ liên
sang cứu viện nươ ́c Triệu.
̀ , đập vỡ hết nô ì nấu cơm, đố t hết
Sau khi quân độ i đã qua sông, Hạng Vũ đã áp dụng mộ t loạt hành độ ng quả quyết, đục thủ ng hết chiến thuyên
̀ tỏ lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng, ngoài ra không còn lố i thoát nào khác. Cho nên toàn
doanh trại, chi ̉ đem theo ba ngày lương khô, nhăm
̀ nhanh chó ng vây chặt quân Tân
̀ , qua 9 ngày kich
̀ .
quân sau khi đến ngoại vi Cự Lộ c, liên
̣ chiến đã đánh bại được quân Tân
̀ g dùng câu thành ngữ này để vi ́ vê ̀ lòng quyết tâm chiến đếu đến cùng, anh dũ ng tiến lên, quyết mộ t trận tử chiến.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Phao chuyên dẫn ngọc
Chữ “Phao” ở đây là chi ̉ vứt hoặc tung ra. Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ vứt gạch ra để đem lại ngọ c báu.
̀ đăng lục Cả nh Đức – Quyển mươ ì ” củ a Thich
́ Đạo Nguyên đơ ì nhà Tố ng.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Truyên
̀ , cao tăng triêu
̀ nhà Đươ n
̀ sư là ngươ ì yêu câu
̀ rất nghiêm ngặt đố i vơ ́i các đô ̀ đệ khi tham thiên
̀ , mỗ i ngươ ì đêu
̀
̀ g - Tùng Thẩm thiên
Tương truyên
̃ tâm tọ a thiên
̀ , gạt bỏ mọ i sự quấy nhiễu, đạt tơ ́i mức thân tâm bất độ ng.
phả i tập trung sức chú ý, tinh
̀ , trong khi đang tham thiên
̀ vào ban đêm, Tùng Thẩm thiên
̀ sư có ý muố n thử sự tâp trung chú ý củ a các đô ̀ đệ minh,
̀
Có mộ t lân
ông nó i: “Đêm
nay ta đặt ra câu hỏ i, ai có lý giả i gi ̀ vê ̀ Phật pháp thi ̀ đứng ra”.
̀ tập trung tinh lực tọ a thiên
̀ , không hê ̀ nhúc nhich.
́
̀ sư. Tùng
Bấy giơ ̀ các đô ̀ đệ đêu
Duy chi ̉ có mộ t tiểu tăng đứng ra chắp tay lễ bái rô ì trả lơ ì thiên
̀ sư nhiǹ chú tiểu tăng chi ̉ nó i mộ t câu răn
̀ g: “Ta vưa
̀ ném gạch ra để lấy ngọ c vê,̀ những không ngơ ̀ lại chuố c vê ̀ mộ t cục đất còn kém
Thẩm thiên
hơn cả viên gạch”.
̀ nhà Đươ n
̀ g đi du lich
Vê ̀ “Phao chuyên dẫn ngọ c” còn có mộ t truyện kể như sau: Mộ t hôm, khi Triệu Hỗ nhà thơ triêu
̣ tại Ngô Đia,
̣ có mộ t nhà thơ
̀ g Kiến rất sùng bái ông, khi biết chắc Triệu Hỗ thế nào cũ ng đến viếng chùa Linh Nham, ông ta bèn đến chùa trươ ́c rô ì viết trên
bả n xứ tên là Thươ n
̀ g hai câu thơ, những mong sau khi Triệu Hỗ nhiǹ thấy sẽ viết thêm vào cho trọ n bài. Quả nhiêu khi nhiǹ thấy thơ củ a Thươ n
̀ g Kiến, Triệu Kiên
tươ n
̀ so vơ ́i thơ củ a Thươ n
̀ g Kiến, cho nên,
đã viết thêm vào hai câu, trở thành mộ t bài thơ rất hay. Nhưng do ý thơ củ a Triệu Hỗ vượt trộ i hơn nhiêu
ngươ ì ta mơ ́i gọ i lố i làm lấy thơ kém để dẫn ra thơ hay này là “Phao chuyên dẫn ngọ c”.
̀ để dẫn ra cao kiến và
Hiện nay ngươ ì ta vẫn dùng câu thành nhữ này để vi ́ vơ ́i việc dùng lý giả i thô thiện hoặc văn tự không thành thục củ a minh
giai tác củ a ngươ ì khác.

́
Phi kinh trả m cưc
Chữ “Kinh” và chữ “Cức” ở đây là chi ̉ bụi gai. Còn chữ “Trả m” là chặt đứt. Vậy câu thành ngữ này có ý là chặt đứt bụi gai. Nó i mộ t cách nôm na là
̀ g chông gai”.
“Đạp băn
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Hậu Hán Thư – truyện Phùng Di”.̣

́ rất it́ ỏ i, điêu
̀ kiện sinh hoạt cũ ng hết sức tô ì tệ. Do đó có rất nhiêu
̀ ngươ ì không
Lưu Tú - nhà vua dựng nươ ́c Đông Hán, khi mơ ́i khở i binh quân linh
̀ rơ ì ông ra đi. Duy chi ̉ có chủ bộ Phùng Di ̣ là vẫn mộ t mực theo ông, không hê ̀ tỏ ra có chút giao độ ng trươ ́c điêu
̀ kiện số ng kham khổ .
chiụ nổ i đêu
̉ Hà Bắc, do hành quân đươ n
̀ , khi Lưu Tú dẫn quân đi qua Vu Ủy Đinh
̀ ở Nhiêu Âm tinh
̀ binh si ̃ không tài
̀ g trươ n
̀ g, lại vưa
̀ đó i vưa
̀ rét, nhiêu
Có mộ t lân
̀ cách nấu cháo đỗ cho mọ i ngươ ì ăn cho ấm ngươ ì . Mộ t lân
̀ khác, khi đại quân đến huyện Nam Cung thi ̀ trơ ì nổ i
nào chiụ được. Phùng Di ̣ bèn tim
̀ cập. Cũ ng chinh
́ vào lúc khó khăn này, Phùng Di ̣ đã tim
̀ cách nhó m lửa lên, rô ì nấu lúa
cơn mưa gió , đám binh si ̃ ươ ́t như chuộ t lộ t, rét run câm
̀ gặp khó khăn này.
mạch cho mọ i ngươ ì ăn. Lưu Tú có ấn tượng rất tố t đố i vơ ́i vi ̣ chủ bộ đã tận tụy giả i quyết công việc khi minh
̀ đinh
Năm 25 công nguyên, Phùng Di ̣ lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ binh
̣ Quan Trung. Lúc này, có mộ t số tiểu nhân viết thư khuyên Lưu Tú nên
đê ̀ phong Phùng Di.̣ Lưu Tú không tin và đem bức thư cho Phùng Di ̣ xem. Năm 30 công nguyên, khi Phùng Di đến triệu kiến vua Quang Vũ Lưu Tú,
̀ răn
̀ g: “Phùng Di là chủ bộ khi ta mơ ́i khở i binh, ông ta đã loại trư ̀ mọ i trươ ́ng ngại, khắc phục nhiêu
̀ khó khăn trên
Lưu Tú mơ ́i nó i vơ ́i các đại thân
̀ gai gó c giúp trẫm lập nên nghiệp lơ ́n, vê ̀ sau lại vi ̀ trẫm binh
̀ đinh
̀ g đây
con đươ n
̣ được Quan Trung”.
̀ g dùng câu thành ngữ này để vi ́ vơ ́i việc loại trư ̀ mọ i chươ ́ng ngại và khắc phục muôn vàn khó khăn trên con đươ n
̀ g
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n
tiến lên và lập nghiệp.

