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kVaM SIN La&J. kVaM sLaJ HaJ wUc, kVaM SIN SIN LaG 
uf* yT KaV HIV*N da* b}c  tiG* hVa* biG* 

kVaM Va& coN* 
 

c>G LaN& Ij v$ Hoc VId naM. v$ Hoc ES No&J q uJ boN* id boN* GaM [b& VaG Ix 

yd&. NUG Ax& F$ q iM Ux AJG uf& yT EHa uJ* EMG yt b}c& VId naM 

et* UM& jaM LaG daj SIN Ma Hod iN&, #MG eLV& hoM* yd& kVaM Va& laJ EjG& koG 

ePG, o$ ToG, Eoa kVaM EVa& s$& id Ma hod yk& iN& Z}G ToG&. kVaM sIN LaG paG coN* Va& 

Hod laJ EjG& c>G ewV eHG, L>G #hd&, ciN uJ. Va& Ma TaG s$ iid,& iM io& kVaM sIN LaG yd& 

epG upc id eLb& esb GaM {N <Ld& #L Q: kVaM <cc ewV Uw& xoG AS Yd [c L{M kVaM paJ 

ewV <cc. “kVaM Va& iM if iV ecVG yv <LM” 

 c>G p}b& exc NoJ* iN& ha poG* ip& NoG& <Md& <x& kVaM sIN LaG Va& Ma oaJ Fa, [b& {N& uP 

pa x}d& xiG, uf q, UH yd& jUM o$* hIN, ZiN, uH& ec& wIN zIN Va& Ma TaG us& q , xa& <h*J. 

u 

f* bIN xVa*N 
ELG dUc <SM 

xaJ xa VTIK Ta*J HIV*N da* b}c tiG hV*a biG* 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Trong kho tàng văn học Việt Nam, văn học các dân tộc thiểu số chiếm một vị trí 

hết sức quan trọng nhất là các dân tộc có chữ viết như người Thái ở các tỉnh 

miền núi phía bắc. 

Trải qua hàng trăm năm đấu tranh với thiên nhiên, họ đã đúc rút được nhiều 

kinh nghiệm quý báu bằng những câu nói so sánh ví von ẩn dụ ... cho tới bây 

giờ vẫn còn nguyên giá trị. Nội dung sưu tập đề cập đến nhiều lĩnh vực của đời 

sống xã hội. Xét về mặt nghệ thuật các câu tục ngữ, thành ngữ, quán ngữ được 

trau chuốt tỷ mỷ, dùng các phương pháp so sánh tu từ ẩn dụ thâm thúy theo một 

quy luật nhất định. Chẳng hạn như cách gieo vần: Từ đầu tiên của câu thứ hai 

bao giờ cũng vần với từ cuối của câu thứ nhất. Cách dùng từ đặt câu của người 

xưa cũng rất chặt chẽ. 

Trong cuốn sách nhỏ này chỉ xin giới thiệu với bạn đọc một số câu tục ngữ, 

thành ngữ, quán ngữ,…thuộc lĩnh vực môi  trường, nguồn nước, thiên nhiên, 

con người hoặc mượn các hiện tượng thiên nhiên để nói về mối quan hệ giữa 

con người với con người trong xã hội và cách hành xử của con người đối với 

môi trường thiên nhiên. 

  

Hòa Bình  tháng 3 năm  2012 

Tác giả: Lường Đức Chôm 

(Thành viên  VTIK tại huyện Đà Bắc) 

 



CA DAO TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI  

SÁCH THAM KHẢO CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC  

Quyển 4 -  Hòa Bình 

4 

AFN Ux yT 

01 -  un ecG hoN <t VoN uj& {w& 
Za {p&  Ix* yM& M$ eh&G Ix Na. 

1. Con chuột, con don có chốn 

Đừng phá rừng mất chỗ chúng mà 

làm cạn nước ruộng. 

(Lời khuyên của cha ông xưa còn 

nguyên giá trị) 

02-  Fa& is <fN daV esG& 
Fa is eLG& daV <sM 

2. Trời nắng sao tỏ 

Trời mưa sao mờ 

(kinh nghiệm dự báo thời tiết) 

03 -  Za hId& Yh& un wUc c{b& taJ eo&V 
<Nc& wUc  eh&V C$ co*G ta*J eKVN 

3. Không bẫy chuột chết cong 

Đừng bẫy chim chết thảm 

04 -  Za La*V <dG <LG EwN 4. Không phát rẫy, chặt cây 

05 -  taN& uP xuG Eoa <LG #hd {t* 
ta&N uP b}c& uP {b* Eoa <LG #Hd Na 

5. San chỗ cao xuống thấp 

Cào chỗ lô nhô làm ruộng. 

(Văn minh lúa nước của người Thái 

có từ lâu đời) 

06 -  uj& EHN Kad {s caN& 
       U J& ba&N Kad {s xaN {s <HG 

6.     Ở nhà rách đến nẹp gianh chưa 

thôi 

Ở mường vỡ hết đất chưa đi. 

( khuyên con người định cư, không 

du canh, du cư phá rừng ảnh hưởng 

môi trường) 

07 -  ta #GN <tc& 
     <cc& #GN ooc 
xoc #GN kUN La& {N& 
Za {H& Ix yM& T$ N$& 

7. Mặt trời lặn 

Gốc ánh nắng tàn 

Tia nắng xuôi về cuối nguồn 

Không chặt phá rừng hướng ấy. 

(ý muốn nói nơi nguồn nước phải 

giữ gìn) 
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08-  <tG& Eka& va 
       Na Eka& mUN 

8. Cánh đồng dày 

Thửa ruộng nhiều.  

( chỉ sự trù phú của bản Thái) 

09 –  uS& <t uS& iM haG 
        VaG haG yV& oaJ* xac 
        uS& <t uS& iM pac 
        VaG pac yV& eM& <Nc eXV cIG 

9. Những loài có đuôi 

Bỏ đuôi trên non 

Những loài có miệng 

Để lại cho trèo bẻo kêu 

(Ý muốn nói mùa đông đang đến 

gần) 

10 –  AbN iZ Fa& <hM N}G iP& 
       i h N}G eCN 

10. Tháng 2 trời còn im như sáo 

Còn kín như khèn 

(Thời tiết chưa có dấu hiệu mưa để 

sản xuất) 

11 –  EbN xaM f}c eTG <pG coN* <LM  
       NaG <KM <pG* Yt& hac& 
      ToG edG XIG Ed yc 
     {O yo yt k$ Na  
      exG Fa <pG* LIb& Ela 
      f}c& Eca Goc #TG Na 
      xa eL <pG* LIb& baN& 

11. Tháng 3 “Tầm bóp” vươn trước 

gió 

Măng đắng mọc trong rễ 

Hoa gạo đỏ mào gà 

Chim “Ắm ày”  theo bờ ruộng 

Rau” Pha” tươi quanh làng. 

(Thời tiết báo hiệu mùa xuân tới) 

12 –  EbN ix Fa& tuM& Ho&G 
       <fN <tc& t}b& eM& ZiG yp Ta& 
      <fN <tc& t}b& eM ja& baJ x>N 
      <fN <tc& t}b& {L G>N Na& taG* 

12. Tháng tư sấm rền 

Mưa rơi đụng lưng gái đi chợ 

Mưa rơi phải lưng bà làm cỏ vườn 

Mưa rơi trúng cây chuối độc trước 

cửa 

Mưa xuống búp cây Kiệng lá dựng 
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     <fN <tc& t}b& [c cIG Zod xoG& 
     <fN <tc& t}b& ecb coG& da uF 
     <fN <tc& t}b& uP xuG da EcN 

Mưa cho trấu xay nổi 

Mưa nhiều núi ắt lở. 

(đề phòng thiên tai có thể gây thiệt 

hại) 

13 –  kaG* koc& hoG& M> yH& 
        kaG yK* hoG& M> Na 

13. Khảm khắc kêu mùa nương 

Khảng khày hót mùa ruộng. 

(Đối với người Thái làm nương chỉ 

là phụ, làm ruộng mới là canh tác 

chính)  

14 –  xa& ciN yh& [l Sob ym& yL laJ 
ta 
       yT ciN Na [l Ef yw ym& C}G. 

14.  Người Xá làm nương lo cán 

cuốc cây tre 

Người Thái làm ruộng sắm cày bừa 

bằng gỗ chắc, bền 

(Sự chuẩn bị cho sản xuất của từng 

dân tộc) 

15 –  ciN Eka& [b& Ix daJ 
        ciN GaJ [b* Ix La& 
        ciN Eka& ESa La& xaJ 
        ciN GaJ ESa La& VIc&  

15.  Ăn cơm rồi phải nghĩ 

Ăn trưa rồi phải làm 

Ăn lâu sợ lỡ việc 

(Chỉ tính cần cù hay lo của dân tộc 

Thái) 

16 -  <oN& uj uH eLV& <od 
      <Nc& <cd yt HIV ooc 
      yc* k$ [k&& #TG HIV xaG 

16.  Dũi đã lấp cửa hang 

Bìm bịp leo cành giang 

Gà rừng gáy trên đồi 

(Đã đến mùa gieo cấy) 

17 –  faJ l>G h}c& Ix HaV yM& fad  
        Kad Ix faJ& yM yL& xaN {T 

17.  Phai lớn đã gẫy xà 

Mục lưới chắn bằng giang 

(Cần chuẩn bị cho vụ mới) 
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18 –  pa uj* {N& V}G ALc Eb&a wIG eh 
       Luc& [m laN eG Eb&a wIG Ys& 

18.  Cá ở vũng sâu sao tránh khỏi 

chài 

Con cháu dòng mo không từ hành lễ 

19 -  Za Ka& <Nc& sic& yt ES Eka 
        Hoc Eba yt ES eL& 
        yn XaG #XN 
        #LN XaG jo&J 

19.  Không giết chim chích leo 

giây rừng 

Không bắt sóc nâu trèo dây “lẹ”  

“Này” sườn sọc  

“Lên” sườn hoa 

(Này, Lên loại sóc nhỏ thịt đậm và 

ngon, ăn cả ruột) 

20 –  [c ELa f}d h> Na Va eHc& 
    [c eFc f}d La& <tG& Va& {d 

20.  Bông lau trổ đầu bờ nhổ mạ 

Cây lách rụng cuối ruộng thì cấy 

(kinh nghiệm trong thời vụ gieo 

trồng lúa nước) 

21 –  h> Na w>M& eM& Ma& 
        La& <tG& w>M eM& G> eM& kVaJ 

21. Đầu bờ bằng ngựa cái 

Cuối thửa bằng trâu chửa 

(Ý nói được mùa lớn) 

22 –  h> Na #pN Eka& da& 
        La& <tG #pN Eka& HaG 

22. Đầu bờ đã nên gặt  

Cuối bờ còn nên Hang 

(Ruộng chín chưa đều người Thái 

gặt lúa xanh đem luộc chín phơi khô 

gọi là Hang; Khi đồ ăn rất dẻo và 

thơm, dùng làm cơm mới cúng gia 

tiên) 

23 –  t}c& Eka Yx* Aob EM uP <dG 
        t}c& Eka Ax <wG EM uP Ela 

23. Đong gạo vào ếp lên rừng già 

Xúc gạo vào túi leo núi 

(Mùa săn bắt, con trai Thái thường 

vắng nhà) 
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24 –  Za p}d <Nc& sic& <t LaJ na 
        <Nc& KVa <t LaJ ym 
        yn xaG& #XN 
        #LN xaG& joJ 

24. Không bắt chim chích lông cổ 

dày 

Chim trĩ lông sườn đẹp  

(Khi đi săn bắn tránh những loài quý 

hiếm) 

25 –  pa {s& <t h> had 
        pa sad uj h> V}G 

       <pc ek& <t [T yh 
 pa yN <t [T& tuM& [T t}G& 

25. Cá trắm sống đầu ngọn thác 

Cá trạch sống đầu vũng 

Cá lăng bằng hông cơm 

Cá chép bằng ghế mây 

(Sự da dạng phong phú của các loài 

thủy sản nơi người Thái sinh sống) 

25 –  yc cuM& wod Ix haG 
cVaG l>G wod Ix {c& 
       {N& Ma& eHG Ix ek 
  {N& eT eHG Ix <cc 
  <pc c{b eK& ecVG haG <LG 
taG& 

25. Gà lôi mùa rụng đuôi 

Nai rừng thay gạc mới 

Sông Mã cạn đầu nguồn 

Sông Đà cạn đầu suối 

Lăng, Chiên xuôi theo dòng 

(Mùa nước cạn cẩn thận khi đi đánh 

bắt trên sông) 

26 – yc pa K$* Z}G NoN  
yc CoN K$* eLV huG& 

26.  Gà rừng gáy đương ngủ 

Gà nhà gáy đã sáng 

(Hãy chăm chỉ lao động theo một 

quy luật tự nhiên) 

27 – LI&G G> yd& G> eM& paJ 
LIG& kVaJ yd& <t id eM& Ewa& 
#hd Eka& {N& yd& <sN laJ IJ 
pIN f> pIN IM Ah uJ* jUN AwG Ewa& 

27.  Nuôi bò được bò mộng 

Nuôi trâu được trâu cái đẹp 

Làm ruộng được nhiều kho 

Nên vợ nên chồng đến đầu bạc răng 

long. 
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(Mơ ước giản dị của nông dân 

Thái). 

28 – MaN ca& t}G& LaV yH& <dG 
MaN ca& <fG LaV yH& Ela 

28. Hoa bo bo dựng phát rừng già 

Hoa bo bo nở phát rừng non. 

