PhÀn II

Nh»ng câu tøc ng» ph° thông
M‡i m¶t câu tøc ng» diÍn Çåt m¶t š. Chúng tôi tåm
chia ra nh»ng loåi nhÜ sau:

1) Luân lš, giáo døc
* Ai chê cÛng m¥c, ai cÜ©i m¥c ai.
* Ai Çâu thÜÖng kÈ ngu si, ai Çâu nuôi ÇÙa n¢m lÿ
mà æn.
* Ai Öi, bÜng bát cÖm ÇÀy, dÈo thÖm m¶t h¶t, Ç¡ng
cay muôn phÀn.
* Ai Öi, ch§ bÕ ru¶ng hoang, bao nhiêu tÃc ÇÃt tÃc
vàng bÃy nhiêu.
* Ai Öi, Çã quy‰t thì hành, Çã Çan thì lÆn tròn vành
m§i thôi.
* Ai Öi, Çã quy‰t thì hành, Çã Ç¤n thì vác cä cành
lÅn cây.

27

* Ai Öi, gi» chí cho bŠn, dù ai xoay hÜ§ng Ç°i nŠn
m¥c ai.
* Ao sâu tÓt cá, thâm då khÓn thân.
* Áo rách có tÜ cách, ngÜ©i thÜÖng.
* Áo rách khéo vá hÖn áo lành vøng may.
* ˆn bát cÖm dÈo, nh§ nÈo ÇÜ©ng Çi.

* ˆn b§t Ç†i, nói b§t l©i.
* ˆn cây nào, rào cây Ãy.
* ˆn ch†n nÖi, chÖi ch†n bån.
* ˆn có ch‡, Ç‡ có nÖi.
* ˆn có chØng, chÖi có Ç¶.
* ˆn có nhai, nói có nghï.
* ˆn Ç‹ mà sÓng, không phäi sÓng Ç‹ mà æn.
(ViŒt-hóa tøc ng» Pháp :" Manger pour vivre, non pas vivre pour
manger ").

* ˆn Ç‰n nÖi, làm Ç‰n chÓn.
* ˆn Ç° nhÜ gieo, cái nghèo së t§i.
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* ˆn gåo nh§ kÈ Çâm, xay, giÀn, sàng.
* ˆn khoai nh§ kÈ cho dây mà trÒng.
* ˆn không bi‰t lo, cûa kho cÛng h‰t.
* ˆn lÃy vÎ, chÙ ai lÃy bÎ mà mang.
* ˆn mày nÖi cä th‹, làm r‹ nÖi Çông con.
* ˆn m¥n nói ngay hÖn æn chay nói dÓi.
* ˆn m¶t mi‰ng Ç‹ ti‰ng cä Ç©i.
* ˆn quä nh§ kÈ trÒng cây.
* ˆn tùy nÖi, chÖi tùy chÓn.
* ˆn xem nÒi, ngÒi xem hÜ§ng.
* Ân cha n¥ng l¡m ai Öi; nghïa mË b¢ng tr©i, chín
tháng cÜu mang.
* Bån bè là nghïa tÜÖng tri, sao cho sau trÜ§c m¶t
bŠ m§i nên.
* Bäy mÜÖi chÜa què, ch§ khoe r¢ng tÓt.
* Bäy mÜÖi còn h†c bäy mÜÖi mÓt.
* BÀn thanh hÖn giàu tr†c.
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* Bi‰t thì thÜa thÓt, không bi‰t thì d¿a c¶t mà nghe.
* Bình phong khäm Óc xa cØ, v® hÜ thì bÕ, ch§ tØ
mË cha.
* BÒi thì ª, lª thì Çi.
* Bøi tre có m¡t, nÒi ÇÒng có quai.
* Cá không æn muÓi cá ÜÖn, con cãi cha mË træm
ÇÜ©ng con hÜ.
* Cách cho hÖn cûa Çem cho.
* Cái n‰t Çánh ch‰t cái ÇËp.
* Cái ræng cái tóc là góc con ngÜ©i.
* Càng cay nghiŒt l¡m, càng oan trái nhiŠu .
* C¡t dây bÀu dây bí, ai n« c¡t dây chÎ dây em.
* CÀm Ç¢ng chuôi, không ai cÀm Ç¢ng lÜ«i.
* CÀn cù bù thông minh.
* Cây có c¶i, nÜ§c có nguÒn.
* Cây xanh thì lá cÛng xanh, cha mË hiŠn lành Ç‹
ÇÙc cho con.
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* CÆy tài, cÆy khéo, cÆy khôn; ÇØng cÆy có cûa Ça
ngôn quá l©i.
* Chanh chua ch§ phø, ng†t bòng ch§ ham.
* Ch‰t ÇÙng hÖn sÓng quÿ.
* Ch‰t trong hÖn sÓng Çøc.
* Ch‰t vinh hÖn sÓng nhøc.
* Chim có t°, ngÜ©i có tông.
* Ch†n bån mà chÖi, ch†n nÖi mà ª.
* ChÒng giÆn thì v® b§t l©i, cÖm sôi nhÕ lºa mÃy Ç©i
cÖm khê.
* ChÒng giÆn thì v® làm lành, cÖm ngu¶i hÃp låi vÅn
thành cÖm ngon.
* ChÒng khôn h†c sÅy h†c sàng, Ç‰n khi v® ÇÈ
t¿ làm mà æn.
* Ch§ dung kÈ gian, ch§ oán ngÜ©i ngay.
* Ch§ nghe quân tº Ì on, mà rÒi có lúc ¤m con m¶t
mình.
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* Ch§ tham lÃy trai tÖ bi‰ng viŒc, ch§ tham lÃy gái
ÇËp lÜ©i công.
* Ch§ thÃy hùm ngû vuÓt râu; Ç‰n khi hùm dÆy, ÇÀu
lâu ch£ng còn.
* Ch§ thÃy mi‰u rách mà khinh, mi‰u rách m¥c mi
‰u, thÀn linh hãy còn.
* Ch§ thÃy ngÜ©i sang b¡t quàng làm h†.
* Ch§ thÃy sóng cä mà ngã tay chèo.
* ChÖi hoa phäi bi‰t mùi hoa, cÀm cân phäi bi‰t
cân già cân non.
* Chuông kêu thº ti‰ng, ngÜ©i ngoan thº l©i.
* Ch» nhÅn là ch» t¿a vàng, ai mà nhÅn ÇÜ®c thì
càng sÓng lâu.
* Ch» tâm kia m§i b¢ng ba ch» tài.
* Ch» trinh Çáng giá ngàn vàng.
* ChÜa chÒng Çi d†c Çi ngang, có chÒng cÙ th£ng
m¶t Çàng mà Çi.
* Có chí làm quan, có gan làm giàu.
* Có chí thì nên.
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* Có chÒng, b§t áo b§t khæn, b§t trang ÇiÍm phÃn,
kÈo trai nó lÀm.
* Có chÒng phäi gánh giang sÖn nhà chÒng.
* Có chÒng thì phäi theo chÒng, chÒng Çi hang r¡n,
hang rÒng cÛng theo.
* Có chÒng thì phäi theo chÒng, Ç¡ng cay cÛng
chÎu, m¥n nÒng cÛng vui.
* Có công mài s¡t, có ngày nên kim.
* Có dong kÈ dÜ§i m§i là lÜ®ng trên.
* Có Çi có låi m§i toåi lòng nhau. (Có qua có låi,
m§i toåi lòng nhau).
* Có ÇÙc m¥c sÙc mà æn.
* Có h†c phäi có hånh.
* Có khó m§i có mi‰ng æn, không dÜng ai dÍ Çem
phÀn Ç‰n cho.
* Có làm thì m§i có æn.
* Có Ön phäi s®, có n® phäi trä.
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* Có s¿ nghiŒp m§i ÇÙng cùng tr©i ÇÃt, không công
Çanh th©i nát v§i cÕ cây.
* Có tài mà cÆy chi tài, ch» tài liŠn v§i ch» tai m¶t
vÀn.
* Có thân thì kh°, có kh° m§i nên thân.
* Có th© có thiêng, có kiêng có lành.
* Có vÃt vä m§i thanh nhàn.
* Con có làm ra cûa vån, tiŠn træm; con Öi, hãy nh§
lúc n¢m trong nôi.
* Con cháu làm dåi thì håi Ç‰n danh giá ông cha.
* Con gái chºa hoang, cho vàng không lÃy.
* Con gái mÜ©i bäy ch§ ngû v§i cha, con trai mÜ©i
ba ÇØng n¢m v§i mË.
* Con le le mÃy thuª ch‰t chìm, ngÜ©i bÃt nhân båc
nghïa ki‰m tìm làm chi.
* Con ngÜ©i có t° có tông, nhÜ cây có c¶i, nhÜ
sông có nguÒn.
* Con phäi kính m‰n ông bà nhÜ cha me.
* C†p ch‰t Ç‹ da, ngÜ©i ta ch‰t Ç‹ ti‰ng.
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* Công cha nghïa mË ch§ quên, Ön vua l¶c nÜ§c
mong ÇŠn con Öi.
* Công cha, nghïa mË, Ön thÀy.
* Công cha nhÜ núi Thái SÖn, nghïa mË nhÜ nÜ§c
trong nguÒn chäy ra.
* C© båc là bác th¢ng bÀn, cºa nhà bán h‰t, tra
chân vào cùm.
* Cûa Ç©i ôn mŒ Ç‹ cho, mÀn không, æn có, cûa
kho cÛng rÒi.
* Cûa m¶t ÇÒng, công m¶t nén.
* Cûa nhÜ non, æn mòn cÛng h‰t.
* Cûa phi nghïa có giàu Çâu; ª cho ngay thÆt, giàu
sang m§i bŠn.
* Cûa thì m¥c cûa, ÇØng cÆy có cûa, coi ngÜ©i mà
khinh.
* CÜ©i ngÜ©i ch£ng nghï Ç‰n ta, thº s© sau gáy xem
xa hay gÀn.
* CÜ©i ngÜ©i ch§ v¶i cÜ©i lâu, cÜ©i ngÜ©i hôm trÜ§c
hôm sau ngÜ©i cÜ©i.
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* CÙu ÇÜ®c m¶t ngÜ©i phúc Ç£ng hà sa.
* Dao có mài m§i s¡c, ngÜ©i có h†c m§i khôn.
* Dåy con, con nh§ lÃy l©i, th© cha, kính mË suÓt Ç©i
ch§ quên.
* Dåy con tØ thuª lên ba, dåy v® tØ thuª ban sÖ m§i
vŠ.
* Dåy r¢ng chín ch» cù lao, b‹ sâu không ví, tr©i cao
không bì.
* DÀu mà l¡m gåo nhiŠu tiŠn, mà ª ch£ng hiŠn,
cúng bái cÛng nhÜ không.
* DÀu mà trí thi‹n, tài hèn, chÎu khó nhÅn nåi làm
nên cÖ ÇÒ.
* DÅu mà sang cä ng¿a cao, cÛng nên bÜ§c xuÓng
mà chào bån xÜa.
* DÅu xây chín b¿c phù ÇÒ, không b¢ng làm phúc
cÙu cho m¶t ngÜ©i.
(phù ÇÒ : tháp th© PhÆt)

* Dù ÇËp tám vån nghìn tÜ mà ch£ng có n‰t cÛng
hÜ m¶t Ç©i.
* ñã sinh ra ki‰p Çàn ông, Çèo cao núi th£m sông
cùng quän chi.
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* ñã thành gia thÃt thì thôi, Çèo bòng cho l¡m, t¶i
tr©i ai mang.
* ñánh kÈ chåy Çi, không Çánh kÈ chåy låi.
* ñÃng trÜ®ng phu ÇØng thù m§i Çáng, ÇÃng anh
hùng ÇØng oán m§i hay.
* ñÈ con ch£ng dåy ch£ng ræn, thà r¢ng nuôi l®n
mà æn lÃy lòng.
* ñi b‹ nh§ phÜÖng, Çi ÇÜ©ng nh§ lÓi.
* ñi cho bi‰t Çó bi‰t Çây, ª nhà v§i mË bi‰t ngày
nào khôn.
* ñi cho ngÜ©i ta nh§, ª cho ngÜ©i ta thÜÖng.
* ñi Çâu mà bÕ mË già, gÓi nghiêng ai sºa, chén trà
ai bÜng.
* ñi viŒc làng gi» lÃy h†, Çi viŒc h† gi» lÃy anh em.
* ñiŠu lành gi» låi, ÇiŠu dåi vÙt Çi.
* ñiŠu lành thì nh§, ÇiŠu dª quên Çi.
* ñói cho såch, rách cho thÖm.
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* ñói cÖm hÖn kÈ no rau, nghèo mà quân tº hÖn
giàu ti‹u nhân.
* ñói lòng æn nºa quä sung; chÒng m¶t thì lÃy,
chÒng chung thì ÇØng.
* ñói lòng æn trái thanh long, t¶i chi làm bé n¢m
riêng m¶t mình.
* ñói no m¶t v® m¶t chÒng, dù cho kh° sª cÛng
cùng chÎu chung.
* ñói trÈ ch§ v¶i lo, giàu trÈ ch§ v¶i mØng.
* ñØng ham nón tÓt d¶t mÜa, ÇØng ham ngÜ©i ÇËp
mà thÜa viŒc làm.
* ñØng thÃy núi chê non, thÃy con lÜÖn ng¡n låi chê
tråch dài.
* ñÜ®c mùa ch§ phø môn khoai, Ç‰n næm Thân
DÆu lÃy ai bån cùng.
[Thân, DÆu (1884, 1885) là hai næm mÃt mùa, dân phäi æn môn æn
khoai thay gåo].

* ñÜ©ng mòn, nhân ngãi không mòn; ª sao cho
Ç¥ng vuông tròn trÜ§c sau.
* Ép dÀu ép m« ai n« ép duyên.
* Gà cùng m¶t mË ch§ hoài Çá nhau.
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* Gà khôn gà ch£ng ÇÈ lang, gái khôn gái ch£ng
bÕ làng gái Çi.
* Gái chính chuyên ch£ng lÃy hai chÒng.
* Gái khôn tránh khÕi Çò ÇÜa, trai khôn tránh khÕi v®
thØa ngÜ©i ta.
* GÀn m¿c thì Çen, gÀn Çèn thì sáng.
* Giàu Çâu nh»ng kÈ ngû trÜa, sang Çâu nh»ng kÈ
say sÜa tÓi ngày.
* Giàu mà ngÓc ngh‰ch ngu si, nghéo mà bi‰t cÆu
bi‰t dì còn hÖn.
* Giàu thì tr» cûa tr» tiŠn, nghèo thì tích ÇÙc Ç‹ Çành
cho con.
* GiÃy rách phäi gi» lÃy lŠ.
* Giúp nhau khi khó m§i hay, nói chi tÓt ÇËp nh»ng
ngày Ãm no.
* Gi» hi‰u Çåo cho tròn m¶t ti‰t, th©i suy ra træm n‰t
ÇŠu nên.
* Hãy t¿ giúp mình, tr©i së giúp cho.
(ViŒt-hóa tøc ng» Pháp:"Aide toi, le ciel t'aidera ").
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* Hãy uÓn lÜ«i bäy lÀn trÜ§c khi nói.
(ViŒt-hóa tøc ng» Pháp: "Il faut tourner la langue sept fois avant de
parler ").

* HÍ thÜÖng thì thÜÖng cho trót.
* H†c khôn Çi lính, h†c tính Çi buôn.
* Hút xách là chuyŒn ch£ng lành, trâu bò vÜ©n
ru¶ng hóa thành khói mây.
* KÈ có nhân mÜ©i phÀn ch£ng khó.
* Khéo æn thì no, khéo n¢m co thì Ãm.
* Khó nghèo cÃy mÜ§n g¥t thuê, lÃy công Ç°i cûa
ch§ hŠ løy ai.
* Khôn cho ngÜ©i ta dái, dåi cho ngÜ©i ta thÜÖng,
dª dª ÜÖng ÜÖng cho ngÜ©i ta ghét.
* Khôn nghŠ c© båc là khôn dåi, dåi chÓn væn
chÜÖng Ãy dåi khôn.
(ThÖ cûa Tú XÜÖng)

* Khôn ngoan ch£ng låi thÆt thà, lÜ©ng thæng, tráo
ÇÃu ch£ng qua Çong ÇÀy.
(Ch» khôn ngoan trong câu này có š nghïa là gian trá. Thæng và ÇÃu
là hai døng cø Ço lÜÖng ngày xÜa).
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* Khôn ngoan ÇÓi Çáp ngÜ©i ngoài, gà cùng m¶t
mË ch§ hoài Çá nhau.
* Khôn quäng Çåi, dåi tham lam.
* Không ai khen Çám cÜ§i, không ai cÜ©i Çám ma.
* Không æn cÛng Ç‹ cÀm tay, bi‰t khi mô Çói, bi‰t
ngày nào no.
* Không có cá thì lÃy rau má làm tr†ng.
* Ki‰m nÖi cha thäo mË hiŠn, gºi thân khuya sớm,
båc tiŠn ÇØng ham.
* Làm anh làm ä, phäi ngä m¥t lên.
* Làm khi lành Ç‹ dành khi Çau.
* Làm lúc trÈ Ç‹ khÕe lúc già.
* Làm ngÜ©i h»u tº h»u sinh, sÓng lo xÙng phÆn,
thác dành ti‰ng thÖm.
* Làm ngÜ©i phäi bi‰t Ç¡n Ço, phäi cân n¥ng nhË,
phäi dò cån sâu.
* Làm ru¶ng phäi có trâu, làm giÀu (giàu) phäi có
v®.
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* Làm trai cho Çáng nên trai, ÇØng lo mu¶n v®, ch§
phiŠn mu¶n con.
* Làm trai cho Çáng nên trai; xuÓng Çông, Çông tïnh;
lên Çoài, Çoài tan.
* Làm trai gi» tr†n ba giŠng: thäo thân, ngay chúa,
v® hiŠn ch§ vong. (vong : quên)
* Làm trai quy‰t chí tang bÒng, sao cho tÕ m¥t anh
hùng m§i nên.
* LÃy chÒng cho Çáng tÃm chÒng, bÕ công trang
Çi‹m má hÒng ræng Çen.
* LÃy chÒng khó ª làng hÖn lÃy chÒng sang xa xÙ.
* LÃy chÒng thì phäi theo chÒng, ÇØng quen thói cÛ
cha ông nhà mình.
* LÃy con xem må, lÃy gái goá xem Ç©i chÒng
trÜ§c.
* LÃy cûa che thân, không ai lÃy thân che cûa.
* LÃy kÈ chê chÒng, ch§ lÃy kÈ chÒng chê.
* LÃy v® xem tông, lÃy chÒng xem giÓng.
* LiŒu mà th© mË kính cha, ÇØng ti‰ng n¥ng nhË,
ngÜ©i ta chê cÜ©i.
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* LiŒu cÖm g¡p m¡m.
* L©i nói ch£ng mÃt tiŠn mua, l¿a l©i mà nói cho vØa
lòng nhau.
* L©i nói phäi có ngÜ©i nghe, ch£ng phäi thuyŠn bè
månh chÓng là hÖn.
* MÃt lòng trÜ§c, ÇÜ®c lòng sau.
* MË cha nhÜ nÜ§c nhÜ mây, làm con phäi ª cho
tày lòng son.
* MË già quš l¡m ai Öi, b§t æn b§t ngû mà nuôi mË
già.
* Mèo lành ª mä bao gi©, gái ngoan ai có bày ra
ngoài ÇÜ©ng.
* MŠm thì n¡n, r¡n thì buông.
* M¶t câu nói ngay b¢ng æn chay cä tháng.
* M¶t cây làm ch£ng nên non, ba cây chøm låi
thành hòn núi cao.
* M¶t ch» nên thÀy, m¶t ngày nên nghïa.
* M¶t ÇiŠu nói dÓi sám hÓi bäy ngày.
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* M¶t kho vàng không b¢ng m¶t nang ch».
* M¶t lòng th© mË kính cha, cho tròn ch» hi‰u m§i là
Çåo con.
* M¶t nghŠ cho chín hÖn chín mÜ©i nghŠ.
* M¶t nghi b¢ng mÜ©i ng©, m¶t ng© b¢ng mÜ©i t¶i.
* M¶t nø cÜ©i b¢ng mÜ©i thang thuÓc b°.
* M¶t quan mua ngÜ©i, mÜ©i quan mua n‰t.
* M¶t s¿ nhÎn, chín s¿ lành.
* Mua thÎt ch§ mua thÎt mông; lÃy chÒng ch§ lÃy dª
ông dª th¢ng.
* Mua thÎt thì ch†n mi‰ng mông, lÃy chÒng thì ch†n
con tông nhà nòi.
* Mua trâu ch†n nái, cÜ§i gái ch†n dòng.
* Mua trâu xem vó, lÃy v® xem tông.
* MuÓn bi‰t phäi hÕi, muÓn giÕi phäi h†c.
* MuÓn no thì phäi chæm làm, m¶t h¶t thóc vàng,
chín h¶t mÒ hôi.
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* MuÓn sang thì b¡c cÀu kiŠu, muÓn con hay ch»
phäi yêu kính thÃy.
* Nghèo trÈ ch§ v¶i lo, giàu trÈ ch§ v¶i mØng.
* Ng†c kia giÛa mãi cÛng tròn, s¡t kia giÛa mãi
cÛng thành nên kim.
* Ng¿a chåy có bÀy, chim bay có bån.
* NgÜ©i không h†c nhÜ ng†c không mài.
* NgÜ©i làm ra cûa, cûa không làm ra ngÜ©i.
* NgÜ©i mà không h†c khác gì Çi Çêm.
* NgÜ©i mà vô lÍ khác gì loài thú hoang.
* NgÜ©i ta h»u tº h»u sanh, sÓng lo xÙng phÆn, thác
dành ti‰ng thÖm.
* Nhà có ngåch, vách có tai.
* NhÎn nhau m¶t ti‰ng cho xong, ai s® chi mình,
mình s® chi ai.
* Nh»ng ngÜ©i c© båc say mê, vong gia thÃt th° kÈ
chê ngÜ©i cÜ©i.
* Nh»ng ngÜ©i hi‰u ÇÍ trung kiên, vÈ vang tiên t°
thÖm danh h† hàng.
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* Nh»ng ngÜ©i h»u thûy vô chung, là ngÜ©i tŒ båc
tin dùng làm chi.
* Nh»ng ngÜ©i ích quÓc l®i dân, ti‰ng tæm lØng lÅy
gÀn xa nh§ Ç©i.
* Nh»ng ngÜ©i tính n‰t thÆt thà, Çi Çâu cÛng ÇÜ®c
ngÜ©i ta tin dùng.
* Nói chín mà làm nên mÜ©i, nói mÜ©i làm chín kÈ
cÜ©i ngÜ©i chê.
* Nói có sách, mách có chÙng.
* Nói là båc, im l¥ng là vàng.
* Nói l©i phäi gi» lÃy l©i, ÇØng nhÜ con bÜ§m, ÇÆu rÒi
låi bay.
* NÒi ÇÒng úp vung ÇÒng, nÒi ÇÃt úp vung ÇÃt.
* NÒi tròn úp vung tròn, nÒi méo úp vung méo.
* NÜ§c có nguÒn, cây có gÓc, ngÜ©i có t° tiên, ông
bà, cha mË.
* NÜ§c còn quyŒn cát nên doi, huÓng chi ta ch£ng
tài bÒi cho nhau.
* Oán thù nên giäi, không nên k‰t.
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* –m Çau chåy ch»a thuÓc thang, ÇØng nghe thÀy
bói, mua vàng cúng ma.
* Ÿ cho có ÇÙc có nhân, m§i mong Ç©i trÎ ÇÜ®c æn
l¶c Tr©i.
(Dåy con ª cho có hi‰u. NguyÍn Träi. Câu 3 và 4).

* Ÿ ch†n nÖi, chÖi ch†n bån.
* Ÿ Ç©i muÓn ÇÜ®c ti‰ng khen, "i, t© " Çi h†c Çua
chen v§i ngÜ©i.
* Ÿ hiŠn thì låi g¥p lành.
(ViŒt-hóa tøc ng» Trung Hoa: "Tích thiŒn phùng thiŒn " ).

* Ÿ lành thì låi g¥p lành, ª ác g¥p ác, rành rành
ch£ng sai.
* ÷n trä, nghïa ÇŠn.
* PhÆn gái tÙ ÇÙc vËn tuyŠn; công, dung, ngôn,
hånh gi» gìn ch§ quên.
* Phóng lao thì phäi theo lao.
* Phòng bŒnh hÖn ch»a bŒnh.
* Phù thûy, thÀy bói, lái trâu, nghe ba ngÜ©i Çó, m¶t
xu không còn.
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* Ra Çi mË Çã d¥n dò, chanh chua mua lÃy, ng†t
bòng ch§ mua.
* Ra tay t‰-Ç¶ v§t ngÜ©i trÀm luân.
* Sang Çâu nh»ng kÈ say sÜa tÓi ngày.
* Siêng h†c thì hay, siêng cày thì có.
* Sông sâu ch§ l¶i, Çò ÇÀy ch§ qua.
* SÓng Çøc sao b¢ng thác trong.
* Ta vŠ ta t¡m ao ta, dù trong dù Çøc ao nhà vÅn
hÖn.
* Tay làm hàm nhai, tay quai miŒng trŒ.
* Tha lÀm hÖn gi‰t lÀm.
* Thà r¢ng æn cá liŒt xuôi, còn hÖn lÃy khách có Çuôi
trên ÇÀu.
(cá liŒt xuôi : loåi cá có nhiŠu xÜÖng, rÈ tiŠn; khách : ngÜ©i Trung Hoa.
DÜ§i th©i nhà Thanh thÓng trÎ nÜ§c Trung Hoa, ngÜ©i Trung Hoa Ç‹ tóc
bím dài. Dân chúng ViŒt Nam g†i chùm tóc bím là Çuôi sam hay Çuôi
chu¶t. Sau cu¶c cách mång Tân H®i (1911) tøc Ç‹ tóc bím m§i bãi
bÕ).

* Thà r¢ng ch‰t trÈ còn hÖn làm lë chÒng ngÜ©i.
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* Thà r¢ng làm lë thÙ mÜ©i, còn hÖn làm chánh
nh»ng ngÜ©i ÇÀn ngu.
* Thà vô s¿ mà æn cÖm hÄm, còn hÖn Çeo bŒnh
mà uÓng sâm nhung.
* Thäo thÖm sau trÜ§c nhÎn nhÜ©ng, nhÜ©ng anh
nhÜ©ng chÎ, låi nhÜ©ng ngÜ©i trên.
* Th¡ng không kiêu, båi không nän.
* Thân th‹ có khÕe månh thì tâm hÒn m§i minh
mÅn.
* Th‰ gian m¶t v® m¶t chÒng, ch£ng nhÜ vua b‰p
hai ông m¶t bà.
* Thì gi© là vàng båc.
* ThiŒt vàng thº lºa thº than, chuông kêu thº ti‰ng,
ngÜ©i ngoan thº l©i.
* Th© cha kính mË h‰t lòng, Ãy là ch» hi‰u dåy trong
luân thÜ©ng.
* ThØa tiŠn thì Çem Çi cho, ch§ nghe thÀy bói thêm
lo thêm phiŠn.
* ThÜÖng cho roi cho v†t, ghét cho ng†t cho bùi.
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* ThÜÖng ngÜ©i Çày Ç†a tÃm thân, ch§ nên ngÜ®c
Çãi lòng nhân m§i là.
* ThÜÖng ngÜ©i nhÜ th‹ thÜÖng thân.
* ThÜÖng thì thÜÖng cho trót, vót thì vót cho tròn.
* TiŠn buôn, tiŠn bán ra cºa ra nhà; tiŠn c©, tiŠn båc
thì ra ngoài ÇÜ©ng.
* Ti‰ng chào cao hÖn mâm c‡.
* Tìm nÖi có ÇÙc gªi thân, tìm nÖi có nhân gªi cûa.
* Tin nhau buôn bán cùng nhau; thiŒt hÖn, hÖn thiŒt,
trÜ§c sau nhÜ nh©i (nhÜ l©i).
* Tôi trung không th© hai chúa, gái chính chuyên chÌ
có m¶t chÒng.
* T¶i l‡i l§n nhÃt cûa Ç©i ngÜ©i là t¶i bÃt hi‰u.
* TÓt danh hÖn lành áo.
* TÓt g‡ hÖn tÓt nÜ§c sÖn.
* Trách mình trÜ§c, trách ngÜ©i sau.
* Trai næm thê bäy thi‰p, gái chính chuyên m¶t
chÒng.
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* Trai tân, gái tân thì chÖi, tránh nÖi có v®, xa nÖi có
chÒng.
* Tránh voi ch£ng xÃu m¥t nào.
* Træm næm bia Çá cÛng mòn, ngàn næm bia miŒng
vÅn còn trÖ trÖ.
* Trâu ch‰t Ç‹ da, ngÜ©i ta ch‰t Ç‹ ti‰ng.
* Trâu ÇÒng nào æn cÕ ÇÒng nÃy.
* TrÈ trÒng na, già trÒng chuÓi.
* Trót sinh ra th©i phäi có cái chi chi, không lë tiêu
lÜng ba vån sáu.
(cái chi chi : công danh s¿ nghiŒp. Hai câu thÖ này cûa NguyÍn
Công TrÙ ).

* Trông b¢ng m¡t ch§ b¡t b¢ng tay.
* TrÒng trÀu thì phäi khai mÜÖng; làm trai hai v®, phäi
thÜÖng cho ÇŠu.
* TrÜ§c bi‰t làm nàng dâu, sau m§i ra mË chÒng.
* Tu Çâu cho b¢ng tu nhà, th© cha, kính mË Ãy là
chân tu.
* Tu là cõi phúc, tình là dây oan.
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* Tu thân rÒi m§i tŠ gia, lòng ngay nói thÆt gian tà
m¥c ai.
* UÓn cây tØ thuª còn non, dåy con tØ thuª con còn
thÖ ngây.
* UÓng nÜ§c nh§ nguÒn.
* Vay chín thì phäi trä mÜ©i, phòng khi thi‰u thÓn có
ngÜ©i cho vay.
* Ví dù con phÜ®ng bay qua, mË nói con gà, con
cÛng nói theo.
* VÎ tình, vÎ nghïa, không ai vÎ dïa xôi ÇÀy.
* XÃu ngÜ©i, ÇËp n‰t còn hÖn ÇËp ngÜ©i.
* Xin ÇØng thÃy qu‰, phø hÜÖng; qu‰ già qu‰ røi,
hÜÖng trÀm thÖm xa.

2) LÎch sº
* ˆn sung n¢m gÓc cây sung, lÃy chÒng thì lÃy, n¢m
chung không n¢m.
[Theo Ðng LuÆn trong cuÓn Ca dao xÙ Hu‰ thì dân chúng Hu‰ ÇÜ®c
nghe câu này trong th©i gian Phan B¶i Châu bÎ Pháp quän thúc tåi Hu
‰ (1925-1940); câu này nói lên hoàn cänh và tâm tÜ cûa Phan B¶i
Châu].
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* ChiŠu chiŠu låi nh§ chiŠu chiŠu, nh§ ngÜ©i quân
tº khæn ÇiŠu v¡t vai.
[ñây là câu thÜÖng nh§ HÒng Bäo cûa TÜÖng An QuÆn Công. Ông ta
là thÀy dåy cÛ cûa HÒng Bào. HÒng Bäo là con trÜªng, T¿ ñÙc là con
thÙ hai, nhÜng låi là con v® chính (bà TØ DÛ) cûa vua ThiŒu TrÎ. HÒng
Bäo âm mÜu làm phän, bÎ b¡t bÕ ngøc, rÒi ch‰t trong ngøc ].

* 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).

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

* G¥p th©i th‰, th‰ th©i phäi th‰.
(M¶t câu ÇÓi Çáp cûa danh sï Ngô Th©i NhiŒm v§i ñ¥ng TrÀn ThÜ©ng.
ñ¥ng TrÀn ThÜ©ng xÜ§ng:
"Ai công hÀu, ai khanh tÜ§ng;
"Trong trÀn ai; ai dÍ bi‰t ai."

Ngô Th©i NhiŒm Çáp:
"Th‰ Chi‰n QuÓc, th‰ Xuân Thu;
" G¥p th©i th‰, th‰ th©i phäi th‰ " ).

* 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 ).

* Khô héo lá gan cây ÇÌnh Ng¿, ÇÀy vÖi gi†t lŒ nÜ§c
sông HÜÖng.
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(Dân chúng Hu‰ cäm thÜÖng TrÀn Cao Vân và các ngÜ©i theo TrÀn
Cao Vân âm mÜu chÓng Pháp bÎ hành quy‰t ).

* Låy Tr©i cho chóng gió nÒm, cho thuyŠn chúa
NguyÍn giong buÒm th£ng ra.
[ñ©i vua Cänh ThÎnh (Tây SÖn), Bùi ñ¡c Tuyên chuyên quyŠn, khi‰n
dân chúng cÀu mong cho có gió nÒm cho thuyŠn chúa NguyÍn ti‰n
ra chi‰m låi ÇÃt ThuÆn Hóa].

* LÀn theo dÃu thÕ non Çoài, miÍn phò Ç¥ng chúa,
Çám nài chi công.
(Pháp Çánh chi‰m kinh Çô Hu‰. Tôn ThÃt Thuy‰t phò vua Hàm Nghi ra
Tân Sª, mÜu viŒc chÓng Pháp).

* M¶t nhà hai chû không hòa, hai vua m¶t nÜ§c ¡t
là không yên.
(Pháp dánh chi‰m kinh Çô Hu‰, vua Hàm Nghi kháng chi‰n chÓng
Pháp, vua ñÒng Khánh lên ngôi).