Phụ kinh thỉnh tội
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Sử ký - Truyện Liêm Pha và Lạn Tương Như”.
Truyện xả y ra tại nươ ́c Triệu thơ ì Chiến quố c. Hai nhân vật trong truyện này là võ tươ ́ng Liêm Pha và văn quan Lạn Tương Như.
̀ , nên được Triệu Huệ Văn vương phong làm thượng khanh, là chức tươ ́c cao hơn
Do Lạn Tương Như có công trong việc giao thiệp vơ ́i nươ ́c Tân
̀ g minh
̀ có công lao hiển hách, còn Lạn Tương Như có công cán gi ̀ mà cũ ng ngô ì
chức củ a Liêm Pha. Liêm Pha rất bất mã n trươ ́c việc này, cho răn
̀ minh.
̀
trên đâu
Liêm Pha còn thê ̀ sẽ kiếm dip̣ sỉ nhục Lạn Tương Như.
Lạn Tương Như vố n biết việc này nhưng cũ ng chẳng ̣để bụng, mà làm việc gi ̀ cũ ng hết sức thận trọ ng và cố né tránh gặp mặt Liêm Pha, ngay đến
̀ vua cũ ng thác bệnh không đến.
việc ra châu
̀ hã y đứng dẹp
̀ g đi làm việc thi ̀ thấy xe củ a Liêm Pha tư ̀ phiá trươ ́c đi tơ ́i, bèn bả o các thủ hạ củ a minh
Mộ t hôm, Lạn Tương Như đang trên đươ n
́ răn
̀ g: “Sở di ̃ nươ ́c Tân
̀
̀ g lố i cho xe củ a Liêm Pha đi. Những ngươ ì này thấy vậy vô cùng tức giận, Lạn Tương Như mơ ́i giả i thich
sang mộ t bên nhươ n
không dám độ ng tơ ́i nươ ́c Triệu ta, là vi ̀ nươ ́c Triệu có tôi và tươ ́ng quân Liêm Pha. Nếu hai chúng tôi gây mâu thuẫn và lục đục vơ ́i nhau, thi ̀ nươ ́c
̀ ắt sẽ thưa
̀ cả m độ ng trươ ́c lơ ì nó i củ a Lạn Tương Như, họ chủ độ ng xin lỗ i những
̀ cơ xâm lấn nươ ́c Triệu ngay”. Các thủ hạ nghe xong đêu
Tân
̀ Liêm Pha, rô ì đứng dẹp sang mộ t bên nhươ n
̀ g lố i.
ngươ ì theo hâu
Liêm Pha biết được việc này rất xúc độ ng trươ ́c tấm lòng vi ̀ nghiã cả củ a Lạn Tương Như và cả m thấy rất hổ thẹn trươ ́c thái độ nhỏ nhen, ti ̣ nạnh
̀
̀ rô ì cài mộ t cành mận gai sau lưng sang nhà Lạn Tương Như xin lỗ i.
củ a minh,
bèn cởi trân

Quyển thổ trùng lai
Hai chữ “Quyển thổ ” ở đây là chỉ có rất đông ngươ ì cưỡ i ngựa đang phi nươ ́c đại. Ý củ a câu thành ngữ này là chỉ, sau khi đã thất bại thi ̀ tập trung
̀ nữa.
lực lượng đánh lại lân
̀
̀ nhà Đươ n
̀ g.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư:̀ “Đê ̀ Ô Giang đinh”
củ a Đỗ Mục triêu

̀ nhà Tân
̀ bi ̣ diệt vong, Hạng Vũ và Lưu Bang tranh giành nhau làm bá chủ thiên hạ, mà sử sách gọ i là “Cuộ c giành dật giữa Sở Hán”.
Sau khi triêu
̀ hơn 8 nghiǹ đệ tử ở vùng Ngô
Bấy giơ ,̀ do Hạng Vũ và ngươ ì chú tên là Hạng Lương đã tổ chức mộ t toán quân rất tinh nhuệ và đáng tin cạy gô m
̀ dân
̀ phát triển thành mộ t độ i quân lơ ́n
Trung, tức Huyện Ngô, tỉnh Giang Tô ngày nay. Tám nghiǹ tinh binh này rất anh dũ ng thiện chiến, rô ì dân
mạnh.
̀ hinh
̀ lúc bấy giơ ̀ rất có lợi cho Hạng Vũ , thế nhưng do Hạng Vũ quá chuyên quyên
̀ độ c đoán, lại kiêu ngạo khinh đich,
Tinh
̣
cuố i cùng bi ̣ sa vào cạm
́ Giang Đông. Hạng Vũ dẫn quân phá vây, chạy đến sông Ô
bẫy củ a Hàn Tiń đại tươ ́ng củ a Lưu Bang ở Cai Hạ, bi ̣ thất bại chỉ còn lại 8 nghiǹ linh
̀ g sau có quân đich
̀ hinh
̀ vô cùng nguy ngập. Ngươ ì trưởng đinh
̀ Ô Giang nó i vơ ́i Hạng
Giang. Bấy giơ ,̀ phiá trươ ́c có sông ngăn lố i, đăn
̣ đuổ i theo, tinh
̀ g: “Giang Đông tuy hẹp, nhưng cũ ng là đất rộ ng nghiǹ dặm, vẫn có thể xưng chúa tại đây, bây giơ ̀ tôi dùng thuyên
̀ đưa ông qua sông, thi ̀
Vũ răn
quân nhà Hán cũ ng chẳng có cách nào ”..
̀ g: “Đây cũ ng là trơ ì muố n giết tôi, tôi làm sao có thể qua sông chạy trố n. Hơn nữa, tôi dẫn 8 nghiǹ linh
́ Giang Đông qua
Nhưng Hạng Vũ tư ̀ chố i răn
̀ tôi trở vê, thi ̀ còn mặt mũ i nào nhiǹ các phụ lã o Giang Đông”.
sông đánh sang phiá tây, nay chỉ mộ t minh
̀ cho trưởng đinh,
̀
Hạng Vũ nó i xong bèn tặng con ngựa Ô Truy củ a minh
sau khi chém chết mấy chục tên quân nhà Hán, rô ì nhả y xuố ng sông tự tử,
bấy giơ ̀ Hạng Vũ mơ ́i có 31 tuổ i.
̀ nhà Đươ n
̀ g, nếu Hạng Vũ chiụ lên thuyên
̀ qua
̀ g đến bơ ̀ sông Ô Giang, ông tiếc thay cho Hạng Vũ , vi ̀ ông cho răn
Vê ̀ sau, khi nhà thơ Đỗ Mục triêu
̀ Ô Giang trong có hai câu: Giang Đông tử đệ đa tài tuấn. Quyển thổ trùng lai vi ̣
sông thi ̀ tất có ngày đánh trở lại. Ông đã đê ̀ mộ t bài thơ trên đinh
khả tri.
̀ trươ ́c đã bi ̣ thất bại.
̀ g dùng câu: “Quyển thổ trùng lai”, để chỉ hiện tượng làm lại sự việc mà lân
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Tần Tấn chi hả o
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Tả truyện – Hy Công năm 23”.
̀ tăng cươ n
̀ g tố t đẹp vơ ́i nươ ́c Tân
̀ , Tấn Hiến Công đã đem con gái củ a minh
̀ gả cho Tân
̀ Mục Công. Vê ̀
̀ g mố i quan hệ láng giên
Thơ ì Xuân Thu, nhăm
sau, Tấn Hiến Công khi tuổ i vê ̀ già rất ân sủ ng Hoàng phi Ly Cơ, bức chết Thái tử Thân Sinh. Ly Cơ lại còn muố n bức hại hai vi ̣ công tử là Di Ngô và
Trọ ng Nhi,̃ khiến hai ngươ ì đành phả i trố n khỏ i nươ ́c Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đơ ì , con trai củ a Ly Cơ lên làm vua, nhưng it́ lâu sau bi ̣ hai vi ̣
đại phu trung thành vơ ́i công tử Di Ngô giết chết. Họ còn cử ngươ ì đi đó n công tử Di Ngô đang số ng lưu vong ở nươ ́c Lương vê ̀ làm vua.
̀ Mục Công cử quân hộ tố ng trở vê ̀ nươ ́c Tấn. Mấy năm sau, nươ ́c Tấn xả y ra nạn đó i phả i câu
̀ cứu vơ ́i nươ ́c Tân
̀ , được
Công tử Di Ngô được Tân
̀ Mục Công giúp cho khá nhiêu
̀ lương thực. Nhưng mặc dù nươ ́c Tấn nhiêu
̀ lân
̀ nuố t lơ ì hứa và nó i nươ ́c Tân
̀ những lơ ì di ̣ nghi,̣ Tân
̀ Mục Công vẫn
Tân
rất khoan dung độ lượng, giữ mố i bang giao vơ ́i nươ ́c Tấn.
̀ , cuố i cùng lưu lạc đến nươ ́c Tân
̀ . Tân
̀ Mục Công rất mến mộ và gả Công chúa
Bấy giơ ,̀ công tử Trọ ng Nhi ̃ đang số ng lưu vong tại các nươ ́c chư hâu
̀ liên
̀ nó i: “Hai nươ ́c Tân
̀ Tấn điạ vi ̣ ngang nhau, tại sao chàng lại
̀ g minh
Hoài Doanh cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trọ ng Nhi ̃ rất coi thươ n
̀ đã sai, bèn lập tức xin lỗ i nàng.
khinh rẻ tôi?”. Trọ ng Nhi ̃ biết minh
̀ Mục Công cử ngươ ì hộ tố ng Trọ ng Nhi ̃ vê ̀ nươ ́c. Cuố i cùng Trọ ng Nhi ̃ trở thành vua nươ ́c Tấn, rô ì cũ ng cho con trai minh
̀ lấy con gái
Vê ̀ sau, Tân
̀ làm vợ. Hai cha con đêu
̀ thông gia vơ ́i nươ ́c Tân
̀ .
vua nươ ́c Tân
̀ g dùng nó để chi ̉ vê ̀ hôn nhân nam nữ.
Câu thành ngữ này vố n nó i vê ̀ hai nươ ́c thông gia hữu hả o . Nhưng ngày nay ngươ ì ta vẫn thươ n