(Kinh nghiệm thời vụ trong nông 

nghiệp) 

29 – mac yF pIN {h c}G 
Pa J}G [N& yH& 

29. Quả dâu da đỏ như dái vượn 

Khoác ấp trồng nương 

(Tương tự như trên) 

30 – maN Eka& KaG Ij h}c& 
M}c& AGN {kM EMG baN& ep 

30.  Tham thóc gẫy kho 

Tham tiền bạc làng xóm loạn 

(quan niệm xưa) 

31 – mac tuM xuc& vaN ca& 
mac ha xuc {dM Na 
mac Ma* xuc& {N& yh& 

31.  Mâm xôi chín gieo mạ 

Quả Há chín cấy ruộng  

Quả Má chín trồng nương. 

(lịch thời vụ theo hiện tượng tự 

nhiên) 

32 – mac yF Ja iK& hoJ 
{N ooJ& ja Uc UJ 

32.  Dâu da chữa ỉa chảy 

Nước mật chữa ho hen 

(kinh nghiệm điều trị bệnh dân gian)  

33 – Ma& xaM ip Eb&a LUM Esa&  
kVaJ ECa& ip Eb&a LUM <Lc& 

33 -  Quả Há chín cấy ruộng 

Quả gió rụng trồng nương 

34 –  Ma* Eka& Za Ma* Yx* EH 
koG ciN Ex Za kaV APN 

34. Ngựa ba năm không quên chủ  

Trâu chín năm vẫn nhớ chỗ ngủ xưa 

35 – ma Eka& Za ma Ax ooM 
hoM& yp& EMG Eb&a yd& 

35.  Ngâm gạo đừng ngâm vào 

thuyền 

Của ăn thừa không biếu anh em 
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(Tôn trọng người nghèo nhất là anh 

em mình) 

36 –  ELc& yM& Za Eoa yM& PoG& x$& {L 
jaV 
ELc& xaV Za Eoa xaV saN 

36.  Ngâm gạo đừng cho vào lu 

Dồn đuổi anh em không được 

(kinh nghiệm trong việc  vận động 

nhân dân) 

37 – Luc iM [P AjG& [T iM {L 37.  Tìm lạt chớ lấy cây dóng ngắn 

mắt dày 

Lấy vợ đừng lấy người gian. 

38 –  Luc H>M& [P AJG& [t H>M& H}G  
Luc h>M eM& AJG& caG ec H>M& ek 

38. Con có bố như măng có cây già 

39 –  Lud diN yd& 
Lud yM& Ix 

39. Con cùng bố (khác mẹ) như ong 

chung tổ 

Con cùng mẹ (khác cha) như ếch 

chung khe suối. 

40 –  L>G H}c& Kud #MN yd& [t ecN Va& 
ToG& 
L>G s}G ha [N yd& tIM J}G [c& s}G 

40.  Hụt đất còn được 

Hụt cây bỏ đi 

(Kinh nghiệm trong kiến thiết, xây 

dựng… Nghĩa bóng là nói về sự cẩn 

trọng trong suy nghĩ và việc làm) 

41 –  Luc TaV& Eb&a uH& Ux yd #Hd cVaN 
Luc AJN uH& xaN {k CaN [x Eka& 

41.  Thương nhau đào củ mài được 

toàn xơ cũng quý 

Ghét nhau kiếm măng toàn củ ngon 

vẫn ghét 

42 - <kM Eb&a CVa Yb ekM 
elM Eb&a  CVa Yb Eka&  

42.  Con quan không biết chữ vẫn 

làm quan 

Con dân giỏi chữ vác đòn ăn xin 

(nỗi bất công trong xã hội xưa và 

nay) 
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43 – LoG EmG Yh& AwG xaJ pUN& Eca 
VIc Eb&a uH& waM Ewa& ec* UM& LaG. 

43.  Sắc như lá sậy 

Nhọn như lá lúa 

( Người thông minh hơn người) 

44 -  <LG Hod pUN& diN ecN 
  efN diN edG 

44.  Khơi mương phải tận đáy 

Việc không biết hỏi già. 

(cần tôn trọng và nghe theo tiền bối) 

45 –  elM* coN* #MN #fN coN FaN 45.  Đào tận đáy đất sâu 

Đến đất đỏ 

(ý muốn nói và làm gì cũng phải 

thấu đáo) 

46 –  Ela APG <dG 
<dG APG Ela 

46.  Nhọn trước nhím, nhảy trước 

hoẵng 

(Người láu táu, thường nói trước 

không giải quyết được việc gì) 

47 –  eLG& EbN ix EbN Ha& yd* Eka& 
eLG& EbN <hc EbN #sd Ix M> 

47. Rừng già cậy rừng non 

Rừng non dựa rừng già. 

(làm gì cũng phải dựa vào cộng 

đồng) 

48 –  laJ q TuN& - TuN yd pa <dG 
laJ  q puc q <bG* #pN Eka& 

48. Hạn tháng tư tháng năm được 

thóc 

Hạn tháng sáu tháng bảy mất mùa. 

49 –  laJ q paN& #pN V}G 
LaJ q P}G #pN  had 

49. Nhiều người sắm, động rừng già 

Nhiều người trồng cấy được nhiều 

thóc. 

(tính cộng đồng từ xa xưa của người 

Thái rất cao)  

50 -  laJ q paN #pN V}G 
Laj <cN s}G #pN had 

50. Nhiều người đắp thành hồ 

Đông người bới thành thác. 
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51 –  laJ [c yM& s}G& #pN uP 
LaJ  uH {N ooc s}G& #pN [b&. 

51.  Nhi iều người đắp thành hồ 

        Đông người ghét cô đơn 

52 –  Lac yM& iM poG 
#hd doG iM LaM& 

52.  Nhiều cây mới nên rừng 

        Nhiều mó nước mới nên suối. 

(Lẽ thường của tự nhiên. Nghĩa 

bóng  nói về sức mạnh của cộng 

đồng) 

53 –  ciN faJ* {g 
{h faJ* eJG 

53.  Kéo gỗ theo vệt 

       Thông gia có mối. 

(làm việc gì cũng cần có kinh 

nghiệm) 

54 –  yM& <LM& p>c LaM 54.  Ăn phải nghĩ 

        Chặt phải ngắm 

55 –  yM& iM s>& 
w> iM jaM     

55. Cây đổ về ngọn 

56 –  yM& iM poG& x$& poG& iH 
Q iM uf& id uf& HaJ& 

56.  Cây đổ mối lan 

(Tương tự như dậu đổ bìm leo của 

người Kinh) 

57 –  ym& AGN& xIV Eb&a taM 
Q Ys GaN s}G #pN Esa 

57.  Cây có đời cây 

        Đậu có thời vụ 

(Cái gì cũng có giới hạn của nó) 

58 –  yM& [O& Eb&a K}d& Ka* kVaJ 
eHG Eb&a laJ Za K}d& Ka saG& 
K}d if xaG* NoN eHV 
eoV* Luc& TaV& NoN CuM NoN Ca 

58.  Cây có dóng ngắn dóng dài 

        Người có người xấu người tốt 

(quan hệ giữa con người với con 

người trong  xã hội) 
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59 –  yM f}d& ta iK& muc& ooc 

Luc wUc in* [P eM& <kN 

59.  Củi thừa người không đun 

        Người lòng thành nên chủ. 

(phải thận trọng khi chọn chủ, quan 

niệm xưa) 

60 –  yM& h}c& Eba hac [t 
[P& ec EVa& Eb&a hoN* exN kVaM 

60.  Cây sậy không ngáng chân 

trâu 

        Sức yếu không ngáng chân 

voi. 

61 –  yM& #tM ta xaM doN s}G #pN 
EHN 
q #tM EMG xaM q s}G Ys uH& 

61.  Thách ma ngủ nơi mộ 

        Thân với con quan có ngày 

mang cùm 

62 – yM& kuM iK& Eoa Ma #hd epV <bN 
q [C eC Eoa Ma #hd TaV& 

62.  Cây đập vào mắt nước mũi 

chảy 

        Con bị bắt, bố mẹ lo. 

63 –  yM& Ux& wUc <bd 
Q <Cd wUc xoN. 

63.  Cành gẫy không tự lành 

Ngươi già (hoặc lãnh đạo) nói 

không thừa. 

64 – u m LoG hoN* C}d MuG& 
<t HuG& hoN* #hd H}G Yh& Luc 

64.  Cây cả rừng ba đám mới tìm 

được cột nhà 

        Người cả mường ba người có 

lòng tốt. 

65 –  M> yH& IM uj Pa 
M> Na kaVaJ ooc Luc 

65.  Cây hố xí đem làm đòn nóc 

        Người không tốt cho làm Tạo 

(Sử dụng người không cân nhắc) 

66 –  EMG taN& id za& Yf* xaG& 
baN& Esa& EH& {K sob <LG baj Eoa. 

66.  Cây thẳng phải được uốn 

        Người sai phải dạy. 

67 –  EMG TaN& ooc [b Eka& 67.  Lợn đực không sắm ổ 
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uj Eca& sad Eb&a <xM  Diều hâu không làm tổ nuôi con. 

68 –  Na Eb&a id [c ciN xaM Eka& 
Ela& Eb&a eSb [c ciN xaM <HJ 

68.  Mùa nương vợ chửa 

        Mùa ruộng trâu đẻ. 

69 –  Na Eb&a id yh xaM Eka& 
  Ela& Eb&a id KaJ& xaM GaM. 

69.  Làng họ tốt cỏ có người lo, 

        Mường mình cũ cỏ mọc cầm 

cuốc rãy. 

(phải chăm lo xây dựng bản làng từ 

những việc nhỏ) 

70 - <kN* kuN Yx& Na 
UH yd& waJ eNV Eka& 

70.  Mường người ra mó gạo 

        Ở chín đời chưa đã. 

(Ý nói không đâu bằng nơi sinh ra 

mình) 

71 -  <kN kuN Yx& Na  
yd& va Eka& mUN 

71.  Ruộng không tốt cũng làm ba 

vụ 

        Rượu không ngon uống đủ ba 

hiệp 

        Ruộng không tốt cấy ba vụ 

        Rượu không ngon uống ba 

sừng 

(Làm bất cứ việc gì cũng phải thử 

nghiệm) 

72 –  KUN& yM {L& ka& [t 
[f <LG At& <tc Ys Za LIV 

72. Phân nhiều không bằng thay 

giống mới 

73 –  xib M> naV 
XaV M> Eka& 

73.  Bón nhiều phân 

Cho nghìn cum lúa 

74 –  x}d& xiG <t n}G na Za Pa Esa& 
sa& 

74.  Trèo cây xem cành  

        Nhìn xuống thấy chóng mặt 

đừng liều 
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poJ* La& daJ M$ iS Ix koG (xem xét kỹ trước khi hành động) 

75 –  x}d& xiG Eb&a uH& yH& 
EHa yd& {L yd& eL 

75.  Mười mùa rét. 

        Hai mươi mùa lúa 

(Thời gian con trai Thái ở rể phục 

vụ nhà bố mẹ vợ) 

76 –  x}G {N& x}G TaG pa 
x}G Na x}G TaG Eka& 

76.  Muôn loài có da dày chớ để 

cho ta dại dột 

        Thả rông đi thì sẽ mất của 

(ý nói chăn nuôi đại gia súc không 

nên thả rông có ngày mất của oan) 

77 –  xud& <dG Ma Hod Ela 
xud Ewa& Ma Hod EHa Hod Ha. 

77.  Muôn loài không biết tiếng 

kêu khóc, 

78 –  NoJ& q LoG EmG AwG pUN& Eca 
NoJ& q Ewa& uH& oiN* ud laN  
NoJ& q #pN cVaN uH& oiN* ud yP& 
NoJ& <t yc* uH& #LG* #pN Luc& 
NoJ& coN& AMc& uH& etM& #pN AdN 

78.  Chủ phải xem, phải chăm 

(Kinh nghiệm trong chăn nuôi) 

79 –  xaM K>b Eka& YN Na 
xaM K>b pa YN {N. 

79.  Chào nước chào cả cá 

        Dặn ruộng dặn cả lúa 

(Người Thái xưa và nay rất trọng 

tình nghĩa) 

80 –  xa& ciN GaJ Na yH& 
yT ciN GaJ Na EmG Na faJ 

80.  Đi hết rừng già đến rừng non 

        Già đi rồi trẻ còn ở lại 

(quy luật của tự nhiên cũng như con 

người không thể cưỡng lại được) 

80 –  VaG Ela yH& Eca taJ <tc 80.  Ít người khơi mương tận đáy cũ 
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VaG Ela yH& <Lc taJ Jac         Ít cụ biết chăm cháu  

        Ít ông quan biết thương dân 

       Ít gà mái biết chăm con 

       Ít nghiên mực biết viết đơn 

kiện. 

(Quan niệm xưa của dân tộc Thái). 

81 –  VIc Eb&a #H eL*V  
eHV Eb&a #H l$ 

81.  Ba năm làm lúa  ruộng 

        Ba năm nuôi cá ao. 

(Thời gian con rể ở với gia đình vợ)  

82-  VaG Na daG yh 
VaG yH& daG baJ 
caJ M> Ix La& 

82.  Người Mán ăn cơm trưa tại 

nương 

        Người Thái ăn cơm trưa bờ 

mương 

(Ý muốn nói đến nỗi vất vả của 

người dân tộc miền núi và văn minh 

lúa nước người Thái) 

83 -  Eb&a iM eh pa KUN& <bc 
Eb&a iM Na <Nc Hoc <LG diN 

83.  Bỏ nương cũ thì buồn 

        Bỏ nương lẩu chết đói. 

(Kinh nghiệm thâm canh nương của 

người xưa) 

84 – EsG ha yd& c>G pa #pN koG 
Esa& 
Eka& baN& eLV& #pN EsG& #TG laJ. 

84.  Việc chưa xong  

        Như bẫy chưa sập 

(Làm việc gì cũng phải đến nơi đến 

chốn) 

85 –  [c ba& ka& [c yH 85.  Bỏ ruộng đang cấy 

        Bỏ nương đang trồng 

        Qua vụ bị đói. 

