
    *Điển tích trong Ca dao Tục ngữ* 

 
Trong văn học Việt nam có hai loại :                                                                                                          

- Văn chương Bác học của  người học thức xuất thân từ Cửa Khổng Sân Trình. 

-Văn chương Bình Dân của lớp người không có học hay ít học. Ca dao thuộc loại 

văn chương Bình Dân không rõ nguồn gốc, và thời gian phát sinh. 

Trong bài viết này xin chỉ giới thiệu tiêu biểu những  Điển tích ẩn chứa trong Ca 

dao. tục ngữ , được các người đi trước giữ gìn truyền lại cho thế hệ sau học hỏi. 

Từ câu hò tiếng hát vang vọng trên dòng sông 3 miền Bắc-Trung-Nam , tâm tình 

người con gái gửi gấm trên sóng nước như Hồng hà- Hương giang- Cửu long 

giang-                                                                                                                                              

Từ các  Hội hè trai gái vui chơi đối đáp tương phùng như Quan Họ, hát đối… 

Từ những em bé nghêu ngao trên mình trâu hay ông bà già nêu cao gương sáng 

người xưa để răn dạy con cháu mà ta gọi là Điển tích như những câu Ca dao tục 

ngữ sau :  

+Phần I Ca dao : 



 

                         *Vua Hùng dựng nước* 

-Dù ai buôn ngược bán xuôi,                                                                                

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.                                                              

Khắp miền truyền mãi câu ca,                                                                          

Nước non vẫn nước non nhà nghìn năm. 

  Lời ca dao nặng tình nghĩa dân tộc trên đã đi sâu vào lòng mỗi người dân Việt Nam từ 
thế hệ này sang thế hệ khác. Hàng ngàn năm nay, Đền Hùng - nơi cội nguồn của dân 
tộc, của đất nước luôn là biểu tượng tôn kính, linh nghiêm quy tụ và gắn bó với dân tộc 
Việt Nam. 

Theo truyền thuyết thì L c Long  uân và  u  ơ được   m như là  hủy    người Việt, 
cha m  của các Vua Hùng. L  hội Đền Hùng còn được g i là ngày  iỗ    Hùng Vương. 

Ngày  iỗ    Hùng Vương di n ra vào ngày mồng    tháng   âm l ch hàng năm t i Đền 
Hùng, Việt  rì,  h   h .  rước đó hàng tu n, l  hội đã di n ra với nhiều ho t động văn 
hoá dân gian và kết th c vào ngày    tháng   âm l ch với L  rước kiệu và dâng hương 
t i Đền  hượng. 

 ừ  a  ưa Ngày  iỗ    Hùng Vương đã có v  thế đặc biệt trong tâm th c của người 
Việt. Bản ng c phả viết thời  r n, năm  47  đời vua Lê  hánh  ông và đời vua Lê Kính 
 ông năm  6   sao chép đóng dấu kiềm để t i Đền Hùng, nói rằng: “... ừ nhà  riệu, 
nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà  r n đến  bây giờ  vẫn cùng hương khói trong ngôi đền ở 
làng  rung Nghĩa. Những ruộng đất sưu thuế từ  ưa để l i dùng vào việc c ng tế vẫn 
không thay đ i...”. 



                                   *Áo vải cờ đào. 

Ng c Hân công ch a chính là Lê Ng c Hân, sinh năm  77 , mất năm  799.  on gái 
th  2  của Lê Hiến  ông. Bà được h c hành đến nơi đến chốn, giỏi văn thơ. Năm 
 786, Bà kết duyên với Nguy n Huệ, khi ông ra Bắc phò Lê, diệt  r nh rồi bà th o 
chồng vào  h  Xuân. Năm  788, Nguy n Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là  uang 
 rung, Lê Ng c Hân được phong là Bắc cung hoàng hậu. Năm  792,  uang  rung 
mất, Lê Ng c Hân khóc chồng bằng bài thơ Nôm “Ai tư vãn" và bài “Văn tế  uang 
 rung”, “Ai tư vãn” là bài thơ nôm n i tiếng không chỉ vì nó phản ảnh được một cách 
sâu sắc nỗi đau của một goá phụ trẻ, mà còn là tư liệu quí để người đời hiểu được đời 
sống tình cảm, sự nghiệp c u nước, dựng nước của  uang  rung, người anh hùng 
dân tộc. Điều đó được Ng c Hân gói l i trong hai câu: 

“Mà nay áo vải cờ đào 

Giúp dân dựng nước biết bao công trình”. 

(Ai tư vãn)  

Về sau này, h  nói đến “áo vải, cờ đào”, hay “người anh hùng áo vải”, người Việt Nam 
ta ai cũng biết với lòng tự hào sâu sắc; đó là  uang  rung - Nguy n Huệ! 

 

     *Hưng Đạo Vương 

 phá Tống trên sông Bạch Đằng* 

-Bạch Đằng giang là sông cửa ải,    

Tống Hà Nam là bãi chiến trường. 

Sông Bạch Đằng: Còn gọi là Bạch Đằng Giang hay Sông Rừng, hiệu là sông Vân Cừ, là một con 
sông chảy giữa thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), nằm trong 
hệ thống sông Thái Bình. Sông Bạch Đằng nổi tiếng với ba chiến công của dân tộc Việt Nam: 
Trận thủy chiến của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938 đánh thắng quân xâm lược Nam 
Hán, trận thủy chiến sông Bạch Đằng của Hoàng đế Lê Đại Hành năm 98 
 đập tan quân Tống và trận thủy chiến sông Bạch Đằng năm 1288 do Hưng Đạo Vương Trần 
Quốc Tuấn chỉ huy đánh tan quân xâm lược. 
 

         *Hai Bà Trưng khởi nghĩa 

        chống giặc Đông Hán* 



-Đố ai nêu lá Quốc Kỳ,           
  Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời, 

 Yếm khăn đội đá vá trời,       

 Giặc Tô mất viá rụng rời xác thân.  
 

         

Mùa hè năm Canh tý (40) Bà Trưng Trắc được tướng sĩ tôn lên làm vua, hiệu là Trưng Nữ 

Vương, đóng đô ở quê nhà là lỵ sở huyện Mê Linh cũ. Bà Trưng Nhị được phong là Bình 

khôi Công chúa. Các tướng sĩ khác đều được phong thưởng chức tước, tiền bạc, ruộng 

đất. Dân cả nước được xá thuế hai năm liền. 