* M¶t nhà sinh Ç¥ng ba vua: vua còn , vua mÃt, vua
thua chåy dài.
(Vua Tự ñÙc không có con, nuôi ba ngÜ©i cháu làm con nuôi: Døc
ñÙc, Ki‰n PhÜ§c và Hàm Nghi).

* NgÅm xem th‰ s¿ mà rÀu, ª gi»a ñÒng Khánh hai
ÇÀu Hàm Nghi.
(Vua Hàm Nghi kháng chi‰n, vua ñÒng Khánh lên ngôi).

* Ngó lên trên tháp Cánh Tiên, cäm thÜÖng quan
HÆu thû thiŠng ba næm.
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[thû thiŠng : thû thành; Quan HÆu : HÆu Quân Võ Tánh. S¿ tích Võ
Tánh cÓ thû thành Cánh Tiên (thành Qui NhÖn)].

* NgÒi buÒn nh§ chúa ta xÜa, Long Xuyên hÆn cÛ
bao gi© cho nguôi.
(H† NguyÍn bÎ Tây SÖn b¡t ª Long Xuyên, m¶t mình NguyÍn Ánh trÓn
thoát ÇÜ®c).

* NÜ§c sông Bác V†ng xanh xanh, nh§ Ön khai quÓc
NguyÍn Væn Thành ngày xÜa.
(Bác V†ng : quê hÜÖng cûa vÎ công thÀn khai quÓc NguyÍn Væn
Thành).

* Phá Tam Giang ngày rày Çã cån, truông Nhà HÒ,
N¶i Tán cÃm nghiêm.
[ngày rày : ngày nay. N¶i Tán là NguyÍn Khoa ñæng. Næm 1722, chúa
NguyÍn Phúc Châu phong cho NguyÍn Khao ñæng chÙc N¶i Tán và
giao cho ông nhiŒm-vø Çánh dËp b†n gi¥c cÜ§p ª truông nhà HÒ,
làng HÒ Xã. (ViŒt Sº ñàng Trong cûa Phan Khoang. Trang 169, Nhà
xuÃt bän Væn H†c, 2000)].

* SÓ Çâu có sÓ lå lùng, con vua mà lÃy hai chÒng
làm vua.
[TÜÖng truyŠn công chúa Ng†c Bình con vua Lê Hi‹n Tôn có hai Ç©i
chÒng: vua Cänh ThÎnh (NguyÍn Quang Toän), vua Gia Long (NguyÍn
Ánh)]

* Ti‰c thay cây qu‰ gi»a rØng, Ç‹ cho th¢ng Mán th
¢ng MÜ©ng nó leo.
(S¿ tích HuyŠn Trân Công chúa ).
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* Ti‰c thay håt gåo tám xoan, th°i nÒi ÇÒng Çi‰u, låi
chan nÜ§c cà.
(S¿ tích HuyŠn Trân Công chúa và tÜ§ng TrÀn Kh¡c Chung).

* Ti‰c thay h¶t gåo tr¡ng ngÀn, Çã vò nÜ§c Çøc låi
vÀn lºa rÖm.
(S¿ tích HuyŠn Trân Công Chúa và tÜ§ng TrÀn Kh¡c Chung ).

* Trách ngÜ©i quân tº båc tình, chÖi hoa rÒi låi bÈ
cành bán rao.
(TrÀn Cänh lÃy Lš Chiêu hoàng hậu, phong làm Chiêu Thánh hoàng
hÆu; m¶t th©i gian sau giáng xuÓng làm công chúa, rÒi gä cho Lê
Phø TrÀn).

* Vì Çâu nông n‡i nÜ§c này, chùa Tiên v¡ng vÈ t§
thÀy xa nhau.
[Chùa Tiên là chùa Kim Tiên, ª gÀn Nam Giao (Hu‰). Chùa Tiên do
chúa TrÎnh Tráng tÙc là Thanh ñô VÜÖng (1623-1657) xây d¿ng trong
th©i kÿ chúa TrÎnh chi‰m ÇÃt ThuÆn Hóa. Khi chúa NguyÍn tái chi‰m
ÇÃt ThuÆn Hóa, quân TrÎnh dÒn binh ª chùa Kim Tiên, rÒi kéo quân trª
về ÇÃt B¡c, Ç‹ låi ngôi chùa Kim Tiên v¡ng vÈ. (Tham chi‰u: CÓ Çô
Hu‰. Trang 151, tác giä Thái Væn Ki‹m. Nhà Væn Hóa - B¶ QuÓc Gia
Giáo Døc xuÃt bän, Sài Gòn, 1960 )].

3) QuÓc gia, xã h¶i
* BÀu Öi thÜÖng lÃy bí cùng, tuy r¢ng khác giÓng
nhÜng chung m¶t giàn.
* Gi¥c Ç‰n nhà, Çàn bà cÛng Çánh.
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* 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 ÇÀy thì hÖn.
* Trung v§i nÜ§c, hi‰u v§i dân.

4) Phong tøc, tÆp quán
* ˆn cÜ§i ch£ng tày låi m¥t.
(låi m¥t : theo tøc lŒ xÜa, sau ngày rÜ§c dâu, c¥p v® chÒng m§i cÜ§i
phäi trª vŠ thæm gia Çình bên v®).

* Ba næm hai bäy tháng chàng Öi, mÒ kia xanh cÕ,
thi‰p Çi lÃy chÒng !
[Theo tøc lŒ ngày xÜa thì sau 3 næm chÒng ch‰t, ngÜ§i v® m§i ÇÜ®c
tái giá. Hai bäy tháng tÙc là 27 tháng. 27 tháng c¶ng v§i 9 tháng
trong bøng mË là Çû 36 tháng, tÙc là 3 næm. ( 27th + 9th = 36 tháng
= 3 næm)].

* BÓc mä kiêng ngày trùng tang.
* Cao nÃm Ãm mÒ.
* CÆu ch‰t, m® ra ngÜ©i dÜng; chú mà có ch‰t,
thím ÇØng lÃy ai.
* Cha mË Ç¥t Çâu con ngÒi Çó.
* ChÒng cô, v® cÆu, chÒng dì, trong ba ngÜ©i Ãy ch
‰t thì không tang.
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* Ch® có lŠ, quê có thói.
* ChuÒng l®n hÜ§ng Çông, th° công hÜ§ng b¡c.
* Con cô con cÆu thì xa, con chú con bác thÆt là
anh em.
* CÜ§i v® xem tu°i Çàn bà, làm nhà xem tu°i Çàn
ông.
* Dâu là con, r‹ là khách.
* Dù ai buôn bán b¶n bŠ, mÒng mÜ©i tháng tám
nh§ vŠ t‰ trâu.
(Ngày xÜa, làng An Häi, tÌnh Quäng Nam có lÍ h¶i t‰ trâu vào ngày
mÒng mÜ©i tháng tám Âm lÎch h¢ng næm. Nhà nông ch†n m¶t con
trâu to l§n, khÕe månh Ç‹ t‰; sau bu°i t‰ thä trâu ra, không làm thÎt
nhÜ lÍ h¶i cûa các dân t¶c thi‹u sÓ miŠn núi).

* ñ©i trÜ§c Ç¡p nÃm, Ç©i sau Ãm mÒ.
* ñÜa ÇÛa ghét næm, ÇÜa tæm ghét Ç©i.
* Gái hÖn hai, trai hÖn m¶t.
(Quan niŒm tÓt trong viŒc cÜ§i gä cho con cai ngày xÜa).

* Láng giŠng còn Ç‹ ba ngày, chÒng cô v® cÆu
nºa ngày cÛng không.
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* MË già không có con trai thì có cháu trai, thân anh
phÆn r‹, ÇÙng ngoài ngó vô.
* MÒng m¶t chÖi nhà, mÒng hai chÖi ch®, mÒng ba
chÖi Çình.
(ˆn chÖi trong ba ngày T‰t).

* MÒng m¶t T‰t nhà cha mË, mÒng hai T‰t nhà v®,
mÒng ba T‰t nhà thÀy.
(Tøc lŒ trong ba ngày T‰t: ngày mÒng m¶t Ç‰n chúc T‰t cha me
chÒng, mÒng hai chúc T‰t cha mË v®, mÒng ba chúc T‰t thÀy giáo).

* M¶t mi‰ng gi»a làng, b¢ng m¶t sàng xó b‰p.
* M¶t træm cái gi‡, Ç° ÇÀu trÜªng nam.
* Mi‰ng trÀu là ÇÀu câu chuyŒn.
* Nuôi l®n thì phäi v§t bèo, lÃy chÒng thì phäi n¶p
cheo cho làng.
* ÷n vua ÇÜ®c giÃy vàng, Ön làng ÇÜ®c giÃy tr¡ng.
* Phép vua thua lŒ làng.
* SÓng vŠ mÒ vŠ mä, ch£ng ai sÓng vŠ cä bát cÖm.
* TriŠu Çình døng tÜ§c, làng xóm døng xÌ.
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(xÌ : l§n tu°i. TriŠu Çình dùng ngÜ©i có chÙc tÜ§c, làng xóm tr†ng døng
ngÜ©i cao tu°i).

5) Tín ngÜ«ng
* Có cúng có lành, có kiêng có thiêng.
* Cúng quanh næm không b¢ng r¢m tháng bäy.
* ñÃt có Th° Công, sông có Hà Bá.
* LÍ PhÆt quanh næm không b¢ng ngày r¢m tháng
giêng.
* M¶t mi‰ng l¶c Thánh b¢ng gánh l¶c trÀn.
* R¢m tháng giêng, ai siêng thì cúng; r¢m tháng
mÜ©i, mÜ©i ngÜ©i mÜ©i cúng.

6) Gia Çình, gia t¶c
* Anh em gi†t máu xÈ Çôi.
* Anh em là ru¶t là rà, v® chÒng nhÜ áo c°i ra là rÒi.
* Anh em nhÜ th‹ tay chân, anh em hòa thuÆn hai
thân vui vÀy.
* Anh em nhÜ tre cùng khóm.
* C¡t dây bÀu dây bí, ch£ng ai n« c¡t dây chÎ dây
em.
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* Ch‰t cha còn chú, sÄy mË bú dì.
* ChÎ em dâu nhÜ bÀu nÜ§c lã.
* ChÎ em gái nhÜ trái bÀu non.
* ChÎ em gái nhÜ trái cau non.
* ChÎ ngã em nâng.
* Cha làm sao, con bào hao làm vÆy.
(bào hao : b¡t chÜ§c).

* Cha mË giàu con có, cha mË khó con khôn.
* Cha mË hiŠn sinh con thäo.
* Cha mË ngoänh Çi con dåi, cha mË ngoänh låi
con khôn.
* 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
me k‹ tháng k‹ ngày.
* Cha sinh không b¢ng mË dÜ«ng.
* Cháu bà n¶i, t¶i bà ngoåi.
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* Ch£ng thà æn kh‰ æn sung, còn hÖn æn thÎt mà ª
chung v§i mË chÒng.
* ChÒng chung v® chå, ai khéo hÀu hå thì ÇÜ®c
chÒng riêng.
* Có cha có mË thì hÖn; không cha, không mË, nhÜ
Ç©n ÇÙt dây.
(Ç©n : cây Çàn).

* Có con phäi kh° vì con, có chÒng phäi gánh
giang sÖn nhà chÒng.
* Có con phäi kh° vì con, có chÒng phäi ngÆm bÒhòn Ç¡ng cay.
* Con cái khôn ngoan, vÈ vang cha mË.
* Con cháu làm dåi thì håi Ç‰n danh giá ông cha.
* Con ch£ng chê cha mË khó, chó ch£ng chê chû
nghèo.
* Con có cha nhÜ nhà có nóc.
* Con có må nhÜ thiên hå có vua.
* Con dåi cái mang.
[cái (tØ c‡) : mË]

* Con Çàn nhÜ tre Ãm bøi.
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* Con gái có ân hÖn con trai b¶i båc.
* Con gái nh© ÇÙc cha, con trai nh© ÇÙc mË.
* Con hÖn cha là nhà có phúc.
* Con hÜ bªi tåi cha dong, v® hÜ bªi tåi th¢ng
chÒng cä nghe.
* Con hÜ tåi mË, cháu hÜ tåi bà.
* Con là n®, v® là oan gia.
* Con lên ba cä nhà h†c nói.
* Con lên ba, con chÜªi, mË cÜ©i; con lên mÜ©i,
con chÜªi, mË khóc.
* Con mÃt cha æn cÖm v§i cá, con mÃt må träi lá
mà n¢m.
* Con út trút gia tài.
* Còn cha gót ÇÕ nhÜ sÖn, m¶t mai cha thác, gót
con Çen sì.
* Còn cha nhiŠu kÈ yêu vì, m¶t mai cha thác, ai thì
yêu con?
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* Còn mË, æn cÖm v§i cá; mÃt mË li‰m lá ÇÀu
ÇÜ©ng.
* Cô cÛng nhÜ cha, dì cÛng nhÜ mË.
* Công cha nhÜ núi Thái SÖn, nghïa mË nhÜ nÜ§c
trong nguÒn chäy ra.
* CÖm ch£ng lành canh ch£ng ngon, dù cho chín
Çøn mÜ©i trâu cÛng lìa.
* CÖm ch£ng ngon, Çông con cÛng h‰t.
* CÖm mË thì ngon, cÖm con thì Ç¡ng.
* CÖm v§i cá nhÜ må v§i con.
* Dåy con, dåy thuª còn thÖ; dây v®, dåy thuª ban
sÖ m§i vŠ.
* Dâu dâu, r‹ r‹ cÛng k‹ là con.
* Dâu d» mÃt bà con, chó d» mÃt láng giŠng.
* Dâu là con, r‹ là khách.
* Dâu vào nhà nhÜ gà vào r†.
* Dì ru¶t thÜÖng cháu nhÜ con; rûi mà không mË,
cháu còn cÆy trông.
64

* ñ¡ng cay cÛng th‹ ru¶t rà, ng†t ngào cho l¡m
cÛng là ngÜ©i dÜng.
* ñói lòng con, héo hon cha mË.
* ñ©i cha æn m¥n, Ç©i con khác nÜ§c.
* Em khôn cÛng là em chÎ, chÎ dåi cÛng là chÎ em.
* Em ngã chi nâng.
* Em thuÆn anh hòa là nhà có phúc.
* Gái có nghïa nhân hÖn nam nhân b¶i båc.
* Gió mùa thu mË ru con ngû, næm canh chÀy thÙc
Çû næm canh.
* H† chín Ç©i còn hÖn ngÜ©i dÜng.
* Máu loãng còn hÖn nÜ§c lã, chín Ç©i h† mË còn
hÖn ngÜ©i dÜng.
* MË dåy thì con khéo, cha dåy thì con khôn.
* MË Çánh m¶t træm roi không b¢ng cha ngæm m¶t
l©i.
* MË già nhÜ chuÓi ba hÜÖng, nhÜ xôi n‰p m¶t, nhÜ
ÇÜ©ng mía lau.
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* MÒ côi cha æn cÖm v§i cá, mÒ côi mË lót lá mà n
¢m.
* MÒ côi cha æn cÖm v§i cá, mÒ côi mË li‰m lá ÇÀu
ÇÜ©ng.
* M¶t gi†t máu Çào hÖn ao nÜ§c lã.
* M¶t mË nuôi ÇÜ®c mÜ©i con, mÜ©i con không nuôi
ÇÜ®c m¶t mË.
* M¶t ngÜ©i làm bÆy cä h† mang nhÖ.
* M¶t ngÜ©i làm quan, cä h† ÇÜ®c nh©.
* M¶t ngÜ©i nhà b¢ng ba ngÜ©i mÜ§n.
* Nâng niu, bú m§m Çêm ngày, công cha nghïa
mË coi tÀy b¢ng non.
* Nhà nghèo m§i hay con thäo.
* NhÃt mË, nhì cha, thÙ ba bà ngoåi.
* Ru¶ng sâu trâu nái không b¢ng con gái ÇÀu lòng.
(Ao sâu l®n nái không b¢ng con gái ÇÀu lòng).
* SÄy cha còn anh.
* SÄy cha còn chú, sÄy mË bú dì.
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* Sinh con ai dÍ sinh lòng, sinh con ai ch£ng vun
trÒng cho con.
* Trai làm chi, gái làm chi; con nào có nghïa, có
nghì thì hÖn.
* TrÒng cây ai nõ muÓn cây xanh; cha mË sinh
thành, ai nõ muÓn con nên.

7) Hi‰u thäo
* Ai bÜng cau trÀu t§i Çó, chÎu khó Çem vŠ; em
Çang theo chân thÀy gót mË cho tr†n bŠ hi‰u trung.
* Ba ÇÒng m¶t khúc cá buôi, cÛng mua cho Ç¥ng
Ç‹ nuôi mË già.
* Bao gi© cá gáy hóa rÒng, ÇŠn Ön cha mË ¤m
bÒng ngày xÜa.
(Cá gáy vÜ®t VÛ Môn hóa thành rÒng. Cá gáy tiêu bi‹u cho ngÜ©i
h†c trò, hóa rÒng là thi Ç‡, ra làm quan).

* Bùi ngùi nh§ mË thuª xÜa, miŒng nhai cÖm búng,
lÜ«i lØa cá xÜÖng. (NgÒi buÒn nh§ mË thuª xÜa, miŒng
nhai cÖm búng, lÜ«i lØa cá xÜÖng).
* Cha mË ª tÃm lŠu tranh, s§m thæm tÓi vi‰ng m§i
Çành då con.
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* Ch£ng thà thÃt nghïa v§i chÒng, không th‹ bÕ mË
n¢m không m¶t mình.
* ChiŠu chiŠu ngó ngÜ®c ngó xuôi, ngó không thÃy
mË ngùi ngùi nh§ thÜÖng.
* ChiŠu chiŠu ra ÇÙng ngõ sau, ngó vŠ quê mË ru¶t
Çau chín chiŠu.
(ngõ : cºa. Ti‰ng miŠn B¡c: ngõ là con ÇÜ©ng nhÕ hËp).

* ChiŠu chiŠu xách giÕ hái rau, ngó lên mä mË, ru¶t
Çau nhÜ dÀn.
* Có con mà gä chÒng gÀn, có bát canh cÀn nó
cÛng Çem cho.
* Có con mà gä chÒng gÀn, nºa Çêm ÇÓt ÇuÓc
mang phÀn cho cha.
* ñèn lÜu ly nºa bÃc, nºa dÀu; nºa thÜÖng cha mË,
nºa sÀu nhân duyên.
* ñêm Çêm thÃy ng†n ÇŠn tr©i, cÀu cho cha mË
sÓng Ç©i v§i con.
* ñói lòng æn bát cháo môn, Ç‹ cÖm nuôi mË cho
tròn hi‰u trung.
* ñói lòng æn trái chà-là, Ç‹ cÖm nuôi mË, mË già y
‰u ræng.
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* Lên chùa thÃy PhÆt muÓn tu, vŠ nhà thÃy mË công
phu chÜa ÇŠn.
* MË Öi ÇØng Çánh con Çau, Ç‹ con b¡t Óc hái rau
mË nh©.
* Tôm càng l¶t vÕ bÕ Çuôi, giã gåo cho tr¡ng Ç‹
nuôi mË già.
* Tôm r¢n bóc vÕ bÕ Çuôi, gåo de An C¿u em nuôi
mË già.
* V£ng nghe ti‰ng vÎt kêu chiŠu, bâng khuâng nh§
mË, chín chiŠu ru¶t Çau.

8) V® chÒng
* Ai kêu, ai hú bên sông; mË kêu con då, có chÒng
phäi theo.
* Ba sinh hÜÖng lºa.
(Ba sinh tÙc là ba ki‰p: ki‰p hiŒn tåi, kiŠp trÜ§c và ki‰p sau. Nghïa
bóng: v® chÒng æn ª tÓt ÇËp v§i nhau trong ba ki‰p).

* BuÒn tØ trong då buÒn ra, buÒn anh ª båc, buÒn
cha mË nghèo.
* Cá thia quen chÆu, v® chÒng quen hÖi.
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* Cây Ça røng lá ÇÀy Çình, bao nhiêu lá røng thÜÖng
chÒng bÃy nhiêu.
* Chàng Öi phø thi‰p làm chi, thi‰p là cÖm ngu¶i Ç‹
khi Çói lòng.
* Chê chÒng trÜ§c Çánh Çau, g¥p chÒng sau Çánh
månh.
* ChiŠu ngÜ©i lÃy viŒc, chiŠu chÒng ÇÜ®c con.
* ChÒng cÀn v® kiŒm là tiên, chÒng æn v® hút là tiŠn
vÙt Çi.
* ChÒng cÀn v® kiŒm là tiên, ngông nghênh nhæng
nhít là tiŠn vÙt Çi.
* ChÒng dåi dÍ sai, chÒng khôn khó chiŠu.
* ChÒng ÇÀn dÍ khi‰n, chÒng khôn khó chiŠu.
* ChÒng già v® trÈ là tiên, v® già chÒng trÈ là duyên
n® nÀn.
* ChÒng già v® trÈ nâng niu, v® già chÒng trÈ nhiŠu
ÇiŠu Ç¡ng cay.
* ChÒng già v® trÈ nhÜ hoa, v® già chÒng trÈ nhÜ
ma låc mÒ.
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* ChÒng già v® trÈ thì xinh, v® già chÒng trÈ ra tình
chi em.
* ChÒng hiŠn dÍ khi‰n, chÒng khôn khó chiŠu.
* ChÒng khôn thì n°i cÖ ÇÒ, chÒng dåi thì phäi kh°
công nh†c nh¢n.
* ChÒng khôn v® Ç¥ng Çi giày, v® khôn chÒng Ç¥ng
ghe ngày cÆy trông.
[Ç¥ng : ÇÜ®c; ghe (tØ c°) : nhiŠu].

* ChÒng ngu dÍ sai, chÒng khôn khó chiŠu.
* ChÒng sang Çi võng ÇÀu rÒng, chÒng hèn gánh
n¥ng Çè cong lÜng gÀy.
* ChÒng ta áo rách ta thÜÖng, chÒng ngÜ©i áo
gÃm, xông hÜÖng m¥c ngÜ©i.
* ChÒng thÃp mà lÃy v® cao, nhÜ Çôi ÇÛa lŒch ngó
sao cho vØa.
* ChÒng xÃu dÍ sai, chÒng ÇËp trai khó khi‰n.
* ChÒng yêu cái tóc nên gài, cái duyên nên ÇËp,
cái tài nên khôn.
* Có chÒng ch£ng ÇÜ®c Çi Çâu, có con ch£ng
ÇÜ®c ÇÙng lâu m¶t gi©.
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* Có chÒng mà ch£ng có con, khác nào hoa nª
trên non m¶t mình.
* Có chÒng nên phäi g¡ng công, nào ai xÜÖng s¡t,
da ÇÒng chi Çây.
* Có chÒng nhÜ ng¿a có cÜÖng; Ç¡ng cay phäi
chÎu, yêu thÜÖng ÇÜ®c nh©.
* Có ông chÒng siêng nhÜ có ông tiên nho nhÕ.
* Con cò l¥n l¶i b© sông, gánh gåo nuôi chÒng ti
‰ng khóc nÌ non.
* CÖm hÄm æn v§i cá kho, chÒng xÃu v® xÃu, æn no
vÅn gÀy.
* CÖm tr¡ng æn v§i chä chim, chÒng ÇËp v® ÇËp,
chÌ nhìn cÛng no.
* CÖm sôi b§t lºa, v® chºa b§t n¢m.
* Cûa chÒng công v®.
* Cûi chÈ dÍ nÃu, chÒng xÃu dÍ xài.
* Cûi khô dÍ nÃu, chÒng xÃu dÍ xài.
* Cûi tre dÍ nÃu, chÒng xÃu dÍ sai.
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* Dù mà nÜ§c th£m non xanh, theo nhau cho tr†n tº
sinh cÛng Çành.
* ñã r¢ng là nghïa v® chÒng, dÄu cho nghiêng núi,
cån sông ch£ng r©i.
* ñåo can thÜ©ng ch§ khá Ç°i thay, may làm nên
võng giá, rûi æn mày cÛng theo.
* ñây ÇÄy nhÜ gái rÅy chÒng.
* ñÈ con công tº khó nuôi, lÃy chÒng công tº làm
tôi suÓt Ç©i.
* ñêm n¢m nghï låi mà coi, lÃy chÒng Çánh båc
nhÜ voi phá nhà.
* ñi Çâu có v® có chÒng, Çói no cÛng chÎu, lånh
lùng cÛng cam.
* ñi mô cho thi‰p theo cùng, Çói no thi‰p chÎu, lånh
lùng thi‰p cam.
* ñói bøng chÒng, Çau lòng v®.
* ñói no có v® có chÒng; chia niêu, sÈ ÇÃu, Çau
lòng cÛng cam.
* ñôi ta là nghïa tao khang, xuÓng khe b¡t Óc, lên
ngàn hái rau.
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* ñôi ta nhÜ th‹ con t¢m, cùng æn m¶t lá, cùng n
¢m m¶t nong.
* ñÓn cây ai n« dÙt chÒi, Çåo chÒng nghïa v®, giÆn
rÒi låi thÜÖng.
* ñÙt tay m¶t chút còn Çau, huÓng chi nhÖn nghïa
lìa sao cho Çành.
* Gái khôn ngoan làm quan cho chÒng.
* Giàu nh© bån, sang nh© v®.
* H‰t dÀu Çèn cháy t§i tim, m¶t ngày gá nghïa cÛng
niŠm phu thê.
* Không thiêng cÛng th‹ Bøt nhà, dÀu khôn dÀu dåi
cÛng là chÒng em.
* Làm trai lÃy ÇÜ®c v® hiŠn, nhÜ cÀm ÇÒng tiŠn mua
ÇÜ®c cûa ngon.
* LÃy chÒng cÆn núi kŠ sông, nÜ§c không lo cån, cûi
không lo tìm.
* LÃy chÒng hay ch» nhÜ soi gÜÖng vàng.
* LÃy chÒng trà thuÓc là tiên, lÃy chÒng c© båc là
duyên n® nÀn.
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* LÃy nhau vì nghïa vì tình, Çói no không ngä, rách
lành không nghiêng.
* Lên non em cÛng lên theo, xuÓng thuyŠn em cÛng
deo theo mån thuyŠn.
* MË cha bú m§m nâng niu; t¶i tr©i Çành chÎu,
không yêu b¢ng chÒng.
* NÒi ÇÃt dÍ nÃu, chÒng xÃu dÍ sai.
* NÒi ÇÒng dÍ nÃu, chÒng xÃu dÍ sai.
* NÙa trôi sông ch£ng dÆp cÛng gãy, gái bÎ chÒng
rÅy không chÙng n† cÛng tÆt kia.
* Ÿ cho chung thûy vËn toàn, lên non lên dõi, xuÓng
thuyŠn xuÓng theo.
* Ớt nào là §t ch£ng cay, gái nào là gái ch£ng hay
ghen chÒng.
* PhÆn gái lÃy ÇÜ®c chÒng khôn, xem b¢ng cá vÜ®t
vÛ môn hóa rÒng.
* Qua Çình ngä nón trông Çình, Çình bao nhiêu ngói
thÜÖng chÒng bÃy nhiêu.
* Qua ÇÒng ghé ngó thæm ÇÒng, ÇÒng bao nhiêu
lúa thÜÖng chÒng bÃy nhiêu.
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* Râu tôm nÃu v§i ru¶t bÀu; chÒng chan v® húp, gÆt
ÇÀu khen ngon.
* RÜ®u say vì bªi men nÒng, v® mà bi‰t ª ¡t chÒng
phäi thÜÖng.
* Sông bao nhiêu nÜ§c cÛng vØa, trai bao nhiêu v®
cÛng chÜa hài lòng.
* 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.
* Thang mô cao b¢ng thang danh v†ng, nghïa mô
trong b¢ng nghïa chÒng con.
* ThÃy chÒng hiŠn xÕ chân vào l‡ mÛi.
* Theo nhau cho tr†n Çåo tr©i, dÅu mà không chi‰u
träi tÖi mà n¢m.
* Th‰ gian ÇÜ®c v® hÕng chÒng, có mô mà Ç¥ng
tiên rÒng cä hai.
* Thi‰p nhÜ cam quít bÜªi bòng, Ç¡ng the ngoài võ,
trong lòng ng†t thanh.
* Thi‰p xa chàng hái dâu quên giÕ, chàng xa thi‰p
c¡t cÕ quên liŠm.
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* ThuÆn v® thuÆn chÒng tát bi‹n ñông cÛng cån.
* ThuyŠn månh nh© lái, gái månh nh© chÒng.
* ThuyŠn theo lái nhÜ gái theo chÒng.
* ThÜÖng ai b¢ng n‡i thÜÖng con, nh§ ai b¢ng n‡i
gái son nh§ chÒng.
* ThÜÖng chÒng nÃu cháo le le, nÃu canh bông bí,
nÃu chè håt sen.
* ThÜÖng chÒng nên phäi g¡ng công, nào ai xÜÖng
s¡t da ÇÒng chi Çây.
* Tôi t§ xét công, v® chÒng xét nhân nghïa.
* Træm næm ai ch§ bÕ ai, chÌ thêu nên gÃm, s¡t mài
nên kim.
* Træm næm ghi tåc ch» ÇÒng, dù ai thêu phøng vë
rÒng m¥c ai.
* Træm næm lòng g¡n då ghi, nào ai thay nút Ç°i
khuy xin ÇØng.
* V® chÒng æn ª thuÆn hòa, dù æn cÖm m¡m v§i
cà cÛng ngon.
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* V® chÒng là nghïa tao khang, ai Öi ch§ nghï nh»ng
l©i thiŒt hÖn.

em.

* Vợ chồng là ruột là rà, anh em có cửa có nhà anh

* V® chÒng nay giÆn mai h©n, vào ra gác tía lÀu son
cÛng buÒn.
* V® chÒng nhÜ bát nÜ§c ÇÀy, trách ai nghiêng Ç°
Ç‹ sÀu tây cho mình.
* V® chÒng nhÜ ÇÛa có Çôi.
* V® chÒng sÓng gºi thÎt, ch‰t gºi xÜÖng.
* V® trÈ chÌ t° Çau lÜng.
* Xa gÀn gi» nghïa tao khang, ch§ ham quyŠn quš
mà då vàng xa nhau.
* Xa mình tr©i n¡ng nói mÜa, canh ba nói sáng, x‰
trÜa nói chiŠu.

