
 

L©i nói ÇÀu

Væn-chÜÖng bình-dân ViŒt Nam gÒm có ca dao, tøc 
ng», ngån ng», phÜÖng ngôn, thành ng», vè, chÀu væn,... 
và nhiŠu loåi hò nhÜ : hò mái nhì, hò mái ÇÄy, hò xay lúa, 
hò giã gåo, hò ô, hò kéo lÜ§i, hò kéo g‡, hò ÇÜa linh, v.v.. 

Trong cuÓn sách nhÕ này, chúng tôi chÌ sÜu tÀm tøc 
ng» và thành ng». Công viŒc sÜu tÀm tuy không khó khæn, 
nhÜng th©i gian kéo dài hÖn nºa th‰-k›. TØ th©i còn c¡p 
sách Çi h†c, qua th©i-gian làm thÀy giáo, Ç‰n th©i-kÿ chi
‰n-tranh Çi  lính,  Çi  Ç‰n Çâu,  hÍ bi‰t  ÇÜ®c,  nghe ÇÜ®c 
nh»ng câu tøc ng», thành ng» hay, cÛng ghi chép.

Thành  ng»  và  tøc  ng»  ViŒt  Nam  rÃt  phong  phú. 
Ngoài nh»ng câu tøc ng», thành ng» ph° thông chung 
cho cä nÜ§c; m‡i vùng, m‡i tÌnh, m‡i làng hay m‡i thành 
phÀn giai  cÃp trong xã h¶i ÇŠu có tøc ng», thành ng» 
riêng.  Träi  qua  nhiŠu  th‰-hŒ,  tøc  ng»,  thành ng» càng 
ngày càng phong phú hÖn. Chúng tôi chÌ ch†n l¿a nh»ng 
câu tøc ng»,  thành ng» ÇÜ®c ph° bi‰n r¶ng rãi  trong 
quÀn-chúng.

Trong th©i-gian chi‰n-tranh  gÀn Çây,  có m¶t  sÓ  ít 
ngÜ©i cho r¢ng nh»ng câu nhÜ: HÒng hÖn chuyên; Trung 
v§i ñäng; MØng ñäng mØng Xuân; ñäng lãnh Çåo, nhân  
dân làm chû; Cán-b¶ là ÇÀy t§ cûa dân,  v.v. là tøc ng», 
là thành ng». Theo chúng tôi thì nh»ng câu này là nh»ng 
khÄu hiŒu mang tính cách tuyên truyŠn, chÙ không phäi là 
tøc ng», thành ng» theo Çúng nghïa cûa nó. 
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Tøc ng»,  thành ng» hình thành trong dân gian và 
ÇÜ®c lÜu truyŠn trong dân gian. Nó không phäi là nh»ng 
câu væn vi‰t ra theo mŒnh lŒnh cûa triŠu Çình hay cûa 
m¶t t° chÙc nào. HÖn n»a, chúng tôi không sÜu tÀm loåi 
ngôn-ng» này, vì dÍ bÎ Çøng chåm Ç‰n chính-trÎ.

Có m¶t sÓ tøc ng», thành ng» Pháp Çã ÇÜ®c viŒt-
hóa. Ví dø:"ˆn Ç‹ mà sÓng, chÙ không phäi sÓng Ç‹ mà  
æn" (Manger pour vivre, non pas vivre pour manger); "Sau 
cÖn mÜa, tr©i  låi  sáng"  (Après  la pluie,  le  beau temps); 
"Hãy  t¿  giúp  mình,  tr©i  së  giúp  cho  "  (Aide  toi,  le  ciel 
t'aidera);  "Thùng  r‡ng  kêu  to  "  (Les  tonneaux  vides  font 
beaucoup de bruit);  "N® máu phäi  trä  b¢ng máu "  (Le 
sang appelle le sang). 

CÛng có nhiŠu câu tøc ng», thành ng» Trung Hoa 
ÇÜ®c viŒt-hóa. Ví dø: "V® m§i cÜ§i không b¢ng Çi xa vŠ " 
(Tân thú bÃt nhÜ viÍn quy); "Vå bªi miŒng ra, bŒnh ch£ng  
qua bªi miŒng vào" (BŒnh t¿ khÄu nhÆp, t¶i t¿ khÄu xuÃt); 
"Không Ç¶i tr©i chung " (BÃt c¶ng Çái thiên).

Hai loåi tøc ng», thành ng» Pháp và tøc ng», thành 
ng» Trung Hoa ÇÜ®c viŒt-hóa ph°-bi‰n trong gi§i trung-lÜu 
trí-thÙc chÎu änh-hÜªng væn hóa Pháp hay væn hóa Trung 
Hoa.