Mùa hè năm 42 (niên hiệu Kiến Vũ thứ 17), nhà Đông Hán phong Mã Viện làm phục Ba 

tướng quân, thống lĩnh quân sĩ sang đánh nước ta. Mùa hè năm 43 (niên hiệu Kiến Vũ 

thứ 18), quân Mã Viện tiến qua Long Biên, Tây Vu đến Lãng Bạc ở phía đông Cổ Loa. Hai 

Bà Trưng đã tiến quân từ Mê Linh qua Cổ Loa xuống Lãng Bạc đánh quân xâm ược. Mã 

Viện là viên tướng có dày dặn kinh nghiệm trận mạc, có số quân đông, thiện chiến, có  

các lực lượng thủy bộ phối hợp, lại rất thành thạo lối đánh tập trung theo kiểu trận địa 

chiến.                                                                                                                                      

Thấy không thể kéo dài thời gian cầm cự với Mã Viện được nữa. Trưng Trắc quyết định 

rút quân khỏi Lãng Bạc, lui về giữ thành Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). Thành Cổ Loa kiên 

cố, thủy bộ liên hoàn đã được Trưng Vương sử dụng, khai thác tất cả lợi thế của nó để 

hy vọng chặn đứng và tiêu diệt đoàn quân xâm lược đã giành được thế chủ động và 

đang ào ạt tiến về hướng kinh thành Mê Linh. Lúc này chiến trường trải rộng khắp vùng 

Từ Sơn, Tiên Du, Đông Anh và nhất là khu vực xung quanh Cổ Loa. Nhiều tướng lĩnh của 

Trưng Vương đã chiến đấu và hy sinh trong những ngày tháng này như Đồng Bảng ở 

Gia Lộc (Đại Hùng, Đông Anh) Thủy Hải, Đăng Giang ở Đại Vĩ (Hà Vĩ, Liên Hà, Đông 

Anh)… 



Tòa thành Cổ Loa kiên cố cũng không giúp Trưng Trắc bảo toàn được lực lượng trước 

sức tấn công ào ạt của Mã Viện, bà phải đem quân về kinh thành Mê Linh ở Hạ Lôi (Mê 

Linh, Vĩnh Phúc). Nhưng quân Đông Hán rất mạnh, nên Hai Bà Trưng phải lui quân về 

giữ các thành ở Hạ Lôi, Cự Triền. Mã Viện đem quân thuỷ, bộ đuổi theo. Cuộc cầm cự 

diễn ra ác liệt cuối cùng Hai Bà bị thương nặng và gieo mình xuống dòng sông Hát tự 

trẫm chứ không chịu sa vào tay giặc. Các tướng của Hai Bà phần nhiều bị thương phải 

chạy về bản doanh của mình, có người đã hy sinh. 

Cuộc khởi nghĩa bị thất bại. Sau ba năm, đất nước và nhân dân ta lại bị phong kiến 

phương Bắc đô hộ. Nhưng khởi nghĩa Hai Bà Trưng mở đầu cho truyền thống đấu tranh 

chống các thế lực phương Bắc đô hộ nước ta. Là tấm gương để các bậc anh hùng hào 

kiệt dân tộc kế tiếp nhau đứng lên đánh đuổi ngoại xâm giành độc lập chủ quyền dân 

tộc. 

   *Bà Triệu cầm quân dẹp giặc Ngô* 

-Có coi lên núi mà xem, 
Coi Bà Quản tượng cưỡi voi bành vàng. 
 
Triệu Thị Trinh và anh trai là Triệu Quốc Đạt vô cùng căm o giận bọn quan lại nhà 

Ngô ngày từ khi còn trẻ tuổi. Bà đã quyết định hy sinh hạnh phúc cá nhân cho sự 

nghiệp cứu nước. Họ hàng khuyên bà lấy chống, bà khảng khái nói: “Tôi chỉ muốn 

cười cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy 

giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ đâu chịu khom lưng làm tì thiếp 

cho người”. 

Với chí lớn ấy, từ năm 19 tuổi, Bà đã cùng anh trai tập hợp nghĩa sĩ trên đỉnh núi 

Nưa, ngày đêm mài gươm, luyện tập võ nghệ để chuẩn bị khởi nghĩa. 

Triệu Thị Trinh chỉ huy chiến đấu vô cùng gan dạ. Mỗi khi ra trận, Bà thường cưỡi 

voi, đi guốc ngà, mặc áo giáp vàng, chit khăn vàng. Câu ca dao: “Có coi lên núi mà 

coi,Coi bà quản tượng cưỡi voi bành vàng” đã vẽ lên hình ảnh oai hùng của nữ anh 

hùng Triệu Thị Trinh khi bà ra trận. Bà đã đánh cho quân Ngô nhiều trận thất điên 

bát đảo. 

Khi Triệu Quốc Đạt tử trận, Triệu Thị Trinh lãnh đạo toàn bộ quân khởi nghĩa 

chiến đấu chống quân Ngô. Bà Triệu tư xưng là Nhụy Kiều tướng quân (Vị tướng 

yêu kiều như nhụy hoa). Nghĩa quân chiếu đấu liên tiếp nhiều trận, thế lực ngày 

càng mạnh, quân số có tới hàng vạn người. Nghĩa quân của Bà đánh thắng quân 

Ngô nhiều trận, giết chế viên thứ sử Châu Giao. 



Cuộc khởi nghĩa đã giành được nhiều thắng lợi, làm “chấn động Giao Châu”, là nỗi 

khiếp sợ của giặc, uy danh của Bà Triệu và nghĩa quân đã khiến giặc Ngô phải thốt 

lên rằng: “Vung tay đánh cọp xem còn dễ, đối diện Bà Vương mới khó sao”. 

Trước sự lớn mạnh của nghĩa quân, triều Đông Ngô đã phải cử viên tướng Lục 

Dận – người có nhiều kinh nghiệm chiến trường, giữ chức Thứ Sử Giao Châu chỉ 

huy một đạo quân hùng mạnh gồm 8.000 quân sĩ, có cả chiến thuyền yểm trợ tiến 

vào nước ta để đối phó với khởi nghĩa Bà Triệu. 

Mặc dù cuộc khởi nghĩa do nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh làm chủ tướng 

lãnh đạo không thành công nhưng đây là mốc son – đỉnh cao khẳng định sự nnhxổi 

dậy mạnh mẽ của nhân dân ta ở thế kỷ thứ II – III, hàm chứa đầy ý chí quật cường 

của dân tộc ta với quyết tâm đánh đuổi kẻ thù x 

Nữ tướng Triệu Thị Trinh nhân vật huyền thoại với thời gian không thể phai mờ. 

        *Lý Thường Kiệt phá Tống* 

-Nực cười châu chấu đá xe, 
Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng.   
 

Theo truyền thuyết cho là câu ca dao trên phát xuất đời nhà Lý, khi mãnh tướng 
Lý Thường Kiệt đem đại quân Việt sang tấn công Lưỡng Quảng, Trung Hoa. Trận 
chiến oai hùng ngay trong lòng  địch đem lại sự phấn khởi cho quân dân nước Việt 
cùng với bản Tuyên Ngôn Độc Lập công bố chủ quyền Đất Việt. 
  
Nam Quốc Sơn Hà – Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam là một bài thơ 

thất ngôn tứ tuyệt viết bằng văn ngôn. Đây là bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Việt 

Nam, được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, khẳng định chủ 

quyền của nhà cầm quyền Đại Việt trên các vùng đất của mình. Bài thơ được cho 

là bài thơ thần , do thần đọc giúp Lê Hoàn chống quân Tống năm 981 và Lý 

Thường Kiệt chống quân Tống năm 1077. Tiếng thơ vang vọng khắp đất trời khiến 

quân giặc nổi loạn, lòng người Việt lại đắm chìm vào ngọn lửa yêu nước. Lý 

Thường Kiệt lúc bấy giờ không cần đứng trên đài tuyên ngôn nhưng vẫn có thể 

tuyên bố chủ quyền đất nước. 