9) Con trai, con gái, tình duyên
* Anh buÒn có chÓn thª than, em buÒn nhÜ ng†n
nhang tàn th¡p khuya.
* ˆn cÖm ba chén lÜng lÜng, uÓng nÜ§c cÀm
chØng Ç‹ då thÜÖng em.
78

* Bao gi© cån låch ñÒng Nai, nát chùa Thiên Mø,
m§i sai l©i nguyŠn.
* Bªi thÜÖng nên då m§i trông, không thÜÖng em Çã
lÃy chÒng còn chi.
* B»a æn có cá có canh, anh chÜa mát då b¢ng
anh thÃy nàng.
* Cách nhau m¶t bÙc rào thÜa; tay chùi nÜ§c m¡t,
tay ÇÜa mi‰ng trÀu.
* Cách sông cách núi cho cam, cách m¶t cái hói,
thi‰p chàng xa nhau.
* Ch£ng tham nhà ngói ba tòa; tham vì em thÃy mË
cha anh hiŠn.
* Ch£ng tham nhà ngói rung rinh, tham vì m¶t n‡i
miŒng xinh anh cÜ©i.
* Ch£ng tham ru¶ng cä ao liŠn, tham vì cái bút cái
nghiên anh ÇÒ.
* Ch£ng tham v¿a lúa anh ÇÀy, tham næm ba ch»
cho tÀy ngÜ©i ta.
* ChiŠu chiŠu, chim vÎt kêu chiŠu; bâng khuâng nh§
bån, chín chiŠu ru¶t Çau.
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* ChiŠu chiŠu én liŒng b© kênh, ‰ch kêu gi‰ng lånh,
th¡m tình Çôi ta.
* ChiŠu chiŠu g†t mÜ§p nÃu canh, thÃy anh qua låi
bÕ hành l¶n om.
* ChiŠu chiŠu mang giÕ hái dâu, hái dâu không hái,
nh§ câu ân tình.
* Chim bay cá l¶i tung tæng, bao gi© Çèn hiŒp v§i
træng m¶t nhà ?
* Chim bay vŠ núi vŠ non, cá kia vŠ v¿c, anh còn
Ç®i em.
* Chim chuyŠn nhành §t líu lo, sÀu ai nên n‡i Óm o
gÀy mòn.
* Cho anh m¶t mi‰ng trÀu vàng, mai sau anh trä
m¶t mâm trÀu ÇÀy.
* Chòng chành nhÜ nón không quai, nhÜ thuyŠn
không lái, nhÜ ai không chÒng.
* ChÓn Ü§c mÖ lÃt lÖ rÒi hÕng, nÖi tình c© låi ÇÜ®c
nhân duyên.
* Chuông già ÇÒng Çi‰u, chuông kêu; anh già l©i
nói, em xiêu tÃm lòng.
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* ChÜa quen, Çi låi cho quen, chÜa thÜÖng Çi låi vài
lÀn cho thÜÖng.
* ChÜa quen, Çi låi cho quen, tuy r¢ng cºa Çóng
mà then không cài.
* ChØng nào muÓi ng†t, chanh thanh; em Çây m§i
dám bÕ anh Çi lÃy chÒng.
* Có ai, thêm bÆn vì ai; không ai, giÜ©ng r¶ng chi‰u
dài dÍ xoay.
* Có chuôm cá m§i ª Çìa; thÃy em, anh m§i s§m
khuya chÓn này.
* Có trÀu, có vÕ, không vôi; có chæn, có chi‰u,
không ngÜ©i n¢m chung.
* Con gái khôn lÃy chÒng kh© dåi, nhÜ bông hoa lài
c¡m bãi cÙt trâu.
* Con gái phäi lÃy chÒng già, cÛng b¢ng con l®n
c†p tha vào rØng.
* Con t¢m bÓi rÓi vì tÖ, anh say sÜa vì rÜ®u, em ngÄn
ngÖ vì tình.
* Còn tr©i, còn nÜ§c, còn non; còn o bán rÜ®u, anh
còn say sÜa.
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* Công anh chæm nghé Çã lâu, bây gi© nghé Çã
thành trâu ai cày.
* Công anh Ç¡p ÇÆp be b©, Ç‹ ai tháo nÜ§c, Ç‹ l©
anh trôi.
* C§ sao thÃy m¥t thì thÜÖng, hay Tr©i Çã ÇÎnh ngÜ©i
thÜÖng cho mình.
* CÖm æn m‡i b»a m¶t lÜng, uÓng nÜ§c cÀm
chØng, Ç‹ då thÜÖng em.
* C¿c lòng em l¡m anh Öi; m¶t con chim nhån bi‰t
mÃy nÖi Çan lÒng.
* DÀu ai nói ngºa nói nghiêng, anh Çây vÅn ch¡c
nhÜ kiŠng ba chân.
* D‰ kêu cho giäi cÖn sÀu, mÃy l©i em nói, båc ÇÀu
không quên.
* Dù ai cho båc cho vàng, ch£ng b¢ng trông thÃy
m¥t chàng hôm nay.
* DØng thuyŠn Ç®i bån tri âm, non mòn bi‹n cån
quy‰t không phai lòng.
* Đêm n¢m lÜng ch£ng t§i giÜ©ng, trông mau cho
sáng, ra ÇÜ©ng g¥p anh.
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* Đêm n¢m ª dÜ§i bóng træng, thÜÖng cha thÜÖng
mË không b¢ng nh§ em.
* Đêm n¢m tr¢n tr†c tÜªng mÖ, chiêm bao thÃy
bån, dÆy r© chi‰u không.
* Đêm qua v¢ng v¥c træng r¢m, thÃy anh ngoài
ngõ, em n¢m không yên.
* ñi qua thÃy ng†n ÇŠn chong, thÃy em nho nhÕ,
muÓn bÒng mà ru.
* Đói lòng æn nºa trái sim, uÓng lÜng bát nÜ§c Çi tìm
ngÜ©i thÜÖng.
* ñôi ta ÇÜ®c g¥p nhau Çây, khác chi chim phÜ®ng
g¥p cây ngô ÇÒng.
* ñôi ta nhÜ chÌ l¶n vòng, ÇËp duyên thì ÇËp nhÜng
tÖ hÒng không xe.
* ñôi ta nhÜ chÌ xe ba, thÀy mË xe ít, Çôi ta xe nhiŠu.
* ñôi ta nhÜ Çá v§i dao, næng li‰c thì s¡c, næng
chào thì thÜÖng.
* ñôi ta nhÜ lúa Çòng Çòng, ÇËp duyên nhÜng
ch£ng ÇËp lòng mË cha.
* ñôi ta nhÜ lºa m§i nhen, nhÜ træng m§i m†c nhÜ
Çèn m§i khêu.
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* ñôi ta nhÜ r¡n liu diu, nÜ§c chäy m¥c nÜ§c, ta dìu
lÃy nhau.
* ñôi ta nhÜ rÜ®u v§i men, Çang say ngây ngÃt, ai
dèm ch§ xa.
* Em nhÜ cây qu‰ gi»a rØng, thÖm tho ai bi‰t, ngát
lØng ai hay.
* Em nhÜ con cá gi»a dòng, ai nhanh chân thì
ÇÜ®c, ai chÆm l©i thì thôi.
* Em nhÜ con håc ÇÀu Çình, muÓn bay không nh¡c
n°i mình mà bay.
* Gà khôn gà ch£ng Çá lang, gái khôn gái ch£ng
bÕ làng gái Çi.
* Gái bén hÖi trai nhÜ thài-lài g¥p cÙt chó, trai bén
hÖi gái nhÜ cò b® g¥p tr©i mÜa.
* Gái chÒng rÅy, không chÙng n† cÛng tÆt kia.
* Gái chÜa chÒng hay Çi ch®, trai chÜa v® hay ÇÙng
ÇÜ©ng.
* Gái có chÒng nhÜ cá l¶i sông.
* Gái có chÒng nhÜ chông nhÜ mác.
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* Gái có chÒng nhÜ gông Çeo c°.
* Gái có chÒng nhÜ ng¿a có cÜÖng.
* Gái có chÒng nhÜ rÒng có vây.
* Gái có chÒng nhÜ rÒng g¥p mây.
* Gái không chÒng nhÜ cÓi xay ch‰t ngõng.
* Gái không chÒng nhÜ lÜ®c gãy ræng.
* Gái không chÒng nhÜ nhà không nóc.
* Gái không chÒng nhÜ phän g‡ long Çanh.
* Gái không chÒng nhÜ rác nhÜ rÖm.
* Gái không chÒng nhÜ thuyŠn không lái.
* Gái m¶t con, thuÓc ngon nºa Çi‰u.
* Gái m¶t con, trông mòn con m¡t.
* Gái mÜ©i bäy bÈ gãy sØng trâu.
* Gái tham tài, trai tham s¡c.
* Gái khôn, trai d‡ lâu ngày cÛng xiêu.
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* Gái l‡ tai, trai con m¡t.
* Gái phäi lòng trai, Çem cûa vŠ nhà; trai phäi lòng
gái tháo g« c¶t nhà Çem Çi.
* Gan vàng ch£ng c¡t mà Çau, xa em vài phút, ru¶t
Çau nhÜ dÀn.
* Già nhân ngãi, non v® chÒng.
* Giä Çò b¡t Óc hái rau, Çi ngang qua ngõ thÃy
nhau kÈo buÒn.
* Giä Çò buôn hË bán hành, vô ra ch® CÓng thæm
anh kÈo buÓn.
* Giä Çò mua kh‰ bán chanh, giä Çi Çòi n® thæm
anh kÈo buÒn.
* Giàu trong làng, trái duyên không ép; khó làng
ngÜ©i, h®p duyên vÅn theo.
* Gió ÇÜa c¶t phÜ§n hao dÀu, thương em Ç‹ då,
ch§ sÀu mà hÜ.
* Gió ÇÜa gió ÇÄy mây mÜa; g¥p Çâu hay Çó, kén
lØa mà chi.
* Gió ÇÜa gió mát sau lÜng, bøng sao bøng nh§
ngÜ©i dÜng th‰ này.
86

* Hai ta Çã ÇËp Çôi rÒi, ai gièm pha ch§ Çoån, ai vë
v©i ch§ nghe.
* Hai tay bÜng Ç†i chè tàu, vØa Çôi thì lÃy, ham giàu
làm chi.
* Håt lúa vàng, håt thóc cÛng vàng; anh yêu em,
cha mË, h† hàng anh cÛng yêu.
* Khuyên ai gi» då cho bŠn, dÀu ai Ç°i hÜ§ng xoay
nŠn m¥c ai.
* Låt mŠm vì bªi tre non, l« thì nhÜ bÆu, gái non
không b¢ng.
* L¡m nhân duyên nhiŠu phiŠn não.
* L©i thŠ h§t mái tóc xanh; theo nhau cho tr†n, tº
sanh nh© Tr©i.
* L©i thŠ trÜ§c mi‰u sau Çình, Çó vong Ön Çó m¡c,
Çây båc tình Çây mang.
* Mong sao tình nghïa thûy chung, cho thuyŠn cÆp
b‰n, Çôi ta sÓng Ç©i.
* MÒ cha con bÜ§m khôn ranh, hoa thÖm bÜ§m
ÇÆu, hoa tàn bÜ§m bay.
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(mÒ cha : ti‰ng chÜªi thŠ cûa ngÜ©i bình dân ª Hu‰)

* M¶t con cá l¶i, mÃy ngÜ©i buông câu.
* M¶t Çêm là mÃy trÓng canh, ngû thì låi nh§, trª
mình låi thÜÖng.
* M¶t mình giã gåo gi»a tr©i, cám bay phäng phÃt,
thÜÖng ngÜ©i Çàng xa.
* M¶t thÜÖng, hai nh§, ba trông, tÙ ch©, næm Ç®i,
sáu mong k‰t nguyŠn.
* M¶t thÜÖng, mÜ©i nh§, chín Ç®i mÜ©i ch©.
* Næm canh thÜÖng bån cä næm, ru¶t khô gan héo
nhÜ t¢m rÓi tÖ.
* Næng mÜa thì gi‰ng næng ÇÀy, anh næng Çi låi, mË
thÀy næng thÜÖng.
* Næng nh¥t thì bÎ næng ÇÀy, anh næng Çi låi, mË
thÀy næng thÜÖng.
* Ngó Çâu ngó Çó thì vui, ngó vŠ chÓn cÛ ngùi ngùi
nh§ anh.
* Ng†c lành ch© Ç®i giá cao, kim vàng ch© Ç®i løa
Çào m§i may.

88

* NgÒi buÒn nghe ti‰ng gà trÜa, nh§ em nhÜ bi‹n
chiŠu mÜa nh§ buÒm.
* Nh§ ai b°i h°i bÒi hÒi, nhÜ ÇÙng trên lºa, nhÜ ngÒi
trên chông.
* Nh§ ai ra ngÄn vào ngÖ, Çêm Çêm quên ngû,
ngày mÖ ti‰ng cÜ©i.
* Nh§ cha nh§ mË còn có khi nguôi, nh§ chàng nhÜ
bát nÜ§c vÖi låi ÇÀy.
* Nh§ chàng nhÜ v® nh§ chÒng, nhÜ chim nh§ t°,
nhÜ rÒng nh§ mây.
* Nói l©i phäi gi» lÃy l©i, ÇØng nhÜ con bÜ§m ÇÆu rÒi
låi bay.
* NÖi Ü§c mÖ lÃt lÖ rÒi hÕng, g¥p tình c© låi ÇÜ®c
thành duyên.
* Núi cao chi l¡m núi Öi, núi che m¥t tr©i không thÃy
ngÜ©i thÜÖng.
* NÜ§c non n¥ng gánh chung tình, nh§ ai ai có nh§
mình chæng ai.
* Ông TÖ ghét bÕ chi nhau, chÜa vui sum h†p Çã
sÀu chia phôi.
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* Ÿ chi hai då ba lòng, då cam thì ng†t, då bòng thì
chua.
* Phäi duyên áo rách cÛng màng; trái duyên, áo
nhi‹u nút vàng không ham.
* Phäi duyên thì dính nhÜ keo, trái duyên trái ki‰p nhÜ
kèo Çøc vênh.
* Quay tÖ phäi gi» mÓi tÖ, dÀu næm bäy mÓi cÛng
ch© mÓi anh.
* Ra vŠ nh§ nÜ§c gi‰ng trong, nh§ Çi‰u thuÓc hút,
nh§ cÖi æn trÀu.
* Rào ÇÜ©ng, Çóng ngõ, ngæn sông; nào ai rào cän
ÇÜ®c lòng Çôi ta.
* RÒi mùa tót rå rÖm khô, bån vŠ quê bån, bi‰t mô
mà tìm.
* Ru¶ng ai thì nÃy Ç¡p b©, duyên ai nÃy g¥p, Ç®i
ch© u°ng công.
* RÜ®u ngon, cái c¥n cÛng ngon; thÜÖng em ch£ng
luÆn chÒng con mÃy Ç©i.
* Sen xa hÒ, sen khô hÒ cån; l¿u xa Çào, l¿u ngä
Çào nghiêng.
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* Sông dài cá l¶i biŒt tæm, phäi duyên chÒng v®
ngàn næm cÛng ch©.
* Sông dài nÜ§c chäy sóng reo, thÜÖng em ch£ng
nŒ mái chèo ngÜ®c xuôi.
* Tay cÀm n¡m muÓi, quä mÖ ; mÖ chua, muÓi
m¥n, ta ch© Ç®i nhau.
* Thò tay mà ng¡t ng†n ngò, thÜÖng em ÇÙt ru¶t giä
Çò ngó lÖ.
* ThuyŠn chài, thuyŠn lái, thuyŠn câu; bi‰t thuyŠn
nhân ngãi nÖi Çâu mà tìm.
* ThuyŠn Öi, còn nh§ b‰n chæng; b‰n thì m¶t då
khæng khæng Ç®i thuyŠn.
* ThÜÖng anh ch£ng bi‰t Ç‹ Çâu; Ç‹ quán, quán
Ç°, Ç‹ cÀu, cÀu xiêu.
* ThÜÖng anh, em ch£ng nói ra; trong ru¶t thì héo,
ngoài da thì vàng.
* ThÜÖng nhau bÃt luÆn giàu nghèo, dù cho lên äi
xuÓng Çèo cÛng cam.
* ThÜÖng nhau cau sáu b° ba, ghét nhau cau sáu
b° ra làm mÜ©i.
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* ThÜÖng nhau ch£ng quän chi thân, phá Tam
Giang cÛng l¶i, Çèo Häi Vân cÛng trèo.
(Phá Tam Giang và Çèo Häi Vân thu¶c tÌnh ThÜà Thiên).

* ThÜÖng nhau ch£ng quän xa gÀn, cÀu không tay
vÎn cÛng lÀn mà qua.
* ThÜÖng nhau mÃy núi cÛng trèo, mÃy sông cÛng
l¶i, mÃy Çèo cÛng qua.
* ThÜÖng nhau quán cÛng nhÜ nhà, lŠu tranh có
nghïa hÖn tòa ngói cao.
* Ti‰c công anh Çào ao thä cá, næm bäy tháng
trÜ©ng ngÜ©i lå Ç‰n câu.
* Ti‰c nÒi cÖm tr¡ng Ç‹ ôi, ti‰c con ngÜ©i lÎch mà
soi gÜÖng m©.
* Ti‰c thay cái Ç†i bÎt vàng mà Çem Çong cám, l«
làng duyên em.
* Tình anh nhÜ nÜ§c dâng cao, tình em nhÜ giäi løa
Çào tÄm hÜÖng.
* Tóc Ç‰n lÜng vØa chØng em bÓi, Ç‹ chi dài, bÓi rÓi
då anh.
* Tóc em dài, em cài hoa lš; miŒng em cÜ©i có š
em thÜÖng.
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* TÓi tr©i ch£ng quän chi ma; thÜÖng nhau ch£ng
quän hói hà cån sâu.
* TÖ t¢m Çã vÃn thì vÜÖng, Çã trót dan díu thì thÜÖng
nhau cùng.
* Trách ai æn nói khôn ngoan, khi thÜÖng thÜÖng v¶i,
khi lìa lìa xa.
* Trách ai làm l« nhÎp câu, ngày nay Çành Ç‹ buÒn
rÀu cho ai.
* Trách ngÜ©i quân tº vøng suy, vÜ©n hoa thiên lš
ch£ng che mành mành.
* Trai ba mÜÖi tu°i còn xoan, gái ba mÜÖi tu°i Çã
toan vŠ già.
(còn xoan : còn xuân, còn trÈ).

* Trai có v® nhÜ d® bu¶c chân.
* Trai khôn tìm v® ch® Çông, gái khôn tìm chÒng
gi»a chÓn ba quân.
* Trai không v® nhÜ cau không buÒng.
* Trai không v® nhÜ ch® không Çình, mÜa dông m¶t
tr¶ bi‰t nép mình nÖi mô ?
(m¶t tr¶ : m¶t trÆn; nÖi mô : nÖi nào).
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* Trai không v® nhÜ c†c long chân.
* Trai không v® nhÜ ng¿a không cÜÖng.
* Trai Ön vua, cÜ«i thuyŠn rÒng; gái Ön chÒng bÒng
b‰ con thÖ.
* Trai thÃy gái lå nhÜ quå thÃy gà con.
* Trai tÖ v§ phäi nå dòng, nhÜ nÜ§c m¡m thÓi chÃm
lòng l®n thiu.
* Træm næm Çã l‡i hËn hò; cây Ça b‰n cÛ, con Çò
khác ÇÜa.
* Træm næm tÜ®ng rách còn th©, l« duyên chÎu l«,
cÛng ch© tin anh.
* Træng tròn chÌ có m¶t Çêm, tình ta tháng tháng,
næm næm vÅn tròn.
* TrÀu xanh, cau tr¡ng, khay hÒng; vôi pha v§i nghïa,
thuÓc nÒng v§i duyên.
* Tròng trành nhÜ nón không quai, nhÜ thuyŠn không
lái, nhÜ ai không chÒng.
* TrÒng hÜ©ng bÈ lá che hÜ©ng; thÜÖng nhau bÃt
quän Ç‡i ÇÜ©ng xa xuôi.
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* Tr©i mÜa, gió rét, Çêm dài; Ç¡p Çôi dãi y‰m b¢ng
nghìn chæn bông.
* Trúc xinh trúc m†c ÇÀu Çình, em xinh em ÇÙng m¶t
mình cÛng xinh.
* TÜªng r¢ng tr†n thûy tr†n chung, không hay nhÜ
pháo n° Çùng ngang lÜng.
* Ð§c gì anh hóa ra chæn, Ç‹ cho em Ç¡p, em læn,
em n¢m.
* Ð§c gì anh hóa ra gÜÖng, Ç‹ cho em cÙ ngày
ngày em soi.
* Ð§c gì anh hóa ra hoa, Ç‹ em nâng lÃy rÒi mà cài
khæn.
* Ð§c gì có cánh nhÜ chim, bay cao liŒng thÃp Çi
tìm ngÜ©i thÜÖng.
* Ð§c gì em hóa ra dÖi, bay Çi bay låi trên nÖi anh n
¢m.
* Ð§c sao æn ª m¶t nhà, ra vào Çøng chåm Ç‹ mà
nh§ thÜÖng.
* V¡n tay v§i ch£ng t§i kèo, cha mË anh nghèo,
cÜ§i ch£ng Ç¥ng em.
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* Vì cam nên quít Çèo bòng, vì em nhan s¡c cho
lòng anh thÜÖng.
* Vì chuôm nên cá bén Çæng, vì chàng thi‰p phäi Çi
træng vŠ mò.
* Vông ÇÒng ch£ng gói ÇÜ®c nem, tåi anh chÆm
bÜ§c nên em lÃy chÒng.
* VÜ©n xuân hoa nª ÇÀy giàn, ngæn con bÜ§m låi,
kÈo tàn nhÎ hoa.
* Xa anh m§i bÃy nhiêu ngày, tình em nhÜ mänh
træng gÀy nºa Çêm.
* Xa xôi chi mÃy mà lÀm, phäi duyên duyên bén,
phäi trÀm trÀm thÖm.
* Xin cho thi‰p bén duyên chàng, áo næm thân thi
‰p cÛng c«i lót Çàng cho chàng Çi.
* Yêu nhau, ch£ng l† chi‰u giÜ©ng, dÅu r¢ng träi lá,
n¢m sÜÖng cÛng tình.
* Yêu nhau ch£ng ngåi ÇÜ©ng xa, m¶t ngày ch£ng
Ç‰n thì ba, bÓn ngày.
* Yêu nhau, ch£ng quän ÇÜ©ng xa; næm Çèo bäy
núi, phong ba cÛng liŠu.
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* Yêu nhau chín bÕ làm mÜ©i.
* Yêu nhau chÜa ráo mÒ hôi, chÜa tan bu°i ch® Çã
Çôi ngä ÇÜ©ng.
* Yêu nhau con chí c¡n Çôi.
* Yêu nhau, cªi áo cho nhau, vŠ nhà mË hÕi, qua
cÀu gió bay.
* Yêu nhau m†i s¿ ch£ng nŠ, m¶t træm ch‡ lŒch
cÛng kê cho b¢ng.
* Yêu nhau, ru¶t héo, xÜÖng mòn; yêu nhau Ç‰n
thác vÅn còn yêu nhau.
* Yêu nhau trao m¶t mi‰ng trÀu, giÃu thÀy, giÃu mË,
ÇÜa sau bóng Çèn.
* Yêu nhau trÀu vÕ cÛng say, ghét nhau cau ÇÆu
ÇÀy khay ch£ng màng.
* Yêu nhau, xé løa may quÀn, ghét nhau k‹ n® k‹
nÀn nhau ra.

10) Thân phÆn Çàn bà
* Ba phen trÀu h°i cä ba, phen này h°i n»a thiŒt là
duyên em.
* Ba tàn ba héo vì cây; con sÀu vì mË, vì thÀy ép
duyên.
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(ba : hoa; thÀy : cha).

* Cha mË nói oan, quan nói hi‰p, chÒng có nghiŒp
nói thØa.
* Còn duyên buôn bán hoa hÒng, h‰t duyên bán
mít cho chÒng nh¥t xÖ.
* Còn duyên Çòi cÜ§i ba heo, h‰t duyên ai cÜ§i m¶t
heo cÛng Ø.
* Còn duyên Çóng cºa kén chÒng, h‰t duyên ngÒi
gÓc cây hÒng nh¥t hoa.
* Còn duyên kÈ Çón ngÜ©i ÇÜa, h‰t duyên Çi s§m vŠ
trÜa m¶t mình.
* Còn duyên kÈ Ç®i ngÜ©i ch©, h‰t duyên v¡ng ng¡t
nhÜ chùa bà ñanh.
* Còn duyên kén cá ch†n canh; h‰t duyên ‰ch Ç¿c,
cua kŠnh cÛng vÖ.
* Còn duyên kén ch†n trai tÖ, h‰t duyên ông lão
cÛng vÖ làm chÒng.
* Còn duyên nhÜ tÜ®ng tô vàng, h‰t duyên nhÜ t°
ong tàn ngày mÜa.
98

* Gái có con nhÜ bÒ-hòn có rÍ, gái không con nhÜ
bè g‡ trôi sông.
* Hoa tàn vì bªi mË cha, khi búp không bán Ç‹ già
ai mua.
* Làm tùy chû, ngû tùy chÒng.
* May g¥p duyên, ch£ng may g¥p n®.
* MË già tham viŒc ti‰c công, cÀm duyên con låi,
thu Çông mãn rÒi !
* M¶t mai trÓng lûng khó hàn, dây dùi khó dÙt, bån
loan khó tìm.
* M¶t mình vØa chÓng vØa chèo, không ai tát nÜ§c,
Ç« nghèo cho em.
* MÜ§p già thì mÜ§p có xÖ, gái già thì gái n¢m trÖ
m¶t mình.
* NgÒi trong cºa s° chåm rÒng, màn loan nŒm
gÃm, không chÒng cÛng hÜ.
* PhÆn gái b‰n nÜ§c mÜ©i hai, g¥p nÖi trong Çøc
may ai nÃy nh©.
* PhÆn gái mÜ©i hai b‰n nÜ§c, trong nh© Çøc chÎu.
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* Thân em nhÜ cá gi»a rào, kÈ chài ngÜ©i lÜ§i bi‰t
vào tay ai.
* Thân em nhÜ gi‰ng gi»a Çàng, ngÜ©i khôn rºa
m¥t, ngÜ©i phàm rºa chân.
* Thân em nhÜ håt mÜa rào, håt rÖi xuÓng gi‰ng, håt
vào vÜ©n hoa.
* Thân em nhÜ håt mÜa sa, håt rÖi vÜ©n cÃm, håt ra
gi»a v©i.
* Thân em nhÜ håt mÜa sa, håt vào Çài các, håt ra
ru¶ng cày.
* Thân em nhÜ mi‰ng cau khô, kÈ thanh tham
mÕng, ngÜ©i thô tham dày.
* Thân em nhÜ tÃm løa Çào, phÃt phÖ gi»a ch® bi‰t
vào tay ai.
* Thân em phÆn gái ngây thÖ, khôn ba næm không
ai bi‰t, dåi m¶t gi© bån hay.
* ThÀy mË già cÙ gån Çøc khÖi trong, Ç‹ cho duyên
chàng n® thi‰p long Çong rÙa hoài.

11) Tr†ng nam, khinh n»
* Có ông m§i g†i r¢ng bà, không ông ta g†i mø già
Çi mô ?
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* Con gái là con ngÜ©i ta, con dâu m§i thÆt mË cha
mua vŠ!
* DÅu khôn cÛng th‹ Çàn bà; dÀu r¢ng vøng dåi
cÛng là Çàn ông.
* Không ngon cÛng bánh lá gai, dÅu anh có dÓt
cÛng trai h†c trò.
* ThÙ nhÃt ÇÈ con trai, thÙ hai Ç‡ ti‰n sï.
* Trên tr©i bæm sáu vÎ sao; vÎ thÃp là v®, vÎ cao là
chÒng.

12) Giai cÃp, dòng giÓng
* Ch£ng ngon cÛng bánh lá dong; tuy r¢ng xÃu xí
cÛng dòng con quan.
* Con nhà tông, không giÓng lông cÛng giÓng cánh.
* Con quan thì låi làm quan, con nhà kÈ khó ÇÓt
than tÓi ngày.
* Con thím xã Çánh nhä cÖm ra; con ông con bà thì
tha không Çánh.
* Con vua thì låi làm vua, con nhà kÈ khó b¡t cua tÓi
ngày.
101

* Con vua thì låi làm vua, con sãi gi» chùa thì quét
lá Ça.
* Gi‰ng trong mà nÜ§c hôi phèn; tuy r¢ng em ÇËp
nhÜng hèn mË cha.
* GÓi rÖm theo phÆn gÓi rÖm, có Çâu dÜ§i thÃp mà
chÒm lên cao.
* Måch trong nÜ§c chäy ra trong; th‰ nào Çi n»a
con dòng vÅn hÖn.
* RÜ®u ngon bªi vÎ men nÒng, ngÜ©i khôn bªi vÎ
giÓng dòng m§i khôn.
* TÆu voi chung v§i ÇÙc ông, vØa phäi Çánh cÒng,
vØa phäi hÓt phân.
* Thài-lài m†c cånh b© sông, tuy r¢ng xanh tÓt vÅn
tông thài-lài.
(thài-lài : m¶t loåi cÕ m†c ª nh»ng nÖi Äm Ü§t, lá hình xoan nh†n,
hoa màu xanh lam. Thài-lài tÜ®ng trÜng cho giai-cÃp nghèo khó).

Çiu.

* TrÙng rÒng låi nª ra rÒng, liu Çiu låi nª ra dòng liu

(liu Çiu : loåi r¡n nÜ§c nhÕ, có n†c Ç¶c, sÓng ª ao hÒ, tÜ®ng trÜng
cho hång ngÜ©i thÃp hèn).

13) Giàu, nghèo, sÙc månh cûa ÇÒng tiŠn
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* Áo dài không s® quÀn sÜa, bäy mÜÖi có cûa cÛng
vØa mÜ©i læm.
* ˆn b»a hôm, lo b»a mai.
* ˆn b»a sáng, lo b»a tÓi.
* ˆn b»a trÜa, nhÎn b»a tÓi.
* ˆn chÜa no, cái lo Çã Ç‰n.
* ˆn m¶t bát cháo, chåy ba quãng ÇÒng.
* Bà tiŠn, bà thóc, bà cóc gì ai.
* Cä nhà có cái xÓng thâm, mË Çi mË m¥c, con n
¢m tô hô.
* Cha Ç©i cái áo rách này; mÃt chúng, mÃt bån vì
mày áo Öi!
* Ch£ng gì tÜÖi tÓt b¢ng vàng, ch£ng gì lÎch-s¿ vÈ
vang b¢ng tiŠn.
* Ch» phú Çè ch» quí.
* Có cûa thì rºa såch dÖ.
* Có tiŠn, khôn nhÜ con tép; không có tiŠn, dåi nhÜ
con còng còng.
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* Có tiŠn mua tiên cÛng ÇÜ®c, không có tiŠn mua
lÜ®c cÛng không.
* Có tiŠn tám vån ngÜ©i hÀu, có bÃc có dÀu chán
vån kÈ khêu.
* Có tiŠn thì tiên hay múa, không tiŠn thì chúa cÛng
ngÒi chÖi.
* Con vÎt l¥n l¶i b© ao, muÓn lÃy v® ÇËp nhÜng
không có tiŠn.
* ñã khó, chó c¡n thêm.
* ñÀu næm dïa muÓi, cuÓi næm dïa rau.
* ñËp nhÜ tiên không tiŠn cÛng ‰.
* ñËp nhÜ tiên không tiŠn cÛng kh°.
* ñËp nhÜ tiên không tiŠn cÛng xÃu.
* ñËp trai Çi b¶ không b¢ng m¥t r‡ Çi xe.
* ñói æn vøng, túng làm càn.
* ñói cÖm, rách áo hóa ra æn mày.
* ñÒng tiŠn Çi trÜ§c, m¿c thÜ§c Çi sau.
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* ñÒng tiŠn không phÃn không hÒ, sao mà khéo
Çi‹m khéo tô m¥t ngÜ©i.
* ñ©i xÜa kén ch†n con dòng, Ç©i nay Ãm cÆt no
lòng thì hÖn.
* ñÜ®c b»a nào xòa b»a Ãy.
* Gà ÇËp mã nh© lông, ngÜ©i dÍ trông vì cûa.
* Gánh c¿c mà Ç° lên non, cong lÜng mà chåy
c¿c còn theo sau.
* Gåo ch®, nÜ§c sông, cûi ÇÒng, trÀu mi‰ng.
* Giàu bán chó, khó bán con.
* Giàu Ç¥ng trung Ç¥ng hi‰u, khó mÃt thäo mÃt
ngay.
* Giàu Çi‰c, sang Çui.
* Giàu làm chÎ, khó løy làm em.
* Giàu ngày æn ba b»a, khó cÛng ÇÕ lºa ba lÀn.
* Giàu ngÜ©i b¢ng mÜ©i giàu cûa.
* Giàu nh© bån, sang nh© v®.
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* Giàu nhÜ ai, æn cÖm v§i cá; khó nhÜ hai ÇÙa mình,
æn rau má rau lang.
* Giàu nhÜ ngÜ©i ta, cÖm lua cá g¡p; khó nhÜ v®
chÒng mình, b¶t b¡p v§i rau lang.
(lua : và cÖm nhanh ÇÜa vào miŒng).

* Giàu nuôi l®n Ç¿c, kh° c¿c nuôi l®n nái.
* Giàu sang sinh lÍ nghïa, nghèo nàn sinh Çåo t¥c.
* Giàu tØ trong trÙng giàu ra, khó tØ ngã bäy ngã ba
khó vŠ.
* Håt tiêu nó bé nó cay, ÇÒng tiŠn nó bé nhÜng hay
cºa quyŠn.
* Hèn mà làm bån v§i sang, ch‡ ngÒi ch‡ ÇÙng có
ngang bao gi©.
* KÈ æn không h‰t, ngÜ©i làm không ra.
* KÈ có tiŠn không månh thì båo.
* KÈ m¶t quan khinh kÈ chín tiŠn.
* Khôn nhÜ tiên, không tiŠn cÛng dåi; dåi nhÜ chó,
có ló cÛng khôn.
* Månh nh© gåo, båo nh© tiŠn.
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* MiŒng kÈ giàu sang có gang có thép, ÇÒ kÈ khó
vØa nh† vØa thâm !
* NgÜ©i thì m§ bäy m§ ba, ngÜ©i thì áo rách nhÜ là
áo tÖi.
* Nhà giàu dÅm phäi gai b¢ng thuyŠn chài Ç° ru¶t.
* Nhà giàu dÅm phäi gai b¢ng nhà khó gÅy hai
xÜÖng sÜ©n.
* Nhà giàu ÇÙt tay b¢ng æn mày Ç° ru¶t.
* Nhà giàu mua väi tháng ba, bán gåo tháng tám
m§i ra nhà giàu.
(Tháng ba và tháng tam là hai tháng giáp håt, ngÜ©i nghèo Çói kém).

* Nhà giàu trÒng lau ra mía, nhà khó trÒng cû tía ra
cû nâu.
* Nhà giàu Üa kÈ thÆt thà, nhà quan Üa kÈ ra vào då
thÜa.
* Nhà khó, con thành khôn.
* Nhà nghèo gi» ÇÀu, nhà giàu gi» cûa.
* Th¡p ÇuÓc tìm giàu, giàu ch£ng thÃy; cÀm gÜÖm
chém khó, khó theo sau.
* Thi‰u thu‰ b¡t v®, thi‰u n® b¡t con.
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* TiŠn båc Çi trÜ§c, m¿c thÜ§c Çi sau.
* TiŠn là sÙc månh cûa tu°i trÈ, sÙc khÕe cûa tu°i
già, cái Çà cho danh v†ng, cái l†ng Ç‹ che thân.
* TiŠn là Tiên, là PhÆt, là sÙc månh cûa tu°i trÈ, là
sÙc khÕe cûa tu°i già.
* Trong lÜng ch£ng có m¶t ÇÒng, l©i nói nhÜ rÒng
cÛng ch£ng ai nghe.
* Trong tay có s¤n ÇÒng tiŠn thì lòng Ç° tr¡ng thay
Çen khó gì.
* V¡n tay v§i ch£ng t§i kèo, cha mË anh nghèo,
cÜ§i ch£ng ÇÜ®c em.
* VØa giàu vØa sang nª nang mày m¥t.