Thân thống thù khoá i
Ý củ a câu thành ngữ này là chỉ việc làm khiến ngươ ì thân đau lòng, kẻ thù đich
̣ hả hê.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Hậu Hán thư – truyện Chu Phù”.
̀ triêu
̀ Đông Hán, sau khi Quang Võ Đế Lưu Tú lên ngôi, đã ban thưởng cho các đại thân
̀ có công, duy chỉ có Bành Bàng tuy cũ ng
Vào những năm đâu
̀ có công nhưng không được nhà vua ban thưởng. Bành Bàng nguyên là thái thú Ngư Dương, tưn
̀ đinh
̀ g xuất binh giúp Lưu Tú binh
là mộ t đại thân
̣
̀ trươ ́c
được cuộ c nổ i loạn củ a Vương Lang. Nhưng sau khi Quang Võ Đế lên ngôi, Bành Bàng vẫn chỉ giữ nguyên chức vụ cũ , nên ông rất bất binh
việc này.
̀ cai quả n củ a U Châu mục Chu Phù. Chu Phù tưn
̀ nong và lương thực tại Ngư Dương,
̀ g ra lệnh trưng thu tiên
Bấy giơ ,̀ Ngư Dương thuộ c quyên
̀ có công, nên đã tư ̀ chố i yêu câu
̀ này củ a Chu Phù, đô n
̀ g thơ ì còn nó i ra nhiêu
̀ lơ ì oán trách. Chu Phù vô cùng tức giận,
nhưng Bành Bàng cậy minh
sự mâu thuẫn giữa hai ngươ ì ngày càng trở nên gay gắt.
̀ mách vơ ́i Quang Võ Đế, nó i Bành Bàng có mưu đô ̀ bất chinh
́ và mưu làm phả n. Nhà vua nghe vậy bèn triệu
It́ lâu sau. Chu Phù đem việc này ngâm
̀
̀ g tri ̣ minh.
Bành Bàng vào kinh. Bành Bàng tỏ ra vô cùng lo ngại, chỉ sợ Quang Võ Đế trưn
Ngươ ì vợ thấy vậy bèn khuyên ông không nên vào kinh,
̀ đinh.
̀
mà phả i tự lập đố i chọ i vơ ́i triêu
Bành Bàng nghe theo, ông đã tư ̀ chố i vào kinh và xuất 20 nghiǹ quân tiến đánh Chu Phù. Chu Phù viết thư
̀ g: “Nay nhà nươ ́c vưa
̀ đang rố c sức xây dựng cơ nghiệp, cơ ́ sao ông lại tự minh
̀ làm những việc bạo
̀ mơ ́i tạm yên ổ n, chúng ta đêu
khuyên ông răn
̀ g, phàm việc gi ̀ cũ ng đưn
̀ g nên khiến ngươ ì thân đau lòng, khiến kẻ thù hả hê”. Nhưng Bành Bàng không nghe theo lơ ì
ngược. Ông nên biết răn
̀ thế tưn
̀ g mộ t thơ ì trở nên lơ ́n
khuyên này, vẫn mộ t mực xuất binh đánh chiếm được Kế Thành. Sau đó , Bành Bàng tự xưng là Yến Vương, quyên
mạnh, nhưng do ông không được lòng ngươ ì , cuố i cùng đã bi ̣ thất bại, dẫn tơ ́i mộ t kết cục bi thả m.
̀ g dùng câu thành ngữ này đê ̀ vi ́ vơ ́i việc làm khiến bè bạn và ngươ ì thân đau lòng, khiến kẻ thù vui mưn
̀ g.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Thất phu chi dũng
Hai chữ “Thất phu” ở đây là chi ̉ ngươ ì vô họ c thức và không có mưu tri.́ Ý củ a câu thành ngữ này là chi ̉ ngươ ì kém mưu tri,́ chi ̉ biết dựa vào chút
̀ mà làm bưa
̀ .
dũ ng khi ́ củ a minh
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Quố c ngữ - Việt ngữ thượng”.
̀ trong ba năm trả i qua nhiêu
̀ trắc trở . Sau khi vê ̀ nươ ́c, ông
Thơ ì Xuân Thu, Việt vương Câu Tiễn bi ̣ Ngô vương Phu Sai đánh bạn, ông bi ̣ giam câm
treo mật nếm vi ̣ đắng, nuôi tri ́ lơ ́n quyết tâm báo thù.
̉ mệnh vơ ́i Câu Tiễn răn
̀ năm sau, nươ ́c Việt ngày càng trở nên giàu có , binh cươ n
̀ lân
̀ thinh
̀ g: “Tâu bệ hạ,
̀ g tươ ́ng mạnh, các tươ ́ng si ̃ nhiêu
Nhiêu
́ yêu vua có khác nào vua kinh
́ yêu cha mẹ minh.
̀
̀ tử báo thù cho nhà
dân nươ ́c Việt kinh
Hiện nay, đã đến lúc con trai báo thù cho cha mẹ, thân
vua. Xin bệ hạ hã y ra lệnh, chúng tôi nguyện mộ t trận tử chiến vơ ́i nươ ́c Ngô”.
̉ câu
̀ củ a các tươ ́ng si,̃ vua tập hợp quân lại rô ì bày tỏ quyết tâm củ a minh
̀ trươ ́c các tươ ́ng si ̃ răn
̀ g: “Ta nghe nó i, những nhà
Câu Tiễn nhận lơ ì thinh
̀ không hê ̀ tỏ ra nao núng khi minh
̀ có it́ quân, họ chi ̉ lo các binh si ̃ củ a minh
̀ thiếu tinh thân
̀ tự lập tự cươ n
̀ g mà thôi. Ta
vua tài giỏ i xưa nay đêu
không mong các ngươi kém mưu tri ́ trong khi tác chiến, nếu chi ̉ dựa vào lòng dũ ng củ a cá nhân thi ̀ ắt bi ̣ thất bại. Ta chi ̉ mong các ngươi vận dụng
̀ sẽ được trọ ng thưở ng, còn nếu rút lui thi ̀ sẽ bi ̣ xử
mưu tri ́ tác chiến, phố i hợp nhip̣ nhàng vơ ́i nhau, sát cánh bên nhau. Khi tiến lên thi ̀ hã y nghi ̃ minh
̀ g phạt”.
phạt. Chi ̉ có như vậy thi ̀ mơ ́i có thể đánh bại kẻ thù và được phong thưở ng. Tiến mà không nghe lệnh, lui mà không biết nhục thi ̀ tất bi ̣ trưn
̀ lấy lơ ì nó i củ a Việt vương để cổ vũ nhau. Toàn thể tươ ́ng si ̃ vơ ́i tri ́ khi ́ hiên ngang, cuố i cùng đã đánh bại Ngô
Khi xuất quân, ngươ ́i nươ ́c Việt đêu