Ngoài ra, còn có rÃt nhiŠu câu tøc ng», thành ng» 
hán-viŒt do các nhà nho lÜu truyŠn låi, trong Çó có nhiŠu 
câu tøc  ng»,  thành ng» gÓc Trung Hoa.  Loåi  tøc  ng», 
thành ng» này chÌ ph° bi‰n trong gi§i trí-thÙc ViŒt Nam 
chÎu  änh-hÜªng  væn-hóa  Trung  Hoa,  quÀn-chúng  ViŒt 
Nam không th‹ nào hi‹u ÇÜ®c. Tuy vÆy, nó là m¶t phÀn 
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trí-tuŒ cûa ngÜ©i ViŒt Nam nên chúng tôi ghi chép và cÓ 
g¡ng giäi-thích ng¡n g†n. 

Tøc ng», thành ng» ViŒt Nam là m¶t phÀn cûa væn-
chÜÖng bình dân ViŒt Nam, là m¶t phÀn quí báu cûa væn 
hóa phi-vÆt-chÃt ViŒt Nam, xin gªi låi cho các th‰-hŒ mai 
sau. 

Bºu BiŠn
Paris, 2014

PhÀn I

Tøc ng», thành ng»

Næm 1994,  cuÓn "Tøc ng»,  Ca dao,  Dân ca ViŒt  
Nam" Çã ÇÜ®c VÛ Ng†c Phan sºa ch»a và xuÃt bän lÀn 
thÙ mÜ©i. Trong cuÓn sách này, VÛ Ng†c Phan ÇÎnh nghïa 
tøc ng» nhÜ sau:"Tøc ng» là   m  ¶t   câu t  ¿ nó diÍn tr†n vËn 
m¶t š, m¶t nhÆn xét, m¶t kinh nghiŒm, m¶t luân lš, m¶t  
công lš, có khi là m¶t phê phán."
(Tøc ng», Ca dao, Dân ca ViŒt Nam. Trang 39, Nhà xuÃt bän Khoa 
h†c Xã h¶i, 1994, Hà N¶i)

TØ câu ÇÎnh-nghïa Çó, chúng tôi có nhÆn-ÇÎnh: 
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Tøc là thói quen Çã có tØ lâu Ç©i, ng» là l©i nói. Th‰ 
mà trong ÇÎnh-nghïa tøc ng» cûa VÛ Ng†c Phan, Çã ÇÜ®c 
sºa chºa và xuÃt bän lÀn thÙ mÜ©i, låi không hŠ nói Ç‰n š 
nghïa cûa tØ tøc ng». 

Tøc ng» không ÇÒng nghïa v§i m¶t câu tøc ng».

HÖn n»a, n‰u m¶t ngÜ©i nào Çó vi‰t hay nói m¶t 
câu "diÍn tron vËn m¶t š, một   nh  Æn xét, m¶t kinh nghiŒm, 
m¶t lš luÆn, có khi  là m¶t phê phán",  thì  câu Çó cÛng 
không phäi là m¶t câu tøc ng», vì nó không phäi là l©i nói 
cûa ngÜ©i xÜa ÇÜ®c lÜu truyŠn låi Ç‰n ngày nay. 

Thành ng» cÛng ÇÜ®c VÛ Ng†c Phan ÇÎnh nghïa nhÜ 
sau:"Thành ng» là    m  ¶t phÀn   câu s¤n có, nó là    m  ¶t b¶ 
phÆn   cûa câu mà nhiŠu ngÜ©i  Çã quen dùng,  nhÜng   
t¿ riêng nó không diÍn ÇÜ®c m¶t š tr†n ven  .  "
(Tøc ng», Ca dao, Dân ca ViŒt Nam. Trang 39, Nhà xuÃt bän Khoa 
h†c Xã h¶i, 1994, Hà N¶i).

Trái v§i ÇÎnh nghïa cûa VÛ Ng†c Phan, chúng tôi cho 
r¢ng m‡i m¶t thành ng», t¿ nó diÍn Çåt ÇÜ®c m¶t š nghïa 
tr†n vËn. 

Ví dø:

"DÓt Ç¥c cán mai ", t¿ nó có m¶t š nghïa tr†n vËn.
"MiŒng hùm n†c r¡n ", t¿ nó có m¶t š nghïa tr†n vËn.
"TiŠn rØng båc b‹ ", t¿ nó có m¶t š nghïa tr†n vËn.