14) Kinh nghiŒm, ki‰n thÙc
* Ai Öi, ch§ lÃy v® giàu, cÖm æn chê hÄm, cá kho
bÀu chê tanh.
* ˆn dÜa Ç¢ng Çít, æn mít Ç¢ng ÇÀu.
* ˆn ÇÜ®c ngû ÇÜ®c là tiên, không æn không ngû là
tiŠn vÙt Çi.
* Ba tháng dÍ sÄy, bäy tháng d‹ sa.
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* B¡t l®n tóm giò, b¡t bò tóm mÛi.
* Bé æn tr¶m gà, già æn tr¶m trâu.
* Bi‰t ngÜ©i bi‰t ta, træm trÆn træm th¡ng.
* Bi‰t s¿ Ç©i, mÜ©i Ç©i ch£ng khó.
* Bªi tin nên m¡c, bªi ch¡c nên lÀm.
* Cá thia quen chÆu, chÒn Çèn quen hang.
* Cá tÜÖi xem lÃy Çôi mang, ngÜ©i khôn xem lÃy hai
hàng tóc mai.
* Cä cây nÆy buÒng.
* Cái khó bó cái khôn.
* Cái khó ló cái khôn.
* Cái sÄy nÄy cái khôn.
* Càng th¡m thì låi mau phai, thoang thoäng hoa
lài càng ÇÜ®c thÖm lâu.
* Canh bÀu thì nÃu hành hao, bí ngô nÃu tÕi, bí Çao
nÃu hành.
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* Cau già khéo b° thì ngon, nå dòng trang Çi‹m låi
giòn nhÜ xÜa.
* Cây cao thì gió càng lay; càng cao danh v†ng,
càng dày gian nan.
* Chè ngon ng†t gi†ng, thuÓc ngon quyŒn Ç©m.
* Chó æn già, gà æn non.
* Chó liŠn da, gà liŠn xÜÖng.
* Chó sûa thì chó không c¡n.
(ViŒt-hóa tøc ng» Pháp:"Chien qui aboie ne mord pas.").

* Chó treo, mèo ÇÆy.
* ChuÓi æn sau, cau æn trÜ§c.
* Chøp ÇÙa có tóc, không ai chøp ÇÙa tr†c ÇÀu.
* Có gió rung m§i bi‰t tùng bách cÙng, có ng†n lºa
hØng m§i bi‰t vàng cao.
* Có ª trong chæn, m§i bi‰t chæn có rÆn.
* C† già là bà lim.
* Con so vŠ nhà må, con rå vŠ nhà chÒng.
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* CÖm ch£ng lành, canh ch£ng ngon, chín Çøng
mÜ©i con cÛng lìa.
* CÖm ch£ng ngon, nhiŠu con cÛng h‰t.
* Cûa cäi cûa cha mË là cûa con; cûa cäi cûa con
không phäi là cûa cha mË.
* Cûi møc khó Çun, ch°i cùn khó quét.
* Cùng nghŠ Çan thúng, túng nghŠ Çan nia.
* Cùng nghŠ Çi tát, måt nghŠ Çi câu.
* CÜ§i v® thì cÜ§i liŠn tay, ch§ Ç‹ lâu ngày l¡m kÈ
dèm pha.
* Dao næng li‰c thì s¡c, ngÜ©i næng chào thì quen.
* Dao thº trÀu héo, kéo thº løa sô.
* ñàn bà l‡ tai, Çàn ông con m¡t.
* ñËp nhÜ tiên, lo phiŠn chóng xÃu.
* ñi m¶t ngày Çàng, h†c m¶t sàng khôn.
* ñoån trÜ©ng ai có qua cÀu m§i hay.
* ñØng tham cûa rÈ cûa ôi, nh»ng cûa ÇÀy nÒi là
cûa ch£ng ngon.
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* ñÜ©ng dài m§i bi‰t ng¿a hay, nÜ§c loån m§i bi‰t
tôi trung, nÎnh thÀn.
* Gà c¿a dài thÎt r¡n, gà c¿a ng¡n thÎt mŠm.
* Gái khôn, trai d‡ lâu ngày cÛng xiêu.
* Gåo tám xoan, chim ra ràng, gái mãn tang, gan
gà giò.
* Kh‰ xanh nÃu v§i Óc nhÒi, tuy nÜ§c nó Çøc nhÜng
mùi låi thÖm.
* Låc ÇÜ©ng n¡m Çuôi chó, låc ngõ n¡m Çuôi trâu.
* Lên non m§i bi‰t non cao, l¶i sông m§i bi‰t låch
nào cån sâu.
* Lên non m§i bi‰t non cao, nuôi con m§i bi‰t công
lao mË già.
* Lºa thº vàng, gian nan thº sÙc.
* MÆt ng†t ch‰t ruÒi, m¡m m¥n ch‰t troi bao gi©.
* MÃy Ç©i bánh Çúc có xÜÖng, mÃy Ç©i dì ghÈ mà
thÜÖng con chÒng.
* MË gà con vÎt chít chiu, mÃy Ç©i dì ghÈ nâng niu
con chÒng.
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* MŠm quá thì y‰u, cÙng quá thì gãy.
* Mít ch¥t cành, chanh c¡t rÍ.
* M¶t cái r¡m b¢ng n¡m thuÓc tiêu, b¢ng liŠu thuÓc
gió, b¢ng l† thuÓc viên.
* M¶t con sa b¢ng ba lÀn ÇÈ.
* M¶t con so, lo b¢ng mÜ©i con rå.
* M¶t nåm gió b¢ng m¶t bó chèo.
* M¶t ngÜ©i nhà b¢ng ba ngÜ©i mÜ§n.
* M¶t quä cà, ba thang thuÓc.
* Mua bÀu xem cuÓng, mua muÓng xem lá, mua
cá xem mang.
* Mua cá thì phäi xem mang, mua bÀu xem cuÓng,
m§i không bÎ lÀm.
* Mua cá thì phäi xem mang, ngÜ©i khôn xem lÃy
hai hàng tóc mai.
* Mua cua xem càng, mua cá xem mang.
* Mùa hè cá sông, mùa Çông cá bi‹n.
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* MÜa tránh ch‡ tr¡ng, n¡ng tránh ch‡ Çen.
* NÜ§c m¡m xem màng, thánh hoàng xem tán
quåt.
* Ra ngõ hÕi già, vŠ nhà hÕi trÈ.
* Rau ch†n lá, cá ch†n väy.
* R¡n mai tåi ch‡, r¡n h° vŠ nhà.
(R¡n mai c¡n thì ch‰t liŠn tåi ch‡, r¡n h° c¡n thì vŠ nhà m§i ch‰t).

* RuÓc tháng hai, không khai thì thÓi.
* RÜ®u låt uÓng l¡m cÛng say, ngÜ©i khôn nói l¡m,
dÅu hay cÛng nhàm.
* Sau cÖn mÜa, tr©i låi sáng.
(ViŒt-hóa tøc ng» Pháp: "Après la pluie le beau temps ").

* Tháng tám tre non làm nhà, tháng næm tre già làm
låt.
* ThÃt båi là mË thành công.
* ThÎt gà, cá chép, ba ba, cä ba thÙ Ãy Çàn bà phäi
kiêng.
* ThÎt trâu không tÕi nhÜ gÕi không rau mÖ.
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* ThÙ nhÃt g‡ vàng tâm, thÙ nhì g‡ kiŠn kiŠn, thÜ ba
g‡ giao.
* ThÙ nhÃt phåm phòng, thÙ nhì lòng l®n.
* ThÙc khuya m§i bi‰t Çêm dài, ª lâu m§i bi‰t là
ngÜ©i phäi chæng.
* Træm hay không b¢ng tay quen.
* Tre già là bà lim.
* Trông m¥t mà b¡t hình dong, con l®n có béo thì
lòng m§i ngon.
* VÎt già, gà tÖ.
(ˆn vÎt thì æn vÎt già, æn gà thì æn gà tÖ).

15) Tâm lš
* BÕ thì thÜÖng, vÜÖng thì t¶i.
* Bøt nhà không thiêng.
* Cá sÀu, cá trª ÇÀu Çuôi; ngÜ©i sÀu lên ngÜ®c,
xuÓng xuôi cÛng sÀu.
* Ch‡ quê hÜÖng là ÇËp hÖn cä.
* Có m¥t thì m¡ng, v¡ng m¥t thì thÜÖng.
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* CÖm cha th©i ngon, cÖm con th©i Ç¡ng.
* Cûa làm æn no, cûa cho æn thèm.
* ñói bøng chÒng, Çau lòng v®.
* ñói lòng con, héo hon cha mË.
* ñÜ©ng Çi không khó vì non sông cách trª, mà khó
vì lòng ngÜ©i ngåi núi e sông.
* Hoa thÖm, thÖm lå thÖm lùng; thÖm cây, thÖm
c¶i, ngÜ©i trÒng cÛng thÖm.
* Khen chanh thì chanh ng†t, chê hÒng thì hÒng
chua.
* Khi vui, nói chuyŒn cÛng vui; khi buÒn, th°i sáo, kèn
Çôi cÛng buÒn.
* Khi thÜÖng, trái Ãu cÛng tròn, khi ghét bÒ-hòn cÛng
méo.
* 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.
* Không tiŠn ghét kÈ có tiŠn cÀm tay.
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* MÃt gåo nghi ÇÙa Çói, mÃt gói nghi kÈ áo rách Çi
ÇÜ©ng.
* M¶t ngày dÜÖng gian b¢ng ngàn ngày âm phû.
* M¶t træm tiŠn công không b¢ng m¶t ÇÒng tiŠn
thÜªng.
* Mi‰ng ngon nh§ lâu, Çòn Çau nh§ Ç©i.
* Ngày vui ng¡n ch£ng tày gang.
* NgÜ©i Çi không b¿c b¢ng ngÜ©i ngÒi ch¿c nÒi
cÖm.
* NgÜ©i xinh cái bóng cÛng xinh, ngÜ©i xÃu cái tÌnh
tình tinh cÛng buÒn.
* Nhà såch thì mát, bát såch ngon cÖm.
* Nh»ng l©i æn nói khôn ngoan, sông sâu hóa cån,
ÇÜ©ng xa hóa gÀn.
* Phäi cung tên, thÃy cành cây cong cÛng s®.
* SÀu Çong càng l¡c càng ÇÀy.
* S® ngÜ©i ª phäi, hãi ngÜ©i cho æn.
* Suy bøng ta ra bøng ngÜ©i.
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* ThÜÖng nhau cau sáu bºa ba, ghét nhau cau sáu
bºa ra thành mÜ©i.
* Tr©i sinh con m¡t là gÜÖng, ngÜ©i ghét ít ngó,
ngÜ©i thÜÖng ngó nhiŠu.
* TrÜ®t vÕ dÜa thÃy vÕ dØa cÛng s®.
* Yêu nên tÓt, ghét nên xÃu.
* Yêu nhau, bÓc säy giÀn sàng; ghét nhau dïa ng†c
mâm vàng ch£ng ngon.
* Yêu nhau, trÀu vÕ cÛng say; ghét nhau, cau ÇÆu
ÇÀy khay ch£ng màng.
* Yêu nhau yêu cä ÇÜ©ng Çi, ghét nhau ghét cä
tông ti h† hàng.

16) ThÙc th©i
* ˆn mi‰ng chä, trä mi‰ng nem.
* ˆn nhÎn qua ngày, æn vay m¡c n®.
* ˆn theo th©i, ª theo th©i.
* Bánh Çúc trao tay, bánh dÀy trao låi.
* Bánh ít ra Çi, bánh dÀy trª låi.
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* Bánh ú trao Çi, bánh dÀy trao låi.
* Chim khôn ti‰c lông, ngÜ©i khôn ti‰c l©i.
* Công n® trä dÀn, cháo nóng húp quanh.
* ñi v§i Bøt m¡c áo cà-sa, Çi v§i ma m¥c áo giÃy.
* Gió chiŠu nào ngä theo chiŠu Çó.
* Khó nhÎn miŒng, mÒ côi nhÎn l©i.
* Nói gÀn nói xa, ch£ng qua nói thÆt.
* Ÿ theo th©i, làm theo th‰.

17) Dåy khôn, dåy khéo
* Ai Öi, ch§ lÃy h†c trò, dài lÜng tÓn väi, æn no låi n
¢m.
* ˆn cá nhä xÜÖng, æn ÇÜ©ng nuÓt chÆm.
* ˆn cháo Ç‹ gåo cho vay.
* ˆn lÃy ch¡c, m¥c lÃy bŠn.
* ˆn nhín qua ngày, æn vay m¡c n®.
* ˆn quä vä, trä quä sung.
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* ˆn tám lång, trä nºa cân.
* ˆn xôi bÕ cháy, æn gà bÕ xÜÖng.
* Buôn Ngô, buôn Tàu ch£ng b¢ng hà tiŒn.
* Buôn tàu, buôn bè ch£ng b¢ng æn dè l‡ miŒng.
(æn dè : æn ít hÖn bình thÜ©ng).

* CÀm mÃt lãi ch£ng b¢ng bán vãi ngay Çi.
(bán vãi : bán v§i giá rÈ cho chóng h‰t).

* CÖm æn, tiŠn lÃy, giÃy trä låi quan.
* Gºi l©i thì nói, gºi gói thì mª.
* H†c æn h†c nói, h†c gói h†c mª.
* Khéo æn thì no, khéo n¢m co thì Ãm.
* Khôn ra miŒng, dåi ra tay.
* Làm trai ch§ chª Çò ngang, ch§ cày ru¶ng PhÆt,
ch§ mang n® làng.
* Månh dùng sÙc, y‰u dùng chÜ§c.
* M¶t cành tre, næm bäy cành tre; lÃy ai thì lÃy, ch§
nghe h† hàng.
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* MuÓn giàu nuôi trâu cái, muÓn løn båi nuôi bÒ
câu.
* Ngø cÜ có thóc cho vay, có løa ÇÀy bàn thì lÃy
ngø cÜ.
* NgÜ©i dÜng có ngãi thì Çãi ngÜ©i dÜng, anh em vô
ngãi thì ÇØng anh em.
* NgÜ©i khôn thº ti‰ng, ngÜ©i ngoan thº l©i.
* Nh° cÕ phäi nh° cä rÍ.
* Thua keo này, bày keo khác.
* Trai khôn tránh khÕi v® thØa ngÜ©i ta.

18) ñÙc hånh, cá tính
* Dù ai nói ngä nói nghiêng, lòng ta vÅn v»ng nhÜ
kiŠng ba chân.
* ñánh ch‰t cái n‰t cÛng không chØa.
* ñÜ©ng mòn, ân nghïa không mòn.
* GÀn bùn mà ch£ng hôi tanh mùi bùn.
* G‡ già dæm cÙng khó bào, ngÜ©i trung m¡c nån
ch£ng nao núng lòng.
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* Lòng ta, ta Çã quy‰t rÒi; nào ai nói ÇÙng nói ngÒi
m¥c ai.
* Nên ra tay ki‰m, tay c©; ch£ng nên thì ch§, ch£ng
nh© cÆy ai.
* SÓng Ç‹ då, ch‰t mang theo.
* SÓng gºi nåc, thác gºi xÜÖng.
* Vàng tâm xuÓng nÜ§c vÅn tÜÖi, anh hùng lâm nån
vÅn cÜ©i vÅn vui.
* Yêu nhau, yêu cä m¶t Ç©i.

19) Không tÓt
* Anh khÓ son bòn anh khÓ nâu.
* Áo cÙ chàng, làng cÙ lš trÜªng.
(cÙ : d¿a vào. Nghïa bóng : Tánh › låi).

* ˆn chó cä lông, æn hÒng cä h¶t.
* ˆn không nên Ç†i, nói không nên l©i.
* ˆn l‰u nói láo, æn thÎt cáo låi nói thÎt cÀy.
* ˆn mày Çòi xôi gÃc.
* ˆn m¶t mi‰ng, ti‰ng Ç‹ Ç©i.
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* ˆn nhÜ rÒng cuÓn, nói nhÜ rÒng reo, làm nhÜ mèo
mºa.
* ˆn nhÜ rÒng cu¶n, làm nhÜ cà cuÓng l¶i sông.
* ˆn no n¢m ngû, ch§ phäi bÀu chû mà lo.
* ˆn thì cúi trÓt, ÇÄy nÓt thì la làng.
(trÓt : cái ÇÀu; nÓt : chi‰c thuyŠn).

* ˆn thì Çùa, thua thì chåy.
* ˆn thì l¿a nh»ng mi‰ng ngon, làm thì ch†n viŒc
cÕn con mà làm.
* ˆn thì mau chân, viŒc cÀn thì Çûng ÇÌnh.
* ˆn thì no, cho thì ti‰c, Ç‹ dành thì thiu.
* Bán anh em xa, mua láng giŠng gÀn.
* Bòn nÖi khÓ rách, Çãi nÖi quÀn hÒng.
* Cä ngày thì låi Çi chÖi, tÓi t¡t m¥t tr©i, Ç° lúa vô
xay.
* Cháy nhà hàng xóm, bình chân nhÜ våi .
* Ch£ng ÇÜ®c æn thì Çåp Ç°.
* ChÖi cho thûng trÓng long dùi.
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* Chú khi ni, mi khi khác.
* ChÜa b¡t ÇÜ®c c†p, Çã rao bán xÜÖng.
(XÜÖng c†p làm cao h° cÓt).

* ChÜa b¡t ÇÜ®c gÃu, Çã Çòi bán mÆt.
* ChÜa Ç‡ ông nghè, Çã Çe hàng t°ng.
* ChÜa Çû lông Çû cánh Çã v¶i bay.
* ChÜa h†c bò Çã lo h†c chåy.
* ChÜa nghèo Çã lo æn tr¶m.
* Chưa nói đã cười là người vô duyên.
* ChÜa tÓi Çã v¶i Çi n¢m.
* Có båc thì tính phø tiŠn; có nhân ngãi m§i, quên
ngÜ©i tình xÜa.
* Có con thì gä chÒng xa, gä gÀn cØa ngÕ, nó vô ra
tÓn trÀu.
* Có hoa sói, phø hoa ngâu.
* Có h†c mà không có hånh.
* Có ít, xít ra nhiŠu.
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* Có m¥t thì g†i là cô, v¡ng m¥t thì g†i là Çï.
* Có m§i n§i cÛ.
* Có m¿c, em tính phø son; có kÈ ÇËp giòn, em phø
nhân duyên.
* Có ta, nói nói cÜ©i cÜ©i; không ta thì låi coi ngÜ©i
hÖn ta.
* Có ta thì nói v§i ta, không ta th©i låi træng hoa v§i
ngÜ©i.
* Có vä mà phø lòng sung, có chùa bên B¡c, bÕ mi
‰u bên ñông tÒi tàn.
* Con nhà lính, tính nhà quan.
* Cûa mình thì gi» bo bo, cûa ngÜ©i thì thä cho bò
nó æn.
* Cûa ngÜ©i bÒ-tát, cûa mình låt bu¶c.
* Då trÜ§c m¥t, chÜªi sau lÜng.
* D¿a hÖi hùm, v‹nh râu cáo.
* ñ¥ng chim bÈ ná, Ç¥ng cá quên nÖm.
* ñâm bÎ thóc, th†c bÎ gåo.
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* ñÀu chày nói có, cuÓi chày nói không.
* ñ‹u thì m§i có, phû nhÜ chó m§i giàu.
(phû : Ç¶c ác, tàn nhÅn).

* ñi ra cúi m¥t xuÓng ÇÃt, vŠ nhà cÃt m¥t lên tr©i.
* ñòi n® tháng ba, ÇÓt nhà tháng tám.
(Tháng ba và tháng tám là hai tháng giáp håt, dân nghèo thi‰u æn;
tháng tám tr©i n¡ng, ÇÓt nhà khó ch»a).

* ñÜa ngÜ©i cºa trÜ§c, rÜ§c ngÜ©i cºa sau.
* ñÙng núi này trông núi n†, Çã ÇÜ®c voi låi còn Çòi
tiên.
* ñÜ®c b»a nào quào b»a nÃy.
* ñÜ®c ÇÀu voi, Çòi ÇÀu ng¿a.
* ñÜ®c Ön b¢ng cái dïa, trä nghïa b¢ng con ruÒi.
* Giàu Ç°i bån, sang Ç°i v®.
* Giàu là h†, khó là ngÜ©i dÜng.
* Giàu thì ghen, nghèo thì khinh.
* Hèn v§i gi¥c, ác v§i dân.
* HiŠn trÜ§c m¥t, làm gi¥c sau lÜng.
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* Khác nào quå mÜ®n lông công, bŠ ngoài xinh
ÇËp, trong lòng xÃu xa.
* Khi làm ch£ng thÃy gã Çâu, khi æn thÃy gã ÇÙng
ÇÀu tiên chinh.
* Khi sÓng thì ch£ng cho æn, Ç‰n khi Çã ch‰t, làm
væn t‰ ruÒi.
* Khi sÓng thì ch£ng cho æn, Ç‰n khi thác xuÓng,
mâm cao c‡ ÇÀy.
* Khi xÜa cÀu løy træm Çàng, ÇÜ®c rÒi thì låi phÛ
phàng chán chê.
* Khoai lang cû sÜ®ng cû trân, siêng æn nhác mÀn,
l¿a cû cho to.
* Không ÇÜ®c æn thì ÇÆp Ç°.
* Không lÃy ÇÜ®c thì quÃy cho hôi.
* Không Üa Ç° thØa là thÓi.
* L¡m sãi không ai Çóng cºa chùa.
* LÃy chÒng ch£ng nghï Ç‰n chÒng, Çêm n¢m tÖ
tÜªng Ç‰n ông láng giŠng.
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* LÃy chÒng ch£ng nghï Ç‰n chÒng, vào giÜ©ng mÖ
tÜªng ngÜ©i yêu thuª nào.
* LÃy râu ông n†, c¡m c¢m bà kia.
* LÜÖn ng¡n låi chê chåch dài, l©n bÖn méo miŒng
chê trai lŒch mÒm.
* Máu tham hÍ thÃy hÖi ÇÒng thì mê.
* MÃt æn m¶t mi‰ng l¶n gan lên ÇÀu.
* MÃt tiŠn mua mâm, thì Çâm cho thûng.
* MÃt tiŠn mua thúng, thì Çøng cho tan.
* MË già h‰t gåo treo niêu, mà con khæn ÇÕ, khæn
ÇiŠu v¡t vai.
* MiŒng m©i xÖi, bøng låy tr©i ÇØng æn.
* MiŒng nói hay, tay làm bÆy.
* MiŒng ông cai, vai ÇÀy t§.
* MiŒng thÖn th§t, då §t cay.
* Nam-mô m¶t bÒ dao gæm, m¶t træm dao mác,
m¶t vác dao bÀu, m¶t xâu thÎt chó.
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* Ng¡t bông sen còn vÜÖng tÖ óng, c¡t dây tình nào
có sao Çâu !
* Ngoài miŒng thì niŒm nam-mô, trong lòng thì chÙa
m¶t bÒ dao gæm.
* NgÒi buÒn vuÓt bøng thª dài, nh§ chÒng thì ít, nh§
trai thì nhiŠu.
* NhÎn Çói n¢m co hÖn æn no vác n¥ng.
* Nói m¶t Çàng, làm m¶t nÈo.
* Nói næng quân tº, cÜ xº ti‹u nhân.
* Nói vô thì ít, xít ra thì nhiŠu.
* Nói xuôi cÛng ÇÜ®c, nói ngÜ®c cÛng hay.
* N» kê tác quái, gà mái Çá gà cÒ.
* Quen m¥t Ç¡t hàng.
* Say sÜa nghï cÛng hÜ Ç©i, hÜ th©i hÜ vÆy, say th©i
cÙ say.
* SÓng ch‰t m¥c bay, tiŠn thÀy bÕ túi.
* Thà gi‰t lÀm hÖn bÕ sót !
* ThÃy ngÜ©i sang, b¡t quàng làm h†.
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* Treo ÇÀu dê, bán thÎt chó.
* Treo mÆt gÃu, bán mÆt heo.
* Trong nhà chÜa tÕ, ngoài ngõ Çã hay.
* Trª m¥t nhÜ trª bàn tay.
* TrÜªng giä h†c làm sang.
* Vay thì ha hä, trä thì càu nhàu.
* Vë hùm thêm cánh, vë r¡n thêm chân.
* ViŒc bé xé ra to.
* ViŒc ngÜ©i thì sáng, viŒc nhà thì quáng.
* ViŒc ngÜ©i thì chán, viŒc nhà thì ngán.
* ViŒc nhà thì nhác, viŒc chú bác thì siêng.
* VØa æn cÜ§p, vØa la làng.
* Xong chay, quæng thÀy xuÓng ao.

20) Nhân tình th‰ thái
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* Cá không æn câu, chê r¢ng cá dåi; cá m¡c mÒi
rÒi, bäo tåi tham æn !
* Cao chê ngÕng, thÃp chê lùn, béo chê béo trøc
béo tròn, gÀy chê xÜÖng sÓng xÜÖng sÜ©n bày ra.
* ChÎ em thì thÆt là hiŠn, chÌ vì ÇÒng tiŠn mà mÃt
lòng nhau.
* Chim quyên nó ÇÆu bøi riŠng, dÀu bà con ru¶t
không tiŠn cÛng xa.
* Giàu là ngÜ©i h†, khó là ngÜ©i dÜng.
* Giàu sang nhiŠu kÈ t§i lui, khó khæn nên n‡i ru¶t rà
xa nhau.
* Giàu sang ª tÆn bên Lào, hùm tha r¡n c¡n, cÛng
mò mà qua.
* Giàu sÖn lâm l¡m kÈ tìm Ç‰n, khó gi»a ch® ch£ng
ma nào nhìn.
* Giàu thì kÈ t§i ngÜ©i lui, nghèo hèn d¶t nát, gÅy rui
ai nhìn.
* Giúp l©i không ai giúp cûa, giúp Çûa không ai giúp
cÖm.
* KÈ ÇÀy thÜng khinh kÈ lÜng bát.
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* Khi khó thì ch£ng ai nhìn, Ç‰n khi Ç‡ trång, chín
nghìn anh em.
* Khi nghèo thì ch£ng có ai, Ç‰n khi Ç‡ trång, xã cai
ÇÀy nhà.
* Khó hèn thì ch£ng ai nhìn, Ç‰n khi Ç‡ trång, chín
nghìn nhân duyên.
* Khó khæn ª quán ª lŠu; bà con, cô cÆu chẳng
màng hÕi han.
* Khó n¢m gi»a ch® ai màng, làm nên quÓc trång,
ba ngàn bà con.
* Khó n¢m gi»a ch® chèo queo, sÖn lâm có cûa
cÛng trèo mà lên.
* Khôn ngoan thì bäo r¢ng ngoa, vøng dåi thì bäo
ngÜ©i ta r¢ng ÇÀn.
* M§i hay cûa tr†ng hÖn ngÜ©i, giàu sang Ç°i bån,
nghèo nàn Ç°i duyên.
* Ÿ sao cho ÇÜ®c lòng ngÜ©i, ª r¶ng ngÜ©i cÜ©i, ª
hËp ngÜ©i chê.
* Ti‰ng lành không ra khÕi ngõ, ti‰ng d» ÇÒn xa vån
d¥m.
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* Vai mang bÎ båc lè kè; nói quÃy nói quá, chúng
nghe Àm Àm.
* XÜa nay th‰ thái nhân tình, v® ngÜ©i thì ÇËp, v®
mình thì chê.

21) Kh© dåi
* Ách gi»a Çàng quàng vào c°.
* ˆn cÖm nhà, th°i tù-và hàng t°ng.
* ˆn cÖm nhà, vác la-ngà cho quan.
* Chê rau muÓng sÓng, låi ôm dÜa già.
* Chim chích mà ghËo bÒ nông, Ç‰n khi nó m°, låy
ông tôi chØa.
* Chó chê nhà d¶t ra n¢m bøi tre.
* Con cóc n¢m góc b© ao, læm le låi muÓn Ç§p
sao trên tr©i.
* Dåy Çï vén xÓng, dåy ông cÓng vào trÜ©ng, dåy
bà lang bÓc thuÓc.
* ñÜ©ng quang ch£ng Çi, Çâm quàng bøi rÆm.
* Ếch ngÒi Çáy gi‰ng, coi tr©i b¢ng vung.
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* Già Ç©i còn mang tÖi ch»a cháy.
* G‡ tr¡c Çem lát ván cÀu, y‰n sào Çem nÃu v§i
ÇÀu tôm khô.
(G‡ tr¡c là loåi g‡ quí, y‰n sào là m¶t món æn rÃt quí. Nghïa bóng:
không bi‰t dùng ngÜ©i).

* Khôn v§i v®, dåi v§i ngÜ©i dÜng.
* Làm thân con lØa, Üa viŒc n¥ng.
* Låy ông tôi ª bøi này.
* LÃy väi thÜa che m¡t thánh.
* MÃt bò m§i lo làm chuÒng.
* Mua danh ba vån, bán danh ba ÇÒng.
* Ng¿a ô ch£ng c«i, c«i bò, ÇÜ©ng ngay không
chåy, chåy vòng ÇÜ©ng quanh.
* Nói chÖi không bi‰t, nói thiŒt không hay.
* Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.
* Ÿ Ç©i có bÓn cái ngu: làm mai, lãnh n®, gác cu,
cÀm chÀu.
* PhÜ®ng hoàng c¡t cánh Çu°i Çi, b¡t con bìm bÎp
Çem vŠ mà nuôi.
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(Nghïa bóng : Không bi‰t dùng ngÜ©i).

* Quan tám cÛng Ø, quan tÜ cÛng gÆt. (Ba ph ải).
* TiŠn bu¶c däi y‰m bo bo, ÇÜa cho thÀy bói Çem
lo vào mình.
* Tin b®m mÃt bò, tin bån mÃt v® n¢m co m¶t mình.
* Våch áo cho ngÜ©i xem lÜng.
* Xe chÌ bu¶c chân voi.

22) Khôn ngoan, khôn ranh
* ˆn c‡ Çi trÜ§c, l¶i nÜ§c Çi sau.
* ˆn cÖm lØa thóc, æn cóc bÕ gan.
* ˆn lÃy ch¡c, m¥c lÃy bŠn.
* CÀm dao Ç¢ng chuôi, không ai cÀm Ç¢ng lÜ«i.
* ChÈ tre l¿a cÆt Çan nia, có chÒng con m¶t, khÕi
chia gia tài.
* ChiŠu chÒng lÃy con, chiŠu ngÜ©i lÃy viŒc.
* Chim khôn ti‰c lông, ngÜời khôn ti‰c l©i.
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* Chim khôn l¿a cành làm t°, gái khôn l¿a chÓn trai
lành gºi thân.
* Gái chºa hoang, cho vàng cÛng không lÃy.
* Lái trâu, lái l®n, lái bò; trong ba lái Ãy không nghe
lái nào.
* Làm dâu nÖi cä th‹, làm r‹ nÖi Çông con.
(cä th‹ : danh giá).

* Làm Çï mÜ©i phÜÖng Ç‹ m¶t phÜÖng lÃy chÒng.
* Mua cam thì ch†n giÓng cam, lÃy chÒng thì ch†n
trÜªng nam cho giàu !
* S¿ Ç©i ngày n¡ng Çêm mÜa, ngÜ©i thÜÖng thÜÖng
trä, ngÜ©i ÇÜa ÇÜa ngÜ©i.
* Thä con sæn s¡t, b¡t con cá rô.
* Trai con m¶t thì lÃy, gái con m¶t thì ÇØng.

23) Lš s¿
* Ai bi‰t ngÙa Çâu mà gãi !
* Ai bi‰t uÓn câu cho vØa miŒng cá.
* Ai chê Çám cÜ§i , ai cÜ©i Çám ma.
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* Ai có thân ngÜ©i Ãy lo, ai có bò ngÜ©i Ãy gi».
* Ai Çâu thÜÖng kÈ ngu si, cûa Çâu cho ÇÙa n¢m lì
mà æn.
* ˆn ch£ng nên Ç†i, nói ch£ng nên l©i.
* Bè ai ngÜ©i Ãy chÓng.
* Bi‰t ai giàu ba h†, bi‰t ai khó ba Ç©i ?
* Chanh chua thì kh‰ cÛng chua; kh‰ chÌ m¶t mùa,
chanh bán cä næm.
* Ch‰t no còn hÖn sÓng thèm.
* Ch‰t sông ch‰t suÓi, không ai ch‰t ÇuÓi Ç†i Çèn.
* Ch‰t trÈ khÈo ma, ch‰t già ma mŒt.
* Ch‰t trÜ§c ÇÜ®c mÒ ÇÜ®c mä, ch‰t sau b° ngä
b° nghiêng.
* ChÌ Çâu mà bu¶c chân Tr©i, thuÓc Çâu mà ch»a
con ngÜ©i l£ng lÖ.
* ChÌ Çâu mà bu¶c ngang tr©i, tay Çâu mà bÎt
miŒng ngÜ©i th‰ gian.
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* Chính chuyên ch‰t cÛng ra ma, l£ng lÖ ch‰t cÛng
chôn ra ngoài ÇÒng.
* Chính chuyên chÒng cÛng ÇÜ®c nh©, l£ng lÖ ai bi
‰t mà lo cho b¿c mình.
* Chính chuyên chÒng cÛng ÇÜ®c nh©, l£ng lÖ nào
bi‰t cõi b© là Çâu.
* ChÒng con là cái n® nÀn, thà r¢ng ª vÆy nuôi thân
khÕe mình.
* ChÜa bi‰t mèo nào c¡n mÌu nào.
* Có thóc m§i bóc ra gåo.
* Có th© có thiêng, có kiêng có lành.
* Có th¿c m§i v¿c ÇÜ®c Çåo.
* Có tích m§i dÎch nên tuÒng.
* Con có cha có mË, không ai ª l‡ nÈ mà lên.
* C© Ç‰n tay ai nÃy phÃt.
* Cû cäi nói phäi ông väi cÛng nghe.
* Đẹp chi cái áo väi sÒng, ÇËp chi con gái l¶n
chÒng mà thÜÖng.
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* Gà æn mÓi, mÓi æn Th° Công, Th° Công æn gà.
* Khôn ch£ng qua lë, khoÈ ch£ng qua l©i.
* Không có b¶t sao g¶t nên hÒ ?
* Không có lºa sao có khói ?
* Không có mây sao có mÜa ?
* Không vào hang c†p sao b¡t ÇÜ®c c†p con ?
* L£ng lÖ cÛng ch£ng có mòn, chính chuyên cÛng
ch£ng sÖn son Ç‹ th©.
* Làm lành muÓn chúng bi‰t danh, Ãy là làm ti‰ng,
phäi lành chi mô.
(phäi lành chi mô : Çâu có phäi là làm ÇiŠu t¶t lành).