  *Lê Thái Tổ dẹp quân Minh* 



 
-Ai về Bến Thượng Lam Sơn,         
 Nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh. 
 

Lê Thái Tổ: Tên thật là Lê Lợi, là vị hoàng đế đầu tiên của triều Hậu Lê. Ông khởi 

xướng khởi nghĩa Lam Sơn, tự xương là Bình Định Vương, chiến đấu chống lại sự 

xâm chiếm của quân đội nhà Minh từ năm 1418 cho đến lúc đánh đuổi hoàn toàn 

quân Minh ra khỏi Đại Việt vào năm 1428. Ông được coi là vị vua huyền thoại của 

Đại Việt không chỉ bởi tài năng quân sự, mà còn bởi tài cai trị, đã lãnh đạo người 

dân Đại Việt xây dựng và tái thiết lại một đất nước điêu tàn khi bị quân đội nhà 

Minh phá hủy mọi thứ. 

 
Lê Thái Tổ: Tên thật là Lê Lợi, là vị hoàng đế đầu tiên của triều Hậu Lê. Ông khởi 

xướng khởi nghĩa Lam Sơn, tự xương là Bình Định Vương, chiến đấu chống lại sự 

xâm chiếm của quân đội nhà Minh từ năm 1418 cho đến lúc đánh đuổi hoàn toàn 

quân Minh ra khỏi Đại Việt vào năm 1428. Ông được coi là vị vua huyền thoại của 

Đại Việt không chỉ bởi tài năng quân sự, mà còn bởi tài cai trị, đã lãnh đạo người 

dân Đại Việt xây dựng và tái thiết lại một đất nước điêu tàn khi bị quân đội nhà 

Minh phá hủy mọi thứ. 
                                                                                        

     *Nguyễn Thiên Thuật chống Pháp* 

-Cỏ vùng Bãi Sậy còn xanh,                                                                                                                                                          
Đá vùng Yên Thế chênh vênh chẳng mòn.  
                                                                                                                                                        

Bãi Sậy: Một địa danh lịch sử tại tỉnh Hưng Yên. Dưới thời Tự Đức, từ năm 1863 đến 
1886, đê Văn Giang vỡ 18 lần. Cả một vùng rộng lớn Khoái Châu, Văn Giang, một phần 
Yên Mỹ, một phần Mỹ Hào, nước ngập mênh mông. Nhân dân trong vùng vừa chết đói, 
vừa ly tán đi nơi khác, làng xóm, đồng ruộng phì nhiêu thành bãi lau sậy, có chỗ cao tới 
ba thước, do đó, mới có tên gọi là Bãi Sậy.  

 Bãi Sậy là một trong những trung tâm chống Pháp lớn nhất vào cuối thế kỷ XIX. Nơi 
đây đã nổ ra cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, một trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào 
Cần Vương, vào cuối thế kỉ 19 do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo. 

+Phần II Tục ngữ : 



 

   *Có công mài sắt có ngày nên kim* 

 ương truyền, thuở niên thiếu, Lý B ch là cậu bé không ch u khó h c 
hành, ham chơi như bao đ a trẻ bình thường khác. Một hôm, cậu bé chán 
h c, lẻn sang chơi ở chân n i phía Đông. Kỳ l  quá!  rước mắt cậu bé là 
một bà lão đang cắm c i mài một thanh sắt bên một tảng đá lớn. “Bà già 
tóc b c đến dường kia mà l i chăm chắm mài một thanh sắt để làm gì 
nhỉ?”  ậu bé hết s c phân vân, bèn rón rén đến bên c nh cụ già rồi cất 
tiếng hỏi: 

-  ụ ơi, cụ mài sắt để làm gì vậy? 

Bà lão ngoảnh mặt lên, hiền từ trả lời: 

- Để làm kim khâu cháu  . 

- Làm kim khâu ư?  hanh sắt thì làm thế nào mà trở thành cái kim khâu 
được?  ậu bé chất vấn bà lão. 

- Mài mãi cũng phải được. Kẻ có công mài sắt thì có ngày nên kim ch  - 
Bà lão trả lời một cách tin tưởng như vậy. 

Lý B ch nửa tin nửa ngờ hỏi l i: 

- Liệu hôm nay có  ong được không hở cụ? 

Bà lão thong thả trả lời hoà nh p với động tác mài kim: 

- Hôm nay không  ong thì mai l i làm tiếp vậy, năm nay không  ong thì 
sang năm tiếp tục làm, ngày l i ngày, già nhất đ nh mài  ong. 



Ngh  đến đây, Lý B ch chợt hiểu ra và im lặng. Về nhà Lý B ch thường 
ngẫm nghĩ về những lời của bà lão mà càng chuyên tâm h c tập.  hẳng 
bao lâu, Lý B ch trở thành nhà thơ lỗi l c với những áng thơ Đường tuyệt 
mĩ, có một không hai trong nền văn h c  rung  uốc.  ừ đó, trong dân gian 
lưu truyền câu tục ngữ “ hỉ yếu công phu thâm/  hiết chữ ma thành 
châm”, nghĩa là có công mài sắt, có ngày nên kim.  ho t đ u, nó như một 
nhận  ét về cuộc đời, văn nghiệp của Lý B ch: từ chỗ lười h c, nhờ sự 
tỉnh ngộ qua cuộc gặp gỡ với cụ già mà siêng năng, kiên trì h c tập và cuối 
cùng trở thành tài. Nhưng d n d n câu tục ngữ có công mài sắt, có ngày 
nên kim được lưu truyền rộng rãi, vượt qua ph m vi của một cuộc đời, một 
sự nghiệp, trở thành một lời d y, lời giáo huấn m i người về ý chí bền bỉ 
trong công việc nói riêng, trong cuộc đời nói chung. 

 

 

 

                   *Đàn gẩy tai trâu*  

Bá Nha quê ở Sinh Đô nước Sở được b  làm quan đ i phu ở nước  ấn. Vâng lệnh 
triều đ nhng, đi s  đến nước Sở quê hương của mình. Ở đây, ông được người cùng 
quê đón tiếp nồng nhiệt, nhưng ông chỉ lưu l i một thời gian ngắn. Sau khi cáo vua Sở 
lui về  ấn, ông đã dùng thuyền để về nước  ấn.  huyền đến sông Hán Dương, cảnh 
đ p non nước hữu tình đã làm ông lưu luyến và cũng tai nơi này, Bá nha đã gặp  hung 
tử Kỳ.  ừ chỗ coi khinh ch  tiều phu này, đến chỗ phục tài c m kỳ và sự am hiểu âm 
nh c của  ử Kỳ, hai người đã kết nghĩa huynh đệ. Vì chữ hiếu, ử Kỳ không thể cùng 
Bá Nha về chốn kinh thành và đành chia tay h n ngày gặp l i. 