M¶t nhÆn xét khác n»a là thành ng» không phäi là 
m¶t phÀn câu s¤n có, cÛng không phäi là m¶t b¶ phÆn 
cûa câu mà nhiŠu ngÜ©i  Çã quen dùng nhÜ VÛ Ng†c 
Phan Çã nói. Thành ng» là nh»ng tÆp h®p tØ (cøm tØ) có š 
nghïa, ÇÜ®c lÜu truyŠn trong dân gian, ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i 
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dùng Ç‹ bày tÕ š tÜªng cûa mình; nó  không phø thu¶c 
vào m¶t câu có s¤n nào cä, nó không phäi là m¶t b¶ 
phÆn cûa m¶t câu nào cä.  

*
H†c giä DÜÖng Quäng Hàm ÇÎnh-nghïa :"Tøc-ng» là 

nh»ng câu nói  g†n-ghë và có š nghïa  lÜu-hành tØ Ç©i  
xÜa, rÒi do cºa miŒng ngÜ©i Ç©i truyŠn Çi." 

Thành ng» cÛng ÇÜ®c h†c giä DÜÖng Quäng Hàm 
ÇÎnh-nghïa nhÜ sau:"Thành-ng» là nh»ng l©i nói do nhiŠu ti
‰ng ghép låi Çã lÆp-thành s¤n, ta có th‹ mÜ®n Ç‹ diÍn-
Çåt m¶t š tÜªng cûa ta khi nói chuyŒn ho¥c vi‰t væn." 
(ViŒt Nam Væn Học Sº Y‰u. Trang 5 và trang 8. DÜÖng Quäng Hàm. B¶ 
Giáo døc, Trung-tâm h†c-liŒu xuÃt-bän, 1968, Sài-Gòn). 

NhÜ  vÆy,  tøc  ng»  là  nh»ng  câu  ng¡n  g†n,  có  š 
nghïa  cûa ngÜ©i xÜa ÇÜ®c lÜu truyŠn låi và thành ng» là 
nh»ng tÆp h®p tØ có š nghïa, ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i dùng Ç‹ 
bày tÕ š tÜªng cûa mình khi nói chuyŒn hay khi vi‰t væn. 

"Tøc ng» còn g†i là ngån ng», vì ch» ngån nghïa là  
l©i nói cûa ngÜ©i xÜa truyŠn låi ". 
(ViŒt Nam Væn H†c sº y‰u. Trang 5. DÜÖng Quäng Hàm. Nhà xuÃt bän 
B¶ Giáo døc, Trung Tâm H†c liŒu, 1968, Sài-Gòn).

A/ Tøc ng» 

Tøc ng» là nh»ng câu ng¡n g†n có š  nghïa cûa 
ngÜ©i xÜa ÇÜ®c lÜu truyŠn låi. 

Có ba loåi tøc ng»: 
1) Nh»ng câu væn xuôi ng¡n g†n, ÇÜ®c quÀn chúng 

cho là chí-lš, rÒi truyŠn miŒng lâu ngày mà trª thành tøc 
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ng». Thông thÜ©ng,  tøc ng» là  nh»ng câu væn xuôi  có 
vÀn, có ÇiŒu, dÍ nói, dÍ nghe, dÍ nh§.

Ví dø :
- "Bé thì nh© mË nh© cha, l§n lên nh© v®, lúc già nh©  

con ".
- "Phép vua thua lŒ làng".
- "MË dåy thì con khéo, cha dåy thì con khôn ".

2)  Nh»ng  câu  ca  dao  ÇÜ®c  quÀn  chúng  cho  là 
nh»ng l©i khuyên nhû ÇÙng Ç¡n, rÒi truyŠn miŒng lâu ngày 
mà trª thành tøc ng».

Ví dø:
- "Ai Öi, ch§ bÕ ru¶ng hoang, bao nhiêu tÃc ÇÃt tÃc  

vàng bÃy nhiêu ". 
-  "Tháng giêng là  tháng æn chÖi,  tháng hai  trÒng  

ÇÆu, tháng ba trÒng cà ".
- "ñi cho bi‰t Çó bi‰t Çây, ª nhà v§i mË bi‰t ngày  

nào khôn".

3) Loåi thÜ ba là nh»ng câu thÖ cûa m¶t tác giä nào 
Çó, ÇÜ®c quÀn chúng cho là h®p lš, rÒi truyŠn miŒng lâu 
ngày mà trª thành tøc ng». 

Ví dø:
"ThÜÖng ngÜ©i nhÜ th‹ thÜÖng thân ". 