* MuÓn æn thì læn vô b‰p, muÓn ch‰t thì l‰t vô hòm.
* MuÓn nói không, làm mË chÒng mà nói.
* MuÓn nói ngoa, làm mË chÒng mà nói.
* MuÓn vu oan, làm quan mà nói.
* MÜ§p Ç¡ng Çã có måt cÜa.
(mÜÖp Ç¡ng, måt cÜa chÌ b†n ngÜ©i chuyên lØa gåt, bÎp b®m).

139

* Nhà báo nói láo æn tiŠn.
* N® máu phäi trä b¢ng máu.
* NÜ§c lã mà khuÃy nên hÒ, tay không mà d¿ng cÖ
ÇÒ m§i hay.
* NÜ§c trong ai ch£ng rºa chân, hoa thÖm ai ch£ng
t§i gÀn gÓc cây.
* Ông tiŠn, ông thóc, ông cóc gì ai.
(ông cóc gì ai : ch£ng phäi là ngÜ©i quí giá gì Çâu).

* Quân tº nhÃt ngôn là quân tº dåi, quân tº nói Çåi
là quân tº khôn !
* Ra khÖi m§i bi‰t cån sâu, ª trong låch hói bi‰t Çâu
mà dò.
* SÜ nói sÜ phäi, vãi nói vãi hay.
* SÜ§ng quá hóa Çiên.
* Tåi anh, tåi ä, tåi cä Çôi bên.
* Thánh nhân cÛng có khi lÀm.
* Trai làng ª quá còn Çông, t¶i gì låi lÃy ông chÒng
ngø cÜ.
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* Trai làng thì lÃy gái làng, t¶i gì vác cuÓc d†n Çàng
ai Çi.
* Træng khoe træng tÕ hÖn Çèn, sao træng låi phäi
chÎu luÒn Çám mây.
* VÕ quít dày có móng tay nh†n.
* V® dåi thì ÇÈ con khôn, trâu chÆm l¡m thÎt, r¿a cùn
dÍ bæm.

24) NhÆn xét
Nh»ng nhÆn xét trong các câu tøc ng» thÜ©ng là
nh»ng nhÆn xét Çúng; nhÜng cÛng có nhiŠu nhÆn xét chû
quan, không h®p tình, không h®p lš, l‡i th©i.
* Anh em c¶t chèo nhÜ mèo v§i chó.
* Anh em r‹ nhÜ gh‰ ba chân.
* Áo næng may næng m§i, ngÜ©i næng t§i næng
thÜÖng.
* Áo rách khéo vá hÖn lành vøng may.
* Anh hùng tåo th©i th‰.
* ˆn nh© nhà v® nhÜ ª Ç® nhà ngÜ©i ta.
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* Ba ÇÃm không b¢ng m¶t Çá.
* Ba ÇÃm không b¢ng m¶t Çåp.
* Ba lÀn d†n nhà b¢ng m¶t lÀn nhà cháy.
* Ba næm ª v§i ngÜ©i ÇÀn, ch£ng b¢ng m¶t lúc
ÇÙng gÀn ngÜ©i khôn.
* Ba tháng bi‰t lÅy, bäy tháng bi‰t bò, chín tháng lò
dò bi‰t Çi.
* Bà con xa không b¢ng láng giŠng gÀn.
* Båc Çeo ÇÀy mình không b¢ng thông minh sáng
suÓt.
* Bao gi© cho Ç‰n tháng mÜ©i, th°i nÒi cÖm n‰p,
vØa cÜ©i vØa æn.
* Bao gi© cho Ç‰n tháng næm, th°i nÒi cÖm n‰p,
vØa n¢m vØa æn.
* Bæn hæn bó hó nhÜ nhà khó mÃt æn.
* BÀu già thì mÜ§p cÛng xÖ, nå dòng trang Çi‹m,
gái tÖ mÃt chÒng.
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* Bé thì nh© mË, nh© cha, l§n lên nh© v®, lúc già nh©
con.
* Bé tr¶m gà, khi cä tr¶m trâu.
(cä : l§n).

* BÎt ÇÜ®c miŒng chïnh, miŒng vò, nào ai bÎt ÇÜ®c
miŒng o, miŒng dì.
* BÎt miŒng vòm, miŒng l†, không ai bÎt ÇÜ®c cái
mÒm ngÜ©i ta.
* Bói ra ma, quét nhà ra rác.
* Bôn ba ch£ng qua th©i vÆn.
* Bªi tin nên m¡c, bªi ch¡c nên lÀm.
* Bøng Çói, ÇÀu gÓi phäi bò.
* Bøng Çói thì c£ng phäi bò.
(c£ng : chân).

* Bu¶c ÇÜ®c chân ng¿a chân voi, nào ai bu¶c
ÇÜ®c lòng ngÜ©i gian tham.
* Bu°i ch® Çông, con cá hÒng chê låt; tan ch® rÒi,
con tép båc cÛng phäi mua.
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* Cá trong l© ÇÕ hoe Çôi m¡t, cá ngoài l© ngúc
ngo¡c muÓn vô.
* Cä giÆn mÃt khôn.
* Cä sông Çông ch®, l¡m v® nhiŠu con.
(cä sông : sông l§n)

* Cách sông nên phäi løy Çò, tÓi tr©i nên phäi løy o
bán dÀu.
* Cái khó bó cái khôn.
* Cái khó ló cái khôn.
* Càng cao danh v†ng, càng dày gian nan.
* Càng cay nghiŒt l¡m, càng oan trái nhiŠu.
* Càng già càng dÈo càng dai.
* Canh môn khéo nÃu thì ngon, mË già khéo nói thì
con Ç¡t chÒng.
* Canh suông khéo nÃu cÛng ngon, mË già khéo
nói thì con Ç¡t chÒng.
* Cáo bÀy không b¢ng c†p m¶t.

ghË.

* Cau phÖi tái, gái Çoån tang, chim ra ràng, gà mái
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(gà mái ghË : gà mái tÖ).

* Câm hay nói, què hay Çi, dÓt hay nói ch».
* Cây Ça cÆy thÀn, thÀn cÆy cây Ça.
* Cây khô không có l¶c, ngÜ©i Ç¶c không có con.
* Cây khô mÃy thuª m†c chÒi, cá måi dÜ§i nÜ§c
mÃy Ç©i hóa long.
* Cây không trÒng không ti‰c, con không ÇÈ không
thÜÖng.
* Cây ngay không s® ch‰t ÇÙng.
* Cháy nhà ra m¥t chu¶t.
* Chæn t¢m rÒi m§i ÜÖm tÖ, làm dâu rÒi m§i ÇÜ®c
nhÜ mË chÒng.
* Ch£ng Óm ch£ng Çau, làm giàu mÃy chÓc.
* Ch£ng thiêng ai g†i là thÀn; lÓi ngang ÇÜ©ng t¡t
ch£ng gÀn ai Çi.
* Chi‰c áo không làm nên thÀy tu.
* Chín Çøn, mÜ©i trâu; ch‰t cÛng hai bàn tay tr¡ng.
* Chim ÇËp nh© b¶ lông, ngÜ©i ÇËp nh© b¶ cánh.
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* Chim khôn ch‰t mŒt vì mÒi, ngÜ©i khôn ch‰t mŒt vì
l©i nhÕ to.
* Chim khôn chÜa b¡t Çã bay, ngÜ©i khôn chÜa nói
dang tay Ç« l©i.
* Chim khôn chÜa b¡t Çã bay, ngÜ©i khôn ít nói, ít
hay trä l©i.
* Chim khôn ÇÆu nóc nhà quan, gái khôn tìm chÒng
ª chÓn ba quân.
* Chim khôn ti‰ng hót ränh rang, ngÜ©i khôn æn nói
dÎu dàng dÍ nghe.
* Chó cÆy nhà, gà cÆy vÜ©n.
* Chó Çâu chó sûa l‡ không, ch£ng th¢ng æn tr¶m
thì ông æn mày.
* Chó sûa thì chó không c¡n.
(ViŒt-hóa tøc ng» Pháp: "Chien qui aboie ne mord pas").

* ChÒn vào nhà không mÃt gà cÛng mÃt vÎt.
* ChÖi dao có ngày ÇÙt tay.
* Chû nhà, ngÜ©i ª, khen nhau bao gi©.
* Chuông có gõ m§i kêu, Çèn có khêu m§i sáng.
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* Ch» r¢ng h†a phÜ§c vô môn; sang giàu dÍ ki‰m,
ngÜ©i khôn khó tìm.
* ChÜa nói Çã cÜ©i là ngÜòi vô duyên.
* Chºi trÜ§c m¥t không s®, s® thù v¥t sau lÜng.
* ChÜªi cha không bằng nhái ti‰ng.
* Có cûa d‡ ÇÜ®c ngÜ©i.
* Có cûa thì rºa træm dÖ.
* Có cÙng m§i ÇÙng ÇÀu gió.
* Có dåi m§i nên khôn.
* Có duyên thì có n®.
* Có gan æn cÜ§p, có gan chÎu Çòn.
* Có gió lay m§i bi‰t cây nào cÙng.
* Có gió lung m§i bi‰t tùng bách cÙng, có ng†n lºa
hØng, m§i rõ th¿c vàng cao.
* Có, không, mùa Çông m§i bi‰t; giàu, nghèo, ba
mÜÖi T‰t m§i hay.
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* Có mi‰ng còn hÖn có ti‰ng.
* Có nhiŠu cûa thì cûa chåy vào; có ít cûa thì cûa
bò ra.
* Có phúc th® m¶c, th® nŠ; vô phúc thÀy ÇŠ, thÀy
thông.
* Có tài hay có tÆt.
* Có tÆt giÆt mình.
* Có thân thì có kh°.
* Có tiếng không có miếng.
* Có trÈ vui nhà, có già såch b‰p.
* Có vÃt vä m§i thanh nhàn, không dÜng ai dÍ cÀm
tàn che cho.
* Con m¡t lá ræm, lông mày lá liÍu Çáng træm quan
tiŠn.
* Con ng¿a Çau, cä tàu bÕ cÕ.
* Con trai ª nhà v® nhÜ con chó chui gÀm chån.
* Con trÈ hay æn quà, Çàn bà hay nhË då.
* Cªi ra m§i bi‰t béo gÀy, Ç‰n khi gió cä, bi‰t cây
cÙng mŠm.
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* CÖm chín t§i, cäi vÒng non, gái m¶t con, gà mái
ghË.
* CÖm khô là cÖm thäo, cÖm nhão là cÖm hà tiŒn.
* Cûa ba bäy ÇÃng, ngÜ©i ba bäy loài.
* Cûa bŠ bŠ không b¢ng có m¶t nghŠ trong tay.
* Cûa Ç©i ông, æn không cÛng h‰t.
* Cûa kho, không bi‰t lo cÛng h‰t.
* Cûa làm ra Ç‹ trên gác, cûa Çánh båc Ç‹ ngoài
sân, cûa phù vân Ç‹ ngoài ngõ.
* Cûa m¶t ÇÒng, công m¶t nén.
* Cûa phù vân không chân hay chåy.
* Cûa phù vân s§m h®p chiŠu tan.
* Cûa rÈ là cûa ôi, cûa ÇÀy nÒi là cûa ch£ng ngon.
* Cûa rÈ là cûa ôi, tôi rÈ là tôi vøng.
* Cûa vào nhà khó nhÜ gió vào nhà trÓng.
* Cûa vào nhà quan nhÜ than vào lò lºa.
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* Cûi møc khó Çun, chûi cùn khó quét.
* Cu¶c Ç©i nhÜ cänh phù-du, s§m còn tÓi mÃt,
công phu nh†c nh¢n.
* CÜ§i v® không cheo, mÜ©i con heo cÛng mÃt.
* CÜ§i v® không cheo nhÜ neo không mÃu.
* CÜ§i v® không cheo nhÜ tiŠn gieo xuÓng suÓi.
* CÜ§p Çêm là gi¥c, cÜ§p ngày là quan.
* Dã tràng xe cát bi‹n ñông, nh†c nh¢n mà ch£ng
nên công cán gì.
* Dåi bÀy hÖn khôn Ç¶c.
* Dân Çói dÍ sai.
* Dân ngu dÍ dåy.
* Dây dùn khó ÇÙt, ngÜ©i ngoan khó tìm.
* Dò sông dò bi‹n dò nguÒn, bi‰t sao ÇÜ®c bøng lái
buôn mà dò.
* Dò sông dò bi‹n ÇÍ dò, ÇÍ Çâu dò ÇÜ®c tâm can
lòng ngÜ©i.
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* Dò sông dò bi‹n ÇÍ dò, nào ai lÃy thÜ§c mà Ço
lòng ngÜ©i.
* Dò thì dò bi‹n dò sông, dò mô ÇÜ®c då Çàn ông
mà dò.
* DÜ æn xem bói, Çói æn mò khoai.
* ña nhân duyên nhiŠu ÇÜ©ng phiŠn não.
* ña sÀu Ça mang.
* ñåi thù không ng¥t, thù v¥t khó ª.
* ñàn bà cån lòng nhÜ Çïa, Çàn ông båc nghïa nhÜ
vôi.
* ñàn bà không bi‰t nuôi heo lá Çàn bà nhác, Çàn
ông không bi‰t bu¶c låt là Çàn ông hÜ.
* ñàn bà nhÜ cánh hoa tÜÖi, nª ra chÌ ÇÜ®c m¶t th©i
mà thôi.
* ñàn ông nhÜ cái nÖm, bå Çâu úp ÇÃy.
* ñàn ông nông n°i gi‰ng khÖi, Çàn bà sâu s¡c nhÜ
cÖi Ç¿ng trÀu.
* ñàn ông quan t¡t thì chÀy, Çàn bà quan t¡t, nºa
ngày nên quan.
(t¡t : làm theo lÓi ng¡n hÖn, nhanh hÖn).
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* ñánh båc quen tay, ngû ngày quen m¡t, æn v¥t
quen mÒm.
* ñ¡c th©i Ç¡c th‰ thì khôn, sa cÖ rÒi cÛng nhÜ giun
khác nào.
* ñÃt sinh cÕ, già sinh tÆt.
* ñÃt vua, chùa làng, phong cänh bøt.
(phong cänh bøt : phong cänh là cûa chung, cÛng nhÜ nói cÖm
chùa).

* ñËp nhÜ tiên lo phiŠn rÒi cÛng xÃu.
* ñËp vàng son, ngon mÆt m«.
* ñ‹ là hòn ÇÃt, n¥n nên ông Bøt.
* ñ‹ lâu cÙt trâu hóa bùn.
* ñi trÜ§c chÜa phäi là t§i trÜ§c.
* ñi‰c hay ngóng, ng†ng hay nói, câm hay cÜ©i.
* ñói æn vøng, túng làm càn.
* ñói ông ª nhà chÙ không Çói bà Çi ch®.
* ñói røng râu, rÀu røng tóc.
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* ñói thì ÇÀu gÓi hay bò, c¥p chân hay chåy, b¶ dò
hay Çi.
* ñ°i bát mÒ hôi lÃy bát cÖm.
* ñông tay hÖn hay làm.
* ñ©i loån m§i bi‰t tôi trung.
* ñ©i ngÜ©i ch£ng khác Ç©i hoa, s§m còn tÓi mÃt,
nª ra låi tàn.

* ñ©i ngÜ©i sung sÜ§ng xa hoa, Ç©i ngÜ©i kh° sª
cÛng qua m¶t Ç©i.
* ñ©i xÜa quä báo còn chÀy, Ç©i nay quä báo thÃy
ngay nhãn tiŠn.
* ñÜ®c làm vua, thua là gi¥c.
* ñÜ®c lòng ta, xót xa lòng ngÜ©i .
* ñÜ®c mùa kén nh»ng tám xoan, Ç‰n khi cÖ hàn ré
cÛng nhÜ chiêm.
* ñÜ©ng dài m§i bi‰t ng¿a hay; nÜ§c loån m§i bi‰t
kÈ ngay ngÜ©i hiŠn.
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* Gà già khéo Ü§p thì ngon, nå dòng trang Çi‹m,
gái tÖ mÃt chÒng.
* Gà låc mË, gà kêu chiu chít, nhån låc Çàn, nhån
thao thÙc kêu sÜÖng.
* Gåo tám xoan, chim ra ràng, gái mãn tang, gan
gà giò.
* G¥p th©i mèo Çu°i chu¶t, thÃt th‰ ki‰n tha bò.
* Giàu chû kho, no làm b‰p, chóng ch‰t quän voi.
* Giàu Ç¥ng trung Ç¥ng hi‰u, khó mÃt thäo mÃt
ngay.
* Giàu nÖi ÇÒng quê không b¢ng ngÒi lê kÈ ch®.
* Giàu ru¶ng Ç®, n® ru¶ng thuê.
* Gi¥c bên Ngô, không b¢ng bà cô bên chÒng.
(bên Ngô : bên Tàu).

* Gi¥c phá không b¢ng cháy nhà.
* GiÃu ÇÜ®c giàu, không ai giÃu ÇÜ®c nghèo.
* GØng già, gØng røi, gØng cay; anh hùng càng
c¿c, càng dày nghïa nhân.
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* Hà tiŒn m§i giàu, cÖ cÀu m§i có.
(cÖ cÀu : nh†c nh¢n, kh° c¿c).

* Hát hay hÖn hay hát.
* Hay làm thì giàu, hay cúng cÀu thì Çói.
* H‰t tiŠn, h‰t tài, nhân nghïa tÆn.
* Hoa thÖm ai n« bÕ rÖi, ngÜ©i khôn ai nói n¥ng l©i
làm chi.
* Hoa thÖm bÜ§m ÇÆu, hoa tàn bÜ§m bay.
* Hoa tÜÖi trong Ç¶ gió xuân; gái xinh, xinh Ç‰n có
chÒng h‰t xinh.
* H†c khôn Çi lính, h†c tính Çi buôn.
* H†c thÀy ch£ng tÀy h†c bån.
* HÖn nhau tÃm áo manh quÀn, cªi ra trÀn truÒng ai
cÛng nhÜ ai.
* Hùm thiêng khi Çã sa cÖ cÛng hèn.
* Hung chi hÖn gåo, båo chi hÖn tiŠn.
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* HÜÖng næng th¡p næng khói, ngÜ©i næng nói næng
sai.
* KÈ làm quan bøng gian miŒng th£ng.
* Kén dâu thì dÍ, kén r‹ thì khó.
* Khi giàu ch£ng giúp Ç« ai, Ç‰n khi hoån nån
ch£ng ai giúp minh.
* 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 yêu quåt giÃy cÛng cho, khi ghét quåt mo
cÛng dòi.
* Khó nghèo h‰t thäo h‰t ngay, Ön cha cÛng bÕ,
nghïa thÀy cÛng quên.
* Khó nhÃt là tu tåi gia, thÙ nhì tu ª ch®, thÙ ba tu ª
chùa.
* Khôn cÛng ch‰t, dåi cÛng ch‰t.
* Khôn Çâu Ç‰n trÈ, khÕe Çâu Ç‰n già.
* Khôn Ç¶c không b¢ng ngÓc Çàn.
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* Khôn khéo lÃy miŒng mà xài, vøng dåi lÃy vai mà
Ç«.
* Khôn khi vô s¿, thäo khi no lòng.
* Khôn, khôn thuª lên ba; dåi, dåi tra m¶t Ç©i.
[tra m¶t Ç©i : suÓt cä Ç©i; cho Ç‰n khi già (tra : già)].

* Khôn ngoan ch£ng l† nói nhiŠu, ngÜ©i khôn chÌ nói
nºa ÇiŠu cÛng khôn.
* Khôn ngoan Ç‰n cºa quan m§i bi‰t, giàu có Ç‰n
ba mÜÖi T‰t m§i hay.
* Khôn ra miŒng, dåi ra tay.
* Khôn tØ trong trÙng khôn ra, dåi Ç‰n già vÅn còn
dåi.
* Không có nghŠ ngÓc, chÌ có ngÜ©i ngÓc.
(ViŒt-hóa tøc ng» Pháp:"Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes
gens.")

* Không m® thì ch® vÅn Çông, m® Çi lÃy chÒng thì
ch® vÅn vui.
* Không m® thì ch® vÅn Çông, m® Çi trong Quäng ai
trông m® vŠ.
* Không thÀy ÇÓ mày làm nên.
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* Không tiŠn, không gåo thì månh båo xó b‰p.
* Ki‰n leo c¶t s¡t sao mòn, tò vò xây t° sao tròn mà
xây.
* Kim vàng ai n« uÓn câu, ngÜ©i khôn ai n« n¥ng l©i
làm chi.
* Kình nghê vui thú kình nghê, tép tôm thì låi vui bŠ
tép tôm.
* Làm hoa cho ngÜ©i ta hái, làm gái cho ngÜ©i ta
trêu.
* Làm lë æn bát mÈ, n¢m chi‰u rách; làm chánh æn
bát ki‹u, n¢m chi‰u hoa.
* Làm ngÜ©i thì khó, làm chó thì dÍ.
* Làm quan æn l¶c vua, ª chùa æn l¶c PhÆt.
* Làm thÀy nuôi v®, làm th® nuôi miŒng.
* Làm tôi nhà giàu, hÖn hÀu quan l§n.
* Làm t§ th¢ng khôn, hÖn làm thÀy ÇÙa dåi.
* Làm trai lÃy ÇÜ®c v® bé, khác gì nhà giàu tÆu
ÇÜ®c nghé hoa.
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* Làm trai lÃy ÇÜ®c v® hiŠn, nhÜ cÀm ÇÒng tiŠn mua
ÇÜ®c mi‰ng ngon.
* Làm trai lÃy ÇÜ®c v® khôn, nhÜ chÌnh vàng cÓm
Çem chôn trong nhà.
* L¡m con nhiŠu n®, l¡m v® nhiŠu oan gia.
* L¡m duyên nhiŠu n®, l¡m v® nhiŠu oan gia.
* L¡m ngÜ©i yêu hÖn nhiŠu ngÜ©i ghét.
* L¡m nhân duyên, nhiŠu ÇÜ©ng phiŠn não.
* LÃp sông lÃp gi‰ng, ai lÃp ÇÜ®c miŒng thiên hå.
* LÃy chÒng cÆn núi kŠ sông; nÜ§c không lo cån, cûi
không lo tìm.
* LÃy chÒng bi‰t ch» là tiên, lÃy chÒng mù ch» là
duyên n® nÀn.
* LÃy chÒng ÇÀn hÖn ª góa.
* LÃy chÒng hay ch» nhÜ soi gÜÖng vàng.
* LÃy chÒng khó ª làng còn hÖn lÃy chÒng sang xa
xÙ.
* LÃy chÒng làm lë khÕi lo, cÖm ngu¶i ÇÀy rá, cá
kho ÇÀy nÒi.
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* LÃy chÒng trà rÜ®u là tiên, lÃy chÒng c© båc là
duyên n® nÀn.
* LÃy dï vŠ làm v®, chÙ không ai lÃy v® vŠ là Çï.
* LÃy nhau vì båc vì tiŠn, Ç‰n khi tiŠn h‰t thì duyên
bë bàng.
* LÃy th¢ng Çánh båc nhÜ voi phá nhà.
* Lo båc râu, rÀu røng tóc.
* L† là thét m¡ng m§i nên, m¶t l©i si‰t cånh b¢ng
nghìn roi song.
* L§n vú b¿ con.
* Lù khù nhÜ chu¶t chù phäi khói.
* Lø khø nhÜ ông cø bäy mÜÖi.
* Løa quÃn c¶t cÀu, nhìn lâu cÛng ÇËp.
* L¿a ÇÜ®c con dâu, sâu con m¡t.
* Lš cûa kÈ månh bao gi© cÛng Çúng.
(ViŒt-hóa tøc ng» Pháp:"La raison du plus fort est toujours la meilleure
").
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* Ma không thÜÖng ngÜ©i Óm, kÈ tr¶m không thÜÖng
ngÜ©i nghèo.
* Má mi‰ng bÀu, nhìn lâu cÛng chán.
* Mai mÜa, trÜa n¡ng, chiŠu dông, tr©i còn bi‰n
chuy‹n huÓng mÒm thê gian.
* Mai mÜa, trÜa n¡ng , chiŠu dông; tr©i còn thay Ç°i
huÓng chi lòng ngÜ©i.
* Månh miŒng không b¢ng båo gan.
* Mát tay hÖn hay thuÓc.
(mát tay : chæm sóc chu Çáo).

* Mæng m†c có lÙa, con gái có thì.
* MÃt cûa dÍ tìm, mÃt lòng khó ki‰m.
* MÃt cha mÃt mË, không ki‰m ÇÜ®c, mÃt v® mÃt
chÒng ch£ng thi‰u gì nÖi.
* MÃt mË mÃt cha thÆt là Çau kh°, chÙ Çåo v®
chÒng ch£ng thi‰u gì nÖi.
* MÆt ng†t ch‰t ruÒi, nh»ng nÖi cay Ç¡ng là nÖi thÆt
thà.
* MÃy ai bi‰t lúa von, mÃy ai bi‰t con mình hÜ hÕng.
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(lúa von : lúa bÎ sâu æn håi).

* MÃy Ç©i bánh Çúc có xÜÖng, mÃy Ç©i ÇiŠn chû
mà thÜÖng tá ÇiŠn.
* MÃy Ç©i g‡ møc Çóng nên thuyŠn rÒng.
* MË chÒng nàng dâu, chû nhà ngÜ©i ª yêu nhau
bao gi©.
* MË Çánh m¶t træm không b¢ng cha hæm m¶t ti
‰ng.
* MË gà con vÎt chít chiu, mÃy Ç©i dì ghÈ nâng niu
con chÒng.
* MË già nhÜ chuÓi chín cây, nhÜ Çèn trÜ§c gió, bi‰t
ngày nào mË Çi.
* MË nuôi con Çùm Çùm nén nén, con nuôi mË
không ÇÜ®c m¶t nËn trong tay.
(m¶t nËn : m¶t nåm, m¶t n¡m).

* Méo mó còn hÖn không có.
* Mèo khen mèo dài Çuôi, chu¶t khen chu¶t nhÕ
con dÍ trèo.
* Mê æn thì lú, mê ngû thì kh©.
* MŠm quá thì y‰u, cÙng quá thì gãy.
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* Mía sâu có ÇÓt, nhà d¶t có nÖi.
* Mi‰ng æn là mi‰ng tÒi tàn, mÃt æn m¶t mi‰ng l¶n
gan lên ÇÀu.
* Mi‰ng khi Çói b¢ng Ç†i khi no.
* Mi‰ng ngon æn ít ngon nhiŠu, ngÜ©i khôn dÅu nói ít
l©i cÛng khôn.
* Mi‰ng ngon nh§ lâu, Çòn Çau nh§ Ç©i.
* MiŒng nhà quan có gang có thép.
* MÒm miŒng Ç« chân tay.
* M¶t bát cÖm rang b¢ng m¶t sàng cÖm nÃu.
* M¶t bÒ cái lš không b¢ng m¶t tí cái tình.
* M¶t câu nói ngay hÖn æn chay cä tháng.
* M¶t chi‰c bát ngô hÖn m¶t bÒ bát Çá.
(bát ngô : chén ki‹u trung hoa; bát Çá : chén ngang).

* M¶t con chim én không làm nên mùa xuân.
(ViŒt-hóa tøc ng» Pháp :"Une hirondelle ne fait pas le printemps").

* M¶t con c†p không c¿ n‡i sói bÀy.
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* M¶t Çêm quân tº n¢m kŠ, còn hÖn th¢ng nh¡ng
v‡ vŠ quanh næm.
* M¶t kho vàng không b¢ng m¶t nang ch».
* M¶t lÀn quân tº cÀm tay, còn hÖn th® cÃy suÓt
ngày nâng niu.
* M¶t l©i nói, quan tiŠn thúng thóc; m¶t l©i nói, dùi
Çøc c£ng tay.
* M¶t mË già b¢ng ba ngÜ©i ª.
* M¶t mË già b¢ng ba then cºa.
* M¶t mình Ãm lånh cho xong, hai hÖi thêm c¿c, hai
lòng thêm lo.
* M¶t nåm gió b¢ng m¶t bó chèo.
* M¶t næm làm nhà, ba næm dÒn cûa.
* M¶t n¡m thuÓc tiên, m¶t liŠu thuÓc b°, không b
¢ng cái c° tháo gông.
* M¶t ngày d¿a mån thuyŠn rÒng, còn hÖn muôn ki
‰p ª trong thuyŠn chài.
* M¶t ngÜ©i bi‰t lo b¢ng kho ngÜ©i bi‰t làm.
164

* M¶t nø cÜ©i b¢ng mÜ©i thang thuÓc b°.
* M¶t træm ông chú không lo, chÌ lo có m¶t mø o
nh†n mÒm.
* M¶t træm quan tiŠn n® không s® b¢ng mø v® ngoåi
tình.
* M¶t trung tiŒn b¢ng m¶t n¡m thuÓc tiêu.
* M¶t v® n¢m giÜ©ng lèo, hai v® næm chèo queo,
ba v® n¢m chuÒng heo.
* M¶t vÛng nÜ§c trong, mÜ©i dòng nÜ§c Çøc; m¶t
træm ngÜ©i tøc, m¶t chøc ngÜ©i thanh.
* Mu‡i tháng tám, cám tháng mÜ©i.
* MÜ©i voi không ÇÜ®c bát nÜ§c xáo.
* MÜ§p già thì mÜ§p có xÖ, ông già l¡m cûa gái tÖ
thi‰u gì.
* MÜu cao ch£ng b¢ng chí l§n.
* MÜu toan thì dÍ, thành t¿u không dÍ.
* Nå dòng lÃy ÇÜ®c trai tÖ, Çêm n¢m hú hí nhÜ mÖ
ÇÜ®c vàng.

165

* Næm con næm bát, nhà nát c¶t xiêu; næm v® næm
ÇiŠu, nhà xiêu cºa nát.
* N¢m ÇÃt v§i chÎ hàng hÜÖng, hÖn n¢m giÜ©ng v§i
chÎ hàng cá.
* Næng æn hay Çói, næng nói hay lÀm.
* Ngây ngô nhÜ gà m©, l© Ç© nhÜ Çom Çóm Ç¿c.
* Nghe thÀy bói Çói rã h†ng.
* Nghèo sinh bŒnh, giàu sinh tÆt.
* Ng†c nhìn lâu së tìm thÃy v‰t, hoa Ç‹ gÀn së h‰t
mùi hÜÖng.
* NgÒi trong cºa s° chåm vàng, chæn loan gÓi
phÜ®ng không chÒng cÛng hÜ.
* NgÜ©i có lúc vinh lúc nhøc; nÜ§c có lúc Çøc lúc
trong.
* NgÜ©i ÇËp vì løa, lúa tÓt vì phân.
* NgÜ©i khôn æn nói nºa v©i, Ç‹ cho kÈ dåi nºa
mØng nºa lo.
* NgÜ©i khôn chÜa Ç¡n Çã Ço, chÜa Çi t§i bi‹n Çã
dò cån sâu.
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* NgÜ©i khôn Çón trÜ§c rào sau, Ç‹ cho kÈ dåi bi‰t
Çâu mà dò.
* NgÜ©i khôn không Çánh, không Çòn; m¶t l©i nói
nhË Ç¡ng cay muôn phÀn.
* NgÜ©i khôn không n« roi Çòn, m¶t l©i nhè nhË
cÛng còn Ç¡ng cay.
* NgÜ©i khôn nói ít làm nhiŠu, không nhÜ ngÜ©i dåi
l¡m ÇiŠu rÜ©m tai.
* NgÜ©i khôn nói không låi, ngÜ©i dåi nói không
cùng.
* NgÜ©i khôn nói mánh, ngÜ©i dåi Çánh Çòn.
* Sông sâu sào ng¡n khó dò, ngÜ©i khôn ít nói khó
Ço ÇÜ®c lòng.
* NgÜ©i làm nên cûa, cûa không làm nên ngÜ©i.
* NgÜ©i ng†ng hay nói, thÀy bói hay nhìn.
* NgÜ©i ngu ch£ng bi‰t câu chào, ngÜ©i khôn æn
nói l©i nào cÛng dÍ nghe.
* NgÜ©i sÓng hÖn ÇÓng vàng.
* NgÜ©i ta ba thÙ ngÜ©i ta; ngÜ©i thì tiŠn rÜªi, kÈ ba
mÜÖi ÇÒng.
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* NgÜ©i trên ª ch£ng k› cÜÖng, khi‰n cho ngÜ©i dÜ§i
lÆp lÜ©ng mây mÜa.
* NgÜ©i xÃu duyên l¥n vào trong, bao nhiêu ngÜ©i
ÇËp duyên bong ra ngoài.
* Nhà giàu tham viŒc, thÃt nghiŒp tham æn.
* Nhà giàu yêu kÈ thÆt thà, nhà quan yêu kÈ ra vào
nÎnh thÜa.
* NhÃt dáng, nhì da, thÙ ba khuôn m¥t.
* NhÃt gái m¶t con, nhì thuÓc ngon nºa Çi‰u.
* NhÃt là v® dåi trong nhà, thÙ nhì nhà d¶t, thÙ ba
n® Çòi.
* NhÃt ngon là ÇÀu cá gáy, nhÃt thÖm là cháy cÖm
n‰p.
* NhÃt qu›, nhì ma, thÙ ba h†c trò.
* NhÃt sï nhì nông; h‰t gåo chåy rông, nhÃt nông nhì
sï.
* NhÎ thÆp tÙ hi‰u bày ra, hi‰u nhân hi‰u nghïa
ch£ng qua hi‰u tiŠn.
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* NhiŠu lính không phäi là tÜ§ng giÕi, vi‰t nhiŠu
không phäi là væn hay.
* NhiŠu ngÜ©i hÖn nhiŠu cûa.
* NhiŠu tay hÖn hay làm.
* NhiŠu thÀy thÓi ma, nhiŠu cha con khó có chÒng.
* NhiŠu tiŠn nhiŠu båc là tiên trên Ç©i.
* NhiŠu tiŠn thì th¡m, ít tiŠn thì phai.
* Nhìn quä bi‰t cây, nhìn viŒc bi‰t ngÜ©i.
* Nhªn nhÖ nhÜ con dï Çánh bÒng.
* No ba ngày T‰t, Çói ba tháng hè.
* No chê cÖm ngu¶i, Çói æn cä rau thiu.
* No mÃt ngon, giÆn mÃt khôn.
* No nên Bøt, Çói ra ma.
* No thành PhÆt thành tiên, Çói thành ma thành qu›.
* N†c ngÜ©i b¢ng mÜ©i n†c r¡n.
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* Nói chín thì làm nên mÜ©i, nói mÜ©i làm chín, kÈ
cÜ©i ngÜ©i chê.
* Nói cho phäi phäi phân phân, cây Ça cÆy thÀn,
thÀn cÆy cây Ça.
* Nói dai nhÜ chó nhai gië rách.
* Nói hay hÖn hay nói.
* Nói hay không tày làm tÓt.
* Nói nên mà ª ch£ng nên, gióng rÖm gánh Çá sao
b¢ng gióng mây.
(gióng : quang).