vương Phu Sai, diệt được nươ ́c Ngô.
̀ g câu thành ngữ này để vi ́ vơ ́i ngươ ì “hữu dũ ng vô mưu”.
Hiện nay ngươ ì ta vẫn thươ n

Thanh vân trực thượng
̀ trơ ì . Câu thành ngữ này là vi ́ vê ̀ ngươ ì cực kỳ thuận lợi và nhanh chó ng được thăng quyên
̀ cao chức trọ ng.
Hai chữ “Thanh Vân” ở đây là chi ̉ bâu
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Sử ký - Phạm Thư Sái Trạch liệt truyện”.
̀ khó khăn, nên ông đành phả i làm ngươ ì
́ Ngụy có mộ t ngươ ì tài ba xuất chúng tên là Phạm Thư, nhưng vi ̀ hoàn cả nh gia đinh
Thơ ì Chiến quố c, nươ c
phục dich
̣ cho trung đại phu Tuy Giả .
Mộ t hôm, Tuy Giả theo lệnh vua Ngụy đi sứ nươ ́c Tê,̀ cũ ng cho Phạm Thư cùng đi theo. Tê ̀ Tương Vương vô cùng khâm phục tài ăn nó i củ a Phạm
̀ tưở ng Phạm Thư làm điêu
̀ gi ̀ mơ ̀ ám có hại cho nươ ́c
Thư, bèn ra lệnh thưở ng vàng và ban rượu cho ông. Nhưng việc này lại khiến Tuy Giả lâm
̀ tươ ́ng Ngụy Tê.̀ Ngụy Tê ̀ vô cùng tức giận, đánh cho Phạm Thư mộ t trận như ̀ tử. Sau đó Phạm Thư
Ngụy, nên mơ ́i đem việc này bẩm báo vơ ́i Thưa
̀ và đổ i tên là Trương Lộ c.
giả chết mơ ́i trố n sang nươ ́c Tân
̀ đã nhanh chó ng gây được sự mến mộ củ a Tân
̀ Chiêu Vương, và đê ̀ bạt ông lên làm chức Thưa
̀
Phạm Thư dựa vào sự tài ba xuất chúng củ a minh
̀ . Bấy giơ ,̀ nươ ́c Ngụy được tin nươ ́c Tân
̀ đang chuẩn bi ̣ tấn công hai nươ ́c Hàn và Ngụy, vua Ngụy liên
̀ cử Tuy Giả đi sứ nươ ́c Tân
̀ để
tươ ́ng nươ ́c Tân
̀ hòa. Sau khi biết được việc này, Phạm Thự ngâm
̀ quyết đinh
̀ thay mộ t bộ quân
̀ áo rách rươ ́i đến gặp Tuy Giả . Tuy
câu
̣ sẽ báo thù Tuy Giả . Ông liên
Giả thấy vậy rất thương ông và tặng cho ông mộ t chiếc áo bào .
̀ tươ ́ng Trương Lộ c. Sau khi đến phủ Thưa
̀ tươ ́ng, Tuy Giả mơ ́i biết Thưa
̀ tươ ́ng Trương Lộ c nắm
Ông bèn cố ý nó i sẽ dẫn Tuy Giả đến gặp Thưa
̀ hành quan trọ ng củ a nươ ́c Tân
̀ lại chinh
́ là Phạm Thư. Tuy Giả vộ i vàng cúi đâu
̀ nhận lỗ i và nó i: “Tôi thật không ngơ ̀ ông lại “Thanh vân
vững quyên
́ tri ̣ nữa. Tôi là kẻ có tộ i,
trực thượng” đến như vậy. Tư ̀ nay vê ̀ sau, tôi thật không dám bàn luận sách thiên hạ, cũ ng không dám hỏ i đến việc chinh
̀ g phạt tôi”.
xin ông hã y trưn
̃ nên cuố i cùng đã
̀ chiếc áo bào , cũ ng còn là ngươ ì có tinh
̀ có nghia,
Phạm Thư nêu ra ba tộ i danh củ a Tuy Giả , nhưng lại nghi ̃ ông ta đã tặng minh
tha thứ cho Tuy Gia.
̀ g dùng câu thành ngữ này để vi ́ vơ ́i ngươ ì được thăng chức nhanh chó ng và thuận lợi.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Thiên quân nhất phá t
̀ g 30 cân. Còn “Nhất phát” là chi ̉ sợi tó c. Ý củ a câu thành ngữ này tức là “Ngàn
Chữ “Quân” ở đây là mộ t đơn vi ̣ trọ ng lượng thơ ì cổ , mộ t quân băn
cân treo sợi tó c”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Hán thư - Truyện Mai Thặng”.
Mai Thặng nhà văn nổ i tiếng thơ ì Tây Hán là mộ t ngươ ì rất có tài vê ̀ văn chương và giỏ i nghê ̀ viết lách. Khi ông làm Lang trung lệnh cho Ngô vương
́ là lúc Lưu Bi ̀ đang muố n khở i binh làm phả n, Mai Thặng thấy vậy mơ ́i khuyên răn
̀ g: “Đây là việc khác nào vật nặng ngàn cân
Lưu Bi,̀ thi ̀ cũ ng chinh