Một năm sau Bá Nha trở l i chốn cũ, non nước cảnh vật vẫn còn đấy, nhưng người b n 
tâm đắc thì không còn.  ử Kỳ đã chết, chỉ còn nấm mồ bên bờ sông.  rước mồ b n, Bá 
Nha gảy đàn và đ c một bài từ bi ai. Đ c  ong, ông lấy hết s c đập đàn vỡ tan tành vì 
cho rằng từ nay không còn ai có thể hiểu hết ý nh c trong tiếng đàn của ông. 

"Bá Nha –  ử Kỳ" đã đi vào lời ăn tiếng nói của nhân dân g n như một thành ngữ chân 
chính.  rước hết nó phản ảnh sự tri âm trong thưởng th c âm nh c.  ó người chơi đàn 
mà không có người biết thưởng th c như  hung  ử Kỳ thì khác nào "đàn gảy tai trâu". 

                         *Công ơn cha mẹ* 

 Cha mẹ đã sinh ra ta, chăm sóc dạy bảo ta. Vì thế, công ơn cha mẹ dành cho ta rất lớn. 

Chúng ta phải biết ơn, đền đáp công lao đó. Điều đó đã được ông cha ta nhắn nhủ qua 

bài ca dao: 



“Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.” 

 
       Bài ca dao đã đi sâu vào lòng người bởi những hình ảnh so sánh rất độc đáo: “Công 

cha với núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ với nước trong nguồn”. “Núi Thái Sơn” là ngọn núi cao, 

đồ sộ vững chãi nhất ở Trung Quốc. “Nước trong nguồn” là dòng nước tinh khiết nhất, 

mát lành nhất, dạt dào mãi chẳng bao giờ cạn. Từ hiện tượng cụ thể ấy, tác giả dân gian 

đã ca ngợi công lao của cha mẹ. Tình cha mạnh mẽ, vững chắc, tình mẹ thật ngọt ngào 

vô tận và trong sáng. Ân nghĩa đó to lớn, sâu nặng biết bao. Chính vì vậy mà chỉ có 

những hiện tượng to lớn bất diệt của thiên nhiên kì vĩ mới có thể so sánh bằng. Xuất 

phát từ công lao đó, ông cha ta khuyên mỗi chúng ta phải làm tròn chữ hiếu để bù đắp 

lại công ơn trời biển của cha mẹ. 

                   *Ghi nhớ công ơn Tổ tiên* 

"Dù ai đi ngược về xuôi,                                                                                                             

Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3.                                                                                                        

Dù ai buôn bán gần xa,                                                                                                              

Nhớ ngày giỗ tổ tháng 3 mùng 10".  

                                                                                                                                             

Những câu ca này đã thật sự rất quen thuộc với m i người dân ở trên đất nước Việt 

Nam và nó đã gợi ra một đ o lý tốt đ p của dân tộc đó chính là ghi nhớ công ơn và tôn 

tr ng các v  vua Hùng đã dựng nước và giữ nước hay các v  anh hùng đã hi sinh thân 

mình để bảo vệ dân tộc cũng như tỏ lòng biết ơn đối với t  tiên với cội nguồn của bản 

thân mỗi người. Trong xã hội ngày nay thì truyền thống ấy vẫn được gìn giữ và phát 

triển cụ thể như thắp nhang cúng ông bà t  tiên, t  ch c l . 

 

               *Phong tục Lễ Hội dân gian* 

Mùng bảy hội Khám, mùng tám hội Dâu, 

Mùng chín đâu đâu trở về hội Gióng. 

 
- Hội Gióng:  àng Gióng tức làng Phù Đổng thuộc huyện Tiên Du, tỉnh B c Ninh. Hội 
đ n Phù Đổng Thiên Vương t c gọi là hội Gióng đư c tổ chức vào ngày mồng 9 tháng 
Tư với sự tham dự của dân bốn làng thuộc tổng Phù Đổng: Phù Đổng, Phù Dực, Đồng 



Viên và Đồng Xuyên. Hội tổ chức cuộc rước diễn lại sự t ch đánh gi c  n của cậu b  
làng Gióng mà v  sau đư c các vua phong t ng là Phù Đổng Thiên Vương. 
 
- Hội Dâu: Chùa Dâu nằm ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh B c Ninh. Đây 
là ngôi chùa đư c đánh giá là xưa nhất Việt Nam. Hội chùa mở vào ngày mồng 8 tháng 
tư đó là ngày sinh của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni. Hội Dâu là hội của dân cư nông nghiêp, 
ý nghĩa quan trọng nhất của Hội Dâu là cầu cho mưa thuận gió hòa, ước vọng ngàn đời 
của cư dân nông nghiệp. 
 
- Hội Khám: Hội làng Long Khám là lễ hội đư c tổ chức tại làng Long Khám, xã Việt 
Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh B c Ninh để suy tôn Lý Phủ Quan (thời Ti n Lý). Lễ hội diễn 
lại v  các chiến tích của thành hoàng làng, trong đó có phong t c cướp cây mộc tất. 
Thời gian diễn ra lễ hội là từ mùng 7 đến mùng 15 tháng 2 (âm lịch). 
 

                   *Chạy như Cờ Lông Công* 

 ờ lông công trong thành ngữ “ch y như cờ lông công” là cờ làm bằng lông con công. 
Đây là lo i cờ hiệu của những người lính tr m  ưa kia, thường dùng khi ch y công văn 
hoả tốc. 

Ngày nay, ngoài việc truyền đ t các mệnh lệnh, công văn bằng các vô tuyến, hữu 
tuyến, người đưa tin còn được sử dụng các phương tiện giao thông khác như máy bay, 
ô tô,    lửa... 

Nhưng ngày xưa, công việc này chỉ được thực hiện nhờ sức người và sức ngựa. Vì 
vậy, nhà nước phong kiến mới đặt ra các trạm và tuyển mộ các loại lính trạm, phu 
trạm. Từ trạm nọ đến trạm kia là một cung đường. Thông thường, người lính trạm 
khi chạy công văn hoả tốc phải vượt hai đến ba cung đường trong một ngày. 
Người đời nhìn thấy cờ hiệu lông công của những người lính trạm ở khắp các nẻo 
đường của Tổ quốc. Bao giờ họ cũng vội vàng, tất tưởi, người chạy đi, kẻ chạy lại, 
cả người cả ngựa đều đẫm mồ hôi. Công văn vừa chuyển đi, lại có công văn đến. 
Sự đan chéo, liên tục của các công văn, mệnh lệnh tạo nên sự đan chéo, dồn dập 
của những cờ hiệu lông công. Vì vậy, “chạy như cờ lông công” trước hết được 
hiểu là “chạy rối rít, chạy loạn xạ”; “Liên lạc vẫn chạy như cờ lông công mang lệnh 
dồn dập của tiểu đoàn”  
 

                        *Áo Gấm đi đêm* 

“Chồng em áo rách em thương 

Chồng người áo gấm xông hương mặc người” 



Hơn thế nữa, áo gấm còn biểu trưng cho sự thành đ t trong h c hành, thi cử. Những 
người h c trò sau các kỳ thi hương, thi hội trở về quê (vinh quy bái t ) đều mặc áo gấm 
để tỏ rõ sự thành đ t, công thành doanh to i của mình trước h  hàng làng nước. Nhân 
dân ta hay nói: áo gấm mặc về chính là nói về sự đỗ đ t trong thi cử, một mong ước 
chính đáng của những người lều chõng đi thi. 