                                         (Gia huÃn ca. NguyÍn Träi) 
 

"XÜa nay nhân ÇÎnh th¡ng thiên cÛng nhiŠu ". 
                                (TruyŒn KiŠu. NguyÍn Du) 

Không phäi tÃt cä các câu ca dao hay các câu thÖ 
c‡ ÇŠu là nh»ng câu tøc ngÜ. M¶t câu ca dao hay m¶t 
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câu thÖ c‡ trª thành m¶t câu tøc ng» phäi có Çû ba y‰u 
tÓ: 
- phäi là m¶t câu ng¡n g†n;
- phäi có š nghïa;
- phäi là l©i nói cûa ngÜ©i xÜa ÇÜ®c lÜu truyŠn låi. 

*

Ngày nay, nhiŠu câu tøc ng» có ngø š khuyên nhû 
cûa ngÜ©i xÜa không còn h®p th©i n»a. Tuy vÆy, chúng tôi 
vÅn ghi chép Ç‹ thÃy ÇÜ®c cái giá-trÎ tÜ-tÜªng, Çåo-lš cûa 
con ngÜ©i thay Ç°i theo th©i-Çåi, thay Ç°i theo tØng ÇÎa-
phÜÖng ho¥c thay Ç°i theo ch‰-Ç¶ xã-h¶i.

NhiŠu câu tøc ng» có š nghïa ÇÓi nghÎch nhau. 

Ví dø 1:

- "ChÜa chÒng Çi d†c Çi ngang, có chÒng cÙ th£ng  
m¶t Çàng mà Çi. " 

- "Có chÒng càng dÍ chÖi ngang, ÇÈ ra con thi‰p  
con chàng con ai ? "

Ví dø 2:

- "Có duyên lÃy ÇÜ®c chÒng già, æn xôi bÕ cháy, æn  
gà bÕ xÜÖng ! " 

- "Vô duyên lÃy phäi chÒng già, ra ÇÜ©ng ngÜ©i hÕi r
¢ng cha hay chÒng ?"

Ngày xÜa, ch» nôm và ch» quÓc ng» chÜa ÇÜ®c 
ph° bi‰n r¶ng rãi trong quÀn-chúng. Vì v yậ , có nhiŠu câu 
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tøc ng» Çã thay Ç°i theo cäm hÙng cûa tØng ngÜ©i hay 
thay Ç°i theo ngôn-ng» ÇÎa-phÜÖng. 

Ví dø 1 : 

- "Cha mË nuôi con b¢ng tr©i  b¢ng b‹, con nuôi  
cha mË con k‹ tØng ngày ". 

- "Cha mË nuôi con bi‹n hÒ lai láng, con nuôi cha  
mË k‹ tháng k‹ ngày ".

 
Ví dø 2 :

- "Tay  bÜng dïa muÓi, tay  b® sàng rau, thûy chung  
nhÜ rÙa, sang giàu m¥c ai ".

-  "Tay  nâng chén muÓi dïa gØng, gØng cay muÓi  
m¥n, xin ÇØng quên nhau ".

Tøc ng» ViŒt Nam hình thành trong dân gian và ph° 
bi‰n trong dân gian. Thông thÜ©ng tøc ng» ViŒt Nam chú 
tr†ng hai lãnh v¿c : 

- Quan hŒ gi»a ngÜ©i v§i ngÜ©i,
- Liên hŒ gi»a con ngÜ©i v§i thiên nhiên. 

Vài ví dø:

I. - Quan hŒ gi»a ngÜ  ờ  i v§i ngÜ©i  

* Giáo døc :  

- "ˆn b§t Ç†i, nói b§t l©i ". 
- "ˆn có nhai, nói có nghï ".
- "Th¡ng không kiêu, båi không nän ".

* LÎch sº :

- "Con ai Çem bÕ chùa này, nam-mô di-phÆt con thÀy  
thÀy nuôi ". 
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                                                      ( Lš Khánh Vân nuôi Lš Công  
UÄn)

- "Gió ÇÜa cây cäi vŠ Tr©i, rau ræm ª låi chÎu l©i Ç¡ng  
cay ".
           (Vua Lê Chiêu ThÓng chåy sang Tàu, Hoàng Phi NguyÍn ThÎ Kim 
ª låi)

- "Chim quyên Çào ÇÃt æn trùn; anh hùng l« vÆn, lên  
nguÒn ÇÓt than ". 

                              (S¿ tích danh tÜ§ng TrÀn Khánh DÜ Ç©i 
nhà TrÀn).