̀ sợi tó c, đăn
̀ g trên thi ̀ treo rất cao nhiǹ không thấu, còn phiá dươ ́i là vực sâu không đáy. Cả nh ngộ này dẫu ngươ ì đân
̀ độ n đến mấy
treo trên đâu
cũ ng biết là rất nguy hiểm. Nếu bên trên mà bi ̣ đứt, phiá dươ ́i lại không có gi ̀ hứng đỡ thi ̀ chẳng phả i tan xương nát thiṭ sao? Nay ông muố n khở i
̀ đinh
̀ nhà Hán, thi ̀ có khác nào mố i nguy hiểm như vật nặng ngàn cân treo trên đâu
̀ sợi tó c, chi ̉ trong
binh làm phả n, lật đổ ách thố ng tri ̣ củ a triêu
̀ lên được, vậy xin chúa công hã y cân nhắc kỹ lưỡ ng, chơ ́ nên tùy tiện làm
chơ ́p mắt là sẽ rơi xuố ng vực thẳm, suố t đơ ì không thể nào ngó c đâu
́ mạng và tiên
̀ đô ̀ củ a minh”.
̀
̀
̀ , mà chuố c lấy mố i nguy hại cho tinh
bưa
Nhưng Lưu Bi ̀ không nghe theo lơ ì khuyên này, vẫn mộ t mực ngấm ngâm
chiêu binh mã i mã , chơ ̀ đợi thơ ì cơ khở i binh làm phả n.
̀ thi ̀ vô cùng chán nả n, để tránh bi ̣ liên lụy nên ông vộ i rơ ì khỏ i nươ ́c Ngô, đến nươ ́c
Mai Thặng thấy Lưu Bi ̀ không chiụ nghe theo lơ ì khuyên củ a minh
̀ cùng khở i
Lương làm môn khách cho Lương Hiếu Vương. Mã i tơ ́i thơ ì Hán Cả nh Đế, Ngô vương Lưu Bi ̀ đã tụ tập được lực lượng củ a 6 nươ ́c chư hâu
binh làm phả n. Nhưng do việc làm củ a họ trái vơ ́i lòng dân, không được nhân dân ủ ng hộ nên cuố i cùng đã bi ̣ thất bại. Ngô vương Lưu Bi ̀ đành phả i
lánh nạn sang nươ ́c khác.
̀ hinh
̀ hết sức nguy cấp.
̀ g dùng câu thành ngữ này để miêu tả vê ̀ tinh
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Thiên tá i nan phùng
̀ Châu Thứ Sử tạ thượng biểu”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Hàn Xương Lê toàn tập - Triêu
̀ g tư ̀ nhỏ cha mẹ mât́ sơ ́m, được ngươ ì chi ̣ dâu nuôi dạy khôn lơ ́n. Ông là ngươ ì chiụ khó họ c hành, tư ̀ thơ ì trẻ đã là
Hàn Dũ nhà văn đơ ì nhà Đươ n
̀ biết rộ ng, có cơ sở vững chắc vê ̀ văn họ c. Năm 30 tuổ i ông đến kinh thành nhậm chức Thạc si ̃ Quố c Tử Giám, sau đó lại làm Thi ̣
ngươ ì hiểu nhiêu
̀
̀ g Hiến Tông cũ ng là mộ t tiń đô ̀ ngoan đạo . Khi vua nghe nó i trong chùa có đặt
Lang bộ hinh.
Bấy giơ ,̀ Phật giáo phát triển rất thinh
̣ hành, vua Đươ n
́ Ca Mâu Ni, bèn tổ chức mộ t độ i ngũ râm
̀ rộ đinh
̀ trươ ́c việc này, mơ ́i viết mộ t bài
xá lợi củ a Phật tổ Thich
̣ rươ ́c xá lợi vào cung. Hàn Dũ rất bất binh
̀ vào TQ, các đơ ì vua nắm
“Luận Phật cố t biểu” dâng lên khuyên nhà vua không nên tin tưở ng vào Phật giáo , còn nó i sau khi Phật giáo được truyên
̀ đêu
̀ không được dài lâu. Vua Đươ n
̀ nổ i cơn lôi đinh,
̀
̀ g Hàn Dũ nó i bó ng nó i rõ minh
̀ là ngươ ì chết non,
̀ g Hiến Tông xem xong biểu liên
quyên
cho răn
́ mạng, chi ̉ bi ̣ giáng chức xuố ng Triêu
̀
̀ tươ ́ng đứng ra bả o lã nh, nên Hà Dũ mơ ́i bả o toàn được tinh
bèn ban ông tộ i chết. Nhưng may nhơ ̀ có Thưa
̀ vào tinh
̀ hinh
̀ này, Hàn Dũ lại viết “Triêu
̀ Châu thứ sử tạ thượng
̀ g Hiến Tông đã thực hiện mộ t loạt cả i cách. Nhăm
Châu. Đến thơ ì kỳ cuố i vua Đươ n
̀ nữa được tiń nhiệm và điêu
̀ vê ̀ kinh thành. Trong biểu ông kiến nghi ̣
̀ g Hiến Tông. Ông lại lân
biểu” dâng lên, hết lơ ì ca tụng công đức củ a vua Đươ n
̀ . Nhưng trong thơ ì cổ chi ̉ có các quân vương có công trạng to lơ ́n như vua Tân
̀ , vua Hán mơ ́i tổ chứa
̀ g Thái Tông đến Thái Sơn tọ a thiên
vua Đươ n
̀ củ a nhà vua, cho răn
̀ g nếu không được tham gia lễ hộ i lơ ́n ngàn
hoạt độ ng này. Hàn Dũ còn bày tỏ mong muố n được tham gia đại lễ phong thiên
̀ đáng tiếc.
năm có mộ t này là mộ t điêu
̀ g dùng câu thành ngữ này để chi ̉ dip̣ may hiếm có .
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

̉
Thinh
quân nhập ung
̉ quân nhập ung” là mơ ì chàng vào trong chum. Còn ý chinh
́ củ a câu thành ngữ này là chi:̉ “Dùng biện pháp tri ̣ ngươ ì củ a anh ta
Nguyên ý củ a “Thinh
để tri ̣ lại anh ta”. Nó tương tự như “Gậy ông lại đập lưng”.
̀ g Kỷ ”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Tư tri ̣ thông giám – Đươ n