 (Việc làm dở dang, hậu quả khó 

 lường) 
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86 – [ c Yd Yb N$& 86.  Không mang chài cá lên cạn 

        Quên đem nỏ, sóc chim xuống 

đất. 

(Sự chuẩn bị thiếu chu đáo để cơ hội 

tuột qua) 

87 –  [c dIV Eb&a #pN pa  
ka& dIV Eb&a #pN xuM 

87.  Của kiếm được trong rừng 

thành của mình 

        Vào bản thành của chung. 

(Đề cao tính cộng đồng) 

88 –  [K eKG UH ooN* dab 
yM& xaM ooM* ix& ooM& ooN* KVaN*. 

88.  Cây đa giết cây đề 

(Ý muốn nói cùng mục đích,chí 

hướng hại lẫn nhau) 

88 – boc nad #pN tiN ma iL La ha 
EX 
boc nad #pN biN Eb& ec& fUN EX baJ 
tod 

88.  Cây nào, lá nấy 

 Sự di truyền trong tự nhiên. 

89 –  cod diN wa& 
cod Za& coG 

89 -  Một cây không nên rừng, 

        Một cành không thành khóm  

(Tính cộng đồng của người Thái 

xưa) 

93 - <cc yM Yz& iM if 
xaV uf& id iM Esa& 

90.  Cổ cứng sao đỡ được lưỡi 

gươm 

        Cây to ba vòng bốn vòng ôm 

sao đỡ được rìu 

(Không nên ngoan cố khi biết chắc 

không thoát tội) 

94 -  <cc nUG paJ s}G EFN 
C$ ekG xaJ s}G H}d 

91. Hoa Nạt chụm chân chó tìm áo 

rét 

Hoa Nạt nở hình bướm cởi áo bỏ đi. 
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(Thời tiết chuyển mùa. Hoa nạt một 

loại cây mọc trên nương có thời vụ 

ra hoa chậm nhất trong các loài hoa 

rừng). 

95 -  <cc eTd& XaJ 
paJ  eTd& {N& 

92. Ôm đất đợi 

        Ôm cỏ chờ 

(Sự chờ mong trong vô vọng). 

96 - <cc [T& uw 
PaJ [T& iV 

93. Gốc cây to có ma 

        Gái đẹp có chủ 

(Không nên chặt cây cổ thụ để làm 

cảnh cho làng xóm) 

97 -  q puc ecN id laJ 
Q jaJ kVaM q o>J 

94. Gốc có động thì ngọn mới rung 

        Cần mạnh thì dây bẫy thắt. 

(Là lãnh đạo phải làm gương và 

quyết đoán cho quần chúng noi theo) 

98 -  q Eb&a paJ  Ix iT& id 
Eb&a  in Ix {d& 

95. Gốc tới cát 

        Ngọn đến nước 

(Việc đã trọn vẹn, tốt đẹp) 

99 -  q saN& Za EIhd yH& pa j>c 
Q n>c Za EIhd yH& ecM TaG 

96. Gốc bằng đũa 

        Ngọn bằng quạt 

(Sai sự thật, thêu dệt thêm) 

100 - q EIhd PUG q eHG 
Pa EIpN PUG pa taJ. 

97 -  Người vãi hạt thì tốt 

        Ai truyền lời sai thành xấu. 

(Không nên phao tin đồn nhảm) 

101 - {J Eka& uH& taN 
{J MaN uH& ooc. 

98. Người không bỏ chỗ tốt 

        Không quên tổ tiên mà đi 

(khuyên người ta phải định cư mới 

xây dựng cơ nghiệp) 
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102 - #hd q #hd jac& 
#hd cdac #hd GaJ 

99.  Lười biếng đừng làm nương 

rừng chuối 

        Điếc tai không làm rẫy cạnh 

đường. 

(Cây chuối phát triển nhanh, không 

phù hợp kẻ lười, đã điếc thì không 

nghe được người ngoài góp ý) 

103- #hd yH& {L& tiN fa 
#Hd Na {L& tiN LoG& 

100. Người theo bầy người sống, 

   Cá theo bầy cá chết 

(Quy luật tất yếu của sinh tồn phải 

đoàn kết nhau lại) 

104 - oab {N& #JN 
#hN Fa& coN 

101.  Dấu cây lúa có lúc gặt 

Dấu bụng chửa có khi đẻ 

(Quy luật tự nhiên không che đậy 

được) 

105 - baN KaG* Soc& 
baN Goc {N& 

102. Làm người thì khó 

        Làm vượn thì nhanh. 

(Giáo dục thành người phải kiên trì) 

106 - Eb&a sa&G ELc f}c yd& ciN eMG 
Eb&a sa&G ELc etG yd& ciN <BG. 

103. Phát nương xem chân núi đá. 

         Đào ruộng xen chỗ trũng. 

(Kinh nghiệm sản xuất của người 

Thái xưa kia) 

107 - yM& Eb&a Lid #pN naM 
q Eba waM #pN EpN& 

104. Tắm nước lạnh 

        Nhìn thấy trời trước. 

(Cần tôn trọng thế hệ đi trước) 

108 - [c Eka& [P kVaN* b}c& 
[c f}c }P kVaN* HoJ 

105.  Quả ban rụng đốt nương, 

         Quả ban mọc trồng lúa. 

(Kinh nghiệm thời vụ của dân tộc 

Thái) 
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109 - taJ diN f}G  
Z}G diN LIG 

107.  Không khéo lựa rau được ăn 

côn trùng 

         Vụng chọn quả dưa được ăn 

sâu 

(Tương tự câu “Già kén kẹn hom”) 

110 - saG& Za Lub Ga 
ma Za Lub eKV& 

107.  Cây không tỉa thành gai 

         Anh em không thăm hỏi thành 

láng giềng 

(Tình cảm gia đình cần gắn bó giúp 

đỡ lẫn nhau) 

111 - saN* Exa Eb&a M}c 
l}c& Exa Eb&a El 

108.  Cây lúa dùng rìu chặt 

       Cây rau hái bằng rìu, 

(Ước mơ của người nông dân xưa – 

Ý khôi hài) 

112 - saG& #hd noG s}G& yd& ciN pa 
saG& #hd Na s}G yd& ciN Eka&. 

109.  Chết đất chôn 

         Sống đất nuôi. 

(Tầm quan trọng của môi trường đất 

đối với con người) 

113 - SaG& iM haG 
NaG iM ca& 
G>d Va& ca& Ax     

110.  Voi không vuốt ngà 

         Chó không vuốt răng 

(Cảnh giác với môi trường xung 

quanh) 

114 - SaG& iM Ga 
pa iM CaG& 

111.  Gian không ai ưa 

         Ngay nhiều người thích. 

115 - pac ooc yd& {g 
{p& yM& {L L>G H}c& 

112.  Khéo làm ao được ăn cá 

         Khéo làm ruộng được ăn cơm. 

(Khuyên người ta ăn ở khéo léo) 

116 - siN& Eba Kad Za YH <tc kIG 113.  Voi có đuôi 
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kVaM [Eb&a PIG Za YH& Hod uh TaV&.          Người có giá 

         Lấy vợ phải chi của. 

(Làm gì cũng có cái giá của nó) 

117 - iM ciN Eb&a HIc& 
iM EIVc Jac ha 

114.  Voi có ngà 

         Cá có xương. 

(Tương tự như trên) 

118 - YS <tc& YH& ciN [n 
YS [k& YH& ciN <kM ciN #CM  

115 - Miệng nói phải nghĩ, 

         Chặt cây xem hướng đổ. 

119 - #xG h> [c& paN Fa& ka& 
cIb Na [T& <t eMV 

116.  Thịt băm không đứt đừng cho 

rơi khỏi thớt 

          Lời không nên đừng cho Tạo 

nghe. 

(Ý muốn nói không nên phát ngôn 

lung tung) 

120 - #xG pac paN Fa& ka& 
Eb&a #hN Na xLaV EIhN n>d 

117.  Có ăn không mời 

         Có việc muốn nhờ. 

(Kẻ vô tâm, không biết điều) 

121 - xib <hc yp Na 
 xib Ha Ma l}G 

118.  Lúc buồn thì ăn măng 

         Khi nghèo thì ăn đắng ăn mặn, 

(Chỉ sự cực nhọc của người nông 

dân) 

122 - xib Ha EbN <tc 
xib <hc EbN haG 

119.  Nghe tiếng cười như sấm 

         Nhìn mặt giống mặt mèo. 

(Chỉ người ích kỷ, gian lận, nói một 

đằng làm một nẻo) 

123 - q ciN GaJ 
Eb&a  [T& eM& kVaJ Q ciN Ek&a 

120.  Mồm kêu như sấm 

         Chưa thấy mặt đã thấy râu. 
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(Chỉ người không thật thà, tương tự 

như trên) 

124 - Efa& Eoa diN EMG Za YH& caN&  
Efa& Eoa diN baN& Za YH& Al* l$ 

121.  Mười sáu tuổi hướng về trước 

         Mười lăm quay về sau. 

(Làm trái với quy luật) 

125 - <cM& h> yL& 
ebc  yM& ux 

122.  Mười rằm trăng náu 

         Mười sáu trăng treo 

126 - Fa& xuG diN ALc 123.  Một người ăn cơm 

         Không bằng một con trâu cái 

ăn lúa 

(Công việc phải tương ứng với thu 

nhập) 
127 -{ p& yM& Za xiN* <cc 

yV& <Lc& YH& puN l}G 

124.  Giữ đất mường đừng để trôi đi 

         Giữ đất bản không cho sạt lở 

(Mượn hiện tượng thiên nhiên để 

nói về củng cố chính quyền) 

128 - <fN <tc <Nc& ciN EMa 125.  Cúi đầu lạy 

         Vác cây đi 

(Ý nói thân phận nô lệ) 

129 -yh& tIM ta Eb&a {x* Na doN Q 126.  Trời cao, đất rộng  

 (suy nghĩ mông lung, không có 

chỗ dựa)  

130 - xib [c {d La& Eb&a [T& Ha& [c {d Esa& 127.  Chặt cây không sát gốc 

         Để lộc nó còn lên 

(Không tận diệt cây rừng) 

131 - #hd Na Eta& EbN Eca& 
yd& EFG Eb&a yd& Ek&a. 

128.  Trời mưa mối bay ra, chim 

được ăn 

(Chỉ người hay lợi dụng bất hợp 



CA DAO TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI  

SÁCH THAM KHẢO CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC  

Quyển 4 -  Hòa Bình 

23 

pháp) 

132 - cob LIc NoG 
cob ToG elG& 

129. Nương đầy mắt 

Không bằng ruộng một đám 

(Kinh nghiệm làm ruộng của người 

Thái năng suất hơn) 

133 - <fN Esa& Eka& tac saN 
<fN xaJ kVaJ x}G laG& 

130. Mười cây cấy muộn  

Không bằng năm cây cấy sớm 
134 - FaN <hc Fa& edd  
cVaG eKc Fa& <fN. 

131 - Làm ruộng đến tháng chín 

Được rơm không được thóc. 
135 - Fa& HoG& coN* Eb&a hoN* <fN 132.  Trăng quầng thì hạn 

         Trăng tán thì mưa 
136 - {d Esa& Yx* pa* Za& [c pIN 
{d La& Yx* b>c kVaJ Eb&a #pN 

133.  Mưa sớm, lúa phơi sàn 

         Mưa muộn trâu cột gầm sàn 

(Thời vụ đối với người Thái rất 

quan trọng) 

137 - <fN <tc& yp yh* ca& 
Fa& HoG& yp yh* Na 
yH Na yH <TG& cVaG 
yH ca& yH Na [b. 

134.  Hoẵng kêu trời nắng 

         Nai tác thì mưa. 

(Kinh nghiệm dân gian) 

137 - puc Efc Eb&a caJ eWG MiG 
Puc kiG* Eb&a caJ <cc uv& 

135.  Sấm trước không hay mưa 

138 - EbN sIG [t yM& il* xaN {T 
EbN iS& [t yM fad HId HaV jaJ l>G 

136.  Cấy sớm vào đám cỏ cũng tốt 

         Cấy muộn vào vũng trâu đằm 

không nên 

139 - EbN xaM <LG ca& 137.  Mưa xuống làm mạ 
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EbN Ha& {d Na.          Sấm rền đi cày bừa 

140 - kUN #hd huc  
HuG #hd ciN. 

137.  Trồng khoai không quá thanh 

minh 

         Trồng gừng không quá cốc vũ. 

141 - kVaM sIN LaG Za VaG Ix La&. 138.  Cày bừa làm thửa rộng 

         Làm mạ gần mó nước 

142 - Fa& HoG& waG* sab hab H$& taJ 
Fa& HoG& waG* sIG PIG t}d& PIG it& 
Fa& HoG EbN iZ it& yd it& daJ. 

138.  Tháng giêng tìm cây nứa đan 

phên 

        Tháng hai tìm cây nhội làm xà 

(Kinh nghiệm đắp mương của người 

Thái) 

143 - <tc& M> [n* taJ jac 
<tc& M> mac yd& ciN. 

139.  Tháng ba xuống mạ 

Tháng năm cấy lúa. 
144 - uG #tM pa* Za tod 
God& #tM pa* Za <Kb. 

140.  Ban đêm dệt vải 

Sáng ra làm mùa 

(Tính cần cù chịu khó của người 

Thái). 
145 - bad Mid& <tc& YH& ma& 
Bad Pa& <tc& YH& #pN. 

141.  Lời người xưa đừng nên bỏ qua 

146 - tIG kUN Yz* [l PoG& 
Na& yc* xoG& [l Zod& 
Yb taJ Yb Ma pod 
Zod& taJ Zod& Ma eTN. 