* QuÓc gia, dân t¶c :

-  "BÀu  Öi,  thÜÖng lÃy  bí  cùng,  tuy  r¢ng  khác giÓng  
nhÜng chung m¶t giàn ".

- "NhiÍu ÇiŠu phû lÃy giá gÜÖng, ngÜ©i trong m¶t nÜ§c  
phäi thÜÖng nhau cùng ".

- "Tranh quyŠn cÜ§p nÜ§c làm chi, coi nhau nhÜ bát  
nÜ§c ÇÀu thì hÖn ".

* Phong tøc tÆp quán : 

- "M¶t mi‰ng gi»a làng b¢ng m¶t sàng trong b‰p ".
- "Phép vua thua lŒ làng ".
- "Cao nÃm Ãm mÒ ".

* Gia Çình :

-  "Công cha nhÜ núi  Thái  SÖn,  nghïa  mË nhÜ nÜ§c  
trong nguÒn chäy ra ". 

- "Anh em nhÜ th‹ tay chân, anh em hòa thuÆn hai  
thân vui vÀy".
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- "Có cha có mË thì hÖn, không cha không mË nhÜ  
Ç©n ÇÙt dây ".

* Hi‰u thäo:

- "ñêm Çêm thÃy ng†n Çèn tr©i, cÀu cho cha mË sÓng  
Ç©i v§i con ".

- "Ba ÇÒng m¶t khúc cá buôi, cÛng mua cho Ç¥ng Ç‹  
nuôi mË già ".

- "Bùi ngùi nh§ mË thuª xÜa, miŒng nhai cÖm búng,  
lÜ«i lØa cá xÜÖng ".

* V® chÒng :

- "ChÒng giÆn thì v® b§t l©i, cÖm sôi b§t lºa mÃy Ç©i  
cÖm  khê ".

- "ChÒng khôn v® ÇÜ®c Çi hài, v® khôn chÒng ÇÜ®c  
ghe ngày cÆy trông ". 
[ghe (tØ c‡) : nhiŠu].

- "Cá thia quen chÆu, v® chÒng quen hÖi ".

* Tình duyên trai gái :

-  "Yêu nhau mÃy núi  cÛng trèo, mÃy sông cÛng l¶i,  
mÃy Çèo cÛng qua".

-  "ThÜÖng nhau bÃt luÆn giàu nghèo, dù cho lên äi  
xuÓng Çèo cÛng cam".

- "Chim khôn l¿a nhánh l¿a cành, gái khôn l¿a ch†n  
trai lành gªi thân ".

* Thân phÆn Çàn bà :

18



- "Còn duyên kÈ Çón ngÜ©i ÇÜa, h‰t duyên Çi sÖm vŠ  
khuya m¶t mình ".

- "MË già tham viŒc ti‰c công, cÀm duyên con låi, thu  
Çông mãn rÒi ".

- "Thân em nhÜ tÃm løa Çào, phÃt phÖ gi»a ch® bi‰t  
vào tay ai".

* Tr†ng nam khinh n» :

- "DÅu khôn cÛng th‹ dàn bà, dÀu r¢ng vøng dåi cÛng  
là Çàn ông ".

- "M¶t trai k‹ là có, mÜ©i gái k‹ nhÜ không ".
- "Có ông m§i g†i r¢ng bà; không ông, ta g†i mø già  

Çi mô? ".

* Giai cÃp :

-  "Ch£ng ngon cÛng bánh lá dong,  tuy  r¢ng xÃu xí  
cÛng dòng con quan ".

- "Con vua thì låi làm vua, con nhà kÈ khó b¡t cua tÓi  
ngày ".

- "Con thím thì Çánh nhä cÖm ra, con ông con bà thì  
tha không Çánh ".

* Giàu, nghéo, sÙc månh cûa ÇÒng tiŠn :

- "Có tiŠn mua tiên cÛng ÇÜ®c ".
- "Nhà giàu ÇÙt tay b¢ng æn mày Ç° ru¶t ".
- "Cha Ç©i cái áo rách này, mÃt chúng mÃt bån vì  

mày áo Öi ".

* Kinh nghiŒm, ki‰n thÙc :
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- "Cá tÜÖi thì xem lÃy mang, ngÜ©i khôn xem lÃy hai  
hàng tóc mai ".

- " B¡t l®n tóm giò, b¡t bò tóm mÛi ". 
- "Canh bÀu thì nÃu hành hao, bí ngô nÃu tÕi, bí Çao  

nÃu hành".
 