̀ giữ giǹ ách thố ng tri ̣ củ a minh,
̀
̀ g là mộ t vi ̣ nữ hoàng duy nhất trong lich
Võ Tắc Thiên thơ ì nhà Đươ n
̣ sử TQ. Nhăm
bà đã giở thủ đoạn khủ ng bố
̀ đủ mọ i cách để vu cáo cho ngươ ì bất đô n
̀ g chinh
́ kiến
mạnh mẽ và hậu thưở ng cho ngươ ì tố giác. Do đó , mộ t số quan viên hà khắc củ a bà đã tim
̀
̀ Chu Hưng và Lai Tuấn Thân
̀ là thố i
̀ g cả i tiến dụng cụ tra tấn để tiến hành bức cung đố i vơ ́i phạm nhân. Trong đó , đại thân
vơ ́i minh,
và không ngưn
tha nhất.
̀ đi xử lý vụ án này và ra hạn phả i giả i
Mộ t hôm, có ngươ ì mật báo vơ ́i Võ Tắc Thiên là Chu Hưng mưu làm phả n, Võ Tắc Thiên bèn cử Lai Tuấn Thân
̀ và Chu Hưng vố n quan hệ mật thiết vơ ́i nhau, nên cả m thấy rất khó xử. Ông suy đi tinh
́ lại mã i, cuố i cùng đã nghi ̃ ra
quyết xong. Lai Tuấn Thân
̀ chơi, rô ì hỏ i Chu Hưng có cách nào hay nhất để bức cung phạm nhân.
mộ t kế. Ông mơ ì Chu Hưng đến phủ minh
̀ là nhăm
̀ vào minh,
̀
̀ g, có thể đặt sẵn mộ t cái chum, đố t lửa ở xung quanh rô ì
Chu Hưng không hê ̀ hay biết ý đô ̀ củ a Lai Tuấn Thân
bèn đắc ý nó i răn
̀ bèn sai ngươ ì chuẩn bi ̣ mọ i thứ như Chu
bỏ phạm nhân vào trong chum, như vậy phạm nhân không chiụ được đành phả i khai ra hết. Lai Tuấn Thân
̀ g: “Nay có ngươ ì cáo ông mưu làm phả n, nhà vua cử tôi xét hỏ i ông, bây giơ ̀ xin mơ ì ông vào
Hưng đã nó i, sau đó trở mặt nó i vơ ́i Chu Hưng răn
̀ via,
́ không biết nó i thế nào cho phả i, đành ngoan ngoã n nhận tộ i.
ngô ì trong chum”. Chu Hưng sợ mất hô n
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn hay dùng câu thành ngữ này để chi ̉ hiện tượng dùng cách tri ̣ ngươ ì củ a anh ta để tri ̣ lại anh ta.

̀ công tận khi ́
Tiên
Ý củ a câu thành ngữ này là nó i những công lao trươ ́c đây sẽ bi ̣ mất hết, nó i mộ t cách nôm na là công cố c.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Sử ký - Chu bả n kỷ ”.
̀ Chiêu Vương rất trọ ng dụng đại tươ ́ng Bạch Khở i. Bạch Khở i đã lân
̀ lượi đánh bại được nươ ́c Hàn và
Để thực hiện tri ́ lơ ́n thố ng nhất thiên hạ, Tân
̀ 240 nghiǹ quân củ a hai nươ ́c này. Mấy năm sau, quân nươ ́c Tân
̀ lại thươ n
̀ g xuyên xuất hiện và tiến sâu vào lã nh thổ củ a
nươ ́c Ngụy, tiêu diệt gân
̃ nhiêu
̀ thành tri ̀ củ a hai nươ ́c này.
nươ ́c Hàn và nươ ́c Ngụy, chiếm linh
̉ Hà Nam
̀ Chiêu Vương lại cử Bạch Khở i dẫn quân đánh vào đô thành Đại Lương củ a nươ ́c Ngụy (Tức Khai Phong tinh
Năm 281 công nguyên, Tân
̀ g: “Nếu Quân Tân
̀ mà đánh chiếm
ngày nay). Bấy giơ ,̀ có mộ t ngươ ì tên là Tô Lệ biết được tin này mơ ́i nó i vơ ́i vua nươ ́c Chu là Chu Hà Vương răn
̀ đinh
̀ nhà Chu tất nguy to”.
được Đại Lương thi ̀ triêu
̀ khuyên đại tươ ́ng Bạch Khở i khômg xuất binh là
Chu Hà Vương nghe xong vô cùng sửng số t mơ ́i hỏ i Tô Lệ nên xử tri ́ ra sao. Tô Lệ nó i là chi ̉ cân
̀ g: “Bây giơ ̀ sai ngươ ì sang nó i vơ ́i Bạch Khở i là, ông đã phá tan được quân độ i củ a hai nươ ́c Hàn Ngụy, giết chết được
xong việc, Tô Lệ hiến kế răn
̀ ruộ ng đất ở vùng miên
̀ Bắc, chiến công vô cùng hiển hách. Hiện nay ông lại muố n đi qua
đại tươ ́ng Sư Võ củ a nươ ́c Ngụy, lại cươ ́p được rất nhiêu
̀ gi ̀ bất trắc thi ̀ những công trạng trươ ́c kia củ a ông sẽ chẳng còn nữa. Cho nên,
nươ ́c Hàn để tiến công vào nươ ́c Ngụy, nhưng chẳng may có điêu
ông hã y thác bệnh không ra trận là hơn”.
̀ chi ̉ hành độ ng quân sự tấn công vào nươ ́c Ngụy.
Sau khi nghe xong lơ ì này, Bạch Khở i quả nhiên đã đinh
̀ và Thưa
̀ tươ ́ng Phạm Tuy nên buộ c phả i tự sát.
Vê ̀ sau, do Bạch Khở i có ý kiến bất hòa vơ ́i vua Tân
́ trươ ́c đây đêu
̀ bi ̣ phế bỏ .
̀ g dùng câu thành ngữ này để vi ́ vê ̀ công trạng và thành tich
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

̀ sự bất vong, hậu sự chi sư
Tiên
Ý củ a câu thành ngữ này chi ̉ lấy việc trươ ́c làm gương cho việc sau.

Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Chiến quố c sách – Triệu Sách Nhất”
̀ thơ ì Chiến Quố c, nươ ́c Tân
́ có có mộ t vi ̣ đại phu nắm việc chinh
́ tri ̣ và binh quyên
̀ nhà nươ ́c tên là Tri Bá, ông tự xưng là bá chủ , cưỡ ng bức ba
Đâu
̀ g lã nh thổ , hai nươ ́c Hàn Ngụy do sợ Tri Bá nên đành phả i cắt nhươ n
̀ g đất đai, duy chi ̉ có Triệu Tương Tử là không
nươ ́c Hàn, Triệu, Ngụy cắt nhươ n
chiụ làm như vậy. Tri Bá tức giận bèn liên hợp vơ ́i hai nươ ́c Hàn Ngụy xuất binh tiến đánh nươ ́c Triệu.
̀ liên lạc vơ ́i hai nươ ́c Hàn Ngụy, bất ngơ ̀ đánh úp doanh trại quân nươ ́c Tấn,
Triệu Tương Tử làm theo mưu kế củ a Trương Mạnh Đàm, ngấm ngâm
bắt số ng được Tri Bá.
Trương Mạnh Đàm là ngươ ì có công lơ ́n vơ ́i nươ ́c Triệu, nhưng sau đó ông lại viết đơn xin tư ̀ chức. Triệu Tương Tử cả m thấy lạ mơ ́i hỏ i ông tại sao.
̀ g: “Tôi nghe nó i, các bậc quân thân
̀ trươ ́c đây cùng nhau đánh dẹp thiên hạ, cuố i cùng giành được thắng lợi là điêu
̀ ta
Trương Mạnh Đàm trả lơ ì răn
̀ được binh
̀ đẳng vê ̀ quyên
̀ lực, có mộ t kết
̀ g thấy, đây là mộ t việc tố t đẹp. Nhưng sau khi thành công rô ì , muố n khiến các bậc quân thân
vẫn thươ n
cục thỏ a đáng thi ̀ làm gi ̀ có , sự việc trươ ́c kia đã như vậy, thì ngươ ì đơ ì sau nên lấy đó là gương”.
Triệu Tương Tử thấy Trương Mạnh Đàm đã nó i như vậy, nên đành phả i để ông ra đi.
̀ g dùng câu thành ngữ này để chi ̉ việc không quên bài họ c trươ ́c kia, có thể lấy đó làm gương cho việc sau.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn trươ n