“ ũng đừng áy náy lòng quê 

Bao giờ áo gấm mặc về mới thôi” 

( han  r n) 

Áo gấm chỉ mặc ban ngày mới được m i người nhận thấy sự rực rỡ của nó. Đối với 
người giàu có, sự rực rỡ của áo gấm phô bày cho thiên h  biết anh ta thuộc h ng 
người lắm tiền, nhiều của. Đối với các chàng h c trò sau khi thi trở về, áo gấm, mách 
bảo cho m i người về sự đỗ đ t của anh ta. Ấy thế mà mặc áo gấm ban đêm, đi trên 
đường làng thuở trước với khung cảnh tối tăm mù m t như thế thì ai hay biết, ai phân 
biệt gấm vóc với các th  vải khác được.   

   rong Hán sử ( rung  uốc) có câu “ h  quý bất quy cố hương như cẩm y d  hành” 
( iàu sang mà không trở về quê thì cũng như mặc áo gấm đi đêm).  hành ngữ này 
được dùng trong tiếng Việt với hai nghĩa: ( )  ủa quý mà không dùng đ ng l c, đ ng 
chỗ thì cũng hoài phí (giống như mặc chiếc áo gấm - lo i áo may bằng vải gấm, biểu 
tượng cho sự giàu sang trước đây mà đi trong đêm thì ai nhìn thấy được, nên nó cũng 
giống như m i áo may bằng vải thường khác mà thôi). (2) Lối kho  khoang phô trương 
sự giàu có một cách kệch cỡm, không phải lối, không tương hợp với hoàn cảnh hay 
chính con người đó. 

                            *Ếch ngồi đáy giếng* 

Số là, có một con ếch, do sự ngẫu nhiên nào đó, ngay từ khi sinh ra đã ở trong một cái 
giếng n . ( ũng có thể không phải do ngẫu nhiên mà còn là do sở thích của h  hàng 
nhà ếch nữa.  hả thế trong kho tàng thành ngữ, tục ngữ Việt Nam có câu:  iếng đâu 
thì ếch đó). Sống cùng với ếch ở trong giếng chỉ có vài con nhái, cua, ốc nhỏ.  ừ dưới 
đáy giếng nhìn lên  ếch ta chỉ nhìn thấy khoảng trời bé bằng cái vung. Nó nghĩ:  ất cả 
vũ trụ chỉ có vậy, vì thế  ếch tự coi mình là ch a tể. Hàng ngày, nó cất tiếng kêu ồm ộp 
làm vang động cả giếng khiến các con vật bé nhỏ kia hoảng sợ. Nó càng lấy làm oai. 

Nhưng có một năm, có thể do thái độ  ấc  ược "coi trời bằng vung" của  ếch thấu đến 
tai Ng c Hoàng. Ng c Hoàng n i giận đùng đùng và quyết đ nh phế truất "ngai vàng" 
nơi đáy giếng của  ếch nên đã làm một trận mưa thật to. Nước trong giếng dềnh lên, 
tràn vào bờ, đưa  ếch ta ra ngoài. 

 u n thói cũ,  ếch nhâng nháo nhìn lên trời, nó bỗng thấy cả một b u trời rộng lớn hơn 
nhiều cái khoảng trời nó vẫn thấy.  Ếch ta không tin và thấy bực bội vì điều đó. Để ra 
oai, nó cất tiếng kêu ồm ộp. V  ch a tể hy v ng là sau tiếng kêu của mình m i th  đều 



phải trở l i như cũ. Nhưng b u trời vẫn là b u trời.  òn nó vì mãi nhìn lên trời chả thèm 
để ý đến tung quanh, nên đã b  một con trâu đi qua dẫm b p. 

 ừ cách nhìn thế giới bên ngoài chỉ thông qua miệng giếng của ch   ếch n  mà thành 
ngữ "Ếch ngồi đáy giếng" trước hết để chỉ "những người hiểu biết ít do điều kiện tiếp 
  c h p". Sau nữa, l i từ thái độ nhâng nháo "coi trời bằng vung" của ếch mà thành 
ngữ này còn hàm ý nói về sự chủ quan, coi thường thực tế. Số phận của những người 
đó, nếu không giống như con ếch huênh hoang, hợm hĩnh n , thì chí ít, h  cũng phải 
trả bằng những thất b i chua  ót khi tiếp   c với thực ti n phong ph  và sinh động, mà 
khi hiểu ra thì sự đã rồi. 

                  *Nước mắt Cá Sấu* 

Cá sấu là một loại bò sát mạnh bạo, ăn thịt động vật mà nó bắt được. Loài vật này 

có thể tấn công và bắt những con vật to lớn khoẻ mạnh như trâu bò và có khi là con 

người  khi vô tình rơi vào phạm vi hoạt động của nó. Do đó người ta xếp cá sấu 

vào loại động vật hung bạo nguy hiểm. Có một điểm đặc biệt là sau khi nuốt chửng 

con mồi, khoé mắt cá sấu lại chảy nước tương tự như con người chảy nước mắt 

khóc thương ai đó...Vì sự tương quan này người ta nghĩ là cá sấu đã khóc cho nạn 

nhân của nó, kẻ vừa bị nó cướp đi sinh mạng. 

Dựa vào tính cách khóc thương kiểu của cá sấu này, người ta liên tưởng đến những 

hạng người giả dối trong xã hội. Một mặt hại người, hại bạn, một mặt thì nói lời tử 

tế hiền lành. Một mặt thì làm điều xằng bậy, một mặt nói lời giả nhân, giả nghĩa. 

Trong dân gian còn có câu  "miệng thì nam mô bồ tát, trong bụng vác một bồ dao 

găm”. Hạng người này thật là nguy hiểm. 

                                     *Thả mồi bắt bóng* 

 huyện kể có một con chó lượn qua hàng th t. Nó quắp được một miếng th t to và vội 
vàng tha mồi ch y. L c ch y ngang qua c u, nhìn  uống lòng l ch, với làn nước trong 
v o, con chó thấy hình bóng của miếng th t in dưới nước,   m ra còn to hơn miếng th t 
nó gậm trong miệng.  hế là chàng ta bèn bỏ miếng th t trong miệng, lao ngay  uống 
nước để chộp cái bóng của miếng th t được r i to dưới mặt nước. Kết quả miếng th t 
cũng mất và bóng chỉ là bóng nên cũng tan đi khi miếng th t không còn.  hế là con chó 
đành trơ mõm lội lên và không còn th c ăn để mà ăn. 