* Tâm lš :

- "Yêu nhau yêu cä ÇÜ©ng Çi, ghét nhau ghét cä tông  
chi h† hàng ".

- "Ch‡ quê hÜÖng là ÇËp hÖn cä ". 
- "Nhà såch thì mát, bát såch ngon cÖm ".

* ThÙc th©i :

- "ñi v§i Bøt m¥c áo cà-sa, Çi v§i ma m¥c áo giÃy ".
- "ˆn cÖm lØa thóc, æn cóc bÕ gan ".
- "ˆn nhÎn qua ngày, æn vay m¡c n® ".

* Lš s¿ :

- "Bi‰t ai giàu ba h†, bi‰t ai khó ba Ç©i ".
- "Có th¿c m§i v¿c ÇÜ®c Çåo ".
- "Ai bi‰t uÓn câu cho vØa miŒng cá".

* Không tÓt :

- "ˆn chó cä lông, æn hÒng cä h¶t ".
- "ChÜa Ç‡ ông nghè Çã Çe hàng t°ng ".
- "Có hoa sói, phø hoa ngâu ".

* ñÙc hånh :

- "ñÜ©ng mòn, ân nghïa không mòn ".
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- "Yêu nhau, yêu cä m¶t Ç©i ".
- "G‡ già dæm cÙng khó bào, ngÜ©i khôn m¡c nån  

không nao núng lòng ".

* Tham lam :

- "Tham thì thâm, lÀm thì thiŒt ".
- "Tham thì thâm, Ça dâm thì ch‰t ".
- " Máu tham hÍ thÃy hÖi ÇÒng thì mê ".

* Kh© dåi :

- "Th‰ gian còn dåi chÜa khôn, sÓng m¥c áo rách, ch
‰t chôn áo lành ".

- "Dåy dï vén xÓng, dåy ông cÓng vào tràng, dåy bà  
lang bÓc thuÓc".

-  "PhÜ®ng hoàng c¡t cánh Çu°i Çi, b¡t con bìm bÎp  
Çem vŠ mà nuôi".

* NhÆn xét :

- "ChÎ em dâu nhÜ bÀu nÜ§c lã ". 
- "Chim khôn ÇÆu nóc nhà quan, gái khôn tìm chÒng ª  

chÓn ba quân ".
- "Chim khôn l¿a cành làm t° ".

* ThÜÖng, ghét :

-  "Khi  thÜÖng,  cho  ÇÜ©ng  thêm bánh;  khi  ghét,  tay  
Çánh miŒng la ".

- "Khi thÜÖng, ngóng trông làu låu; khi ghét, m¥t quåu  
làm ngÖ ".

- "Khi thÜÖng, trái Ãu cÛng tròn; khi ghét, bÒ-hòn cÛng  
méo ".
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* Ông Tr©i :

- "Ai bÕ cha mË cÖ hàn, ngày sau Tr©i phåt ÇÙng Çàng  
æn  xin".

- "Cûa Tr©i tám vån nghìn tÜ, hÍ ai có phúc thì Tr©i ban  
cho ".

- "Bi‰t mŒnh Tr©i, mÜ©i Ç©i ch£ng khó ".

*  TÜ§ng :

- "Cái mÒm toác hoác, ch£ng ác cÛng thâm ".
- "ñàn bà lanh länh ti‰ng ÇÒng, m¶t là sát chÒng, hai  

là sát con ".
- "ñàn ông r¶ng miŒng thì sang, Çàn bà r¶ng miŒng  

tan hoang cºa nhà ". 

* SÓ :

- "Cây khô tÜ§i nÜ§c cÛng khô; phÆn nghèo Çi t§i nÖi  
mô cÛng nghèo".

- "SÓ giàu, lÃy khó cÛng giàu; sÓ nghèo, chín Çøn mÜ©i  
trâu cÛng nghèo ".

-  "SÓ  giàu  nó  Ç‰n dºng dÜng,  l†  là  thÙc  s§m làm  
khuya m§i giàu ".

* Mê tín dÎ doan :

- "Ch§ Çi ngày bäy, ch§ vŠ ngày ba ".
-  "MÒng næm,  mÜ©i  bÓn,  hæm ba,  Çi  chÖi  cÛng l‡  

huÓng là Çi buôn ".
- "BÓ thí gi© Thìn, æn xin gi© Tœ ".
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* GiÍu c®t, hài hÜ§c : 

Nh»ng câu tøc ng» giÍu c®t, hài hÜ§c cho ta thÃy 
ÇÜ®c cái hay, cái dª, cái tÓt, cái xÃu. ñÃy cÛng là m¶t 
cách khéo  léo  khuyên  nhû  nên  tránh  nh»ng  ÇiŠu  xÃu, 
ch†n ÇiŠu tÓt.