̀ vô cổ nhân
Tiên
Ý củ a câu thành ngữ này có nghiã là “Xưa nay chưa ngươ ì nào làm được”.
̀ Tử Ngang”.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Đăng U Châu Đài Ca củ a Trân
̀ Tử Ngang là mộ t nhà văn nổ i tiếng triêu
̀ nhà Đươ n
̀ g, hai mươi tư tuổ i thi đỗ tiến si.̃ Ông là ngươ ì có kiến thức uyên bác và có hoài bã o lơ ́n lao,
Trân
̀ lân
̀ dâng thư cho triêu
̀ đinh
̀ luận bàn vê ̀ chinh
́ sự, nên được Võ Tắc Thiên rất mến mộ và được bà cử giữ chức Lân Đài Chinh
́ Tự (tức
̀ g nhiêu
tưn
̀ Tử Ngang cũ ng tưn
̀ g mộ t thơ ì tham gia quân độ i.
quan Tư Đô )̀ . It́ lâu sau lại được thăng chức Hữu Thập Di. Sau đó , Trân
̀ Tử Ngang lại
Năm 696 công nguyên, Võ Tắc Thiên cử Kiến An Vương Võ Du Nghi dẫn quân sang thả o phạt Khi Tan (mộ t dân tộ c thơ ì cổ TQ). Trân
̀ nữa xin gia nhập quân độ i và giữ chức tham mưu.
lân
̀ lân
̀ giao chiến đêu
̀ bi ̣ thất bại. Mặc dù Trân
̀ Tử Ngang đã nhiêu
̀ lân
̀ bày mưu
Kỳ thực thi ̀ Kiến An Vương không phả i là ngươ ì văn tài võ lược, nên nhiêu
̃ mươ ì nghiǹ quân làm tiên phong, nhưng đêu
̀ bi ̣ Võ Du Nghi gạt đi và giáng chức ông xuố ng làm quân tào .
hiến kế, thậm tri ́ xin linh
̀ Tử Ngang có hoài bã o nhưng không được tung hoành, trong lòng buô n
̀ bực khôn nguôi. Ông leo lên đài U Châu nươ ́c Yến, cả nh vật nơi đây
Trân
khiến ông nhơ ́ đến truyện lich
̣ sử Yến Chiêu Vương trọ ng dụng đại tươ ́ng Nhạc Nghi,̣ Yến Chiên Vương rất mến mộ Nhạc Nghi ̣ và phong ông làm đại
̀ đã vu oan giáng họ a cho Nhạc Nghi.̣ Trân
̀ Tử Ngang nghi ̃ lại việc xưa mà thương cho thân phận minh,
̀
tươ ́ng, và giết hết những tên ninh
̣ thân
trong
̀
̀ bất kiến cổ
bao nỗ i thương cả m hỗ n độ n, ông đã ngân lên bài “Đăng U Châu Đài Ca” bất hủ để giã i bày tâm trạng u uất, bi thương củ a minh.
“Tiên
nhân, Hậu bất kiến lai giả . Niện thiên điạ chi u u, Độ c thương nhiên nhi thế hạ”.
̀ g dùng câu thành ngữ này dẫn giả i thành ngươ ì và sự việc chưa tưn
̀ g xả y ra.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Tinh bi ̀ lực tận

Chữ “Bi”̀ ở đây là chỉ mỏ i mệt, còn chữ “Tận” là chỉ kiệt quệ.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ bài thơ “Trâu ố m” củ a Lý Cương.
̀ củ a triêu
̀ nhà Tố ng. Trong thơ ì kỳ vua Tố ng Huy Tông tại vi,̣ ông
Lý Cương, tự Bá Kỷ , ngươ ì Thiệu Vũ (Tức Phúc Kiến ngày nay), ông là mộ t đại thân
̀ g thiếu khanh. Khi Cao Tông lên kế vi ̣ thi ̀ ông được phong làm Thưa
̀ tươ ́ng, nhưng chỉ làm được 70 ngày thi ̀
thi đỗ tiến si,̃ sau nhậm chức Thái thươ n
̃ Khang thứ nhất, Khai Phong bi ̣ giặc Kim bao
́ tinh
̀ cương trực, mộ t lòng trung thành vơ ́i nhà nươ ́c. Năm Tinh
bi ̣ miễn chức. Lý Cương là ngươ ì tinh
̀ hàng, chủ trương chố ng giặc Kim, mộ t tấc đất ở biên cương cũ ng không nhươ n
̀ g cho kẻ
vây, Lý Cương kiên quyết phả n đố i ý kiến củ a phe đâu
đich.
̣
̀ củ a binh si ̃ càng thêm hăng hái, do quân dân kê ̀ vai sát cánh chiến đấu,
Khi giặc Kim công thành, Lý Cương đã thân chinh đố c chiến, nên tinh thân
̀ hàng xúi giục, mà nhà vua thi ̀ u mê nên đã nhiêu
̀ lân
̀ giáng chức Lý Cương. Nhưng Lý
nên giặc Kim đã buộ c phả i tháo chạy. Vê ̀ sau, do phái đâu
̀
̀ đinh
̀ hay
Cương vẫn luôn luôn coi sự số ng còn củ a nhà nươ ́c và dân tộ c là nhiệm vụ củ a minh,
không hê ̀ so đo được mất. Dù đang ở trong triêu
̀ trinh
̀ thư lên nhà vua bàn vê ̀ kế lơ ́n chố ng giặc Kim, ý kiến này tuy không được nhà vua áp dụng, nhưng ông vẫn
nơi thôn quê dân dã , ông đêu
không tỏ ra chán nả n. Ngay đến kẻ đich
̣ nghe được tin này cũ ng phả i nể sợ trươ ́c khi ́ tiết hiên ngang củ a ông.
̀ g: Canh lê ngàn mẫu thực ngàn sương. Lực tận cân bi ̀ thùy phúc thương? Đã n đắc chúng
Lý Cương đã viết mộ t bài thơ nhan đê ̀ “Trâu ố m”. Thơ răn
sinh giai đắc bã o . Bất tư ̀ doanh bệnh ngọ a tàn dương. Đại ý là: Con trâu chăm chỉ cày hàng trăm hàng nghiǹ mẫu ruộ ng cho chủ , chủ nhân được
̀ kho, nhưng có ai thương tinh
̀ con trâu đã mệt đến không còn chút hơi sức nào ? Chỉ cân
̀ dân chúng đêu
̀ được no bụng, thi ̀ dù cho
mùa thó c lúa đây
̀
mệt đến không thể nào bò dậy được thi ̀ trâu cũ ng cam lòng. Thực ra là tác giả đã áp dụng thủ pháp vi ́ von để nó i lên hoài bã o và nỗ i lòng minh.
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn hay dùng câu thành ngữ: “Tinh bi ̀ lực tận” để vi ́ vê ̀ ngươ ì mệt đến nỗ i không còn chút hơi sức nào .