142.  Sấm rền tháng chạp, gánh đến 

chết, 

         Sấm rền tháng giêng bằng gốc, 

bằng chỗ, 

         Tháng hai chỗ được chỗ 

không. 
147 - puc& juc& joG P>G mac ip caJ 
BaJ jaJ joG P>G mac ip coN*. 

143.  Sinh mùa măng thì đói 

         Sinh mùa quả được ăn. 
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(Mùa măng thường mọc giáp hạt – 

tháng 2 âm lịch) 
148 - yT #hN AjJ Eoa #Hd Eka& da& 
xa& #hN AjJ* Eoa #Hd& F$ #Hd& eNV. 

144.  Rắn đầy rừng đừng cắn 

         Rết đầy nương đừng đậu 

(Mong muốn của người xưa) 
149 - ehb <kM {c* yd& taN 
CaN xaV Va yd& hab. 

145.  Vệt dao đến chỗ nào thì cho lãi 

         Vết chém đến đâu cũng nên. 

150 - <LM eLG& Za koN 
<LM ooN Za <cN*. 

146.  Nửa đêm lên nhờ sương, 

Gà gáy mọc thêm búp 

  Lá  chết có lá  thay 

Ngọn chết ngọn mọc ra. 

(Mơ ước của người làm vườn) 

151 - LIG& G> Za taJ paN& faJ 
LIG&  kVaJ Za taJ paN& H>& paN& laG& 
C}d& Za& ZuG YH& AwG caN& na 
C}d& Za& ka YH& AwG caN& ec* 
tac& eT& Za Eka& d}G. 

147. Nhiều chùm như năm ngoái 

Sai quả như năm kia. 

152 - Eka& <tc& diN <sM Ma& 
Eka& <tc& Za& <tc& Azc <sM #pN. 
  h> Na w>M& eM& Ma& 
La& <tG* w>M& eM& G> eM& kVaJ 

148.  Người Thái thấy muốn làm 

gạo.  

         Người Xá nhìn muốm làm 

giống 

153 - h> Na #pN EK&a da& 
La& <tG& #pN HaG. 

149.  Lưới hái sắt được gặt 

Đòn càn dài được gánh 
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154 - t}c& Eka& Yx Aob EM <dG 
t}c& Eka& Yx <wG EM Ela. 
us& laG c}b& yp efV& 
us& laG ehV& yp caG 
laG Yd maN M$ yd&. 

150. Gió hanh không xiêu 

Gió bão không đổ 

155 - eh Luc& LIc& tuc noG 
eh Luc& SUN Luc& ToG tuc h>J. 

151.  Nuôi bò không chết giữa 

mương 

         Nuôi trâu không chết dưới sàn 

         Nhai cỏ tận cuộng gốc  

         Con tấc không chui vào mũi 
156 - pa ek& <t [T yh 
pa yN <t [t tuM& [t t}G 

152.  Xuống rác, xuống bùn mừng 

rơn 

         Đầu bờ bằng ngựa cái 

         Cuối thửa bằng trâu chửa. 

(Nỗi mừng vui khi nông dân được 

mùa) 

157 - yp pa* {p&  ip toG 
Ma EHN boG Ela& yh ecb 
#Hd eC <KM EHa& 
#hd Ela& <KM hoM. 

153.  Đầu bờ đã nên gặt 

         Cuối bờ còn nên Hang 

(Lúa đang chín, lúa Hang là bông 

còn xanh người Thái đem luộc chín 

sau đó phơi khô giã thành gạo để 

cúng tổ tiên) 

158 - Fa HoG& h> {k& epG xa 
Fa HoG& h> Na epG #xM. 

154.  Đong gạo vào túi lên non 

         Xúc gạo vào ếp lên núi 

         Bẫy nhiều ta cứ gài 

         Chiếc nào may thì trúng 

(Mùa săn bắt, con trai Thái thường 
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vắng nhà) 
159 - EbN UT CV}G #L&c Yx NoG 
EbN UT CV}G ToG Yx eLG. 

155.  Chài xích sắt quăng ao 

         Chài chân chì quăng suối 
160 - eLG& EbN epd Eb&a EjN& edd EbN 
xaM 
EbN xoG, EbN xaM [T EMa iM ecN. 

156.  Cá lăng bằng chõ cơm 

         Cá chép bằng ghế mây. 

         Vào rừng lấy hoa chuối 

         Về nhà ủ rượu gạo 

         Làm chè ngon 

         Làm rượu thơm. 

(Sự chuẩn bị cho tết nguyên đán) 
161 - M> x>N AM& yK Ma ip Ym* 
Us& EjG& yd& AkG& Ys LaG poG& 
yT EHa iM Ux us <CN <sM toN& 
PoM& eob m}G yT iN EM Na& xaG* Yx 
XuM EhJ 

157.  Sấm chiều tối sửa gác 

        Sấm đầu bờ sắm thuổng 

(Sự bất thường của thời tiết để nông 

dân chủ động) 

162 - M> eH hoN& <LM ooN* toG& TaG 
GVaG& j$* coG& pa* yM& yK Ut& EjG xIG 
LIG {k K$ eKG* <dJ J$* P$ Eka& ^ 
<Nc& oIG Eca& ciN mac ETIG fa 
Z}G [T& ba yT TaV& {g* ha HIM coJ ^. 

158 - Trăng quầng sắt thì lũ 

        Trăng quầng hồng thì hạn. 

163 - M> <dG naV sa* NaJ haJ K$& 
naV sa* K$ c}b EN& #pN d}G& LIV taJ 
<tc& [T& laJ V$ HaG& KaN dIV HIM NoM* 

159.  Hạn tháng tám không nhường 

nắng tháng ba 

        Tháng hai, tháng ba trổ hoa 

chắc hạt 



CA DAO TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI  

SÁCH THAM KHẢO CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC  

Quyển 4 -  Hòa Bình 

28 

<tc& [T o> ecG* TaV PaJ jaV& ciV* 
enV eT& eL&V  
164 - EbN epd edd eLG EHG& <LM 
ooN 
kiG <cM faJ edd EMG saN& ZaG& 
Ex* xaG* HoG& ENa <dG faN tac 
EbN Eca& Fa& Exa EHG& <bN En 
<bN En Fa& #TG h> d}G N}c& 
EbN xib #Od {N& NoG 
EbN xib xoG {N& Ma&. 

160. Mùa xuân tới mở ra năm mới 

         Muôn loài vui chờ đón xuân 

sang 

         Chữ Thái mình nở rộ hoa xuân 

         Cùng học chữ biết nhiều điều 

mới lạ 

165 - G> kVaJ H>M& puG Za& 
saG& Ma& H>M& puG* dIV 
#pd yc EHa tIM tuM& yM& XaG 
um ma Yh& tIM HaG yM& ecN 
#pN yx* eLV& Za koN 
#pN MoN eLV& Za h>N&. 

163.  Mùa hè nóng, gió nồm hây hẩy 

         Tiếng ve ran dưới tán cây rừng 

         Liêng khăm gáy từng đôi lưng 

chừng núi 

         Chim iểng đậu ăn quả trên non 

         Lữ khách thơ thẩn nhớ bạn 

tình. 

166 - LIG& um Za #pN um lac& ka 
LIG& ma Za #pN ma Lac& caM& 
LIG& yc* Za #pN yc yx #hb 
LIG& pId Za #pN #pd yx puN 

163.  Mùa đông lạnh tuyết rơi nhiều 

lớp 

         Rét thấu xương manh áo mỏng 

che thân 

         Buồn một nỗi đêm dài đơn 

chiếc 

         Ta với nàng phận nghèo sao 

xứng đây. 
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167 - LIG& um Yh #pN eM& 
LIG& eb& Yh #pN pUG. 
LIG& G> #pN G> eM& paJ 
LIG& kVaJ #pN <t id eM& Ewa&. 

164.  Tháng tám nắng hanh gió heo 

may 

         Thân phận gái dặm trường 

chán bước 

         Nơi rừng sâu hổ báo gầm nai 

hoẵng tác 

         Tháng chín sao sáng trên trời 

cao   

         Trời cao trên đầu nặng trĩu 

         Tháng mười trời làm mưa lũ 

         Tháng mười hai nước sông 

lên. 
168 - yF yM& pa Luc& yH& 
Ep& Luc& Eb&a yd& NoN uo* yM& paV 
baV* Eb&a iM yM& t}d& ip 
xaV Eb&a iM boc foN p}c& <fM 
f> Eb&a iM yM& xaN Aob 
sIb Ha&J Eb&a iM Ja HoG NoN 
Eb&a yd& ciN #hd& yt* koN 
Eb&a yd& ciN noN <Md& yH 
yp TaG Eb&a iM {N& 
{w Eb&a Z}G iM un , iM Ic… 

165.  Trâu bò chung đám cỏ 

        Voi ngựa sống cùng đàn 

        Gà vịt đầy lồng cây mai 

        Lợn chó cho đầy máng cây  

        Trứng ấp đừng ung 

        Nên con chớ chết yểu. 

169 - Efa& diN EMG Za YH& M$ caN& 
Efa& diN baN& Za YH& M$ koN 

166.  Nuôi lợn đừng cho lợn què 

        Nuôi chó không nên tật 

        Nuôi gà đẻ nhiều trứng 
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        Gà vịt đừng chết dịch. 
170 - #pN hiN Yx Za yd& caN& 
#pN daN* Yx Za uH& l$. 

167.  Nuôi lợn cho thành nái 

         Nuôi dê cho thành đàn 

         Nuôi bò thành con cái  

         Nuôi trâu thành đầu đàn. 
171 - UM& Z}G iH, ip EbN Z}G cVaG& 
ip YM #Hd o$ YM* YH&& ma&. 
Fa& YM* #Hd& o$ YM* YH& #pN. 

168.  Lửa cháy rừng con khóc 

          Bởi con không được ngủ nôi 

cây nứa  

          Trai không có sáo để thổi 

          Gái không còn hoa cắm đầu 

          Chồng không có cây đan bề, 

          Đau ốm không còn thuốc nam 

đắp 

          Không còn nấm cây khô 

          Chết cả kiến ăn trứng, 

          Đi đường không nước uống 

          Hang sâu không còn chuột 

còn dơi. 

(Hậu quả của việc làm cháy rừng) 
172 - G> kVaJ yl Eta& 
Eka& {N& yl ma 

169.  Giữ đất mường đừng cho nó lở 

         Giữ đất bản không cho nó lay 

(Khuyên người ta giữ môi trường – 

nghĩa bóng là đại đoàn kết toàn dân) 

173 - G> kVaJ tIM laG& 
[M& bIG& oaG* tIM EHN 

 170.  Nên đá không được lăn 

          Đá nhỏ không được vỡ 

(Cầu mong cuộc sống bình an của 

người Thái) 
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174 - #Hd o$ Ad id yd& 
yk& o$ Ad id iM. 

171.  Ngày còn dài tháng còn rộng 

        Năm mới làm gì cũng có lãi, 

        Trời mới làm cái gì cũng nên 
175 - ILG& Luc h> Luc& LuN yd& ma& 
LIG& Luc& od& Luc& La& yd #pN 
hIN Luc& ZiG Luc& SaJ yd& Yz. 

172.  Trâu bò tự trôi đến 

         Lúa, của tự khắc đi về 

176 - LIG& MoN& yd& laJ huc 
LIG& Luc& yd& laJ ec*V c{b doG 
hoM KoG yd& laJ buG c{b did. 

173.  Trâu bò đầy gầm  

         Nồi, ninh chậu đầy nhà. 

(Ước mơ giản dị của người Thái) 

177 - oab {N& eM&N iT& FoG 
ecV* doG eMN& iT& H}G& 
k{M* saG& eMN& AGN LIG. 

174.  Làm gì được nấy 

         Tìm cái nào có cái đó 

178 - [b* AGN ooc tiN* TaJ 
[b* faJ ooc tiN yd 
bad yp yd& AGN mUN* 
tUN* Esa& yd& AGN XaV 

175.  Nuôi con đầu con giữa cho khá 

         Nuôi con út cho giỏi 

         Nhìn con gái con trai khôn lớn 

179 - ecM& caV yd& iM JaG 
caG caV* yd& iM MaN& 

176.  Nuôi tằm dệt nhiều tơ 

         Nuôi con có nhiều thông gia. 

         Gom của được nhiều hòm. 
180 - Na l>G Ah& yd& KuJ 
it& caVG& Ah& yd& ciN 
yd& ciN joG sad& up 

177.  Tắm suối gặp chỗ thác 

         Thông gia phải chỗ giầu 

         Cầm khéo đúng bạc ròng 
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yd& uJ* joG sa&d La&N paG {k 
181 - {K* xaJ* AMG Za haG& 
xaG& baN& Ep&a AMG up* Za El 

178.  Mó bạc từ chân vách 

         Mó vải chảy cầu thang 

         Bước đi được bạc triệu 

         Dậy sớm trúng bạc ròng. 
182 - h> ip YH& yd& Ma& 
La& ip YH& yd& KUN&. 

179.  Mặt hoa da phấn 

         Mở miệng người theo 
183 - soM h> #pN boc Eta& 
soM Eca& #pN LaJ doN* baN uPN. 

180.  Thửa ruộng lớn của mình 

         Bãi rộng của ta ở 

         Được ăn như đời ông 

         Được ở như đời cụ đời kỵ 
184 - #pN boc Eta& <tc& <LG EMG 
LuM& uH& Lid& Za LaN 
boc baN <tc& <LG PIG uH& h>J Za 
h>&J. 

181.  Giữ dây mường đừng bỏ 

         Ở đất tổ đất tiên đừng chán. 

185 - #pN [t* yM& iL& Za h}c&. 
#pN L}c& yM& MoN Za <cN.. 