Hình ảnh này gợi cho m i người một lo i người tham lam, thường không ch u an phận 
trong cuộc sống. Không chấp nhận những gì mình hiện có mà mơ tưởng đến những 
hình ảnh mông lung như chiếc bóng. Sự mơ tưởng làm mờ đi lý trí và không phân biệt 
đâu là cái có thật đâu là ảo ảnh và sẳn sàng đánh đ  những giá tr  có thật mà mình có 
để bắt lấy những điều hư ảo. 



 rong cuộc sống, để đ t đến một giá tr  nào đó người ta thường phải trải qua nhiều 
gian nan, vất vả. Nhưng khi đ t đến giá tr  đó, và tìm thấy sự bình an h nh ph c trong 
nó, thì người ta l i quên đi những gian nan vất vả mà mình đã phải trải qua cũng như 
không còn nhận chân được giá tr  cái mà mình đã đ t được. Và với một hào nhoáng 
nào đó, một bề ngoài có vẻ lợi lộc hơn, vinh quang hơn nào đó. h  đã buông rơi cái 
h nh ph c của mình đang có, cái giá tr  thật mà mình đang nắm trong tay để th o đu i 
cái ảo ảnh mà h  không bao giờ có thể với tới được, hoặc chỉ là cái bóng, vớ vào rồi thì 
bóng tan, vinh quang giả t o tan, lợi lộc cũng chẳng có... và chỉ còn biết ngậm ngùi nuối 
tiếc cho những sai l m của mình. 

  ương tự với nghĩa này người ta còn có câu: 

“Đ ng n i này trông n i n ”. 

Đ ng dưới chân n i, thấy cảnh sắc hùng vĩ, thấy trời mây tráng lệ, con người đã bỏ 
bao công s c cố gắng trèo lên đỉnh n i để được ở giữa cái hùng vĩ, để nắm bắt cái 
tráng lệ uy nghi của rừng, để hòa lẫn vào trong cái phong cảnh mà mình yêu thích. 
Đường đi từ chân n i lên đến đỉnh gian nan ôi là bao, nhưng khi lên đến đỉnh rồi, đ ng 
c nh một cây d u một cây si nào đó, h  thấy nó cũng bình thường như bao cây d u, 
cây si mà h  thấy ở dưới đồng bằng. Dưới chân h  cũng là đất, lá đá, trên đ u h  vẫn 
là mây, là gió, h  không có cảm giác mãn nguyện khi h  đã thực hiện được h*ành trình 
lên n i như h  đã mong muốn.  Vì cái nhìn của h  bây giờ không còn là cái nhìn t ng 
quan của nơi h  đang đ ng mà là cái nhìn sang ng n n i bên kia, và h  đã thả tưởng 
tượng đi cao đi  a hơn để nghĩ rằng có lẽ bên kia n i sẽ đ p hơn! 

Ở đâu cũng thế thôi, mỗi nơi một vẽ đ p riêng, một đặc điểm riêng! Mỗi nơi có lợi điểm 
riêng và cũng có bất tiện riêng ! Hãy biết mình đang c n gì và chấp nhận những gì mà 
mình đang có. 

               *Bóng chim tăm cá* 

 rong văn h c c , chim, cá, bướm, ong... là hình tượng để chỉ người đưa thư, những 
s  giả của tin t c.  h o Hán thư, người ta có thể buộc phong thư vào chân con chim 
nh n để cho chim bay chuyển đến nơi c n gửi. Sách c  (c  thư) còn ghi l i rằng khách 
từ phương  a đến để l i đôi cá chép, m  ra thấy có lá thư trong bụng. Vì thế, bóng chim 
tăm cá dùng để chỉ tin t c thư từ: 

-Nghĩ điều trời thẳm vực sâu 

Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm 

( ruyện Kiều - Nguy n Du) 

 ũng để chỉ ý này, văn h c c  còn có nhiều cách nói khác nữa. Ví dụ: s  hồng (s  giả 
chim hồng), s  điệp tin ong (con bướm là s  giả truyền tin, con ong làm mối lái đưa tin 
của ch a  uân muôn loài), tin nh n (tin do chim nh n mang l i), tin mai (tin gửi kèm 
theo cành mai)... 



         *Xỏ chân lỗ mũi 

                                                                                                                                                                

Thành ngữ "Xỏ chân lỗ mũi " được dùng trong câu "khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng 

qua lời, chớ bắt chước người đời xỏ chân lỗ mũi chi lăng 

nhăng ". "Xỏ chân lỗ mũi " ở đây không có nghĩa là bắt nạt 

người khác vì bắt nạt thì phải nạt nộ, ra oai chứ không ai lại đi 

bắt nạt lăng nhăng. Câu văn phải được hiểu là ăn nói lăng 

nhăng, hay làm điệu bộ lăng nhăng. 

Nếu vậy thì đâu là liên hệ giữa ăn nói hay làm điệu bộ với 

"Xỏ chân lỗ mũi " ? 

 

Tranh dân gian có tấm "Xỏ chân lỗ mũi". Theo lời chú của 

tranh thì đây là một quỷ thuật, nghĩa là một trò ảo thuật. Tranh 

vẽ một đứa bé đang uốn mình xoay chân, đặt hai bàn chân 

đụng vào lỗ mũi. Hai ngón chân cái không xỏ vào lỗ mũi. Trò 

chơi của trẻ con này nhằm mục đích biểu diễn thân mình và 

chân tay mềm dẻo, uốn vặn khéo léo. 

 

Người lớn không chơi trò "Xỏ chân lỗ mũi". Trò ảo thuật của 

người lớn là "Xỏ dùi lỗ mũi". Người ta lấy hai cái dùi bằng sắt biểu diễn thọc sâu 

vào lỗ mũi. 

 

"Xỏ chân lỗ mũi" là trò ảo thuật của trẻ con để trổ tài chân tay mềm dẻo, khéo léo. 

Nghĩa bóng của "Xỏ chân lỗ mũi" là khoe khoang khéo léo. Bà mẹ khuyên cô con 

gái "khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời, chớ bắt chước người đời xỏ chân lỗ 

mũi chi lăng nhăng ". Y bà muốn nói rằng nếu mình có lí, nếu mình đúng thì tất 

nhiên chồng sẽ biết, sẽ nghe. Còn nếu mình sai thì cứ nhận là sai, đừng bắt chước 

người đời trổ tài khoe khoang, ăn nói lăng nhăng để lấp liếm! Tóm lại là mẹ 

khuyên con đừng học thói bẻm mép, cãi càn. Cũng có thể hiểu ngắn gọn là mẹ 

khuyên con đừng học thói khoe khoang.                                                                                                   

             *Mạt cưa mướp đắng* 

Có một cuộc hội ngộ thật ngẫu nhiên và đ y lý th . Một anh chàng rao bán cám làm 
th c ăn cho lợn gà, mà trong gánh chỉ rặt một th  m t cưa! L i nữa một kẻ rêu rao bán 
dưa chuột, nhưng những th  bán ra chỉ toàn là mướp đắng!  hả là về ngo i hình thì 
m t cưa trông cũng từa tựa như cám, và “mướp đắng” cũng khó phân biệt với dưa 
chuột mà l i! Và, trớ trêu thay cái phường m t cưa mướp đắng ấy l i gặp nhau! 