Xảo đoạt thiên công
Ý củ a câu thành ngữ này là chỉ việc làm củ a con ngươ ì còn khéo léo và vượt trộ i hơn cả sức sáng tạo củ a thiên nhiên.
̀ nhà Nguyên.
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Tặng phó ng yên hỏ a giả ” củ a Triệu Mạnh Phủ triêu
̀ bó i nó i thi ̀
Cuố i thơ ì Đông Hán, cô con gái út củ a Chân Dật- huyện lệnh huyện Thượng Sái là ngươ ì phụ nữ có nhan sắc đẹp như tiên, theo lơ ì thây
nàng sau này tất là ngươ ì đại phú đại quý. Vê ̀ sau, cậu công tử thứ hai củ a Viên Thiệu là Viên Hy rất mến mộ nhan sắc củ a Chân cô nương rô ì cươ ́i
nàng làm vợ. Nhưng it́ lâu sau, Viên Thiệu bi ̣ thất bại trong trận chiến Quan Lộ , Viên Hy cũ ng bi ̣ Tào Tháo giết chết. Bấy giơ ,̀ vợ Viên Thiệu và Chân
̀ ở trong Nghiệp Thành. Khi Tào Phi con trai củ a Tào Tháo chiếm được Nghiệp Thành đi vào Viên phủ , tỏ ra vô cùng mến mộ sắc đẹp
cô nương đêu
củ a Chân cô nương, bèn sai mộ t tố p binh si ̃ canh giữ chặt Viên phủ . It́ lâu sau, Tào Phi mơ ́i nó i rõ vơ ́i Tào Tháo , rô ì cươ ́i nàng làm vợ.
̀ chuộ ng Chân cô nương, nàng muố n sao được vậy. Vê ̀ sau, Tào Phi phế bỏ Hán Hiến Đế, rô ì tự minh
̀ kế ngôi vua, dựng nên
Tào Phi vô cùng chiêu
̀ càng được Tào Phi cưng chiêu
̀ , nàng đã phả i bỏ ra
nươ ́c Ngụy và lập Chân cô nương làm Hoàng Hậu. Bấy giơ ̀ nàng đã 40 tuổ i, nhưng để khiến minh
̀ thơ ì gian vào việc trang điểm chả i chuố t.
khá nhiêu
̀ , trong sân cung cấm có mộ t con rắn xanh rất xinh đẹp miệng ngậm ngọ c, cứ mỗ i lân
̀ Hoàng hậu trang điểm chả i chuố t là con rắn
Tương truyên
̀ ra khoanh cuộ n tạo thành nhiêu
̀ hinh
̀ dạng rất kỳ diệu trươ ́c mặt Hoàng hậu. Hoàng hậu như được con rắn mách bả o , nên mỗ i ngày đêu
̀
này đêu
̀ con rắn. Nên mái tó c củ a Hoàng hậu có mộ t nét đẹp rất tự nhiên, rất khéo léo , lại biến hó a khôn lươ n
̀ g, khiến ai nấy
uố n tó c mô phỏ ng theo hinh
nhiǹ thấy cũ ng phả i khen ngợi.

̀ g dùng câu thành ngữ này để chỉ công nghệ vô cù̉ng cao siêu và khéo léo .
Hiện nay, ngươ ì ta vẫn thươ n

Xuất nhân đầu đi ̣a
̀ ngươ ì , cao hơn ngươ ì mộ t bậc hoặc vượt lên trên ngươ ì khác.
Ý củ a câu thành ngữ này là cao hơn ngươ ì mộ t đâu
̀ là nhà văn
Câu thành ngữ này có xuất xứ tư ̀ “Tố ng sử - Truyện Tô Thức”, Tô Thức còn gọ i là Tô Đông Pha, cùng Âu Dương Tu trong truyện này đêu
̀ nhà Tố ng.
triêu
̀ mẹ là Trinh
̀ Thi ̣ dạy bả o cho Tô Thức biết đọ c biết viết. Đến năm 20 tuổ i, Tô
Khi Tô Thức lên 10 tuổ i thi ̀ cha đi du họ c xa, ở nhà chỉ có mộ t minh
Thức đã hiểu sâu biết rộ ng, thông cổ tri ́ kim, mơ ́i đến kinh thành tham gia khoa cử.
Bấy giơ ,̀ hàn lâm tú tài Âu Dương Tu là quan chấm thi, trên văn đàn thơ ì bấy giơ ,̀ ngươ ì ta rất tôn sùng loại văn chương có phong cách quái gở và
̀ thưởng trung hậu luận” thi ̀ cả m thấy vô cùng phấn khởi và đinh
khó hiểu, Âu Dương Tu rất bất mã n trươ ́c việc này. Khi ông duyệt qua bài viết “Hinh
̣
̀ g bài này là củ a Tăng Củ ng họ c trò củ a ông, nên để tránh tai tiếng, ông đã phê bài này đỗ bả ng
chấm bài này đỗ bậc tú tài. Nhưng ông lại ngơ ̀ răn
nhã n.
̀ chơ ́m nở trong
Kỳ thực, bài văn này không phả i là củ a Tăng Củ ng họ c trò ông, mà là củ a Tô Thức, tài năng xuất chúng củ a Tô Thức đã bắt đâu
̀ này, vê ̀ sau ông lại đỗ thi điện. Tô Thức rất khâm phục quan giám khả o Âu Dương Tu, sau đó đã mơ ì ông phê duyệt hộ mấy bài viết
cuộ c thi lân
̀
củ a minh.
̀ thưởng trung hậu luận” không phả i là Tăng Củ ng mà là Tô Thức, mộ t ngươ ì chưa hê ̀ có tên tuổ i trong
Âu Dương Tu sau khi biết tác giả củ a “Hinh
văn đàn, nay ông đã chó t phê để Tô Thức chỉ đỗ bàng nhã n, nên ông cả m thấy vô cùng áy náy trươ ́c sự oan uổ ng này củ a Tô Thức.
Vê ̀ sau, Âu Dương Tu xem qua mấy bài viết củ a Tô Thức, thấy bài nào cũ ng tràn ngập tài năng, lại càng khen ngợi không ngơ ́t. Âu Dương Tu đã
̀ mộ t danh nhân trên văn đàn thơ ì bấy giơ ̀ răn
̀ g: “Văn chương củ a Tô Thức quả là tuyệt vơ ì , tôi muố n nhươ n
̀ g lố i để
viết thư cho Mai Nghiêu Thân
̀ ngươ ì ”. Mọ i ngươ ì nghe vậy đêu
̀ cho là Âu Dương Tu khen quá lơ ì , nhưng sau khi họ xem qua các bài viết củ a Tô Thức,
anh ta cao hơn tôi mộ t đâu
mơ ́i vui vẻ thành thật tin phục.
Vê ̀ sau, Tô Thức được sự chỉ bả o củ a các nhà văn nổ i tiếng trên văn đàn như Âu Dương Tu v.v, văn chương ngày càng tuyệt vơ ì , quả nhiên “Xuất
̀ đia”,
̀ ngươ ì .
nhân đâu
̣ cao hơn ngươ ì mộ t đâu
̀ đia”
Vê ̀ sau, ngươ ì ta dùng câu thành ngữ “Xuất nhân đâu
̣ để vi ́ vê ̀ cao hơn ngươ ì mộ t bậc hoặc vượt cao hơn ngươ ì khác.