182.  Đầu năm có lãi 

        Cuối năm phất lên. 

186 - pid& haG AGN yd& jaG 
pid& haG {k yd& ooM&. 

183.  Mái đầu bạc như tơ 

         Tóc trắng như cước. 
187 - us& uP [c* uH& liG 
us& xiG [c* uH& H>J& 
us& h>&J {N& No&J us& iM NoG yl. 

184.  Hoa táu rụng trần gian nên cây 

nên rừng 

         Hoa ban rơi xuống đất tới mùa 

mọc lại 
188 - Za F}G kaG Koc Ho&G loc 185.  Nên gốc cây chai đừng gẫy 
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elc laJ xIG 
co&J F}G eXV cIG HoG& xIG dIV Za 
moM&. 

         Làm cọ cây dâu không lay 

189 - caJ <dG N$ EM AN Hod& Ela* 
fa&J p*a Eta& EM po*G <bM IPG. 

186.  Kiếm dây xà tích được dài 

         Dây truyền vàng nhiều vòng 

190 - EbN Ha& Eta& F$ <sc& 
EbN <hc Eta& F$ loG& 
F$ <sc& yV& M>N& PoG& 
F$ LoG& yV& M>N EMG. 

187.  Mọi núi đều biết lở 

         Mọi họ đến già cũng chết 

         Mọi con suối đều phải chịu lũ 

quét 

(Quy luật tự nhiên không cưỡng lại 

được, con người cần đề phòng trước) 

191 - #pd yc* paN& EM pa yp ha 
um ma x{b& cVaG FaN {N d>J 
c>J buM* yV& YN pa TIV JaM. 

188. Chớ nghe khảm khắc kêu mà 

suy diễn lung tung 

         Cứ nghe chèo bẻo hót một 

giọng đừng buồn 
192 - pUN #tM {c yd& cVa& 
Na Ka caN yd& UZ 

189.  Qua rừng già sẽ tới non cao  

         Xuyên rừng táu rừng lim khắc 

lên tới chỗ bằng 

(Kinh nghiệm xuyên rừng của người 

Thái – Nghĩa bóng là qua cơn bĩ cực 

đến hồi thái lai) 
193 - xa& uP xuG <LG {t* 
xa& uP b}c uP {b* <LG IPG kaJ vaJ laJ 
<cG& 
xa& <LG <tG& kaJ duG LaJ xoJ& cob 
coM. 

190.  Tháng năm vào rừng làm Chốc 

        Tháng sáu tới làm Lóng 

        Đẽo Chốc để vui bản 

        Khoét Lóng làm vui mường 

(Chốc và lóng là hai dụng cụ người 

Thái thường dùng để giã gạo. Ngày 

mùa còn khua để cho vui báo hiệu 
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một vụ mùa bội thu)  
193 - <tN& yM& [x& Yb {d  
<tN& yM& {H yM& HaV Yb <mN*. 
<cN ep& yM& #pN fa EHN 

191.  Gà vịt tản vào rừng ta theo 

        Chó săn hươu nai dọc suối 

        Chuối dấm để ven rừng tới lấy 

(Sinh hoạt thường ngày ở bản Thái) 
194 - <tN& yM& Yz* S>G s$ Eca& P$ 
Zod& 
Eb&a Hod& Fa& LoN uJ* xIV HIV 
[c dIV iM  mUN* P$ poG&. 

192.  Tên đầy ống đi săn 

         Nỏ cánh luồng ta bắn 

(Cuộc sống yên bình, tự do của 

người Thái) 

195 - yM& {L Yz* Eb&a #pN {p& 
ewN puc Yh <LG LuN& #pN [c <hM& <dG. 
<LG EMG PIG #pN [c <hM& Ela. 

193.  Người Xá ở núi cao  

         Đi bán mây nhiều cuộn 

         Xuống núi bán cả nong, cả nia 

tròn trịa 

(Ý nói mối quan hệ giữa các dân tộc 

trong cùng một lãnh thổ) 
196 - LaG Q #pN <dG coM& <LG PIG 
taJ KVaJ 
xa& #hd yH& taJ KVaG 
#pN [c <Gc& <G <cN* <C Ix La& 
ka& sac KaJ kaJ LiG baG* EM NoN. 

193.  Cây xó thẳng lá đen 

        Cây dổi, cây chò lá thưa 

        Người nhiều cây khó thành gỗ. 

(Nhu cầu sử dụng gỗ quá khả năng 

thiên nhiên) 

197 - <cc saG& [Z 
[}c saG& Goc. 

194.  Rừng già cây vươn chín ngàn 

ngọn 

         Chưa tới trời còn đứng chơi 

vơi 

         Một cây to trông thấu cả rừng  

(Cảnh rừng già trước kia) 
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198 - yc* uJ* <Lc& <tb& pic laJ xIG 
eXV cIG HoG& EM uP eLV& HuG& 
moc duG* kUN& ux* Fa& Eoa HuG& <LG <sN 

195.  Cây thẳng tuột không nên chặt 

         Then gửi xuống trần gian che 

mát rừng 

         Xuống hạ giới làm cây chủ. 

(Lời người xưa về bảo vệ rừng) 
199 - xaM xib& [c EBG l}G S>N c$ Ma 
Ha& xib [c EBG Na& S>N c$ coM. 
<cM& <LG Na& tac NaJ 
haJ EM Em tac edd. 

196.  Loại rừng nào cây chịu chết đổ 

rạp 

        Là rừng người Xá làm nương 

        Loài cây cong vẹo không chịu 

gió bão   

        Cây khác làm chỗ cho khỉ đu, 

trước lúc đi ngủ  

(Mô tả rừng già trước kia còn hoang 

sơ) 
200- diN {d <HM hac 
diN dac <HM& [c  
<Nc& sa <Lc& ciN mac 
<Nc& Hac& {Z [c 
<Nc& t}G& [L s{b caG [c HoG xIG 

197.  Gốc khéo bám 

         Cây khéo mọc 

(Mô tả cây mọc đẹp – Nghĩa bóng là 

công việc đúng như ý) 

201 - eMG GVaG <LG <pG* h> ip 
eMG iV  <LG <pG* Na& ka&. 

198.  Gà trong chuồng vỗ cánh liên 

miên 

        Chèo bẻo kêu ven rừng đã sáng 

        Mây bay cao nhìn tỏ mặt 

người. 

(Quy luật tự nhiên giúp người Thái 

điều chỉnh công việc hàng ngày) 
202 - yM& IH& <HM& <cc 199.  Ba chục cây phía sau thành 
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yM& <hc <hM& [c rừng 

         Năm mươi cây đằng trước 

thành đám 

         Lá xuôi đất phơi sương 

         Lá ngửa trời phơi nắng. 

(Mong ước của người trồng rừng) 
203 - AbN sIG puc yM& emd 
AbN epd puc yM& IH& 

200.  Đất đen phủ gốc 

         Đất mùn lấp cây 

         Chim Cha lốc ăn quả 

         Chim công đậu cành 

         Chim Tắng lo ở trên cao hót 

mãi. 

(Tích cực trồng cây để cân bằng 

sinh thái) 
204 - AbN Ha& ELa <zc& 
AbN <hc ELa <fG. 

201.  Ve ngoãng ran báo hiệu xuân 

sang 

         Ve vi kêu xuống ruộng làm 

mùa. 

(Ngoãng và vi là hai loại ve kêu 

theo thời vụ ở vùng núi. Ý nói thiên 

nhiên có quan hệ mật thiết với con 

người) 

205 - Zod yM& <pG iM paN 
LIG& laN iM laJ s$& 

202.  Nứa thành khóm 

         Mai thành đám 

(Ý muốn nói phải đoàn kết cộng 

đồng) 
206 - boc Exa& eMG s}G& toM 
boc hoM eMG s}G EHa& 

203.  Tháng giêng trồng luồng 

         Tháng tám trồng cây nứa 
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207 - boc Ma& c>G pa iM paN 
puN Yf M$ LaN 
paN Yf M$ xaG& 

204.  Tháng năm bông lau dựng 

         Tháng sáu bông lau nở 

208 - Eb&a iM eMV un c}d& huc 
  Eb&a iM Luc& xIV ud eNN. 

205.  Búp cây mọc có lứa 

         Nuôi con cháu cả đàn 

(Quy luật của tự nhiên ai cũng chấp 

nhận) 
209 - Yf hoN* <od {N& [b 
Yf hoN* [h koN yF. 

206.  Hoa tàn bướm còn đậu 

         Hoa thơm ong tìm đến 

(Bản làng yên vui, thanh bình ai 

cũng muốn ghé thăm) 
210 - Eb&a iM f}c& [P& eM& Yh& x>N 
Eb&a iM AHN LuG ta YH& yM&. 

207.  Hoa Má trong rừng nở có lứa 

         Lứa nào theo lứa nấy 

         Đôi mình cùng dựng xây. 
211 - iM boc s}G& iM mac 
iM hac s}G& iM [c. 

208.  Không có mèo chuột cắn vải 

khung cửi 

         Không có con người ta coi 

thường 

(Quan niện xưa, cần thay đổi). 

212 - saG& kUN& yM& yd& H}G <Nc& 209.  Ai bịt được mó nước 

        Ai gói được khói lửa 

(Quan niệm xưa khi chưa chinh 

phục được đỉnh cao khoa học). 
213 - iM <cc s}G iM LaG 
iM caG s}G& iM Zod&. 

210.  Không có rau, bố mẹ cho vườn 

        Không có nhà đằng ngoại cho 

cây 
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(Sự quan tâm của cả đôi bên nội 

ngoại) 
214 - saG& <sc& s}G& #pN Na 
saG& sa s}G& #pN baN& 
uH& taN& s}G& #pN <tG& na l>G. 

211.  Có hoa mới thành quả 

        Có rễ mới nên cây 

(Quan hệ nhân quả) 

215 - Eb&a uH& h}c& Eka& Eb&a iM Eka& puc 
Eb&a uH& H}c& Luc&* Eb&a #hN IM. 

212.  Khéo trèo cây được tổ chim 

(Chỉ sự cẩn thận của người Thái) 
216 - Eoa eKG <LG Na 
Eoa ka <LG <TG& 

213.  Có gốc mới thành ngọn, 

         Có giữa mới nảy chồi 

(Tương tự như trên) 

217 - l> [K c}b& vaG* Exa& 
xaV Ewa& c}b& <MJ NoN. 

214.  Khéo đào thành ruộng 

         Khéo nói nên bản 

         Biết làm nên thửa rộng 

(Phong cách lãnh đạo bản mường). 
218 - baN& EPa& uj 
baN& up NoN. 

215.  Không thương lúa không biết 

lựa lúa giống 

        Có thương con mới biết yêu vợ 
219 - baN& up taJ Ewa& 
baN& ja& Eka& id. 

216.  Đặt đùi xuống ruộng 

         Đạp chân lên thửa 

(Nỗi vất vả, cực nhọc của người 

Thái)  
220 - AbN ecG daV 
AjG& xaV ecG baV& 

217.  Củi cong chật khoang kiềng 

        Vợ già chật chỗ ngủ 

      (hoặc lấy vợ già đống của) 
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221 - AbN xib& {N& yH& Eka& 
AbN Eca& {N& yH& #L. 

218.  Bản đời cụ ở 

        Bản đời ông ngủ mãi mãi 

(Khuyên con người định cư) 
222 - yc* Ym* Ec Eka& xaN 
um MaN Ec {H ooN*. 

219.  Bản ông ở đến già 

        Bản bà lúa tốt 
223 - #pd NoJ& Hoc xoN yx* 
yc* NoJ& Hoc xoN K$. 

220.  Trăng với sao 

         Như trai với gái 

(Lối ví người xưa, đến giờ vẫn còn 

giá trị) 
224 - {C Eka& uJ* diN 
{C ciN uJ* Fa&. 
Yf ha yd& s}G& iM. 

221.  Tháng mười trồng lúa nương 

        Tháng chín trông ngô 

225 - yc <cc saG K$ 
<cN m$* NoN NoJ&. 

222.  Gà tơ cho ăn gạo 

         Lợn chửa cho cám mịn 
226 - ewV* {N& yl 
ewV yF yM& 

223.  Vịt con tập trong trứng 

         Gà con học tiếng gáy 

(Khuyên mọi ngươi học từ bé, từ cái 

nhỏ nhất). 
227 - yp yH& l> Ma 
Yp Na l> AMd 

224.  Miếng cơm ở với đất 

         Miếng ăn ở đằng trời 

         Ai khéo kiếm được ăn  

(Ai không làm việc thì không có cái 

ăn). 
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228 - yp yH& Za p> ma 
 Yp Na Za p> Luc. 

225.  Gà chọi khéo gáy 

         Người chăm ít ngủ. 

(Hiện tượng rất thực tế) 
229 - yt* k$ AmG ud pa 
yt* k$ na ud Eka&. 

226.  Luồng nước chảy 

         Luồng lửa cháy 

(Nơi nguy hiểm không nên liều lĩnh) 
230 - uJ* uP iN& uP Na& #hN {t* 
       {L& uP iN& uP AN #hN xuG*. 