* Nói ng†t l†t Ç‰n xÜÖng.
* Nói nhiŠu xiêu då.
* Nói phäi cû cäi cÛng nghe.
* Nói phäi nhÜ gãi ch‡ ngÙa.
* Nói th£ng hay mÃt lòng, lÜng cong hay ÇÜ®c l¶c.
* Nói th£ng trái tai.
* Nói thÆt mÃt lóng.
170

* Nói v§i ngÜ©i khôn không låi, nói v§i ngÜ©i dåi
không cùng.
* Non cao cÛng có ÇÜ©ng trèo, dù ÇÜ©ng hi‹m
nghèo cÛng có lÓi Çi.
* Nuôi dâu thì dÍ, nuôi r‹ thì khó.
* NÜ§c có khi trong khi Çøc, ngÜ©i có kÈ tøc ngÜ©i
thanh.
* NÜ§c dÜ§i sông h‰t trong låi Çøc, vÆn Ç©i ngÜ©i h
‰t thÎnh låi suy.
* NÜ§c gi»a dòng, khi trong khi Çøc; ngÜ©i ª Ç©i, khi
nhøc khi vinh.
* Ông thánh cÛng có khi sai.
* Ÿ Çâu cÛng có anh hùng, th©i nào cÛng có kÈ
khùng ngÜ©i Çiên.
* Ÿ Ç©i ai khÕi gian nan; gian nan có lúc, thanh
nhàn có khi.
* Ÿ Ç©i khi thÎnh khi suy, khi chåy lau láu, khi Çi không
r©i.
* Ÿ Ç©i muôn s¿ cûa chung, hÖn nhau m¶t ti‰ng
anh hùng mà thôi.
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* Ÿ Ç©i tin b®m mÃt bò, tin bån mÃt v® n¢m co m¶t
mình.
* Ÿ góa ba Çông còn hÖn lÃy chÒng hay ngû.
* Ÿ nhà nhÃt mË nhì con, ra ÇÜ©ng l¡m kÈ còn dòn
hÖn ta.
* Ÿ trong chæn m§i bi‰t chæn có rÆn.
* Ÿ xó chuÒng heo hÖn ª nhà sang cûa v®.
* ÷n cha là ba ngàn bäy, Ön mË là bäy ngàn ba.
* Phäi ch£ng qua lë, khÕe ch£ng qua phép.
* PhÆn Çàn em, æn thèm vác n¥ng.
* Quå già træm tu°i không b¢ng phÜ®ng hoàng m§i
sinh.
* Quå không bao gi© m° m¡t quå.
* Quan cä vå to.
* Quan thÃy khiŒn nhÜ ki‰n thÃy m«.
* Quan thì xa, bän nha thì gÀn.
* Quân không tÜ§ng nhÜ h° không ÇÀu.
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* Quân tº phòng thân, ti‹u nhân phòng bÎ gÆy.
* Quân tº trä thù, mÜ©i næm chÜa mu¶n.
* R¡n già r¡n l¶t da, ngÜ©i già ngÜ©i tu¶t vào sæng.
* Ræng Çen ch£ng l† nhe ræng, ngÜ©i giòn ch£ng l†
vÃn khæn m§i giòn.
(giòn : khÕe månh, ÇËp Çë).

* RÆm ngÜ©i hÖn rÆm cûa.
(rÆm : nhiŠu).

* RÈ nhÜ bèo, nhiŠu heo cÛng h‰t.
* RÈ tiŠn m¥t, Ç¡t tiŠn chÎu.
* Roi mây Çánh Çoån rÒi thôi, m¶t l©i ræn dåy muôn
Ç©i ch£ng quên.
* RÒng vàng t¡m nÜ§c ao tù, ngÜ©i khôn ª v§i ngÜ©i
ngu b¿c mình.
* Ru¶ng bŠ bŠ không b¢ng có m¶t nghŠ trong tay.
* Ru¶ng xa thì bÕ không cày, ch® xa h‰t gåo mÃy
ngày cÛng Çi.
* RØng già nhiŠu voi, rØng còi nhiŠu c†p.
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* RÜ®u Ç‹ lâu rÜ®u nhåt, chàm Ç‹ lâu chàm phai.
* RÜ®u låt uÓng l¡m cÛng say, ngÜ©i khôn nói l¡m,
dÅu hay cÛng nhàm.
* RÜ®u ngon bÃt luÆn ve sành, áo rách khéo vá hÖn
lành vøng may.
* Sa chân bÜ§c xuÓng ru¶ng dÜa, dÅu là ngay
th£ng vÅn ng© là gian.
* Sang sông nên phäi løy Çò, tÓi tr©i nên phäi løy o
bán dÀu.
* Sáng sao không b¢ng tÓi Çèn.
* Sáo Çói sáo æn lá Ça, phÜ®ng hoàng lúc Çói cÙt
gá cÛng æn.
* Sau cÖn mÜa, tr©i låi sáng.
(ViŒt-hóa tøc ng» Pháp:"Après la pluie, le beau temps").

* S¡c nhÜ mác, không båc cÛng cùn.
(båc : mài).

* S¡t vøn làm Çinh, h‰t nghŠ Çi lính.
(Quan niŒm cûa th©i kÿ xa xÜa; Ngày nay nghŠ lính có giá-tri cao,
bào-vŒ t° quÓc).
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* SÄy chân gÜ®ng låi còn vØa, sÄy miŒng bi‰t nói
làm sao bây gi©.
* Siêng Çi tát, nhác Çi câu; muÓn cho ÇÀy nÒi thì
mau Çi nhûi.
[nhûi (Ç¶ng tº): dùng cái nhûi ÇÄy dÜ§i nÜ§c Ç‹ b¡t cá, tôm. Cái nhûi
(danh tØ): døng cø b¢ng tre dùng Ç‹ b¡t tôm, cá].

* Sinh con ai dÍ sinh lòng.
* Sông bao nhiêu nÜ§c cÛng vØa, trai bao nhiêu v®
cÛng chÜa b¢ng lòng.
* Sông có khúc, ngÜ©i có lúc.
* Sông sâu còn có kÈ dò, lòng ngÜ©i nham hi‹m ai
Ço cho cùng.
* Sông sâu sào ng¡n khó dò, ngÜ©i khôn ít nói khó
Ço ÇÜ®c lòng.
* SÓng lâu ra lão làng.
* SÓng m‡i ngÜ©i m¶t n‰t, ch‰t m‡i ngÜ©i m¶t mÒ.
* SÓng quê cha, làm ma quê chÒng.
* S® mË s® cha không b¢ng s® tháng ba, tháng
tám.
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(Tháng ba và tháng tám là hai tháng giáp håt, nông dân nghèo thi‰u
lÜÖng th¿c).

* S® ngÜ©i ª phäi, hãi ngÜ©i cho æn.
* Tài giÕi làm quan, gan då làm giàu.
* Tay làm hàm nhai, tay quai miŒng trÍ.
(tay quai : hai cánh tay khoanh låi; vòng tay).

* T¢m vÜÖng tÖ, nhŒn cÛng vÜÖng tÖ, mÃy Ç©i tÖ
nhŒn ÇÜ®c nhÜ tÖ t¢m.
* TÃn vŠ n¶i, thÓi vŠ ngoåi.
* TÆu trâu, lÃy v®, làm nhà; trong ba viŒc Ãy thÆt là
khó khæn.
* T‰t Ç‰n sau lÜng, ông väi thì mØng, con cháu thì
lo.
* Thà r¢ng æn bát cÖm rau, còn hÖn cá thÎt nói
nhau n¥ng l©i.
* Thà r¢ng chi‰u lác có Çôi, còn hÖn chæn gÃm lÈ
loi m¶t mình.
* Tham thì thâm, Ça dâm thì ch‰t.
* Tham thì thâm, lÀm thì thiŒt.
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* Thanh cÆy th‰, NghŒ cÆy thÀn.
(Thanh : Thanh Hóa. Thanh Hóa là quê hÜÖng cûa nhiŠu vÎ vua chúa,
NghŒ : NghŒ An. NghŒ An có nhiŠu ngÜ©i h†c giÕi Ç‡ cao làm quan
l§n).

* Thanh nhàn vô s¿ là tiên trên Ç©i.
* Thánh nhân Çãi kÈ khù kh©.
* Thành Çá không b¢ng då ngÜ©i.
* Th£ng da bøng thì chùng da m¥t.
* ThÆt thà cÛng th‹ lái trâu, yêu nhau cÛng th‹ nàng
dâu mË chÒng.
* Theo ñåo có gåo mà æn.
(ñåo : ñåo Thiên Chúa La Mã. DÜ§i th©i Çô h¶ Pháp, nhiŠu ngÜ©i theo
Thiên Chúa giáo ÇÜ®c Üu Çãi, có nhiŠu quyŠn th‰ và giàu có).

* Th‰ gian ba s¿ không chØa: rÜ®u nÒng, dê béo,
gái vØa Çang tÖ.
* Th‰ gian ch£ng ít thì nhiŠu, không dÜng ai dÍ Ç¥t
ÇiŠu cho ai.
* Th‰ gian chu¶ng cûa chu¶ng công, nào ai có
chu¶ng ngÜ©i không bao gi©.
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* Th‰ gian còn dåi chÜa khôn, sÓng m¥c áo rách,
ch‰t chôn áo lành.
* Th‰ gian ÇÜ®c v® hÕng chÒng, có mô mà Ç¥ng
tiên rÒng cä hai.
* Th‰ gian giúp miŒng lao xao, ai cho ÇÒng nào cho
Ç« khó khæn.
* Th‰ gian khÄu khuy‰t vô b¢ng, không mà nói có bi
‰t mÀn ræng Ç¥ng chØ.
* Th‰ gian l¡m kÈ mÖ màng, thÃy hòn son ÇÕ tÜªng
vàng Tr©i cho.
* Th® may æn giÈ, th® vë æn hÒ, th® bÒ æn nan, th®
hàn æn thi‰c.
* Th©i gian không trª låi.
* Thua thÀy m¶t vån không b¢ng kém bån m¶t ly.
* Thui ra m§i bi‰t béo gÀy, Ç‰n cÖn gió cä bi‰t cây
cÙng mŠm.
* ThuÓc Ç¡ng dã tÆt, nói thÆt mÃt lòng.
* ThuyŠn månh vŠ lái, gái månh vŠ chÒng.
* ThÙ nhÃt phao câu, thÙ nhì ÇÀu cánh.
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* ThÙ nhÃt s® quan sai, thÙ nhì s® n® Çòi.
* ThÙ nhÃt s® kÈ anh hùng, thÙ nhì s® kÈ khÓn cùng
liŠu thân.
* ThÙ nhÃt thiên tai, thÙ hai hÕa hoån.
* ThÙ nhÃt thÎt bò tái, thÙ nhì gái ÇÜÖng tÖ.
* ThÙ nhÃt v® dåi, thÙ nhì trâu chÆm, thÙ ba n® Çòi.
* ThÙ nhÃt v® dåi, thÙ nhì trâu chÆm, thÙ ba r¿a cùn.
* ThÙc khuya m§i bi‰t Çêm dài, ª lâu m§i bi‰t lòng
ngÜ©i phäi chæng.
* ThÜÖng chÒng phäi khóc mø gia, ngÅm tôi v§i mø
có bà con chi.
* ThÜÖng ngÜ©i, ngÜ©i låi thÜÖng ta; ghét ngÜ©i,
ngÜ©i låi ghét ta s¿ thÜ©ng.
* ThÜÖng nhau l¡m, c¡n nhau Çau.
* ThÜÖng nhau nhÜ chÎ em gái, cäi nhau nhÜ chÎ em
dâu, Çánh nhau v« ÇÀu là anh em r‹.
* TiŠn nào cûa nÃy.
* TiŠn vào nhà khó nhÜ gió vào nhà trÓng.
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* Ti‰ng lành ÇÒn gÀn, ti‰ng d» ÇÒn xa.
* Træm cái ÇÃm không b¢ng m¶t cái Çåp.
* Træm dao bÀu không b¢ng m¶t câu nói phäi.
* Træm Çôm ÇÓm không b¢ng bó ÇuÓc.
* Træm hay không b¢ng tay quen.
* Træm hoa Çua nª tháng giêng, có bông hoa cäi
nª riêng tháng mÜ©i.
* Træm h¶t cÖm, có h¶t rÖi h¶t vãi.
* Træm næm bia Çá cÛng mòn, ngàn næm bia miŒng
vÅn còn trÖ trÖ.
* Træm nghe không b¢ng m¡t thÃy.
* Træm sông chäy vŠ m¶t bi‹n.
* Træng m© còn tÕ hÖn sao, dÅu r¢ng núi lª còn cao
hÖn ÇÒi.
* Trâu ác trâu dåc sØng.
(dåc : mòn, sÙt, mÈ).

* Trâu c¶t thì ghét trâu æn, quan võ thì ghét quan
væn dài quÀn.
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* Trâu gÀy cÛng tÀy bò giÓng.
* Trâu già thích g¥m cÕ non.
* Trâu he cÛng b¢ng bò khÕe.
(he : y‰u).

* Trâu kén cÕ trâu gÀy, trò kén thÀy trò dÓt.
* Tre già có ngÜ©i chu¶ng, ngÜ©i già ai chuÓc làm
chi.
* Tre non dÍ uÓn, trÈ con dÍ dåy.
* TrÈ cÆy cha, già cÆy con.
* TrÈ khôn ra, già lú lÅn.
* TrÈ ngÜ©i non då.
* TrÈ vui nhà, già vui chùa.
* Trên Ç©i gì ÇËp b¢ng sen; quan yêu dân chu¶ng,
rã bèn cÛng hÜ.
(rã bèn : rã r©i).

* Trong nhà nhÃt mË nhì con, ra ÇÜ©ng có kÈ låi
giòn hÖn ta.
(giòn : xinh ÇËp).
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* Trong xÙ mù kÈ ch¶t làm vua.
(ViŒt-hóa tøc ng» Pháp:"Au royaume des aveugles, les borgnes sont
rois ").

* Tr©i PhÆt thì ª trên cao, nhiŠu tiŠn Çong ÇÀy, ít tiŠn
Çong vÖi.
* Trúc xinh trúc m†c ÇÀu Çình, bÆu xinh bÆu ÇÙng
m¶t mình cÛng xinh.
* TuÀn hà là cha kÈ cÜ§p.
* Túm ngÜ©i có tóc, ai túm kÈ tr†c ÇÀu.
* Vå tay không b¢ng vå miŒng.
* Vàng mÜ©i, båc bäy, thau ba; Çem so v§i gåo
h£n là phäi thua.
* Vàng rÖi xuÓng nÜ§c khó tìm, ngÜ©i sai l©i nói nhÜ
chim s° lÒng.
* Vay nên n®, Ç® nên Ön.
(Ç®: giúp Çª).

* Vay thì ha há, trä thì lÀm bÀm.
* V¡ng ÇÒng Çông ch®, v¡ng n® nhË mình.
(vắng n® : ít n®).

182

* V¡ng træng có sao, thi‰u Çào có mÆn, v¡ng hoa
thiên lš có Çào nhÎ non.
* Vì sÜÖng nên núi båc ÇÀu, bi‹n lay bªi gió, hoa
sÀu vì mÜa.
* Voi ch‰t vì ngà, chim ch‰t vì b¶ lông.
* Voi không nài nhÜ trai không v®.
* Vô duyên lÃy phäi chÒng già, ra ÇÜ©ng ngÜ©i hÕi r
¢ng cha hay chÒng.
* Vô duyên lÃy phäi v® già, ra ÇÜ©ng ngÜ©i g†i là bà
thân sinh.
* Vô phÜ§c lÃy ÇÙa trÈ ranh, nó æn nó phá tan tành
nó Çi.
* Vôi nào là vôi ch£ng nÒng, gái nào là gái có
chÒng ch£ng ghen.
* V® ÇËp chÌ t° Çau lÜng, chè ngon khan c°, Çi‰u
thông n¥ng Ç©m.
* XÃu ÇŠu hÖn tÓt lÕi.
* XÃu hay làm tÓt, dÓt hay nói ch».
* XÃu nhÜ ma, vinh hoa cÛng ÇËp.
183

* Xem m¥t mà b¡t hình dong, con l®n có béo b¶
lòng m§i ngon.
* Xem trong b‰p, bi‰t n‰t Çàn bà.
* XÜa nay các bån má hÒng, thà làm hÀu quân tº
hÖn lÃy chÒng ÇÀn ngu.
* XÜa nay nhân ÇÎnh th¡ng thiên cÛng nhiŠu.
(TruyŒn KiŠu. NguyÍn Du. Câu 420).

* Yêu nhau chín bÕ làm mÜ©i.
* Yêu nhau l¡m c¡n nhau Çau.
* Yêu nhau xé løa may quân, ghét nhau k‹ n® k‹
nÀn nhau ra.
* Yêu vì n‰t, tr†ng vì tài.

25) ˆn
* ˆn cáy ngáy o o, æn thÎt bò lo ngay ngáy.
(cáy : loåi cua nhÕ, sÓng ª nÜ§c l§; råm ÇÀm nÜ§c l§, thÜ©ng làm
m¡m cáy).

* ˆn c¡p quen tay, ngû ngày quen m¡t, æn v¥t
quen mÒm.
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* ˆn cÖm không có rau, nhÜ Çánh nhau không có
ngÜ©i g«.
* ˆn cÖm không rau nhÜ Çau không thuÓc.
* ˆn ÇÜ®c ngû ÇÜ®c là tiên, mÃt æn mÃt ngû là tiŠn
vÙt Çi.
* ˆn ít no lâu, æn nhiŠu tÙc bøng.
* ˆn khi Çói, nói lúc say.
* ˆn l¡m thì h‰t bi‰t ngon, nói l¡m thì h‰t l©i khôn
hóa rÒ.
* ˆn vóc h†c hay.
(æn vóc : æn ÇÀy Çû).

26) NghÎch cänh
* ˆn bát mÈ ngÒi chi‰u manh, æn bát ñåi Thanh
ngÒi chi‰u mi‰n ÇiŠu.
* Cây muÓn l¥ng mà gió ch£ng ngØng.
* Cha làm thÀy, con ÇÓt sách.
* Chính chuyên lÃy chÒng th® giác, Çï råc lÃy chÒng
quÆn công.
* Có ti‰ng, không có mi‰ng.
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* Con mèo làm v« nÒi rang, con chó chåy låi bÎ oan
Çánh Çòn.
* Con nhà lính, tính nhà quan.
* Cú nói có, v† nói không.
* CÙu vÆt vÆt trä Ön, cÙu nhân nhân trä oán.
* ñi buôn g¥p ngày hÒng thûy, làm Çï g¥p næm mÃt
mùa.
* ñi buôn nói ngay, Çi cày nói dÓi.
* ñÜ®c lòng ta, xót xa lòng ngÜ©i.
* Hay làm mà chÎu Çói, hay nói låi ÇÜ®c no.
* KÈ æn không h‰t, ngÜ©i mÀn không ra.
* KÈ æn Óc, ngÜ©i Ç° vÕ.
* Không vay mà trä, không vä mà sÜng.
* Làm hàng sæng, ch‰t bó chi‰u.
(Hàng sæng : nÖi bán hòm, bán quan tài).

* L¡m mÓi, tÓi n¢m không.
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* L†ng vàng che näi chuÓi xanh, ti‰c con chim
phÜ®ng ÇÆu cành tre khô.
* Màn treo, chi‰u rách cÛng treo; hÜÖng xông nghi
ngút, cûi rŠu cÛng xông.
* MiŒng khôn, trôn dåi.
* MiŒng ông cai, vai ÇÀy t§.
* Mình ª l‡, c° Çeo hoa.
* Nhọc nhằn lÜng bát, ngÒi mát bát ÇÀy.
* Ti‰c gái khôn lÃy th ằng chÒng dåi, ti‰c hoa nhài
c¡m bãi cÙt trâu.
* To ÇÀu mà dåi, nhÕ Çái mà khôn.
* Trai anh hùng vô duyên, gái thuyên quyên båc
phÆn.
* Trai làm nên, næm thê bäy thi‰p; gái làm nên, thû ti
‰t th© chÒng.

27) Thiên nhiên, th©i ti‰t
* ChiŠu chiŠu mây phû SÖn Trà, ch§p giæng Núi
Chúa, tr©i Çà chuy‹n mÜa.
(SÖn Trà thu¶c tÌnh Quäng Nam; Núi Chúa: núi Bà Ná).

* ChiŠu chiŠu mây phû SÖn Trà, én bay cºa ñåi, tr©i
Çà chuy‹n mÜa.
187

(Cºa ñåi thu¶c tÌnh Quäng Nam).

* ChiŠu chiŠu mây phû SÖn Trà, sÃm rŠn Non NÜ§c
tr©i Çà chuy‹n mÜa.
(Non NÜ§c thu¶c tÌnh Quäng Nam).

* ChiŠu chiŠu mây phû SÖn Trà, sóng xô Cºa ñåi, tr©i
Çà chuy‹n mÜa.
* Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè.
* Ch§p Çông nhay nháy, gà gáy thì mÜa.
* Ch§p thØng, ch§p chão, ch£ng bão thì mÜa.
* ChuÒn chuÒn bay thÃp thì mÜa, bay cao thì n¡ng,
bay vØa thì dim.
* ChuÒn chuÒn liŒng thì n¡ng, chim én liŒng thì
mÜa.
* Cò bay ngÜ®c, nÜ§c vô nhà; cò bay xuôi, nÜ§c lui
ra bi‹n.
* CÕ gà loang l°, tr©i Ç° mÜa ngay.
* CÕ gà m†c lang, cä làng ÇÜ®c nÜ§c.
* Cóc nghi‰n ræng, Çang n¡ng trª mÜa.
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* Con ‰ch mà kêu Çi‰c tai, thì mÜa s¡p Ç‰n ch£ng
sai chút nào.
* ñÀu næm sÜÖng muÓi, cuÓi næm gió bÃc.
* ñêm nào sao sáng, tr©i trong, Ãy là n¡ng ráo yên
vui suÓt ngày.
* ñêm tháng næm, chÜa n¢m Çã sáng.
* ñ©i ông cho chí Ç©i cha, mây phû SÖn Trà, không
gió thì mÜa.
* Én bay thÃp mÜa ngÆp b© ao, én bay cao mÜa
rào låi tånh.
* ch kêu tØng loåt, tr©i s¡p chuy‹n mÜa.
* ch kêu uôm uôm, ao chuôm ÇÀy nÜ§c.
* Gió bÃc hiu hiu, s‰u kêu thì rét.
(s‰u : loåi chim c° lớn, chân cao, mÕ dài, ti‰ng kêu rÃt to).

* Gió bÃc thì hanh, gió nÒm thì Äm.
* Gió heo may, ch£ng mÜa dÀm thì cÛng bão.
* Gió heo may, chuÒn chuÒn bay thi bão.
* Gió nam ÇÜa xuân sang hè.
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* Ki‰n bò tØ dÜ§i bò lên, th‰ nào cÛng có mÜa rào
rÃt to.
* Ki‰n cánh v« t° bay ra, bão táp mÜa sa gÀn t§i.
* Ki‰n d†n t°, tr©i mÜa.
* Ki‰n Çen leo ngÜ®c, tr©i mÜa nhÜ trút.
* Ki‰n Çen tha trÙng lên cao, th‰ nào cÛng có mÜa
rào rÃt to.
* Ki‰n Çen xuÓng hang, tr©i n¡ng chang chang.
* M¥t tr©i có quÀng thì hån, m¥t træng có tán thì
mÜa.
* M¥t tr©i ÇÕ nhÜ son, không mÜa thì gió.
* Mây Çàng ñông, cÀu vòng Çàng Tây, không mÜa
dai cÛng bão ÇÆp.
* Mây kéo xuÓng bi‹n thì n¡ng chang chang, mây
kéo lên ngàn thì mÜa nhÜ trút.
* Mây vàng thì gió, mây ÇÕ thì mÜa. (Vàng gió, ÇÕ
mÜa).
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* Mây xanh thì n¡ng, mÃy tr¡ng thì mÜa. (Xanh
n¡ng, tr¡ng mÜa).
* MÓng cao gió táp, mÓng áp mÜa rào.
(mÓng : cÀu vÒng ª phía chân tr©i, còn g†i là móng chân tr©i. áp :
thÃp).

* MÓng dài tr©i løt, mÓng cøt tr©i mÜa.

giÆt.

* MÓng ñông, vÒng Tây, không mÜa dây cÛng gió

(vÒng : cÀu vÒng).

* MÓng vàng thì n¡ng, mÓng tr¡ng thì mÜa.
* MÓng xanh thì n¡ng, mÓng tr¡ng thì mÜa.
* MÒng m¶t lÜ«i trai, mÒng hai lá lúa, mÒng ba lÜ«i
liŠm.
* Mùa hè Çang n¡ng, cÕ gà tr¡ng thì mÜa.
* Mùa n¿c gió Çông thì ÇÒng ÇÀy nÜ§c.
* MÜa tháng ba, hoa màu tÓt.
* MÜa tháng bäy, gãy cành tràm.
* MÜa tháng sáu, máu rÒng.
(RÃt tÓt cho nhà nông).
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* MÜa tháng tÜ, hÜ ÇÃt.
* N¡ng chóng trÜa, mÜa chóng tÓi.
* N¡ng tháng ba, chó già le lÜ«i.
* Ngày tháng mÜ©i, chÜa cÜ©i Çã tÓi.
* Nhái nghi‰n ræng, ao ÇÀy nÜ§c.
* NhiŠu sao thì n¡ng, v¡ng sao thì mÜa.
* Nºa Çêm sao sáng mây cao, bÀu tr©i n¡ng g¡t,
n¡ng gào ch£ng sai.
* –c nhÒi n°i ao, mÜa rào låi tånh.
* Ông tha mà bà ch£ng tha, Tr©i làm cÖn løt hæm
ba tháng mÜ©i.
* Quå t¡m thì n¡ng, sáo t¡m thì mÜa.
* Ráng m« gà thì gió, ráng m« chó thì mÜa.
(ráng m« gà : Çám mây có màu vàng m« gà; ráng m« chó : Çám
mây có màu hÒng nhåt m« chó).

* Ráng vàng thì n¡ng, ráng tr¡ng thì mÜa.
(ráng : Çám mây).

* Rét tháng ba, bà già ch‰t cóng.
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* Sao tÕ tr©i n¡ng, sao v¡ng tr©i mÜa.
* Sao v¡ng thì mÜa, sao thÜa thì n¡ng.
* SÃm Çông, sáng b¡c, tía tây, chó Çen æn cÕ thì
tr©i së mÜa.
* SÄm Çông tr©i mÜa, sÄm dÜa th©i khú, sÄm nhû
th©i chºa.
(sÄm : thâm; nhû : núm vú).

* Tháng ba mÜa Çám, tháng tám mÜa cÖn.
* Tháng bäy heo may, chuÒn chuÒn bay thì bão.
* Tháng bäy ki‰n bò, chÌ lo låi løt.
* Tháng bäy ki‰n Çàn, Çåi hàn hÒng thûy.
* Tháng bäy nÜ§c nhäy lên b©.
* Tháng bäy ông thÎ ÇÕ da, ông mít chÖm chªm,
ông Ça røng r©i.
(ông thÎ : cây thi; ông mít : cây mít; ông Ça : cây Ça).

* Tháng chín mÜa rÜÖi, tháng mÜ©i mÜa c».
* Tháng giêng rét dài, tháng hai rét l¶c, tháng ba rét
nàng Bân.
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(nàng BÀn : lÃy theo tích nàng Bân Çan áo Ãm cho chÒng).

* Tháng mÜ©i chÜa cÜ©i Çã tÓi.
* Tháng mÜ©i sÃm råp, tháng chåp sÃm Ç¶ng.
* Tháng sáu heo may, ch£ng mÜa thì bão.
* Tháng tám mÜa trai, tháng hai mÜa thóc.
* Tháng tám n¡ng rám trái bÜªi.
* Thâm Çông, hÒng tây, d¿ng mây, ch£ng mÜa dây
cÛng bão giÆt.
* Thâm Çông, trÓng b¡c, hÍ n¿c thì mÜa.
* Træng quÀng thì hån, træng tán thì mÜa.
* Trên tr©i có väy tê tê, là mÜa s¡p sºa kéo vŠ nay
mai.
* Tr©i Çã sÄm tÓi, gà còn Çi bÜÖi, là ÇiŠm báo trÜ§c
th‰ nào cÛng mÜa.
* VÒng chiŠu mÜa sáng, ráng chiŠu mÜa Çêm.
(vÒng: cÀu vÒng; ráng : Çám mây).

* VÒng thÃp mÜa rào, vÒng cao gió táp

28) Nông nghiŒp, trÒng tr†t, chæn nuôi

194

Kinh nghiŒm cûa nhà nông trong các câu tøc ng»
chÌ có giá-trÎ trong phåm-vi tØng vùng vì m‡i vùng có ÇÃt
Çai, khí hÆu, th©i ti‰t khác nhau.
a/ Nông nghiŒp
* Ai Öi, nh§ lÃy l©i này, nuôi t¢m ba lÙa, ru¶ng cày
ba næm.
* ˆn kÏ no låu, cày sâu tÓt lúa.
* Bao gi© cho Ç‰n tháng hai, con gái làm cÕ, con
trai be b©.
* Cao b© thì tát gàu giai, gàu sòng thì tát ÇÜ®c nÖi
thÃp b©.
* Cày ru¶ng tháng mÜ©i, xem træng mÒng tám
tháng tÜ.
* Cày ru¶ng tháng næm, xem træng r¢m tháng tám.
* Cày sâu, bØa kÏ m§i mong ÇÜ®c mùa.
* Cày sâu, cuÓc bÅm, thóc ÇÀy lÅm, khoai ÇÀy bÒ.
* Cày sâu tÓt lúa.
* Cát liŠn tay, thÎt chÀy ngày.
(cát : ÇÃt cát; thÎt : ÇÃt thÎt. ñÃt cát thì phäi cÃy ngay; ÇÃt thÎt thì phäi
cày bØa cho thÆt kÏ m§i cÃy).
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* C¡t rå dùng gåt, quét nhà dùng ch°i.
* CÃy lúa ru¶ng lå, gieo må ru¶ng quen.
* CÃy thÜa hÖn bØa kÏ.
* CÃy thÜa, thØa ÇÃt; cÃy dày thóc ÇÀy kho.
* CÃy thÜa, thØa thóc; cÃy dày cóc ÇÜ®c æn.
* CÃy thÜa, thØa thóc; cÃy dày nh†c làm rÖm.
* Chiêm hÖn chiêm sít, mùa ít mùa nª.
(Gåo chiêm rÈ tiŠn hÖn gåo mùa nhÜng không nª, không ngon b¢ng
gåo mùa. Gåo chiêm nÃu ít nª; gåo mùa nÃu nª to hÖn).

* Ch§ tham nh»ng ru¶ng hai mùa; chiêm se, gié
ngÆp, æn thua n‡i gì.
(se : b§t nÜ§c; gié : lúa ré).

* Có chÒng nghŠ ru¶ng em theo, có chÒng nghŠ
bi‹n hÒn treo c¶t buÒm.
* Con trâu là ÇÀu cÖ nghiŒp.
* Công cÃy là công bÕ, công làm cÕ là công æn.
* Công danh Çeo Çu°i làm chi, sao b¢ng chæm chÌ
gi» nghŠ canh nông.
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* CÖm æn m¶t bát sao no, ru¶ng cày m¶t vø sao
cho Çành lòng.
* CÖn Ç¢ng B¡c, Ç° thóc ra phÖi.
(cÖn : Çám mây Çen).