“Tình cờ chẳng hẹn mà nên 

Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường” 

(“ ruyện Kiều”. Nguy n Du) 

 hành ngữ m t cưa mướp đắng hay mướp đắng m t cưa, do chỗ được hình thành từ 
câu chuyện vui như trên, cho nên trước hết nó được dùng để chỉ những kẻ chuyên đi 
lừa đảo trong  ã hội.  rong sử dụng, thành ngữ này còn có thể được dùng để chỉ chính 
ngay hành vi b p bợm của những h ng người  ảo trá, đê tiện. 

 

            *Máu ghen Hoạn Thư* 

Hai câu thơ Hoạn Thư  minh oan cho mình dưới trướng Từ Haỉ với sự có mặt nàng 
Kiều trong việc ‘ân đền oán trả’ đã đi vào dân gian như Tục ngữ quen thuộc trong 
đời sống :    
 
-Rằng : “Tôi chút phận đàn bà, 
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.” 
                    
Đã đ c  ruyện Kiều của Nguy n Du mấy ai quên được Ho n  hư, con người “ở ăn thì 
nết cũng hay. Nói điều ràng buộc thì tay cũng già”. Mà nhớ nhất là sự đánh gh n của 
người đàn bà h  Ho n này, cái gh n sâu sắc, âm th m mà độc đ a, tàn khốc. 

Khi biết tin chồng đi lấy vợ lẽ, Ho n  hư giận lắm nhưng không hề để lộ cho ai biết, 
thậm chí còn tr  tội b n gia nhân khi ch ng đ nh mách bảo để tâng công. Khi  h c Sinh 
về đến nhà, Ho n  hư sai bày rượu tiếp đón vui vẻ như không có gì  ảy ra.  hấy thế 
 h c mừng lắm, yên trí là vợ chưa biết, cho nên cũng “ngậm tăm" luôn cái chuyện vợ lẽ 
kia. Ho n  hư như “đi guốc trong bụng” chồng, đ ng l c  h c Sinh đang nôn nao nhớ 
Kiều thì Ho n  hư gợi ý là  h c nên quay l i Lâm  ruy. Được lời như cởi tấm lòng, 
 h c vội vàng lên ngựa ra đi.  hỉ chờ có vậy Ho n  hư cũng vội lên    về  ích  iang 
thăm cha m  đẻ và một cuộc đánh gh n bắt  đ u. 

Ho n  hư thuê b n côn đồ Ưng Khuyển đi đường tắt sang Lâm  ruy bắt cóc Kiều. Đ u 
tiên h  Ho n cho Kiều một trận đòn phủ đ u, sau đó cho về làm con h u nhà Ho n  hư 
với tên mới là Hoa Nô. Nói về chàng  h c, sau khi tưởng Kiều đã chết, tỏ ra đau đớn 
lắm nhưng rồi nỗi đau cũng nguôi d n. Rồi một hôm chàng l i đánh đường về thăm vợ 
cũ quê  ưa.  hật trớ trêu là cái bẫy của Ho n  hư đã giăng sẵn chờ chàng. Khi  h c 
vừa về đến nhà lập t c Ho n  hư cho g i Kiều ra h u h .  h c Sinh và Kiều gặp nhau 
mà như trong cơn ác mộng, lòng d  c  rối bời, không hiểu là thật hay là do ma quỷ! 
 hật là một cách đánh gh n kỳ l , “giết người không dao” vậy.  hưa hết Ho n  hư còn 
bắt Kiều phục d ch h u h  hai vợ chồng mình nữa. “Bắt khoan bắt nhặt đến lời. Bắt quỳ 
tận mặt bắt mời tận tay”.  òn nữa, Ho n  hư còn bắt Kiều đánh đàn h u rượu.  iếng 



đàn “như khóc như than” của Kiều làm cho  h c Sinh tan nát lòng bao nhiêu thì Ho n 
 hư càng hởi lòng hởi d  bấy nhiêu.  

  Sau đó, nể lời đề ngh  của chồng, Ho n  hư cho Kiều ra  uan âm các để tụng kinh 
niệm phật với cái tên mới  r c  uyền. Đã là tình c m sắt mà phải giả bộ làm ngơ, dù 
g n nhau gang tấc, chàng  h c đau kh  lắm. Một hôm nhân khi Ho n  hư về thăm m  
đẻ  h c lẻn ra tình tự với Kiều. Hai bên đang kể lể nỗi lòng, thở than sùi sụt thì Ho n 
 hư đã trở về và ngh  hết m i chuyện. Sau đó Ho n  hư vào  uan âm các đàng 
hoàng vui vẻ chào hỏi hai người, kh n tài hoa  h y Kiều rồi khoác tay chồng cùng về 
nhà như không hề biết chuyện gì.  ách  ử sự của Ho n  hư làm Kiều kinh ng c đến 
run sợ, và ngay đêm đó Kiều đã quyết đ nh trốn khỏi nhà Ho n  hư để bắt đ u một 
chặng đời lưu l c mới của mình. Điều đặc biệt là trong suốt quá trình đánh gh n Ho n 
 hư không hề hỏi đến và làm như tuyệt nhiên không biết gì  về quan hệ giữa  h c Sinh 
và  h y Kiều, c  coi như hai người không qu n biết nhau vậy! 

“Máu gh n đâu có l  đời nhà gh n” đến nỗi  h c Sinh lấy Kiều rồi mà phải bó tay còn 
Kiều thì kinh sợ mà ch y trốn!  ho đến nay “Máu gh n Ho n  hư” chắc vẫn còn nhiều 
người ngán ngẩm và kiêng nể! Đã đành là, “gh n tuông thì cũng người ta thường tình”. 
Nhưng để biến một kiểu gh n thành di sản văn hoá, - tâm lý điển hình cho một lớp 
người và được  ã hội hoá, dân gian hoá, như lối gh n của Ho n  hư thì không có 
nhiều trong văn hoá thế giới.  

 

                  *Đồ Sở Khanh 

Trong Ca dao có câu để chỉ hạng người lừa lọc  phản bội không chung tình ,nên 

chàng trai vừa mới gặp nàng đã đưa nhân vật Sở Khanh ra để thah minh : 

-Anh đây thật đáng trai lành,                                                                                                                                                       

Chẳng thèm theo thói Sở Khanh phụ nàng. 

Sở Khanh, một nhân vật trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Nghĩa bóng: kẻ phản 

trắc, lừa lọc, đĩ bợm, bạc tình. 