227.  Đi nương được củi 

         Đi ruộng củi mất. 
231 - un yp iM poG 
        Hoc yp iM eNV 

228.  Đi nương đừng kèm chó 

         Đi ruộng không đem con nhỏ 
232 - <Nc& iM uh 
        un iM pic 

229.  Qua bờ mương xem cá 

         Đi trên bờ ruộng xem lúa 

(Công cấy là công bỏ, làm cỏ chăm 

bón là công ăn) 
233 - edd ElG EpG <xM& 230.  Đứng núi này trông núi nọ  

(Lập trường không vững vàng) 

231.  Chuột đi có lối  

        Sóc leo có cành 

(Bản năng tự nhiên của loài vật – 

Nghĩa đen là việc gì cũng có sự sắp 

đặt theo một trật tự nhất định) 
234 - {p& yM& eMN& L>G c>J 232.  Chim có tai 

         Chuột có cánh 

(Không coi thường loài vật phá hoại 

mùa màng – Nghĩa đen không ngồi 
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lê mách lẻo) & 

235 - Eka& JaG ZaN 
        yc* MaN Moc& 

233.  Trời nắng thèm của chua 

236 - <dG l>G <Nc&& eoN 
        eTN <Nc& juG 

234.  Chặt cây phải xem hướng đổ 

(ý muốn nói phát biểu đúng trọng 

tâm) 

237 - {N& Eka& uH 
        up Eka& AtM& 

235.  Gạo cao su (Thứ gạo nương 

dẻo và thơm) 

         Gà chửa đồ (Đặc sản của 

người Thái) 

238 - [c yH AMG Fa& 
        [c ba& AMG <bN 
        yM& #pN <KN, <cN #pN n>d 
        fid& <Ld& Za {p& 

236.  Rừng già chim đậu 

Vách đá cao có đại bàng 

(ở đây muốn nói tới rừng nguyên 

sinh) 

239 - Atb noM f}c& laJ xa& 
        ma* noM [n laJ d>G 

237.  Nước có nguồn 

         Cua có hang 

240 - <cN iM s>&  
        f}c& w>* iM jaM 

238.  Cây si của mường trời 

          Cây đa của mường Then 

          Cây có lông, người già có râu 

          Sai luật, không được chặt phá 

241 - fIG l>G ca biN  <tc 
        <Nc& <cc biN haG 

239.  Lớn nhờ rau nhiều ngọn 

         Cao nhờ măng nhiều lứa. 

(Người Thái xưa và nay rất coi trọng 

sản vật từ rừng) 

242 - Za& epd& NoJ& [c {t* LaM diN 241.  Người có lứa 
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        G> kVaJ #s Eb&a ciN coJ LoN 
baN eSG& 

        Rau có mùa. 

243 - h> AMG iM wIG HaG 
         xaG baN iM wIG AXN Efa& pa 

241.  Bưa rộng quạ bay mỏi cánh rơi 

         Đại bàng bay qua lạc lối 

(Nơi định cư của người Thái xưa và 

nay). 
244 - faJ& <dG ZiN <Nc& Epa& 
        faJ& Ela* uC& <Nc& LaG 
        caJ TaG ooM& AfG uP <Nc& cIV& 

242.  Cỏ mây nhỏ mọc sát đất 

         Trâu bò chê hãy xem chừng 

(Nên thận trọng trong chăn nuôi đại 

gia súc) 

245 - tiN XaJ {Z& k$ Na 
        tiN KVa Ta Hac& yM& 
        <pG hab yV& c>G <dG 
        <pG <wG yV& c>G Ela 
        ETa& hod ip& caJ had {N& Yz* 

243.  Đầu làng có chòi canh 

 Cạnh làng có miếu thần rừng 

(Tục lệ xưa người Thái thường dựng 

miếu cạnh mó nước để thờ thần 

rừng) 

246 - AMG uf& yT um ma ciN <LG kVa*J 
        #pd yc ciN <LG& jIN dIV 

244.  Qua rừng già nghe chim Páu 

          Rừng non bạn chim Lang 

          Đi đường vòng chim hòa 

tiếng hót 

(Cảnh thanh bình của núi rừng) 
247 - G> kVaJ h>M& puG* Za& 
         saG& Ma& h>M& puG dIV 

245.  Chân trái dẫm bờ ruộng 

         Chân phải đạp rễ cây 

         Để gánh nặng trong rừng 

         Đi nữa vướng nước lũ. 

        (Nỗi gian truân, nguy hiểm của 

dân miền   
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        núi 
248 - ut yM& <jM kiG <cM uf* Ewa& 
         ut yM* Eta& uf* Ewa& jUN EhG. 

246.  Bản người Thái: chó, lợn 

chung sân 

         Gà vịt chung bãi. 

(Tính cộng đồng trong bản làng 

người Thái) 

249 - {d {N& toJ #Lb& yF 
        xaN yX LoM& uH AGc 
        xaN Ahc LoM& ta #GN  
        #kN xaJ #LN ooM& Fa&, 
        suG Ma& yt* G>G vaJ. 

247.  Trâu bò chung bãi cỏ 

         Dê ngựa cùng thung lũng 

250 - tiN xaJ& ZaG& Ma 
        tiN KVa Z}b& ETa& 
        <tc baN& {N& AMG NoG& ciN pa 
        <tc& baN& Na AMG PIG ciN Eka&  

248.  Cổng cây mã nhâm thân tròn 

thượng thọ 

         Cổng cây táu tuổi già dài lâu 

         (Cổng - Ở đây muốn nói đến 

cổng làng 

         người Thái xưa) 

251 - [c [C& NoJ& caG fIG  
       [c HIG NoJ& caG ecV* 
       us& <t <Nc& M$ s}G Ma ciN 
       <t ciN <t Vic& VoN l$ <LM& 
       <t <cM& Na& <t uJ* Exa daJ. 

hVa* BiG* AbN xaM ip 2012 

249.  Lặn nước bật ra lửa 

         Đan đó đơm cửa rồng 

         Đan phên che mặt trời 

         Kéo dây quanh chân trời, 

          Phi  ngựa trên dây mây. 

 (Câu nói đố nhau của người Thái 

– Cách nói nhân hóa)  
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 250.  Chân trái bước về 

         Chân phải bước tới 

         Đến bản em ăn cá suối 

         Về mường em ăm cơm thơm. 

 (Sự no ấm của bản Thái xưa và 

nay) 
 251.  Cây cọ nhỏ giữa đồng 

        Cây cọ xòe giữa nương 

        Loài chim đến ăn quả 

        Vừa ăn vừa líu lo vui hót 

        Con cúi xuống con đậu cành 

cao. 

  (Cảnh thanh bình của bản Thái xưa 

và  

       nay) 
 Hòa Bình, tháng 3 năm 2012 
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PHẦN II 

TỤC NGỮ  CA DAO DÂN TỘC THÁI 
 

1.  yT& luc et& AS Z}G NoJ*                                                          
yT& AP* et& Am& ehG& Ma    

 1. Dạy con từ thủa còn thơ 

 Dạy vợ từ lúc bơ vơ mới 

về 

2.  [p& em* yT* Eba& paN yX xoN. 
yX xoN yT* Eba& paN As VoN    
ha&  {g &. 

 
2.  Bố mẹ dạy không bằng  

thầy khuyên. 

 Thầy khuyên không bằng 

tự     thân sáng tạo. 

3.  LIG* luc Eba& LIG* ToG* 
LIG* NoG* Eba& LIG* As. 

 
3.  Cha sinh con, trời sinh 

tính 

4.  hoc oub, hoc yp, 
Hoc yk hoc [h&. 

 
4.  Học ăn, học nói, học gói, 

học mở. 

5.  t>J& Xib oab {N* Eb&a naV. 
t>J XaV oiN xaV Eba& [G* 

 
5.  Lên mười tắm nước 

không chán. 

 Tuổi đôi mươi trai tráng 

thật rồi  

6.  hoc Ux hoc cuN taJ 
hoc LaJ hoc cuN Ewa*. 

 
6.  Học chữ thì học mãi mãi. 

 Học làm người đến đầu 

bạc răng long. 

7.  t>J& Xib hoc t>J& XaV.  
7.  Tuổi nhỏ học người lớn. 

8.  EIOd EIpN EIhN Eca* pa* 
Eba& EIOd EIpN NoG* Na* Q [c* Eba& 
EIhN. 

 
8.  Làm nên thì mọi người 

đều biết đến. 

 Làm không nên thì một 

đứa trẻ cũng khinh 

thường. 

9.  L}c et& o{M et& ooc 
Sa* EIX* h> hoc [c* Sa*. 

 
9.  Khôn thì từ thủa lên ba 

 Dại thì mãi đến già vẫn 

dại 

10.  k>M EIpN LaJ 
haJ EIpN boc. 

 
10.  Khéo tay dệt thành hoa. 

 Trở tay cũng vẽ thành 

tranh đẹp. 
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11.  Ewa& ooc LaJ, taJ ooc AgN&.  
11.  Tuổi già hay lẩm cẩm 

12.  Z}G iM [p* EIX* Z}G iM Esc KVaJ. 
Z}G iM EIO* NaJ Z}G iM SaJ huc. 

 
12.  Còn bố không lo thiếu 

thừng trâu 

 Còn bà ngoại thì còn đồ 

dệt vải 

13.  koG ciN uH* Ena* 
KVaM EVa* uH& LUM 

 
13. Thức ăn để lâu thì thiu 

 Ngôn ngữ không ôn thì 

quên 

14.  xaV koG liN* SiN* koG XoJ.  
14.  Làm hoa cho người ta hái 

 Làm gái cho người ta 

yêu. 

15. uf* Ewa*  xl}G <Kc, q <Tc As 
NoJ*. 

 
15.  Người gìa lưng hay còng 

 Người khổ hay dao động 

16.  Ab yM* <lN& EM <Cc, q <Tc KUN EM 
 LuG EM ta. 

 
16.  Lá rụng về cội, người mồ 

côi thường trở về bên 

ngoại cưu mang. 

17.  puM P}c kVac, pac n*a M$.  
17.  Miệng nói ngon ngọt, 

bụng đầy dao găm. 

18. pac ebV* wIG ehV* moG.  
18. Miệng khoác lác, tổ tiên 

chẳng trông nom. 

19.  pac HoG* ToG* oiM&  
19.  Miệng thì luôn kêu đói, 

bụng thì no căng. 

20.  Ex ciN Ex Eba& HoG*  
20.  Hổ được mồi thì lặng im 

21.  LaJ Ex LaJ EmJ LaJ TaG noc, 
 LaJ q LaJ TaG c>G. 

 
21. Vằn hổ, vằn gấu vằn bên 

ngoài, vằn người vằn bên 

trong 

22.  pac EVa* Za ta o$ Z}b  
22.  Miệng nói một đằng, 

bụng quằng một nẻo. 

23.  {d {N* Jic UM  
23.  Ném đá dấu tay. 

24.  <sM [m* [t& xoG, <sM& doG [t& Ux&.  
24.  Nói vụng nồi trước muôi, 

nói vụng thông gia trước 

ông, bà mối. 
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25.  q <Cd Eba& yd& uj&, uw& <Cd Eba& yd* 
ciN. 

 
25.  Người gian không được ở 

yên, đũa vênh không gắp 

được. 

26.  pUN Duc Dic wUc As hoc, baV& 
xoc  elc wUc As NaG. 

 
26.  Tên oằn thì ưng bụng sóc, 

Trai hay đùa nghịch trúng 

tâm các cô gái. 

27.  yM* caG pa& Eba& hoN& PIG paJ 
q laJ As Eba& h>M* EHN Af yd&. 

 
27.  Cây trong rừng không 

bao giờ bằng ngọn, trăm 

người trăm ý chẳng ở 

được cùng một nhà. 

28.  EITG diN iM laJ UW za*, coG* laG& 
Fa&  iM laJ UW q. 

 
28.  Trên trái đất có muôn loài 

cỏ, ở trần gian có lắm thứ 

người. 

29.  yd* ciN JoN* q m$&, yd* x$& JoN* 
q  CIV. 

 
29.  Được ăn nhờ người siêng 

năng, được yên nhờ 

người tốt. 

30.  ca ut& taJ JoN* pac, ca dac 
taJ  JoN* haG. 

 
30.  Miệng khôn trôn dại. 

31.  AJ& jaG {c [K uG <h&  
31. Chót cầm cổ rắn hổ 

mang. 

32.  baN* Ad Eba& iM yc& ElG, EMG Ed iM 
q uH*. 

 
32.  Ở đâu chẳng có người 

khôn, làng nào chẳng có 

gà vàng. 

33.  Eka* Ad [c* [P Na, pa Ad [c* [P {N*.  
33.  Ruộng nào cũng đầy ắp 

lúa, suối nào cũng đầy 

tôm cá. 

34.  q L}c va* q Sa* F}G  
34.  Người khôn nói, kẻ dại 

gói để trong lòng. 

35.  q Sa* yp tiN N}c, q L}c yp tiN 
Eb&a. 

 
35.  Người khôn chân bước 

nhẹ nhàng, kẻ dở bước 

huỳnh huỵch. 

36.  koG Eba& uj&  {n q Sa*, Va* Eb&a uj& {n 
q  L}c. 

 
36.  Của không ở với kẻ ngu 

dốt, Người khôn không 

bao giờ gặp tai vạ. 
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37.  q Sa* #hd vIc N}c, q L}c hId 
vIc  Eba. 

 
37.  Khôn cầm bút, dại cầm 

cày 

38.  q L}c paJ* <LG At*, q Ab* paJ 
kUN EN. 

 
38.  Người khôn tìm về phố, 

Người dại ngược lên non. 

39.  AS ciN Ela*: q L}c ooc L}c xa&& ^ 
, q  Sa* ooc Sa* <XJ ^ 

 
39.  Rượu vào: Người khôn đa 

mưu đa kế, người dở thì đập 

ghế đập bàn. 

40.  ciN Ela Eb&a uH* EVa* KVaM Na, <hM& 
Fa  Eb&a uH* EVa* KVaM uS* 

 
40.  Uống rượu vào không 

nên bàn việc làm ăn, 

 Ngủ chung chăn gối 

không ôn lại chuyện tình 

xưa nghĩa cũ. 

41.  LIG* luc jac Ah* L}c, P}c Ela* jac 
Ah*  esb. 

 
41.  Nấu rượu muốn ngon, 

nuôi con muốn khôn lớn 

giỏi giang. 