* CÖn Ç¢ng ñông, vØa trÒng vØa chåy.
* CÖn Ç¢ng Nam, vØa làm vØa chÖi.
* CÖn Ç¢ng Tây, vØa cày vØa æn.
* Dân quê dãi n¡ng dÀm mÜa, dÃn thân làm cÕ,
cày bØa quanh næm.
* DÜa gang m¶t, chåp thì trÒng; chiêm cày trÜ§c T‰t
thì lòng d« lo.
(m¶t : tháng mÜ©i m¶t; chåp : tháng chåp, tháng mÜ©i hai).

* ñ¡t lúa tÈ, rÈ lúa n‰p.
* ñÃt cao trÒng hoa màu, ru¶ng sâu cÃy lúa chiêm.
* ñói ch§ æn thóc giÓng, túng ch§ bán l®n mË.
* ñói thì æn môn æn khoai, ch§ thÃy lúa tr‡ tháng hai
mà mØng.
* ñÜ®c mùa cau, Çau mùa lúa.
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* ñÜ®c mùa, kén nh»ng tám xoan; Ç‰n khi cÖ hàn,
s¡n cÛng nhÜ chiêm.
* ñÜ®c mùa lúa, úa mùa cau.
* ñÜ®c mùa xoài, hoài mùa lúa.
* Được mùa xoài, mÃt mùa chiêm.
* Giàu ru¶ng Ç®, n® ru¶ng thuê.
* Gió bÃc là duyên lúa mùa.
* Gió Çông là chÒng lúa chiêm.
* G‡ kiŠn thì Ç‹ Çóng cày; g‡ lim, g‡ s‰n thì ta Çóng
bØa.
* Khoai ru¶ng lå, må ru¶ng quen.
* Không nÜ§c, không phân, chuyên cÀn vô ích.
* Làm ru¶ng æn cÖm n¢m, nuôi t¢m æn cÖm ÇÙng.
* Làm ru¶ng có næm, nuôi t¢m có lÙa.
* Làm ru¶ng không trâu nhÜ làm dâu không chÒng.
* Làm ru¶ng phäi có trâu, làm giàu phäi có v®.
* Làm ru¶ng s¡m cày, æn mày s¡m bÎ gÆy.
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* LÆp thu m§i cÃy lúa mùa, khác nào hÜÖng khói lên
chùa cÀu con.
(Lúa mùa mà cÃy sau lÆp thu là quá mu¶n).

* Lúa chiêm lÃp ló ÇÀu b©, hÍ nghe ti‰ng sÃm phÃt
c© mà lên.
* Lúa chiêm lÃp ló ÇÀu b©, tháng ba sÃm Ç¶ng,
phÃt c© mà lên.
* Lúa chiêm thì cÃy cho sâu, lúa mùa thì gÅy cành
dâu là vØa.
* Lúa ré là mË lúa chiêm.
* Lúa thÜ§c hai, khoai thÜ§c mÓt.
* Lúa tr‡, ngä må, vàng rå thì må xuÓng ÇÒng.
* Må chiêm ba tháng chÜa già, må mùa tháng rÜ«i
¡t là ch£ng non.
* Må chiêm Çào sâu chôn ch¥t, må mùa vØa Ç¥t
vØa Çi.
* Må chiêm không có bèo dâu, khác nào nhÜ th‹
æn trÀu không vôi.
thÃp.

* Må mùa ch†n xÜ§ng cao, må chiêm ch†n ao
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(xÜ§ng : mänh ru¶ng nhÕ, cån).

* Må úa cÃy lúa chóng xanh.
* MÒng chín tháng chín có mÜa thì ta s¡m sºa cày
bØa làm æn.
* MÒng chín tháng chín có mÜa, cha con Çi s§m vŠ
trÜa m¥c lòng.
* MÒng chín tháng chín không mÜa, bán cä cày
bØa mà lÃp ru¶ng Çi.
* MÒng chín tháng chín không mÜa, thì ta bán cä
cày bØa mà Çi buôn.
* MÒng tám tháng tám không mÜa, bÕ cä cäy bØa
mà nh° lúa Çi.
* MÒng tám tháng tÜ không mÜa, bÕ cä cày bØa
mà vÙt lúa Çi.
* M¶t lÜ®t nh° cÕ, thêm giÕ thóc ÇÀy.
* M¶t lÜ®t tát nÜ§c, m¶t bát cÖm ÇÀy.
* M¶t sào ÇÃt nhà b¢ng ba sào ÇÃt ru¶ng.
* Mu‡i tháng tám, cám tháng mÜ©i.
* MuÓn æn lúa tháng mÜ©i, trông træng mÒng mÜ©i
tháng tÜ.
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* MuÓn æn lúa tháng næm, trông træng r¢m tháng
tám.
* MuÓn cho lúa näy bông to, cày sâu, bØa kÏ, phân
tro cho nhiŠu.
* MÜa tháng ba hoa ÇÃt.
* MÜa tháng tÜ hÜ ÇÃt.
* Næm trÜ§c ÇÜ®c mùa cau, næm sau ÇÜ®c mùa
lúa.
* N¡ng Çan Çó, mÜa gió Çan gàu.
(Çó : ÇÒ dùng Ç‹ b¡t tôm cá).

* N¡ng tÓt dÜa, mÜa tÓt lúa.
* Ngày thì Çem lúa ra phÖi, tÓi l¥n m¥t tr©i Ç° thóc
ra xay.
* NgÜ©i ÇËp vì løa, lúa tÓt vì phân.
* NhÃt nÜ§c, nhì phân, tam cÀn, tÙ giÓng.
* NhÃt ru¶ng, nhì må, thÙ ba chuyên cÀn.
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* NhÃt sï nhì nông; h‰t gåo chåy rông, nhÃt nông nhì
sï.
* NÖi sâu ta Ç‹ cÃy chiêm, nÖi nào cao ráo thì ta
cÃy mùa.
(chiêm : lúa chiêm; mùa : lúa mùa).

* Phân tro không b¢ng no nÜ§c.
* Quanh næm cÃy hái cày bØa; vø chiêm vào Hå, vø
mùa vào ñông.
* Ræng bØa tám cái còn thÜa, lÜ«i cày tám tÃc Çã
vØa luÓng to.
* Rèn m¶t lÜ«i gåt b¢ng ba lÜ«i hái.
(gåt : døng cø c¡t rå).

* Ru¶ng cao thì trÒng hoa màu, ru¶ng sâu thì cÃy
lúa chiêm.
* Ru¶ng hoang, ta khÄn còn thành; huÓng chi ru¶ng
thu¶c, sao Çành bÕ hoang.
* Ru¶ng không phân nhÜ thân không cûa.
* Ru¶ng sâu cÃy trÜ§c, ru¶ng gò cÃy sau.
* Sáng ngày ch£ng d¡t trâu Çi, tháng ba tháng tám
lÃy gì mà æn.
202

(Tháng tám và tháng ba là hai tháng giáp håt. Giáp håt là khoäng
th©i gian s¡p Ç‰n vø lúa m§i, các nhà nông nghèo cån nguÒn lÜÖng
th¿c).

* Sao tua ÇÙng trÓt, lúa lÓc ÇÜ®c mùa.
(sao tua : sao ch°i; ÇÙng trÓt : trên ÇÌnh ÇÀu; trÓt : cái ÇÀu; lúa lÓc :
lúa ÇÒi nÜÖng).

* Sâu cÃy lúa, cån gieo bông; ch£ng ÜÖm ÇÜ®c
ÇÆu thì trÒng ngô khoai.
* S® mË s® cha ch£ng b¢ng s® tháng ba ngày dài.
* Tháng ba cày v« ru¶ng ra, tháng tÜ làm må, mÜa
sa ÇÀy ÇÒng.
* Tháng chåp mà cÃy må non, thà r¢ng công Ãy ª
nhà bÒng con.
* Tháng giêng æn nghiêng bÒ thóc.
* Tháng giêng ÇÒng lúa xanh rì, tháng hai lúa tr°,
tháng ba lúa vàng.
* Tháng giêng ra ru¶ng Çi cày, tháng hai vãi lúa,
ngày ngày chæm lo.
* Tháng hai Çi tÆu trâu bò, cày ÇÃt cho nhuyÍn, må
mùa ta gieo.
* Tháng mÜ©i có sÃm, cÃy trên nÃm cÛng ÇÜ®c æn.
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* Tháng sáu g†i cÃy rào rào, tháng mÜ©i lúa chín,
mõ rao cÃm ÇÒng.
* Tháng sáu mà cÃy må già, thà r¢ng công Ãy ª
nhà bÒng con.
* Tháng tám chÜa qua, tháng ba Çã t§i.
(Tháng tám và tháng ba là hai tháng giáp hå).

* Tháng tám tre non, làm nhà; tháng næm tre già,
làm låt.
* Tháng tÜ mua nÙa Çan thuyŠn, tháng næm tháng
sáu g¥t miŠn ru¶ng chiêm.
* Thóc lúa vŠ nhà, l®n gà ra ch®.
* ThuÆn mÜa lúa tÓt Ç¢ng Ç¢ng, tháng mÜ©i g¥t lúa,
cä nhà vui chÖi.
* ThÙ nhÃt cày nÕ, thÙ nhì bÕ phân.
(cày nÕ : cày lÆt ÇÃt Ç‹ cho ÇÃt khô, ÇÃt nhuyÍn).

* ThÙ nhÃt cày sâu, thÙ nhì phân bón.
* ThÜa må, tÓt lúa.
* ThØa må thì bán, ch§ cÃy ráng æn rÖm.
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* TÕ træng mÜ©i bÓn ÇÜ®c t¢m, tÕ træng hôm r¢m thì
ÇÜ®c lúa chiêm.
* TÓt giÓng tÓt må, tÓt må tÓt lúa.
* TÓt quá hóa lúa lÓp.
(lúa lÓp : håt lúa lép; chÌ có vÕ, không có gåo trong vÕ).

* Træng m©, tÓt lúa nÕ; træng tÕ, tÓt lúa sâu.
* Trâu gÀy cÛng tày bò giÓng.
* Trâu ho cÛng b¢ng bò rÓng.
* Trâu khÕe ch£ng lo cày trÜa.
* Trâu næm sáu tu°i còn nhanh, bò næm sáu tu°i Çã
toan vŠ già.
* Trâu què cÛng b¢ng bò khÕe.
* Trâu s® gió, bò s® mÜa.
* Trâu ta æn cÕ ÇÒng ta, ÇØng ham cÕ tÓt æn qua
ÇÒng ngÜ©i.
* Trâu ta æn cÕ ÇÒng ta, tuy r¢ng cÕ cøt nhÜng mà
cÕ thÖm.
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* Trên ÇÒng cån, dÜ§i ÇÒng sâu; chÒng cày v® cÃy,
con trâu Çi bØa.
* Tr©i mÜa cho lúa thêm bông, cho nÜ§c thêm cá,
cho sông thêm thuyŠn.
* Tr©i n¡ng tÓt dÜa, tr©i mÜa tÓt lúa.
* Tr©i nÒm tÓt må, tr©i giá tÓt rau.
* Tua rua m†c, vàng cây héo lá; tu rua l¥n, ch‰t cá
ch‰t tôm.
(tua rua : cøm sao nhÕ k‰t thành m¶t Çám l© m©, thÜ©ng nhìn thÃy
vào sáng s§m ÇÀu tháng 6 dÜÖng lÎch).

* Tua rua m¶t tháng mÜ©i ngày, cÃy trÜ§c vøng cày
cÛng ÇÜ®c lúa xÖi.
* Tua rua thì m¥c tua rua, må già, ru¶ng ngÃu,
không thua bån ÇiŠn.
(ru¶ng ngÃu : ÇÃt ru¶ng nhuyÍn, thÃm nhiŠu nÜ§c).

* Væn chÜÖng, phú løc ch£ng hay; trª vŠ làng cÛ
h†c cày cho xong.
(Ca dao)

* Vø chiêm ÇÜ®c mùa hÖn vø mùa thÃt båi.
* Vø mùa cÃy cao, vø chiêm cÃy trÛng.
* Xay lúa có ràng, viŒc làng có mõ.
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(ràng : cÓi xay lúa).

b/ Chæn nuôi, trÒng tr†t:
* Ao sâu tÓt cá.
* Bao gi© Çom Çóm bay ra, hoa gåo røng xuÓng thì
gieo håt vØng.
* Cä cây, nÆy buÒng.
* ChÃm trán, nh† Çuôi, không nuôi cÛng phí.
(Cách ch†n mua heo giÓng tÓt).

* Chó khôn tÙ túc huyŠn ÇŠ, tai thì hÖi qu¥p, Çuôi thì
hÖi cong.
* Chùng Çùi, ng¡n quän, ng¡n Çuôi; sØng to, móng
h‰n thì nuôi Çáng tiŠn.
* ChuÒng gà hÜ§ng Çông cái lông ch£ng còn.
* CuÓi thu trÒng cäi, trÒng cÀn.
* Dâu næng hái nhÜ gái næng tô.
* ñÃt thi‰u trÒng dÜa, ÇÃt thØa trÒng ÇÆu.
* ñÃt thi‰u trÒng dØa, ÇÃt thØa trÒng cau.
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* ñÃt tÓt trÒng ÇÆu trÒng cà, ÇÃt mà không tÓt, nuôi
gà nuôi heo.
* ñen ÇÀu thì bÕ, ÇÕ ÇÀu thì nuôi.
(Kinh nghiŒm nuôi t¢m).

* ñom Çóm bay ra, trÒng cà trÒng ÇÆu.
* ñÓm ÇÀu thì nuôi, ÇÓm Çuôi thì thÎt.
(Xem tÜ§ng con trâu).

* ñÜ®c mùa nhãn, nån nÜ§c to.
* Gà Çen chân chì, nuôi chi giÓng Ãy.
* Gà Çen chân tr¡ng, mË m¡ng cÛng mua.
* Gà nâu chân thÃp mình to, ÇÈ nhiŠu, trÙng l§n,
khéo nuôi con Çàn.
* Gà ri nhÕ thó nhÜng mà ÇÈ sây.
* Gà tr¡ng chân chì không mua giÓng Ãy.
* Giàu nuôi l®n Ç¿c, kh° c¿c nuôi l®n cái.
* Không nuôi gà giÓng pha màu, ÇÈ không ÇÜ®c
mÃy, nuôi con vøng vŠ.
* Lá dâu non, ngon miŒng t¢m.
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* Làm ru¶ng ba næm không b¢ng chæn t¢m m¶t
lÙa.
* Lang Çuôi thì bán, lang trán thì nuôi.
(lang : v‰t lang. Kinh nghiŒm chæn nuôi trâu bò: con trâu hay bò có
vét lang ª Çuôi thì không tÓt cho chû, con nào có vét lang trên trán thì
cày bØa tÓt).

* Lên non Çón gió tìm trÀm, nuôi ong lÃy mÆt, nuôi t
¢m nhä tÖ.

l©i.

* L®n b¶t thì thÎt æn ngon, l®n nái thì ÇÈ l®n con cÛng

* L®n Çói m¶t næm, không b¢ng t¢m Çói m¶t b»a.
* L®n Ç¿c chu¶ng phŒ, l®n nái chu¶ng chõm.
( phŒ : bøng b¿; chõm : bøng nhÕ, dài, thon. Kinh nghiŒm ch†n l®n
giÓng).

* L®n Ç¿c nhìn hông, l®n nái nhìn mõm.
(Nhìn hông trÜ§c tròn là béo; mõm dài háo æn, ÇÈ nhiŠu).

* May mùa Çông, trÒng mùa xuân.
* M¡t bánh rán, trán bánh chÜng, lÜng tôm càng.
(Kinh nghiêm ch†n chó Ç‹ nuôi).

* Mía trÒng trông n¡ng, s¡n trÒng trông mÜa.
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* Mít tÌa cành, chanh tÌa rÍ.
(Kinh nghiŒm muÓn cây có nhiŠu trái).

* M¶t cây mít b¢ng m¶t sào ru¶ng.
* M¶t con heo nái b¢ng m¶t våi tiŠn chôn.
* M¶t con t¢m cÛng phäi hái dâu, m¶t con trâu
cÛng phäi ÇÙng ÇÒng.
* M¶t næm nuôi t¢m b¢ng ba næm làm ru¶ng.
* M¶t nong t¢m là ba nong kén, m¶t nong kén là
chín nén tÖ.
* MuÓn giàu nuôi heo nái, muÓn båi hoåi nuôi bÒ
câu.
* NhÃt to là giÓng gà nâu, lông dày thÎt béo vŠ sau
ÇÈ nhiŠu.
* Nuôi gà phäi ch†n giÓng gà, gà ri nhÕ bé nhÜng
mà ÇÈ mau.
* Nuôi l®n æn cÖm n¢m, nuôi t¢m æn cÖm ÇÙng.
* Nuôi l®n lÃy m«, nuôi ngÜ©i Ç« chân tay.
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* Tam tinh xoáy s† thì ÇØng, ÇÓm Çuôi sát chû thì
ÇÜa vào lò.
(TÜ§ng xÃu cûa con trâu).

* T¢m ÇÕ c° thì v‡ dâu vào.
* T¢m Çói m¶t b»a b¢ng ngÜ©i Çói nºa næm.
* Tháng chåp trÒng khoai, tháng giêng trÒng ÇÆu,
tháng hai trÒng cà.
* Tháng giêng là tháng æn chÖi, tháng hai trÒng
ÇÆu, tháng ba h¶i hè.
* Tháng giêng thi‰u mÃt khoai, tháng hai thi‰u mÃt
ÇÆu.
* Tháng giêng trÒng cû tØ, tháng tÜ trÒng cû låc.
* Tháng giêng trÒng trúc, tháng sáu trÒng tiêu.
* Tháng hai trÒng cà, tháng ba trÒng ÇÆu.
* Tháng tám thi‰u, mÃt hoa ngÜ; tháng tÜ thi‰u, mÃt
hoa cÓc.
* Thi‰u tháng hai mÃt cà, thi‰u tháng ba mÃt ÇÆu,
thi‰u tháng tÜ khó nuôi t¢m, thi‰u tháng næm khó làm
ru¶ng.
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* Thi‰u tháng hai mÃt cà, thi‰u tháng ba mÃt ÇÆu,
thi‰u tháng tÜ mÃt hoa ngÜ, thi‰u tháng næm mÃt hoa
cÓc.
* ThÜa cây nÆy buÒng.
* TrÈ trÒng na, già trÒng chuÓi.
* TrÒng cây ÇØng cho Çøng lá, nuôi cá ÇØng cho
Çøng vi.
* TrÒng khoai g¥p bu°i gió Çông, Ç¥t dây l¶n ngÜ®c
cÛng không viŒc gì.
* TrÒng lang kiêng ngày gió bÃc.
* TrÒng mÜ§p tháng hai vØa sây vØa tÓt.
* TrÒng trÀu Ç¡p nÃm cho cao, che cho sÜÖng
n¡ng khÕi vào gÓc cây.

29) NgÜ nghiŒp
* Ai Öi, vŠ miŒt Tháp MÜ©i, cá tôm s¤n có, lúa tr©i dÜ
æn.
(Tháp MÜ©i: ñÒng Tháp MÜ©i thu¶c Nam ViŒt).

* Ai vŠ ch® ñÜ®c sông dài, tôm cá th° sän, chuôm
gai cÛng nghŠ.
(Ch® ñÜ®c thu¶c huyŒn Thæng Bình, tÌnh Quäng Nam. sông dài: Con
sông ª ch® ñÜ®c có tên là sông TrÜ©ng Giang).
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* Ai vŠ CÒn H‰n thì vŠ, æn cÖm ba b»a, làm nghŠ
thøt lui.
(CÒn H‰n thu¶c thành phÓ H¶i An, tÌnh Quäng Nam. nghŠ thøt lui:
vùng CÒn H‰n có nhiŠu ngÜ©i làm nghŠ cào h‰n; khi cào h‰n, ngÜ
dân phäi Çi thøt lui).

* Ai vŠ Cºa NhÜ®ng thì vŠ; gåo nhiŠu, l¡m cá, dÍ
bŠ làm æn.
(Cºa NhÜ®ng là m¶t cºa sông nÜ§c chäy ra bi‹n, thu¶c tÌnh Hà Tïnh).

* Ai vŠ Hà Quäng, Hà My, cá tÜÖi nÜ§c m¡m thi‰u gì
bån Öi.
(Hà Quäng, Hà My thu¶c huyŒn ñiŒn Bàn, tÌnh Quäng Nam bi‰n ch‰
cá cÖm, cá nøc thành nÜ§c m¡m).

* Ai vŠ Tam Häi, Tam Quang, nhớ Çem bao täi mà
mang cá vŠ.
(Hai xã Tam Häi, Tam Quang thu¶c huyŒn Núi Thành, tÌnh Quäng
Nam. Hai xã này làm nghŠ chài lÜ§i, n°i ti‰ng thu hoåch ÇÜ®c nhiŠu
cá).

* Ao sâu tÓt cá.
* Bao phen quå nói v§i diŠu, cù lao Ông ChÜªng có
nhiŠu cá tôm.
* Cá chuÒn nhiŠu nhÃt Thanh Khê; Tân LÜu dân
cÛng làm nghŠ bi‹n ñông.
(Làng Thanh Khê thu¶c thành phÓ ñà N¤ng; làng Tân LÜu thu¶c quÆn
NgÛ Hành SÖn, tÌnh Quäng Nam).
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* Cá sông cá bi‹n ÇÙng ÇÀu H¶i An.
(Thành phÓ c° H¶i An n¢m trên b© sông Cºa ñåi. Cºa ñåi là cºa
sông cûa con sông nÜ§c ng†t; nÜ§c ng†t chäy ra bi‹n. Nên có nhiŠu
cá sông và cá bi‹n).

* Mãn mùa tu hú kêu nhanh, cá chuÒn Çã vãn sao
anh chÜa vŠ.
(Mùa chim tu hú kêu cÛng là mùa Çánh b¡t cá chuÒn).

* M¶t ngày quæng chài, bäy mÜÖi hai ngày phÖi
lÜ§i.
* Mùa hè cá sông, mùa Çông cá bi‹n.
* MuÓn æn cá l§n phäi thä câu dài.
* NghŠ bi‹n ngó Çó khó coi; g¥p cÖn gió lÓc, hÒn
treo c¶t buÒm.
* NghŠ h‰n không Çói mà no; cái ru¶t, cái vÕ, cái
tro cÛng có tiŠn.
* Nh»ng ngÜ©i Çi bi‹n lành nghŠ, thÃy dòng nÜ§c
xoáy trª vŠ không Çi.
* Nom ra ngoài bi‹n mù mù, thÃy anh câu nøc, câu
ngØ mà thÜÖng.
(Nom : nhìn; nøc : cá nøc; ngØ : cá ngØ).
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* Tháng ba, bà già Çi bi‹n.
(Bi‹n tháng ba ít sóng gió).

* Tháng chín æn rÜÖi, tháng mÜ©i æn ruÓc.
(rÜÖi : giun ª vùng nÜ§c l®, có th‹ æn ÇÜ®c. RuÓc : m¡m tép; m¡m
huy‰t; huy‰t là tép bi‹n màu hÒng).

* Tháng næm cá mòi, tháng mÜ©i cá nøc.
* Ti‰ng ÇÒn con gái Phú Yên, con trai Bình ThuÆn Çi
cÜ§i m¶t thiên cá mòi.
(TÌnh Bình ThuÆn có thành phÓ Phan Thi‰t n¢m bên b© bi‹n ñông; bi‹n
Phan Thi‰t có nhiŠu cá mòi; Phan Thi‰t sän xuÃt nÜ§c m¡m cá mòi
n°i ti‰ng).

* Ti‰ng ÇÒn nÜ§c m¡m Nam ˜, nÖi Çây m¿c ép, cá
khô cÛng nhiŠu.
(Nam ˜ thu¶c tÌnh Quang Nam, n¢m dÜ§i chân Çèo Häi Vân).

* Tôm bÖi chång vång, cá l¶i rång Çông.
(Chång vång: vào lúc tr©i nhá nhem tÓi; hoàng hôn).

* Trà Linh nÜ§c chäy Ç¢m Ç¢m, cá tôm dÜ§i v¿c,
rÒng n¢m dinh Ông.
(Trà Linh thu¶c huyŒn Trà My, tÌnh Quäng Nam).

* Trà Nhiêu æn cá bÕ ÇÀu, Kim BÒng nghe nói qua
xâu xách vŠ.
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(Bi‹n Trà Nhiêu thu¶c huyŒn Duy Xuyên có nhiŠu cá. Làng Kim BÒng,
thu¶c thành phÓ H¶I An, dân làng chuyên nghŠ th® m¶c n°i ti‰ng).

30) Buôn bán
* ˆn l©i tùy chÓn, bán vÓn tùy nÖi.
* Bán gà kiêng ngày gió, bán chó kiêng ngày mÜa.
* Bán gåo tháng tám, mua väi tháng ba.
* Bán hàng nói thách, làm khách trä rÈ.
* Bán rÈ còn hÖn ÇÈ lãi.
* Bán rÈ còn hÖn ngÒi không.
* Bán quåt mùa Çông, bán áo bông mùa hè.
(NgÜ©i không bi‰t làm nghề buôn bán).

* BÀu già thì ném xuÓng ao, bí già Çóng cºa làm
cao Ç¡t tiŠn.
* Buôn có bån, bán có phÜ©ng.
* Buôn g¥p chÀu, câu g¥p ch‡.
* Buôn tài không b¢ng nhiŠu vÓn.
* Cä vÓn l§n lãi.
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* CÀm mÃt lãi, ch£ng b¢ng bán vãi ngay Çi.
* Cho nhau vàng không b¢ng trÕ Çàng Çi buôn.
* Có vÓn rÒi m§i có lãi.
* Dù ai buôn bán rành nghŠ, g¥p ngày con nÜ§c
cÛng vŠ tay không.
( ngày con nÜ§c : ngày mÒng næm. "MÒng næm, mÜ©i bÓn, hæm ba,
Çi chÖi cÛng l‡ huÓng là Çi buôn").

* ñ¡t ra qu‰, ‰ ra cûi.
* ñÀu næm buôn muÓi, cuÓi næm buôn vôi.
* ñi buôn, b»a l‡ b»a l©i; ra Çi cho bi‰t m¥t tr©i m¥t
træng.
* ñi buôn có sÓ, làm ru¶ng có mùa.
* ñi buôn không tiŠn nhÜ canh ÇiŠn không trâu.
* ñÜ®c mùa buôn väi bán vóc, mÃt mùa buôn thóc
bán gåo.
* Khéo bán khéo mua vÅn thua ngÜ©i khéo nói.
* M¶t træm ngÜ©i bán, m¶t vån ngÜ©i mua.
* Mua lÀm, bán không lÀm.
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* Mua thì thêm, chêm thì ch¥t.
* Mua trâu xem sØng, mua chó xem chân.
* MuÓn giàu thì buôn bè, muÓn què thì tÆp vÆt.
* NhiŠu vÓn nhiŠu lãi, nhiŠu heo nái nhiŠu heo con.
* Quen m¥t , Ç¡t hàng.
(Bán hàng Ç¡t cho ngÜ©i quen!).

* RÈ tiŠn m¥t, Ç¡t tiŠn chÎu.
* Tháng næm bán trÜ§c, tháng mÜ©i buôn sau.

31) ñ¥c sän
* Ai qua Phú Th†, nhớ khoai s¡n mì.
(Phú Th† thu¶c tÌnh Quäng Nam).

* Ai vŠ Cao Lãnh, Hòa An, nh§ mua bánh thuÓc vŠ
làng bi‰u cha.
(Bánh thuÓc : m¶t gói l§n thuÓc hút bó ch¥t. Cao Lãnh, Hòa An thu¶c
tÌnh ñÒng Tháp).

* Ai vŠ Cao Lãnh thì vŠ, nÜ§c trong gåo tr¡ng dÍ bŠ
làm æn.
(Cao Lãnh cÛ thu¶c tÌnh ñÒng Tháp, Nam ViŒt).
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* Ai vŠ ch® Vån thì vŠ, ch® Vån có nghŠ nÃu rÜ®u,
có tài nuôi heo.
(Ch® Vån thu¶c huyŒn ñiŒn Bàn, tÌnh Quäng Nam).

* Ai vŠ Gia ñÎnh thì vŠ, nÜ§c trong gåo tr¡ng dÍ bŠ
làm æn.
(TÌnh Gia ñÎnh thu¶c Nam ViŒt).

* Ai vŠ Gò N°i quê ta, ÇÒng dâu xanh bi‰c, m‡i nhà
ÇÀy tÖ.
(Gò N°i thu¶c huyŒn ñiŒn Bàn, tÌnh Quäng Nam).

* Ai vŠ Hà Tïnh thì vŠ, m¥c løa ch® Hå, uÓng chè
HÜÖng SÖn.
* Ai vŠ nh§ qu‰ Trà My, nh§ tiêu Tiên PhÜ§c, nh§ mì
H¶i An.
(Trà My, Tiên PhÜ§c thu¶c tÌnh Quäng Nam. H¶i An là m¶t thành phÓ
c°, thành phÓ lÎch sº, thu¶c tÌnh Quäng Nam, m¶t ÇÎa danh du lÎch
n°i ti‰ng).

* Ai vŠ nh§ väi ñÎnh Hòa, nh§ cau H° Bái, nh§ cà
ñan Nê.
(ñinh Hòa, H° Bái, ñan Nê thu¶c huyŒn Yên ñÎnh, tÌnh Thanh Hóa).

* ˆn dØa xanh, nh§ Kÿ Hà.
(Kÿ Hà thu¶c tÌnh Quäng Nam).
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* Båc vàng thì ª BÒng Miêu; Phó Nam, Phú ThÜ®ng bi
‰t bao nhiêu là chè.
(Phò Nam, Phú ThÜ®ng thu¶c huyŒn Hòa Vang, tÌnh Quäng Nam).

* Bánh tráng MÏ LÒng, bánh phÒng tôm SÖn ñÓc.
(MÏ LÒng, SÖn ñÓc thu¶c miŠn tây Nam ViŒt).

* Biên Hoà có bÜªi Thanh Trà, Thû ñÙc nem nÜ§ng,
DiŒn Bà Tây Ninh.
(BÜªi Thanh Trà : thÜ©ng g†i là bÜªi Biên Hòa. Thû ñÙc : quÆn Thû ñÙc,
ngoåi ô thành phÓ Sai-Gòn; DiŒn Bà ª Núi Bà, tÌnh Tây Ninh).

* BÓn mùa, ta ch£ng phäi lo, gåo ñÒng nai, väi
NghŒ Tïnh, Ãm no tr†n Ç©i.
* Cá bÓng Bích La, gà Tråi L¶c.
(Bích La, Tråi L¶c thu¶c tÌnh Quäng TrÎ).

* Cá gi‰c nÃu v§i rau câu, æn vào m¶t bát, lâu lâu
låi thèm.
* Cá rô, chim mía, lúa trì; ai vŠ ñiŒn Th† thì Çi không
Çành.
(ñiŒn Th† thu¶c tÌnh Quäng Nam).

* Cá tôm mua tåi ch® Sình, TriŠu SÖn bán nón, Bao
Vinh bán ÇÜ©ng.
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(Ch® Sình thu¶c làng Låi An, tÌnh ThØa Thiên. TriŠu SÖn thu¶c huyŒn
HÜÖng Trà, tÌnh ThØa Thiên. Ch® Bao Vinh thu¶c làng Th‰ Låi, huyŒn
HÜÖng Trà, tÌnh ThØa Thiên).

* Cá tràu Võ Cånh, sò huy‰t Thûy TriŠu.
(Võ Cånh, Thûy TriŠu thu¶c tÌnh Khánh Hòa).

* Cha em th® m¶c Kim BÒng, muÓn em có chÒng ª
xÙ Khánh Vân.
(Dân làng Kim BÒng làm nghŠ m¶c, dân làng Khánh Vân làm nghŠ
hÒ).

* Chim mía Xuân Ph°, cá bÓng Sông Trà.
(Xuân Ph°, Sông Trà thu¶c tÌnh Quäng Ngãi).

* Ch® Dinh bán áo con trai, TriŠu SÖn bán nón, MÆu
Tài bán kim.
(Ch® Dinh n¢m bên b© sông Gia H¶i, cuÓi ÇÜ©ng Chi Læng, thu¶c xã
Phú HiŒp, thành phÓ Hu‰. TriŠu SÖn thu¶c huyŒn HÜÖng Trà, tÌnh ThØa
Thiên. MÆu Tài thu¶c huyŒn Phú Vang, tÌnh ThØa Thiên).

* ChuÓi xanh nÃu v§i Óc nhÒi, tuy nÜ§c nó Çøc mà
mùi thÖm ngon.
* CÖm trì v§i cá rô chiên, æn Çà no bøng còn ghiŠn
muÓn thêm.
(CÖm trì : cÖm nÃu gåo trì).

* Cû khoai Trà ñõa cái ru¶t tr¡ng xóa, thuÓc lá B‰n
ñŠn khói tÕa mùi thÖm.
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(Làng Trà ñõa thu¶c huyŒn Thæng Bình và làng B‰n ñŠn thu¶c huyŒn
ñåi L¶c, hai làng này thu¶c tÌnh Quäng Nam).

* Duy Xuyên tÖ løa mÏ miŠu, bu°i mai m¡c cºu,
bu°i chiŠu giæng tÖ.
(Duy Xuyên thu¶c tÌnh Quäng Nam).

* Đồng Nai gåo tr¡ng nÜ§c trong, hÍ ai Ç‰n Çó thì
không mong vŠ.
* Đồng Tháp MÜ©i cò bay th£ng cánh, nÜ§c Tháp
MÜ©i lóng lánh cá tôm.
(ñÒng Tháp MÜ©i thu¶c Nam ViŒt).

* ñÙc Th† gåo tr¡ng nÜ§c trong, ai vŠ ñÙc Th†
thong dong con ngÜ©i.
(ñÙc Th† thu¶c tÌnh Hà Tïnh).