 

Thúy Kiều bị bán vào lầu Ngưng Bích của Tú Bà. Ở lầu xanh, nàng cô đơn, tủi 

phận, nhớ nhà, nhớ quê. Bỗng một hôm, có một chàng trai, dáng vẻ thư sinh, tên là 

Sở Khanh, nhìn nàng ra vẻ xót xa. Sở Khanh đánh tiếng muốn cứu Kiều ra khỏi 

chốn lầm than. Một buổi, Sở Khanh gửi giấy cho Kiều, hẹn tối trời sẽ đến đón nàng 

đi trốn. Đúng giờ hẹn, Sở Khanh đến. Nó khoe nó có “ngựa trung phong”, có kẻ 

hầu người hạ. Tuy có hơi hồ nghi về những lời tán huênh hoang của Sở Khanh 

nhưng Kiều vẫn liều nhắm mắt đưa chân, nàng bước xuống lầu rồi lên ngựa theo 

Sở Khanh. Rừng khuya sương lạnh, nàng xót thương tấm tâm lưu lạc. Đến một địa 

https://vantonghop.com/tag/truyen-kieu
https://vantonghop.com/tag/nguyen-du


điểm tiếng gà gáy, tiếng người lao xao, nhà trước, nhà sau, Kiều không thấy bóng 

Sở Khanh đâu. Nó “đã rẽ cương lối nào”  

 Nàng ngơ ngác hoảng sợ thì bất thần Tú Bà dẫn một đoàn người ập đến lôi nàng 

về nhà. Mụ đánh đập Thúy Kiều tơi bời. Từ ngày ấy, Kiều bước chân vào quãng 

đời kỹ nữ. 

Về sau, người con gái cùng số phận với Kiều là Mã Kiều báo cho nàng biết: Tú Bà 

xưa nay vẫn thuê Sở Khanh đánh lừa các cô gái. Sở Khanh là “kẻ bạc tình nổi tiếng 

lầu xanh, một tay chôn biết bao cành phù dung”. Biết chuyện nó đánh lừa Thúy 

Kiều, cả xóm lầu xanh nguyền rủa nó là “kẻ bất lương”, “vô lương”, “mặt mo”. Từ 

hình tượng nhân vật ấy mà có thành ngữ “đồ Sở Khanh” là vậy. (1) 

 

                          *Mụ Tú Bà* 

                                                                                                   
- Thoắt trông nhờn nhợt màu da,  

                                                                                                                                 

Ăn gì to lớn, đẫy đà làm sao ? 

                                 
Đó là diện mạo Tú Bà mụ chủ lầu xanh trong truyện Kiều, mà nhân gian đưa vào đời sống 

thường ngày đã biến thành như một câu ca dao, tục ngữ răn đời. 

Trong bước đường luân lạc của Vương Thúy Kiều sau khi bán mình chuộc cha, được Mã Giám  

đưa về Lâm Tri. Người Kiều gặp mặt trước tiên là mụ Tú Bà chủ Thanh Lâu, người sau này sẽ dạy 

nàng những ngón nghề buôn hương bán phấn, mở đầu cho kiếp hồng nhan bạc mệnh trải dài 

suốt 15 năm lưu lạc. 

            *Len lét như rắn mùng 5* 

Theo dân gian, ngày năm tháng năm âm lịch là ngày “diệt sâu bọ”. Người ta làm 

bánh trái, đồ xôi, nấu chè, bày hoa quả cúng tế để tẩy trừ “sâu bọ” có hại cho cây 

cối, mùa màng và đời sống nói chung. Không rõ là Tết “diệt sâu bọ” ở xứ ta và 

ngày giỗ Khuất Nguyên ở bên Trung Quốc có gì liên quan nhau không? Riêng ở 

Việt Nam ta thì theo tục truyền rằng, ngày xưa, người Việt cổ, vào ngày 5 tháng 5 

thường đi tìm rắn để giết vì rắn rết dù là loài bò sát nhưng vẫn bị coi là sâu bọ tai 

ác. Chả thế mà thằn lằn vốn hiền lành cũng bị nỗi “oan Thị Kính” đó sao: 

“Đảo chân ai chẳng dám chầy 

Thằn lằn len lét ẩn ngày mùng Năm” 

(Thiên Nam ngữ lục) 

https://vantonghop.com/tag/lao-xao


Người ta cũng cho hay là trong ngày mùng năm tất cả các con rắn đều nép mình ở 

trong hang không dám ngóc đầu lên (len lét) vì sợ bị giết chết. Ngày này, người ta 

nói rắn rất sợ người và trốn đi biệt tăm hết cả. Nhất là đến giờ Ngọ, thì khó mà 

nhìn thấy một con rắn hay chú thằn lằn nào?! 

Thành ngữ len lét như rắn mùng năm chỉ thái độ và diện mạo của những người hay 

sợ sệt nói chung. Thường đó là thái độ của những người nhu nhược sợ những 

người cấp trên hoặc những người nắm sinh mệnh kinh tế hay chính trị của mình 

một cách trực tiếp. 

Trong tiếng Việt có thành ngữ len lét như chuột ngày đồng so sánh với thành ngữ 

trên mang sắc thái ý nghĩa kém hơn.          

                       *Nợ như Chúa Chổm* 

H  ai mắc nợ nhiều, nợ người này chưa k p trả đã phải đi vay người khác, c  thế 
chồng chất, nợ đìa ra… thì được g i là “nợ như ch a  h m”. Vậy ch a  h m là ai? 

 ục truyền, ch a  h m là nhân vật có thật trong l ch sử nước nhà.  huở hàn vi, ch a 
 h m mắc nợ nhiều. Khi được lên ngôi vua và rước về kinh thành  hăng Long thì b  
đòi nợ suốt d c đường.  hủ nợ thật cũng nhiều mà chủ nợ “hôi” cũng lắm, ch a  h m 
làm sao mà nhớ được! L c đ u, vẫn cái tính “vung tay quá trán” nên c  ai hỏi là trả, 
nhưng, khi thấy “chủ nợ” mỗi l c một đông, ch a  h m bèn ra lệnh chỉ trả cho đến khi 
về tới ngã tư  ấm  hỉ (ở c nh Hàng Bông g n  ửa Nam  ưa có ngõ  ấm  hỉ). 

Rượu chè, cờ b c là “bác thằng b n”, ch a  h m – hay ai bây giờ mắc nợ nhiều như 
ch a  h m, cũng chỉ vì hoặc cả hoặc chỉ c n mắc một trong những th  nghiện trên.  a 
dao còn ghi l i: 

-Vua Ngô băm sáu tán vàng 

Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì 

Chúa Chổm uống rượu tì tì 

Chết xuống âm phủ kém gì vua Ngô. 

*Kết. 

Tóm lại theo một số các nhà biên khảo, Ca dao tục ngữ đã phát xuất từ thời Quốc 

tổ Hùng vương mở nước, để phản ảnh tình cảm cuộc sống con người về muôn 

mặt vui buồn, vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên và đa dạng hài hào của muông thú cỏ 

cây. 



Ta có thể khẳng định rằng ca dao tục ngữ chính là hơi thở cua thi ca, tuy đơn sơ 

mộc mạc khoác lên mình văn chương VN một chiếc áo không hỗn hợp sắc màu 

nhưng hài hào cao khiết như tấm ảo cà-sa  trăm mảnh của các thiền sư đắc đạo.rằ 

Ta có thể nói như học giả Phạm Quỳnh : “Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn !  

Và ta cũng có thể nói : “Ca dao tục ngữ còn, văn chương VN còn.” 

 Trong rừng Văn chương Bình dân, đây chỉ là một số câu Ca dao Tục ngữ do sưu 

khảo và biên soạn mong đem lại cho Bạn Độc đôi phút nhàn rỗi để thư giãn . 

Mong thông cảm những điều thiếu sót ! 

                                                                                                                                                                   

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG  

 

 