42.  luc laJ [p& laJ em&* M$ L}c, F}c 
<bN  #bN laJ JoG M$ esb. 

 
42.  Người nhiều cha thì 

khôn, Canh ngon bởi 

nhiều thứ. 

43.  SiN KVaM id Za FaV* AoN* kiV*J 
Ma*, ZiN  KVaM Sa* Za FaV* h}d [K 
taJ. 

 
43.  Nghe lời ngọt chớ vội 

khen, nghe lời hèn chớ 

vội gắt. 

44.  us* q us* L}c mo* toM& ekVN [K 
Ma*, us*  q us* Sa* ka* c$ F$ c$,   

 
44.  Ai cũng làm quan thì ai 

làm dân, ai cũng ngu dốt 

chỉ chém giết nhau 

45.  puc yM* jac Ah& EIpN xuM 
ka& luc  jac Ah& EIpN EHN jaV* 

 
45. Trồng cây ai cũng muốn 

thành rừng. Gả con ai 

cũng mong muốn thành 

gia thất 

46.  jac ciN& #x& S}d yF 
jac yp #x& S}d TaV*. 

 
46.  Muốn được ăn nhanh 

phải thúc lửa. Muốn đi 

được nhanh phải giục tạo 

(quan). 

47.  Eka* Eba& laJ ciN ecG 
ehG Eba& laJ yp coN&. 

 
47.  Cơm ít phải ăn thêm canh 

 Biết mình sức yếu phải lo 
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đi trước. 

48.   s& yM* es& T}G paJ 
s& baJ es& T}G <Cc 

 
48.  Chẻ cây chẻ đằng ngọn 

 Chẻ song, mây chẻ đằng 

gốc. 

49.   c [t& uw& paJ [t& iB.  
49.  Chuyện bé xé ra to 

50.   PJ& <Cc <Lc hac  
50.  Bới lông tìm vết. 

51.   M* {C* c>J*,  c>J*  {C* yM*.  
51.  Anh em đỡ nhau, việc 

anh trước, việc tôi sau. 

52.   yd* ciN q id 
f yd* ciN if kuM* 

 
52.  Chia sẻ cho mọi người 

cùng được hưởng mới 

vui, cùng lễ tổ tiên, thần 

thánh mới được phù hộ. 

53.   Ud yd& EIx& Eba& caJ.  
53.  Một điều nhịn chín điều 

lành 

54.   oG EIkN xoG EIcG* 
xoG EIbG& xoG PoG. 

 
54.  Hai bên cùng kéo thì 

căng. Hai bên cùng thổi 

thì phồng. 

55.  oG x>J [t& elM  
55. Hai bên chẳng bên nào 

vừa. 

56.  F}G ud Fa* ho*G edG EbN epd, 
kaM*  koJ& {N* [c* efd Eoa TaJ. 

 
56.  Hãy chờ xem nước lũ 

tháng tám, qua được cơn 

lũ thì mới nói là tài. 

57.  pac es <t EkV <X AhN Ehc  
57.  Mồm miệng đỡ chân tay 

58.  ooN& eTG ekG EIBN* (<pJ& cab& 
Zab  BaG) 

 
58.  Mềm cắn, rắn buông 

59.  LIG* luc FoG Am* Ewa* 
EIOd* Eka* FoG Am* jac  

 
59.  Nuôi con đẻ lúc về già 

Làm ruộng cấy lúa phòng đói 

lúc giáp hạt. 

60.  em* Ad luc N$*  
60.  Mẹ nào con ấy 

61.  luc Ad h> As M$  
61.  Con nào cũng nằm trong 

trái tim mẹ 

62.  up& Eba& yd* kV}d uH Ah* luc  
62.  Cua không đào hang, hốc 

cho con. 
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63.  yM* <LM yM* x}G& [t 
[P* taJ [p* x}G luc 

 
63.  Cây đổ còn lên mầm mới 

 Trước khi chết cha để lời 

dặn cho con 

64.  [p* ta EMa Ela* luc EkJ Eba& yd* uj& 
[p* up& EMa Ela* luc AP* Eba& yd* NoN. 

 
64.  Bố vợ say rượu con rể 

phải trông nom 

 Bố chồng mệt con dâu 

phải chăm sóc 

65.  luc <t dIV ciN eHG Eba& EIMd 
Luc EISd SaJ ciN eHG Eba& oiM& 

 
65.  Ít con mà lòng thấy no 

ấm 

 Đông con vẫn thấy thiếu 

thốn mọi bề. 

66.  EIO* M$ LaJ M$ EIl& LaJ 
NaJ M$ joJ* M$ #l& JoJ*. 

 
66.  Giọt trước rơi đâu, giọt 

sau rơi đấy 

67.  huN* yM* Ad ooc Ab yM* N$*  
67.  Con giống cha, gà giống 

mẹ. 

68.  koG tiN UM ooc [b& 
koG [p* em* yl NoG. 

 
68.  Của cải mình làm ra thì 

vô tận 

 Của bố mẹ để cho trôi 

theo dòng nước. 

69.  Eba& <Od yd uH [b& 
Eba& [h& yd KV}N yf. 

 
69.  Không ai bịt được nguồn 

nước. 

 Không ai gói được khói 

lửa. 

70. H>* Eba& <T* KVaJ 
faJ Eba& <T* {N*. 

 
70.  Rào nào cản được trâu 

 Phai nào chặn  được hết 

nước 

71.  ma taJ M}d [c& taJ.  
71.  Chó chết bọ chó cũng 

chết. 

72.   Eld ma KVa Eld FaN  
72.  Chó hoẵng cắn càn hòa 

lẫn nhau. 

73.  um CuG Ca, ma CuG H>*.  
73.  Bị dồn vào chân tường 

không lối thoát 

74.  KVaJ Eka guM& Eba& uH* GIV 
q Es dIV Eba& Z}G uH* la& 

 
74.  Sừng trâu được định hình 

từ khi đẻ, tính nết con 
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người cũng khó sửa. 

75.  KVaJ doN& Eba& hoN& uH* {d  
75.  Trâu trắng không bao giờ 

đen. 

76.  KVaJ <b&N H>* M$ jac <t l}G.  
76. Trâu đầu đàn phá rào thì 

xuôi con cuối đàn phá rào 

bị mắc 

77.  KVaJ Awc l>G Pa PUG ik* o>J&.  
77.  Trâu đầu đàn dẫn đàn làm 

bậy 

78.  KVaJ EItM <tG* Eba& emN KVaJ 
Ha. 

q EItM uh EItM ta Eba& emN q Ha 
<dJ  liN*. 

 
78.  Trâu đầy đồng không 

phải trâu ta. 

 Người đầy ra đấy chẳng 

tìm được người mình 

yêu. 

79.  KVaJ En&J Na  
79.  Trâu, bò cày bừa cuối vụ 

80.  KVaJ fuc Ad nad h$*  
80. Trâu buộc đâu nát đấy. 

81.  KVaJ Us&* Ap* Eka  
81.  Đặt tên trâu theo sừng 

(tương ứng với câu tục 

ngữ Trông mặt mà đặt 

thành dong) 

82. <Tc l}G ciN {N* ta* 
<Tc coN& ciN {N* ecG 

 
82.  Trâu chậm uống nước 

đục 

83.  KVaJ Eba& ciN za* Eba& K>G kuM& Eka  
83.  Trâu không ăn cỏ chẳng 

dám bừa. 

84.  G> KVaJ xaM ip Z}G Us& Esa* Eca*  ip 
Z}G  Us& laG&. 

 
84.  Ba năm trâu bò vẫn nhớ 

chủ cũ, chín năm vẫn nhớ 

chuồng xưa. 

85.  G> hac G>, KVaJ hac KVaJ.  
85.  Trâu, bò có khác nhau 

86.  kaJ KVaJ Eba& kad elG&.  
86.  Bán trâu không ra khỏi 

chuồng cũ (Ý tứ gả con 

không thành quay về ở 

với bố mẹ) 

87.  ZiG Ak* SaJ Eba& id, KVaJ Ak& ca* 
Eba& id. 

 
87. Nam nữ gần nhau, như 

trâu gần ruộng mạ. 
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88.  uJ& baN* #pN KVaJ Awc, <Tc EMG 
EIpN  KVaJ Ux& 

 
88.  Ở trong làng thành trâu 

đực, ra ngoài thành trâu 

cái 

89.  jUM KVaJ JaM Na, jUM Fa JaM 
naV 

 
89.  Mượn trâu vào thời vụ 

cày bừa khác nào mượn 

chăn đệm mùa đông. 

90.  EISb [t& KVaJ taJ [t& SaG*  
90.  Lúc ốm  mọi người đến 

thăm động viên, lúc chết 

là nghĩa tử. 

91.  hiV* Xa* [t& KVaJ Ew&a, <t baN& Esa 
yp  coN& 

 
91.  Cầm thúng theo trâu yếu, 

nhưng con béo lại chết 

trước. 

92.  Ex Ela KVaJ oaJ* {c Pa*  
92.  Hổ bắt nốt con trâu anh 

mồ côi (tiệt đường  ống)  

93.  SaG* ix& tiN uH* plad, bad oaV& uH* 
Lud. 

 
93.  Voi bốn chân có lúc còn 

trượt chân, con người 

cũng có lúc mắc phải sai 

lầm 

94.  SaG* taJ Z}G HoJ, hoJ taJ 
Z}G  Ezb 

 
94.  Voi chết còn dấu chân, ốc 

chết còn lại vỏ. 

95.  Hub <t SaG*, hoG* <t eMV  
95.  Đầu voi đuôi chuột. 

96.  coG* laG Fa* Eba& iM M}G paN efb.  
96.  Sống trên đời mọi thứ 

phải tuân theo luật pháp 

97.  Kud EMG faJ <tN XaJ iC* Eca& 
vIc Eba& uH* #x& waM uf* Ewa& Am* LaG 

 
97.  Làm mương, phai thì phải 

đào đến đất cái, việc chưa 

biết hỏi người già. 

98.  o*G elM Eba& [t& EILc uT* 
f& nuM& uH* Eba& [t& q Ew*a <lG LUM 

 
98.  Đồng nhọn không bằng 

sắt tù, 

 Đám trẻ giỏi giang chưa 

bằng người già có kinh 

nghiệm. 

99.  lub na* koG d}G, SuG S}G koG* 
ekV* 
 

 
99.  Vuốt mặt nể mũi 
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100.  {k yd* {d* EIL* sa& {l* yd* mac  
100.  Cầm được chân lân đằng 

đầu. 

101.  taJ JoN* mac baN.  
101.  Mật ngọt chết ruồi 

102.  yF ym* Ka ELG ESG Eba& iM AS 
H>J*. 

 
102.  Mâu thuẫn không hồi kết. 

103.  efb taN& Eba& paN efb luc koJ&*  
103.  Trẻ em nhũng nhiễu còn 

sợ hơn phép tắc kỷ 

cương. 

104.  Eka* yp TaG, NaG yp ta*  
104.  Đem gạo đi đường không 

bao giờ đủ, các cô thiếu 

nữ đến mỏ nước thường 

mất nhiều thời gian. 

105.  waM TaG EIX* waM uf* Ewa* 
waM Eka* EIX* waM uf* xaV. 

 
105.  Hỏi đường thì hỏi người 

trẻ 

 Xin gạo thì xin các thiếu 

nữ. 

106.  h> As {g* uH* tiN UM uK* Eba& Luc  
106.  Lòng hay tay áo ngắn 

107.  xaM Xib t>J Eba& L}c [c* Sa* 
Ha&* Xib t>J* Eba& [k* [c* h}G* 

 
107.  Ba mươi tuổi không khôn 

thì dở 

 Năm mươi tuổi không 

giàu có là phận nghèo 

108.  f> As id UT PaN [p* 
f> yx* HaJ* H}G [t& ekVN [K. 

 
108.  Chồng tốt được ví như 

cha 

 Chồng nhũng nhiễu như 

có tổ ong treo cổ. 

109.  f> {f* f}G&, IM f* f}G EIpN cVaN. 
f> iL La,  IM iL La iM Am* EIpN koJ* 

 
109.  Vợ chồng khéo bảo ban 

nhau làm được việc lớn. 

 Vợ chồng lười nhác có 

ngày đi ăn mày. 

110.  f> yp IM uj&, luc Eka& uo* IM ip  
110.  Vợ chồng thay nhau 

chăm con, bố trí công 

việc gia đình hợp lý  

111.  #kM yp ym EIL* puG*  
111.  Chồng đi đâu vợ đi theo 

đấy. 



CA DAO TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI  

SÁCH THAM KHẢO CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC  

Quyển 4 -  Hòa Bình 

54 

112.  oub BaN kaN m>N*  
112.  Bàn bạc đồng thuận vui 

vẻ. 

113.  iM f> paN fuc, iM luc paN taJ.  
113.  Con gái có chồng như có 

sợi dây buộc, đẻ con ra 

gắng mà nuôi con thành 

người. 

114.  oIV f> EIX* oIV na* huc, oIV luc 
EIX* oIV  na* M>. 

 
114.  Thương chồng thì chăm chỉ 

dệt vải, thương con chăm chỉ 

việc ruộng, nương. 

115.  NoG* ip* HaJ* xaM {k* Eba& Ix 
f> IM HaJ* AS dIV EIpN EpN* 

 
115.  Anh em ruột cãi nhau  suốt 

vẫn là anh em (giọt máu 

đào hơn ao nước lã) 

 Vợ chồng bất đồng với 

nhau một buổi thành đôi 

đàng. 

116.  Eba& iM Ab toG Ad ehV Ix daJ. 
Eba& iM q  Ad Ix La*. 

 
116.  Là người ai cũng đều có 

ích cả  

117.  H}c [w& caG yL.  
117.  Gẫy gánh giữa đường. 

118.  oiN* uS* ecM f>  
118.  Vợ đi ngoại tình. 