- "Anh có tiŠn cho em mÜ®n ít ÇÒng, mua gan công,  
mÆt cóc thuÓc chÒng, theo anh ".

- "Ba ÇÒng m¶t chøc Çàn ông, Çem vŠ ta bÕ vào lÒng  
ta chÖi".

-  "MË Öi, con muÓn lÃy chÒng; con Öi, mË cÛng m¶t  
lòng nhÜ con ".

II. - Liên hŒ gi»a con ngÜ©i v§i thiên nhiên

* Thiên nhiên, th©i ti‰t :

- "Én bay thÃp mÜa ngÆp b© ao, én bay cao mÜa rào  
låi tånh".

-  "M¥t tr©i  có quÀng thì  n¡ng,  m¥t træng có tán thì  
mÜa".

- "Ch§p Çông nhay nháy, gà gáy thì mÜa".

* Nông nghiŒp :

- "ñÃt thi‰u thì trÒng dÜa, ÇÃt thØa thì trÒng ÇÆu ".
- "Lúa chiêm lÃp ló ÇÀu b©, hÍ nghe ti‰ng sÃm phÃt  

c© mà lên".
-  "MuÓn cho lúa nÄy bông to, cày sâu, bØa kÏ, phân  

tro cho nhiŠu".

B/ Thành ng»
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Thành  ng»  là  nh»ng  tÆp  h®p  tØ  ng¡n  g†n,  có  š 
nghïa cûa ngÜ©i xÜa ÇÜ®c lÜu truyŠn låi.

Tuy thành ng» là nh»ng tÆp h®p tØ ng¡n g†n, nhÜng 
nó có công døng làm cho l©i nói thêm phÀn væn vÈ, š nhÎ, 
sinh Ç¶ng. 

Vài ví dø:

* Th©i gian qua nhanh : 

- "Bóng câu qua cºa s° ".
- "Th©i gi© thÃm tho¡t thoi ÇÜa ".

* Cu¶c Ç©i gian truân, lÆn ÇÆn : 

- "Ba chìm bäy n°i ".
- "ˆn Çình ngû ch® ".

* Nghèo nàn, kh° sª :

- "Mình trÀn thân trøi ".
- "KhÓ rách áo ôm ".

* Gian nan, nguy hi‹m :

- "Lên thác xuÓng ghŠnh ".
- "Lên Çèo xuÓng äi ".

* Làm æn vÃt vä :

- "ñ° mÒ hôi sôi nÜ§c m¡t ".
- "C° cày vai bØa ".

* Vô Ön, båc nghïa :

- "ˆn cháo Çá bát ".
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- "Båc nhÜ vôi ".

* NhiŠu tiŠn nhiŠu cûa :

- "TiŠn rØng båc b‹ ".
- "Ru¶ng sâu trâu nái ".

* Kém thông minh, ngu dÓt :

- "DÓt Ç¥c cán mai ".
- "Ngu nhÜ bò ".

* ñ¶c ác, d» t®n :

- "Bóp hÀu n¥n h†ng ".
- "Hét ra lºa ".

* S® hãi, khi‰p Çäm :

- "Kinh hÒn båt vía  ".
- "R®n tóc gáy ".
 

* CÜÖng quy‰t :

- "M¶t liŠu ba bäy cÛng liŠu ".
- "M¶t sÓng m¶t ch‰t ".

* Nghi ng© :

- "M¶t mÃt mÜ©i ng© ".
- "M¶t ng© mÜ©i t¶i ".

* TÙc tÓi :

- "TÙc nÜ§c v« b© ".
- "TÙc l¶n ru¶t ".
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* Tham lam :

- "Lòng tham không Çáy ".
- "Tham vàng bÕ ngãi ".

* Cæm giÆn :

- "Cæm gan tím mÆt ".
- "Cä giÆn mÃt khôn ".

* Thái Ç¶ khinh ngÜ©i :

- "Coi ngÜ©i b¢ng nºa con m¡t ".
- "Coi ngÜ©i nhÜ rÖm nhÜ rác ".

* Hành Ç¶ng cûa kÈ ti‹u nhân :

- "Ném Çá giÃu tay ".
- "NgÆm máu phun ngÜ©i ".

* TrÖ tráo :

- "M¥t dày mày dån ". 
- "TrÖ tráo nhÜ gáo múc dÀu ".