* G¥p cÖm Ba Th¡c thÖm ngon, chan nÜ§c m¡m
hòn, æn ch£ng muÓn thôi.
(Ba Th¡c thu¶c tÌnh HÆu Giang. NÜ§c m¡m hòn : nÜ§c m¡m Phú
QuÓc).

* GÕi nào cho b¢ng gÕi cá kìm, d†n ra Çãi bån tr†n
niŠm thûy chung.
* H‰t gåo Çã có ñÒng Nai, h‰t cûi Çã có Tân Sài
chª vô.
(ñÒng Nai là tÌnh Biên Hòa. Tân Sài là m¶t làng thu¶c tÌnh Quäng TrÎ).
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* HÒ TÎnh Tâm giàu sen båch diŒp, ÇÃt HÜÖng CÀn
ng†t quít thÖm cam.
(HÒ TÎnh Tâm gÀn cºa Hi‹n Nhân thành n¶i, thu¶c thành phÓ Hu‰;
làng HÜÖng CÀn thu¶c tÌnh ThØa Thiên).

* H¶i An có h‰n thÜ©ng xuyên, m‡i mai m‡i bán, rÈ
tiŠn dÍ æn.
* Hôm nay æn mía TriŒu TÜ©ng, Ç®i m¡m Nam ˜, Ç®i
ÇÜ©ng Phú Yên.
(TriŒu TÜ©ng thu¶c tÌnh Thanh Hóa. Nam ˜ là m¶t làng n¢m dÜ§i chân
Çèo Häi Vân, thu¶c tÌnh Quäng Nam, sän xuÃt nÜ§c m¡m ngon có ti
‰ng. Phú Yên là tÌnh Phú Yên, miŠn nam Trung ViŒt).

* KËo gÜÖng Thù Xà, måch nha Thi Ph°.
(Thù Xà,Thi Ph° thu¶c tÌnh Quäng Ngãi).

* Khoai quán Ngang, dÀu tràm ñåi Nåi.
(Quán Ngang, ñåi Nåi thu¶c tÌnh Quäng TrÎ).

* Khoai tØ Trà Bát, quåt ch® Sông.
(Trà Bát, ch® Sông thu¶c tÌnh Quäng TrÎ).

* Løa tÖ Trà KiŒu, Mã Châu, Çã tØng có ti‰ng dài lâu
ch¡c bŠn.
(Trà KiŒu, Mã Châu thu¶c huyŒn Duy Xuyên, tÌnh Quäng Nam).

* Mæng cøt Hàm Luông vÕ ngoài nâu, trong tr¡ng,
æn ngon hÖn ÇÜ©ng.
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(Hàm Luông thu¶c tÌnh B‰n Tre).

* MiŒt Trà My thÖm ngát mùi rØng qu‰, nÜ§c Thu BÒn
xanh bát ngát vÜ©n dâu.
(HuyŒn Trà My thu¶c tÌnh Quäng Nam).

* Mua vôi ch® Quán, ch® CÀu; mua cau Nam Ph°,
mua trÀu ch® Dinh.
(Ch® Quán thu¶c huyŒn Phú Vang, tÌnh ThØa Thiên.
Ch® CÀu thu¶c làng Phù LÜÖng, huyŒn Quäng ñiŠn, tÌnh ThØa Thiên.
Nam Ph° cách trung tâm thành phÓ Hu‰ vào khoäng hai, ba cây sÓ,
n¢m trên ÇÜ©ng Çi tØ thành phÓ Hu‰ Ç‰n bãi bi‹n ThuÆn An.
Ch® Dinh n¢m bên b© sông Gia H¶i, cuÓi con ÇÜ©ng Chi Læng, thu¶c
phÜ©ng Phú HiŒp, thành phÓ Hu‰. TrÜ§c kia vùng này có nhiŠu dinh
th¿ cûa các ông hoàng, bà chúa nên ch® có tên là ch® Dinh)

* MuÓn æn cá bÓng kho gØng, thì vŠ KÈ MÏ Çánh
thØng cùng anh.
(KÈ MÏ là làng MÏ ñà thu¶c huyŒn Ho¢ng Hóa, tÌnh Thanh Hóa).

* MuÓn æn cÖm tÃm canh cÀn, thì vŠ Trinh Ti‰t chæn
t¢m cùng anh.
(Làng Trinh Ti‰t thu¶c huyŒn MÏ ñÙc, tÌnh Hà Tây).

* MuÓn t¡m mát, lên ng†n sông Çào, muÓn æn sim
chín thì vào rØng xanh.
[Cây sim (cÛng nhÜ cây muÒng) m†c rÃt nhiŠu ª các ÇÒi núi thÃp.
Vùng ÇÒi núi thÃp thu¶c ba tÌnh Quäng Bình, Quäng TrÎ, ThØa Thiên có
rÃt nhiŠu cây sim (và cây muÒng)].
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* Nam ˜ nÜ§c m¡m thÖm nÒng, Çi mô cÛng nh§
mùi hÜÖng quê nhà.
(Nam ˜ n¢m dÜ§i chân Çèo Häi Vân, thu¶c tÌnh Quäng Nam).

* Nem chä Hòa Vang, bánh t° H¶i An, khoai lang Trà
KiŒu, thÖm rÜ®u Tam Kÿ.
(Hòa Vang, H¶i An, Trà KiŒu, Tam Kÿ thu¶c tÌnh Quäng Nam).

* Nem ch® Sãi, väi La Vang.
(Ch® Sãi, LaVang thu¶c tÌnh Quäng TrÎ).

* Ngày mùa nh§ mì Quäng, nh§ dØa Tam Häi, nh§
thÖm Chiêm ñàn.
[Mì Quäng là móng æn Ç¥c biŒt cûa tÌnh Quãng Nam. Chiêm ñàn
thu¶c thành phÓ Tam Kÿ, tÌnh Quäng Nam. ThÖm (ti‰ng miŠn Trung) là
dÙa (ti‰ng miŠn B¡c), là khóm (ti‰ng miŠn Nam)].

* NhÃt ngon là ÇÀu cá gáy, nhÃt thÖm là cháy cÖm
n‰p.
* Nh§ dØa Quäng Hán, LÜu Khê, nh§ cÖm ch® Bän,
thÎt dê quán Lào.
(Quäng Hán, LÜ Khê, ch® Bän, quán Lào thu¶c huyŒn Yên ñÎnh, tÌnh
Thanh Hóa).

* Quäng Nam có løa Phú Bông, có khoai Trà ñõa,
có sông Thu BÒn.
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* Quäng Nam n°i ti‰ng lòn bon, chà viên Bình ñÎnh
vØa ngon vØa hiŠn.
* Quê nhà th° sän lòn bon; TrÜ§c Hà, Trung ñåo núi
non ÇiŒp trùng.
(TrÜ§c Hà, Trung ñåo thu¶c tÌnh Quäng Nam có nhiŠu cÆy lòn bon
moc trong rØng núi thiên nhiên).

* Thanh Hà gåch ngói Çá vôi, Kim BÒng chåm tr° g‡
cây muôn Ç©i.
(Làng Thanh Hà làm gåch ngói, làng Kim BÒng làm nghŠ m¶c, cä hai
làng này thu¶c thành phÓ c° H¶i An).

* Thanh Hà làm gåch b¡t nÒi, thuÓc CÄm LŒ, mÃy
Ç©i lØng danh.
(Làng CÄm LŒ thu¶c huyŒn Hòa Vang, tÌnh Quäng Nam).

* ThÃm lòng chia vÎ lòn bon, chè tÜÖi ai hái, ngát
hÜÖng An B¢ng.
(An B¢ng thu¶c huyŒn ñåi L¶c, tÌnh Quäng Nam).
* ThÃy dØa thì nh§ B‰n Tre, thÃy bông sen nª nh§
ÇÒng quê Tháp MÜ©i.
* ThuÓc An LÜÖng hÜÖng thÖm khói nhË, chè Hòa
H¶i nÜ§c ÇÆm mùi thÖm.
(An LÜÖng, Hòa H¶i thu¶c tÌnh Bình ñÎnh).
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* ThuÓc rê Cao Lãnh thÖm nÒng, con gái Cao Lãnh
má hÒng có duyên.
(Cao Lãnh thu¶c tÌnh ñÒng Tháp).

* ThÙ nhÃt, nÜ§c m¡m Nam ˜; thÙ nhì, cá rô Xuân
ThiŠu.
(Nam °, Xuân ThiŠu thu¶c tÌnh Quäng Nam).

* ThÜÖng nhau múc bát chè tÜÖi, làm tô mì Quäng
anh xÖi cho Ãm lòng.
* Tôm hùm Bình Ba, nai khô Diên Khánh.
(Bình ba, Diên Khánh thu¶c tÌnh Khánh Hoa).

* Trái lòn bon æn ngon Ç« Çói, ª tÆn trên rØng, chúa
g†i Nam Trân.
[Vua Minh Mång khen trái bòn bon æn ngon, nên Ç¥t tên là Nam Trân,
tÙc là thÙc æn quí ª phÜÖng Nam. Næm 1836, nhà vua cho kh¡c trái
bòn bon trên Nhân ñÌnh, m¶t ÇÌnh trong chín cái ÇÌnh l§n (cºu ÇÌnh)
Ç¥t trong thành n¶i, cung ÇiŒn nhà NguyÍn].

*Väi Quang, húng Láng, ng° ñÀm; cá rô ÇÀm Sét,
sâm cÀm hÒ Tây.
(väi : trái väi; húng : rau húng; sâm cÀm : chim sâm cÀm; Quang,
Láng, ñÀm, ÇÀm Sét và hÒ Tây thu¶c ÇÎa phÆn Hà N¶i).

* Y‰n sào Hòn N¶i, vÎt l¶i Ninh Hòa.
(Hòn N¶i, Ninh Hòa thu¶c tÌnh Khánh Hòa).
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32) Ông Tr©i
* Ai bÕ cha mË cÖ hàn, ngày sau Tr©i phåt ÇÙng
Çàng æn xin.
* Ai mà nói dÓi v§i ai, thì Tr©i giáng h†a cây khoai
gi»a ÇÒng.
* Ai mà nói dÓi v§i chÒng, thì Tr©i giáng h†a cây
hÒng b© ao.
* B¡c thang lên hÕi ông Tr©i có tiŠn cho gái có Çòi
ÇÜ®c không?
* Bi‰t cÖ Tr©i, viŒc Ç©i ch£ng khó.
* Bi‰t mŒnh Tr©i, mÜ©i Ç©i ch£ng khó.
* Cha mË sinh con, Tr©i sinh tính.
* Ch£ng s® gì Tr©i, chÌ s® l©i nói phäi.
* Cûa Thiên trä cho ñÎa.
* Cûa Tr©i tám vån nghìn tÜ, có phúc thì g¥p, có tu
thì nh©.
* Cûa Tr©i tám vån nghìn tÜ, hÍ ai có phúc thì Tr©i
ban cho.
* Cûa Tr©i, Tr©i låi lÃy Çi, giÜÖng hai m¡t ‰t làm chi
ÇÜ®c Tr©i.
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[‰t (tØ c°) : con ‰ch].

* ñã sinh ra ki‰p làng chÖi, thì Tr©i låi Ç†a vào nÖi
không tiŠn.
* ñØng lo cái áo cøt tay, Tr©i mà ngó låi vá may
mÃy hÒi.
* Ghét cûa nào Tr©i trao cûa Çó.
* Ng¡n c° bé miŒng kêu ch£ng thÃu Tr©i.
* Ng¡n tay v§i ch£ng t§i Tr©i.
* NgÜ©i d¿ tính, Tr©i quy‰t ÇÎnh.
(ViŒt-hóa tøc ng» Pháp:"L'homme propose, Dieu dispose" ).

* Nh© Ön cô bác giúp l©i, chÎ em giúp cûa, ông Tr©i
ÇÎnh Çôi.
* Ÿ hiŠn thì låi g¥p lành, áo rách tan tành, Tr©i vá låi
cho.
* Ÿ hiŠn thì låi g¥p lành, nh»ng ngÜ©i nhân ÇÙc Tr©i
dành phúc cho.
* Phí cûa Trời, mÜ©i Ç©i ch£ng có.
* Phø ngÜ©i, Trời phø; thÜÖng ngÜ©i, Trời thÜÖng.
* Trời cho hÖn lo làm.
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* Trời Çánh tránh bữa æn.
* Trời không dung, ñÃt không tha.
* Trời nào có dong kÈ gian, có oán ngÜ©i ngay.

nên.

* Trời nào có phø ai Çâu, hay làm thì giàu, có chí thì

* Trời quä báo æn cháo gãy ræng.
* Trời sao Trời ª ch£ng cân, ngÜ©i ba bÓn v®, ngÜ©i
không v® nào.
* Trời sao Trời ª ch£ng cân, ngÜ©i æn không h‰t, kÈ
mÀn không ra.
* Trời sinh Trời dÜ«ng.
* Trời sinh voi, Trời sinh cÕ.
* Xªi lªi Trờigªi cûa cho, so Ço Tr©i gò cûa låi.
* XÜa nay nhân ÇÎnh th¡ng Thiên cÛng nhiŠu.
(TruyŒn KiŠu, NguyÍn Du).

33) TÜ§ng
* Cä vú to hông, cho không ch£ng màng.
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* Cái mÒm toác hoác, ch£ng ác cÛng thâm.
* Ch» tÓt xem tay, ng¿a hay xem xoáy.
* Con gái giÓng cha giàu ba h†, con trai giÓng mË
khó ba Ç©i.
* Con gái giÓng cha giàu ba Çøn, con trai giÓng mË
khó løn tÆn xÜÖng.
* Cong môi hay nói h§t, tr§t môi hay h©n, dày môi
æn vøng.
* D» nhÜ tê giác, ác nhÜ Çàn bà m¡t tráo trÜng.
* ñàn bà lanh länh ti‰ng ÇÒng; m¶t là sát chÒng,
hai là sát con.
* ñàn bà m¡t lÜÖn hai chÒng, Çàn ông m¡t diŠu hai
v®.
* ñàn bà môi mÕng, Çàn bà d»; Çàn ông môi
mÕng, Çàn ông thâm.
* ñàn bà sang säng ti‰ng ÇÒng, ch£ng vÃt vä vŠ
ÇÜ©ng chÒng cÛng vÃt vä vŠ ÇÜ©ng con.
* ñàn bà tÓt tóc thì sang, Çàn ông tÓt tóc thì mang
n¥ng ÇÀu.
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* Đàn ông r¶ng miŒng có tài, Çàn bà r¶ng miŒng Çi
‰c tai láng giŠng.
* Đàn ông r¶ng miŒng thì sang, Çàn bà r¶ng miŒng
tan hoang cºa nhà.
* ñÃt r¡n trÒng cây ng£ng nghiu, nh»ng ngÜ©i thô
tháp nói ÇiŠu phàm phu.
* ñÃt tÓt trÒng cây rÆm rà, nh»ng ngÜ©i thanh lÎch
nói ra dÎu dàng.
* ñÀu óc ngu si, tÙ chi phát tri‹n.
* ñi ÇÙng hÃp tÃp là tÜ§ng vÃt vä.
* ñi ÇÙng thong thä là tÜ§ng an nhàn.
* ñi ÇÙng v»ng vàng là tÜ§ng phúc hÆu.
* Gà rØng chim cú ch§ nuôi, râu rìa lông ng¿c ch§
chÖi bån cùng.
* Gái thâm môi, trai lÒi m¡t.
(TÜ§ng xÃu).

* Heo kia tr¡ng m¡t thì nuôi, ngÜ©i mà tr¡ng m¡t là
ngÜ©i bÃt nhân.
* Khao khao gi†ng th‹ ti‰ng ÇÒng, quæn quæn tóc
trán là dòng hay ghen.
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* Khô chân, gân m¥t Ç¡t tiŠn cÛng thuê.
(TÜ§ng måo cûa kÈ làm công).

* Løa tÓt xem biên, ngÜ©i hiŠn xem tÜ§ng.
* Má bánh Çúc, da ÇÜ©ng phèn.
(TÜ§ng måo cûa ngÜ©i kém thông minh, nhË då).

* M¡t tr¡ng dã, môi thâm si.
(NgÜ©i Ç¶c ác).

* M¥t dày mày dån.
* M¥t r‡ t° ghen.
* MÕng môi hay nói h§t, tr§t môi hay nói thØa.
* Mông nª, chân dài, bao nhiêu trai tráng cÛng
không Çû dùng !
* NgÜ©i khôn con m¡t Çen sì, ngÜ©i dåi con m¡t nºa
chì nºa thau.
* NhÃt có râu, nhì bÀu bøng.
* NhÃt lé, nhì lùn, tam hô, tÙ sún.
* Nh»ng cô béo trøc béo tròn; æn vøng nhÜ ch§p,
Çánh con cä ngày.
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* Nh»ng cô c¥p m¡t lá ræm, chân mày lá liÍu, Çáng
træm quan tiŠn.
* Những cô th¡t Çáy lÜng ong, Çã khéo chiŠu
chÒng, låi khéo nuôi con.
* Những ngÜ©i chÜa nói Çã cÜ©i, chÜa Çi Çã chåy là
ngÜ©i vô duyên.
* Những ngÜ©i da tr¡ng, tóc dài, ÇËp thì ÇËp thÆt
nhÜng thÜa viŒc làm.
* Những ngÜ©i m¥t nåc Çóm dày, mo nang trôi sÃp,
bi‰t ngày nào khôn.
* Những ngÜ©i phinh phính m¥t mo; chân Çi ch» bát
thì cho ch£ng thèm.
* Những ngÜ©i tí hí m¡t lÜÖn, trai thì gian trá, gái luôn
gåt chÒng.
* Những ngÜ©i ti hí m¡t lÜÖn, trai thì tr¶m cÜ§p, gái
buôn chÒng ngÜ©i.
* NÓt ruÒi ª bøng, ÇÈ con ti‰n sï.
* NÓt ruÒi ª c°, có l‡ tiŠn chôn.
* NÓt ruÒi ª m¡t, gi†t lŒ ÇÜ©ng tình.
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* NÓt ruÒi ª tai, con tài h‰t nhë.
* NÓt ruÒi ª tay, æn vay cä Ç©i.
* NÓt ruÒi ª vú, ÇÈ con tú tài.
* NÓt ruÒi son ª c°, có m¶t l‡ vàng chôn.
* Nºa ngÜ©i, nºa ng®m, nºa ÇÜ©i ÜÖi.
* Quân tº lông chân, ti‹u nhân lông bøng
* Ræng hô, m¡t x‰ch, mÛi h‰ch, tai bành.
* Ræng thÜa nói h§t, trŠ môi nói thØa.
* Ræng thÜa nói h§t, tr§t môi hay h©n.
* RÆm râu sâu m¡t, Ç¡t tiŠn cÛng thuê.
(TÜ§ng måo ngÜ©i Çàn ông khÕe månh, làm viŒc cÀn cù).

* Thà r¢ng chÎu lånh n¢m không, còn hÖn lÃy gái
lËm c¢m ræng hô.
* Trông m¥t mà b¡t hình dong.
* Vô duyên chÜa nói Çã cÜ©i, chÜa Çi Çã chåy là
ngÜ©i vô duyên.

34) SÓ
* BÓn chín chÜa qua, næm ba Çã Ç‰n.
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(Hai næm 49 tu°i và 53 tu°i là hai næm hån : Çau Óm hay ch‰t chóc).

* Cây khô tÜ§i nÜ§c cÛng khô, phÆn nghèo Çi t§i nÖi
mô cÛng nghèo.
* Ch£ng qua cái sÓ long Çong; c¶t trâu trâu s°, c¶t
tròng tròng trôi.
* Ch»a ÇÜ®c bŒnh, không ch»a ÇÜ®c mŒnh.
* Duyên sao c¡c c§ h«i duyên, cÀm gÜÖng gÜÖng
tÓi, cÀm vàng vàng phai.
* ñÙc næng th¡ng sÓ. (Có ÇÙc m¥c sÙc mà æn).
* Gánh c¿c mà Ç° lên non, cong lÜng mà chåy,
c¿c còn theo sau.
* Giàu có mång, sang có sÓ.
* Giàu gi© Ng†, khó gi© Mùi.
(Sinh gi© ng† thì giàu, sinh gi© mùi thì nghèo).

* Giàu sang có sÓ, æn c‡ có phÀn.
* Giàu tåi phÆn , khó tåi duyên.
* H†c tài, thi phÆn.
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* Khi nên vung vãi cÛng nên, khi suy dù khéo gi» gìn
cÛng suy.
* Làm quan có mä, làm cä có dòng.
* May m¡n g¥p duyên, ch£ng may g¥p n®.
* May m¡n g¥p ÇÜ®c kim vàng, ch£ng may g¥p
phäi kim gang, kim chì.
* M‡i ngÜ©i m¶t n® cÀm tay; Ç©i xÜa n® v®, Ç©i nay
n® chÒng.
* Phäi duyên phäi sÓ sÓng cùng, dÅu mà áo väi
cÖm rau cÛng Çành.
* 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.
* SÓ giàu trÒng lau ra mía, sÓ nghèo trÒng cû tía ra
cû nâu.
* SÓ lao Çao, có sao chÎu vÆy; sÓ æn mày, bÎ gÆy
phäi mang.
* TÓi m¥t tÓi mày, không tày tÓt sÓ.
* TÓt sÓ hÖn bÓ giàu.
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* TÓt sÓ hÖn lÃy chÒng giàu.
* V® chÒng cùng tu°i n¢m du‡i mà æn.

35) Mê tín dÎ Çoan
* BÓ thí gi© Thìn, æn xin gi© Tœ.
* BÓc mä kiêng ngày trùng tang, trÒng lang kiêng
ngày gió bÃc.
(trùng tang : có hai hay nhiŠu tang trong m¶t ngày).

* Ch§ Çi ngày bäy, ch§ vŠ ngày ba.
* ñÜ®c båc thì sang, ÇÜ®c vàng thì xúi.
* Gà trÓng mà gáy ÇÀu hôm, ¡t có con gái không
chÒng chºa hoang.
* Mèo Ç‰n nhà thì khó, chó Ç‰n nhà thì giàu.
* MÒng næm, mÜ©i bÓn, hæm ba; Çi chÖi cÛng l‡
huÓng là Çi buôn.
* NhŒn Çen Ç¡t hàng, nhŒn vàng Çem tin.
* NhŒn Çen phäi bÎ m¡ng, nhŒn tr¡ng ÇÜ®c æn
ngon.
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* NhŒn Çen sa thì bÎ m¡ng, nhŒn vàng sa thì may
m¡n, nhŒn tr¡ng sa thì phäi Çòn.
* Nhện sa, xà Çón.
(G¥p nhŒn sa là ÇiŠm không may, g¥p r¡n bò là ÇiŠm may m¡n).

* Ra ngõ g¥p gái, m†i cái m†i xui; ra ngõ g¥p trai,
vØa may vØa m¡n.
* ThÀn cây Ça, ma cây gåo, cú cáo cây ÇŠ.
* Th° công là cha, chû nhà là con.
* ThÙ nhÃt Çom Çóm vào nhà, thÙ nhì chu¶t rúc, thÙ
ba hoa Çèn.
(ñiŠm tÓt lành).

* Trâu tr¡ng Ç‰n Çâu, mÃt mùa Ç‰n ÇÃy.

36) GiÍu c®t, hài hÜ§c
* Ai Öi, chÖi lÃy kÈo già; mæng m†c có lÙa, ngÜ©i ta
có thì.
* Anh có tiŠn riêng cho em mÜ®n ít ÇÒng; mua gan
công, mÆt cóc, em thuÓc chÒng, theo anh.
* Anh Çánh thì tôi chÎu Çòn, tánh tôi hoa nguyŒt
mÜ©i con ch£ng chØa.
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* Áo ngÜ©i m¥c Çoån cªi ra, chÒng ngÜ©i cho
mÜ®n canh ba låi hoàn.
* Ba ÇÒng m¶t chøc Çàn ông, Çem vŠ ta bÕ vào
phòng ta chÖi.
* Ba ÇÒng m¶t m§ Çàn ông, Çem bÕ vào lÒng cho
ki‰n nó tha.
* Ba træm m¶t mø Çàn bà, Çem vŠ mà träi chi‰u
hoa cho ngÒi.
* Bà già tu°i Çã tám tÜ, ngÒi bên cºa s°, vi‰t thÜ tìm
chÒng.
* Bån cÜ©i thì m¥c bån cÜ©i, tháng næm Çi cÜ§i,
tháng mÜ©i có con.
* Bäy mÜÖi, mÜ©i bäy bao xa; bäy mÜÖi có cûa,
mÜ©i ba cÛng vØa.
* B¡t ông TÖ mà Çánh ba hèo, ông xe nam xe b¡c,
chê tôi nghèo không xe!
* Bóng træng khi khuy‰t khi tròn, cûa Ç©i chÖi mãi có
mòn ÇÜ®c Çâu !
* BÜÖm bÜ§m mà ÇÆu cành hÒng, Çã yêu cô chÎ låi
bÒng cô em.
240

* Càng già càng dÈo càng dai, càng rách chi‰u
gÃm, càng xiêu chân giÜ©ng.
* ChÆp chÆp rÒi låi cheng cheng, con gà trÓng thi
‰n dành riêng cho thÀy.
* Chính chuyên lÃy ÇÜ®c chín chÒng, vo viên bÕ l†
gánh gÒng Çi chÖi.
* ChÒng còng lÃy v® cÛng còng, n¢m phän thì
chÆt, n¢m nong thì vØa.
* ChÒng hen lÃy v® cÛng hen, Çêm n¢m c° cÙ nhÜ
kèn th°i Çôi.
* ChÒng nóng thì v® nên dùi, chÒng nóng v® nóng
Çùi-cui nó mŠm.
* ChÒng ta áo rách ta thÜÖng, chÒng ngÜ©i áo
gÃm, ta thÜÖng hÖn nhiŠu!
* Chu¶t kêu chút chít sau hè, anh Çi cho khéo, Çøng
giÜ©ng mË nghe.
* Ch» trinh Çáng giá ngàn vàng, tØ anh chÒng cÛ Ç
‰n chàng là næm.
* Có chÒng càng dÍ chÖi ngang, ÇÈ ra con thi‰p,
con chàng con ai.
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* Có chÒng thì m¥c có chÒng, ª Çây v¡ng vÈ tÖ
hÒng cÙ xe.
* Có chÒng thì m¥c có chÒng, ta Çi chÖi tr¶m ki‰m
ÇÒng mua rau.
* Có duyên lÃy ÇÜ®c chÒng già, æn xôi bÕ cháy, æn
gà bÕ xÜÖng.
* Có phÜ§c lÃy ÇÜ®c v® già, ra ÇÜ©ng ngÜ©i hÕi
dÅn mË già Çi mô ?
* Con cóc l¥n l¶i b© ao, muÓn lÃy v® ÇËp nhÜng
không có tiŠn.
* Con Öi, h†c lÃy nghŠ cha, m¶t lÀn æn tr¶m b¢ng
ba næm cÀn cù.
* Con sóc hay trèo cành nho, anh kia không v® hay
mò Çi Çêm.
* Còn duyên anh cÜ§i ba heo, h‰t duyên anh Çánh
ba hèo Çu°i Çi.
* Dao Çâm thÎt thì thÎt Çau, thÎt mà Çâm thÎt nh§
nhau suÓt Ç©i.
* ñàn ông nhÜ th‹ cái nÖm, bå Çâu úp ÇÃy, không
chØa l‡ mô.
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* ñàn ông rºa chén quét nhà, v® g†i thì då: "BÄm
bà tui Çây ".
* ñêm n¢m vuÓt bøng thª dài, thÜÖng chÒng thì ít,
thÜÖng trai thì nhiŠu.
* ñi Çâu mà ch£ng lÃy chÒng, ngÜ©i ta lÃy h‰t
ch°ng mông mà gào.
* ñi tu thì phäi æn chay, thÎt chó æn ÇÜ®c, thÎt cÀy
ÇØng æn.
* ñÖm xôi thì ÇÖm cho ÇÀy, ÇÖm mà vÖi dïa thì thÀy
không Üa !
* Gà tÖ nÃu v§i mÜ§p già, v® hai mÜÖi mÓt, chÒng
Çà sáu mÜÖi.
* Gái chính chuyên lÃy ÇÜ®c chín chÒng, trª vŠ
Çóng cºa làm cao chÜa chÒng.
* Gái Çâu có gái lå Ç©i, chÌ còn thi‰u m¶t ông Tr©i
không chim.
* Gái Çâu có gái lå lùng; chÒng ch£ng n¢m cùng,
n°i giÆn Çùng Çùng ném chó xuÓng ao.
* GÀn chùa g†i Bøt b¢ng anh, thÃy Bøt hiŠn lành b‰
Bøt Çi chÖi.
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* Hai tay cÀm hai quä hÒng, trái chát phÀn chÒng,
trái ng†t phÀn trai.
* Không chÒng mà chºa m§i ngoan, có chÒng mà
chºa th‰ gian s¿ thÜ©ng.
* Làm thân con gái phäi lo, mùa Çông rét mÜ§t ai
cho mÜ®n chÒng !
* L£ng lÖ cho rách y‰m ra, vŠ nhà mË hÕi, y‰m
thông hoa không bŠn.
* L£ng lÖ Çâu chÌ mình tui, lÃy chÒng tháng chín,
tháng mÜ©i có con.
* L£ng lÖ Çeo nhÅn ch£ng chØa, nhÅn thì rÖi mÃt,
l£ng lÖ thì còn.
* L£ng lÖ m§i có con bÒng, nhu mì nhÜ chÎ n¢m
không cä Ç©i.
* LÃy anh anh s¡m ÇÒ cho; s¡m bÎ, s¡m gÆy, s¡m
mo Çu°i ruÒi.
* LÃy bà th©i phäi nuôi bà, không th©i bà bán c¶t
nhà bà æn.
* LÃy chÒng ch£ng thi‰t m¥t chÒng, Çêm n¢m mÖ
tÜªng cû khoai môn ông láng giŠng.
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* LÃy ông th©i phäi nuôi ông, không th©i ông b§i t°
tông cä nhà.
* Må úa cÃy lúa chóng xanh, nå dòng chóng ÇÈ,
sao anh h»ng h©.
* MË cha th¢ng bäo tao già, næm nay tám mÓt vÅn
còn khÕe cÖ.
* MË Öi, con Çã ngÙa nghŠ. - Cha t° bÓ mày ! mày
giÓng tính tao !
* MË Öi, con muÓn lÃy chÒng. - Con Öi, mË cÛng
m¶t lòng nhÜ con.
* MË Öi, con Çã có thai. - Con Öi, mË cÛng ÇÜ®c vài
tháng nay.
* MË Öi, con ÇÈ hôm nay. - Con Öi, mË cÛng ÇÈ
ngay bây gi©.
* M¶t Çêm tám chín trai vào; lòng ta nhân ÇÙc, anh
nào ta cÛng cÜng.
* Mù-u ba lá mù-u; v® chÒng cãi l¶n, con cu giäi
hòa.
* MuÓn æn cÖm ngon, lÃy con bà Çi mót lúa; muÓn
æn canh ng†t, lÃy cháu bà b¡t cua.
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* Nàng dâu Ç‹ ch‰ mø gia, bÆn quÀn lãnh tr¡ng låi
tra lÜng ÇiŠu.
* Næm con næm nh§, mÜ©i v® mÜ©i thÜÖng.
* NgÜ©i dÜng Öi h«i ngÜ©i dÜng, không Çøng vào lºa
sao phÒng bøng lên.
* N¿c cÜ©i thÀy bói soi gÜÖng, thÀy tu chäi chí, cá
mÜÖng hóa rÒng.
* RÆp rình nÜ§c chäy qua Çèo, bà già tÃp t‹nh mua
heo cÜ§i chÒng.
* Sá chi m¶t näi chuÓi xanh, næm bäy ngÜ©i giành
cho mû dính tay.
* SÓ cô ch£ng giàu thì nghèo, ba mÜÖi T‰t có thÎt
treo trong nhà.
* SÓ cô có mË có cha; mË cô Çàn bà, cha cô Çàn
ông.
* SÓ cô có v® có chÒng, sinh con ÇÀu lòng ch£ng
gái thì trai.
* Ta r¢ng ta ch£ng có ghen, chÒng ta ta gi», ta
ghiŠn ta chÖi.
* T¡t Çèn, Çàn bà nào cÛng ÇËp.
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* T¡t Çèn, nhà tranh cÛng nhÜ nhà ngói.
* T¡t Çèn, tr¡ng cÛng nhÜ Çen.
* ThuÆn v® thuÆn chÒng, con Çông quá mŒt.
* TÓi tr©i lºa t¡t, cÖm sôi; heo kêu, con khóc, chÒng
Çòi tòm tem.
* Træm næm, træm tu°i, træm chÒng; hÍ ai có båc thì
bÒng trên tay.
* Træm næm, træm tu°i, træm chÒng, phäi duyên thì
lÃy, ch£ng ông tÖ hÒng nào xe.
* Træng lên nhu nhú ÇÀu non, sÓ em là sÓ s§m con
mu¶n chÒng.
* Trong Çêm tÓi, cú cÛng nhÜ tiên.
* Vai mang bÙc tÜ®ng th© chÒng, thÃy trai khÕe
månh nÜ§c m¡t hÒng tuôn rÖi.
* V¡ng Sao Hôm có Sao Mai, chÒng em Çi v¡ng có
tui ª nhà.
* Vô duyên lÃy phäi chÒng già, ra ÇÜ©ng ngÜ©i hÕi r
¢ng cha hay chÒng ?
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* Vô duyên lÃy phäi v® già, æn cÖm phäi Çút :"BÄm
bà nuÓt Çi ".
* XÃu nhÜ ma nhÜng là con gái !

*

*

*
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