* Vùng ÇÃt c¢n cõi, nghèo kh° :

- "Chó æn Çá, gà æn muÓi ".
- "KhÌ ho, cò gáy ".

* Quan hŒ kh¡ng khít, thân thi‰t :

- "Cùng h¶i cùng thuyŠn ". 
- "Cùng nong cùng né ".
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* NgÜ©i không rõ lai lÎch tung tích, sÓng vÃt vÜªng nÖi ÇÃt 
khách quê ngÜ©i :

- "Cha cæng chú ki‰t ".
- "Cha chài chú chóp ".

*
* Thành ng»   và   tØ ng»  , tuy có sÓ lÜ®ng tØ khác nhau, 

nhÜng thành ng» và tØ ng» có m¶t Çi‹m giÓng nhau là 
diÍn Çåt m¶t š. Nói m¶t cách khác: Thành ng» là  nh»ng 
tÆp h®p tØ có š nghïa nhÜ nh»ng tØ.

Ví dø 1:

- giàu là m¶t tØ ng»; tiŠn rØng båc b‹  là m¶t thành 
ng»; cä hai có cùng m¶t š nghïa là có nhiŠu tiŠn cûa. 

Ví dø 2:

- ngu là m¶t tØ ng»;  dÓt Ç¥c cán mai là m¶t thành 
ng»; cä hai có cùng m¶t š nghïa là kém thông minh. 

*  Tøc  ng»  và  thành  ng»     giÓng  nhau   ª  ch‡  hình 
thành tØ dân gian và ÇÜ®c lÜu truyŠn trong dân gian. 

* Tøc ng» và thành ng»  khác nhau ª ch‡:

a/- Hình thái  cûa m¶t câu tøc ng» là m¶t câu ng¡n 
g†n,  có š nghïa khuyên nhû,  nhÆn xét  hay bày tÕ  tình 
nghïa.

Ví dø:

- "ˆn quä nh§ kÈ trÒng cây". (khuyên nhû).
-  "Khi  yêu trái  Ãu cÛng tròn, khi  ghét bÒ-hòn cÛng  

méo". (nhÆn xét).
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- "Ba ÇÒng m¶t khúc cá buôi, cÛng mua cho Ç¥ng  
Ç‹ nuôi mË già". (tình nghïa).

b/- Hình thái cûa m¶t thành ng» là m¶t tÆp h®p tØ, có š 
nghïa khái quát, Ãn tÜ®ng, gây cäm giác månh.

Ví dø: 

- "Lá ng†c cành vàng ".
- "Thân tàn ma dåi " .
- "BÀm gan tím mÆt ".

Thành ng» ViŒt Nam ÇÜ®c lÜu truyŠn trong dân gian 
qua nhiŠu vùng, qua nhiŠu th‰ hŒ, nên không bi‰t ÇÜ®c 
nguÒn gÓc tØ Çâu, không bi‰t ÇÜ®c tác giä là ai. M¶t sÓ 
rÃt ít thành ng» bi‰t ÇÜ®c nÖi xuÃt xÙ, nhÜng không biŒt 
ÇÜ®c tác giä là ai. 

Ví dø:

"V¡ng nhÜ chùa Bà ñanh ".

Chùa Bà ñanh xây d¿ng vào th©i vua Lê Thánh Tông 
(1460-1479) ª làng Thøy ChÜÖng; ngày nay là Thøy Khuê 
thu¶c Hà N¶i. Vì chùa Bà ñanh xây d¿ng vào m¶t nÖi hÈo 
lánh nên ít ngÜ©i thæm vi‰ng.

M¶t Ç¥c Çi‹m khác n»a là thành ng» Çôi khi thay 
Ç°i theo ngôn ng» ÇÎa phÜÖng.

Vài ví dø:

- Tai vách måch dØng         ==   Tai vách måch 
rØng.

- Chu¶t sa chïnh m«           ==  Chu¶t sa hÛ n‰p.
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- Ch†n m¥t gºi vàng          ==  Ch†n ngÜ©i gºi  
cûa.

- ˆn cháo Çái bát                ==  ˆn cháo Çá bát.

Ngày xÜa, ª nông thôn không có trÜ©ng dåy h†c. 
Nh© nh»ng câu tøc ng», thành ng», quÀn-chúng có ÇÜ®c 
m¶t  sÓ  ki‰n-thÙc th¿c-døng Ç‹ bi‰t  cách làm æn,  sinh 
sÓng; bi‰t cách cÜ xº v§i m†i ngÜ©i trong gia-Çình, ngoài 
xã-h¶i.

¤     ¤     ¤
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