119.  LuG ta ja sa <LN* hoM&  
119.  Bên cậu chữa khỏi bệnh 

trĩ cho các cháu ngoại 

(tâm linh, tín ngưỡng thờ 

mẫu) 

120.  LuG ta Es*a [k* [H* Esa iM  
120. Anh em, nội ngoại lúc 

nào cũng nghĩ đến nhau, 

mong cho nhau ăn nên 

làm ra. 

121.  kad xaJ <cG EIl& <LG xaJ fIN&  
121. Lọt sàng xuống nia 

122.  <Tc t}G& n}G* SoG, <Tc n}G* 
SoG  n}G coG ik*. 

 
122.  Tụt ghế xuống giường, 

tụt giường xuống đất 

123.  p> Eka* ToG* na, p> Fa ToG 
ouN*. 

 
123.  Đi đường mang theo gạo 

thì no, mang theo chăn 

thì ấm. 
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124.  Xib bad Pa* Eba& HaG ha* bad 
kVaN. 

 
124. Mười nhát dao không 

bằng năm nhát dìu. 

125.  xIM taG kVaN laN taG luc  
125.  Lấy thuổng thay rìu, cháu 

thay con. 

126.  kiG EIOd ka&, ja* EIOd xaV  
126.  Lấy gừng thay riềng, bà 

làm duyên làm dáng. 

127.  iS& kiG caG pa&, iS& ka& caG <dG.  
127. Chỉ riềng trong rừng, chỉ 

gừng trong đại ngàn. 

128. uj& uP iN& EIhN {t*, {l* uP iN& EIhN xuG.  
128.  Đứng núi này trông núi 

nọ 

129.  yH& Na caG ToG*.  
129.  Tự tâm điều chỉnh cho 

hài hòa. 

130.  eJG KiG Ax& EN& eJG Ex* Ax <t.  
130.  Cắt quần, áo cho vừa thân 

mình, việc gì cũng vậy liệu 

sao cho vừa sức. 

131.  <LM taG oab hab TaG CoN. 
{(p* yM* emN L>G C>J, xaN c>J 
emN* L>G M>N*) 

 
131.  Đi một việc được hai ba 

việc (m i tên tr ng hai 

đích) 

132.  Ah* ciN Za wIG Ah* mIG Za Eoa.  
132.  Cho ăn đừng từ chối, cho 

bướu cổ đừng lấy. 

133.  sa AoN [Z UM Xud xoc 
Zoc kUN Fa* na* edN [T daV 

 
133.  Ơn người đã giúp mình, 

ơn cao đến tận trời xanh. 

134. yh* caG x$ M$ caG ekV&.  
134.  Lúa nương trên đỉnh 

thường tốt hơn, mỡ lợn 

không có chỗ nào dầy 

bằng nơi gáy 

135. SoN* yh* wUc yh* iM Ka, SoN* Na* 
wUc Na*  K$ xuG AhJ* NoJ*. 

 
135.  Chọn phải chỗ nương 

nhiều cỏ gianh, ruộng 

nhiều thì bờ cao, thửa hẹp. 

136.  SoN* F}c wUc F}c iM eMG.  
136.  Chọn rau phải rau có sâu. 

137.  AfN <Tc Ah& <nc ciN eMG  
137.  Mưa cho chim bắt sâu 

138.  f}G if Ax ehV* EHN*  
138.  Mang con bỏ chợ 
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139.  EITG diN EIX* Ak*, At* diN EIX* yc  
139.  Còn sống thì xa mấy 

cũng gần, chết chôn 

xuống đất thì gần mấy 

cũng xa. 

140. it coG VaG KoN&  
140.  Đánh trống bỏ dùi 

141.  [m* etc Eba& Z}G iM oaJ. 
 q taJ Eba& Z}G iM Us& 

 
141.  Nồi vỡ thì không còn 

dùng được. Người chết 

không tên 

142.  NoG* ip* paN daG& tiN UM 
EPa GaJ Af Eba& iM M$ UX*. 

 
142.  Anh em như thể chân tay 

 Bữa ăn hàng ngày tự 

mình xoay lấy phần. 

143.  NoG* ip* q EIhN c$ EIX* ooc {N* 
ta.  NoG* ip*  ma EIhN c$ EIX* ziG* 
ekV*. 

 
143. Anh em lâu ngày gặp 

nhau rơi nước mắt, chó 

cùng mẹ nhe răng cắn 

rách thân. 

144. NoG* ip* h>M* NaJ JoG KVaJ h>M 
 elG&. 

 
144.  Anh em con dì, con già 

chung được chuồng trâu. 

145. ?  
 

146.  uj& yc EIpN Ak&, uj* kLo* EIpN epd 
KUN  TaG. 

 
146.  Thương nhau xa mấy cũng 

gần, ghét nhau cách nửa 

bước chân cũng xa. 

147.  T}d NiV UM yd* Eba& T}d yd& ip* NoG*.  
147.  Cắt được ngón tay, không 

cắt được anh em. 

148.  NoG* ip* q Eba& emN NoG* ip* xiG& 
koG. 

 
148.  Anh em, của cải, tiền 

nong phải sòng phẳng. 

149.  xUb yx* c$ ooc, xUb xoc c$ 
Ma. 

 
149.  Anh em chung mẹ ra, 

chung cha về 

150.  As id yd* laJ NoG*, ToG* cVaG* 
yd   laJ q. 

 
150.  Tâm hồn phóng khoáng 

có được nhiều anh em, 

lòng rộng mở được nhiều 

người mến. 

151.  yd* ciN Eba& LUM uw&, yd* uj& Eba& LUM 
<cG 

 
151.  Được ăn không quên đũa, 

được ở chẳng quên công 
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152.  EIhd {N q SaN* EIpN SaN* 
EIhd BaN* {N q m$* EIpN m$*. 

 
152.  Làm bạn với người lười 

thành người lười, làm bạn 

với người chăm thành 

người chăm. 

153.  saG* yf* yd* ciN hoM 
saG* joM yd* Ela laJ EP* 

 
153.  Khéo tiết kiệm mới được 

ăn cơm ngon, khéo dành 

mới được ăn nhiều bữa, 

154.  Ak* yF EIX* HoN*, Ak&* KoN& EIX* EMa.  
154.  Gần lửa rát mặt, gần đòn 

thì bị đau. 

155.  T}G l}G Eba& wa* T}G na* Eba& Akd.  
155.  Đằng sau không đợi, 

đằng trước không kịp. 

156.  {C* [w& wa* {N* NoG  
156.  Cắm sào đứng đợi nước 

lũ. 

157.  Jib XaJ Ax& epV ma*  
157.  Bỏ hạt cát xuống dòng 

sông Mã 

158.  EIhd EHN jac Ka, EIhd Na jac 
ca*. 

 
158.  Làm ruộng lo gianh lợp, 

làm ruộng lo mạ cấy. 

159.  hab Eoa kV}N, CoN Eoa woG&  
159.  Gánh thì lấy một đầu, quẩy 

lấy nửa. (Của đồng chia 3 

của nhà chia đôi) 

160.  <KM Eba& cVa& Ab ekM, elM Eba& 
cVa& Ab  Eka*. 

 
160.  Sắc như lá chít, nhọn như 

lá lúa. 

161.  naM baJ Eba& wa* FaJ&  
161.  Gai mây không phải vót 

162.  yT* yX ciN pa {b*  
162.  Dạy thầy ăn cá khô 

163.  Eba& iM EIX& [x, Eba& [P EIX& UX*  
163.  Không có thì mở miệng 

xin, không đủ thì lo làm 

mà mua lấy. 

164.  koG [x Eba& [P UM*, koG UX* Eba& [P 
M>. 

 
164.  Của xin không đủ ngày, 

của mua không đủ cả 

mùa. 

165.  tiN UM ZiN jac, <Xb pac ZiN 
hoM. 
 

 
165.  Chân tay không hay làm, 

được ăn thấy thơm ngon. 
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166.  HoN Ad es n$&  
166.  Nóng đâu che đấy. 

167.  q Q EIhd EIpN Xib q Ela uw&  
167.  Một người làm nên, mười 

người vót đũa ăn theo. 

168.  <Tc EH Za [w& {X* 
<Tc {N* Za [w* eTG 

 
168.  Thấy người gặp khó khăn 

nên giúp, không giúp 

được thì thôi, chớ  đừng 

thấy dậu đổ bìm leo 

169.  Xib <t hoM* baG& GaV 
XaV <t hoM* <t dIV <Tc f}G& 

 
169.  Chớ sống riêng lẻ 

170.  EIpN id JoN* zoM& ma& 
woG wa& JoN* zoM* EHN. 

 
170.  Ăn nên làm ra nhờ hồng 

phúc mồ mả tổ tiên. Chỗ 

đất mình ở, chỗ nhà mình 

nằm. 

171.  Ex <oM* Z}G AhN cVaG eHG.  
171.  Hươu khỏe không bằng 

hổ ốm 

172.  xoG& [C* na, xoG& Ka H>*  
172.  Lợp lá cọ tuy mỏng 

nhưng không dột, lợp 

gianh mà mỏng thì là dột. 

173.  HaJ [c* saM* Ka, na [c* 
saM* [C**, [k* [c* LuG  [c* ta 

 
173.  Tấm lá gianh, lá cọ là để 

che nắng che mưa, bên 

ngoại tuy nghèo khó cũng 

sinh thành nên mẹ mình. 

174.  koJ* EIpN cVaN [c* Ep* iM yp*, yd* 
EIhd  TaV* [c* EP* iM AjN 

 
174.  Làm quan cần có dân 

175.  daN& iM EJG, EMG iM TaV*  
175.  Có núi đá thì có sơn 

dương, bản mường phải 

có người đứng đầu 

176.  yc& dIV taJ miN ATG tuM*  
176.  Một con gà chết thối cả 

lồng úm (một con sâu 

làm rầu nồi canh) 

177.  yc& cuM yc& LaJ baJ, <t iN* taJ 
<t AN  Ma pod. 
 
 

 
177.  Thiên hạ nhân thiên hạ 

tài. 
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178.  yc& Eba& ctac EIzN Eba& uH* 
uS* Eba& x}G& oaJ [c* Eba& EM 

 
178.  Gà không gáy sao chồn 

biết 

Không có lửa làm sao có khói. 

179.  yc& c>G tuM* S}c k>G& UH tod 
ta. 

 
179.  Gà cùng một mẹ chớ hoài 

đá nhau. 

180.  yc& TUc [P xIG k$  
180. Gà tức nhau tiếng gáy 

181.  yc& id Ep* <kN, q id Ep&  EsG*  
181.  Gà đẹp bởi bộ lông, 

người đẹp bởi quần áo. 

182.  yc& [c* HIV x>N [c* HaJ*  
182.  Rào dậu không chắc 

chắn, gà nào chẳng có 

tính hư. 

183.  n}G* duG* Eba* hac [Z 
n}G [t Eba& hac <cN&  

 
183.  Ngồi thúng chẳng tự nhấc 

Ngồi gốc cây chẳng tự nhổ 

184. SoG* uf* dIV HIV uf* Q  
184.  Có khôn ngoan cũng chỉ 

một mình (một cây làm 

chẳng nên non) 

185.  CaN Eba& ekG xaJ Eba& h}d  
185.  Cân có cứng thì dây mới 

thắt (Người đứng đầu 

phải giỏi dang cứng cỏi 

mới điều hành được cấp 

dưới) 

186.  <Cc Eba& An paJ Ab Eba& x$&  
186.  Gốc chưa rung mà cành lá 

đã động (Trong nhà chưa tỏ 

ngoài ngõ đã tường) 

187.  yV* EIX& laJ, ebG& baJ EIX& NoJ*  
187.  Đống lại thì thấy nhiều, 

chia ra thì ít 

188. u j& EIX& [k*, paJ* EIX& h}G*  
188.  Ở lại thì nghèo cái gì 

cũng thiếu. 

Chuyển đi lắm thứ cần mang  

189.  vIc Eba& hod yF mod Za d}G. 
ik* d}G tuN Eba& BaN Za soJ* h& 
Ela* NoJ* Eba& boc Za EM. 
 

 
189.  Việc không khiến, không 

mời đừng mó vào 
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190.  HaJ* Eba& HaJ* Xud iX, id Eba& id 
Xud  s>*. 

 
190.  Không ai giàu ba họ, 

không khó ba đời. 

191.  tiN [m* [p& oaG&, (wiM* duG* puG* AxG).  
191.  Đá thúng, đụng nia. 

192.  tiN h> pa xa NaN h> nac 
(nad Pa*  Ah& Ex c>) 

 
192.  Giật dây động rừng 

193.  <sM ZiG Za <sM JaM GaJ 
<SM& SaJ Za <SM& JaM {k* 

 
193.  Nói xấu đàn bà đừng nói 

ban ngày; nói xấu đàn ông 

đừng nói ban đêm. 

194.  <nc iM uh, un iM pic  
194.  Tai vách mạch rừng 

195. Ela* iM ja, pa iM G>N*  
195.  Sợ rượu có độc, nên khi 

tiếp khách chủ nhà phải 

uống trước hoặc cùng 

uống. 

196.  uc* Eba& ZoG* [c* ha& [Z coJ&  
196.  Mình tự khen lấy mình là 

giỏi trước sau sẽ dẫn đến 

thất bại 

197. LiN* Eba& iM dub oub JoG Ad [c* yd*.  
197.  Lưỡi không xương, nhiều 

đường lắt léo. 

198. oub piN* ca B}c, P}c ca biG.  
198.  Nói lá mặt lá trái 

199.  Oub faJ& {g& {h& faJ& eJG  
199.  Suy nghĩ trước khi nói 

200.  oub yd* EIL* va* L}c, m}c ciN EIL* 
va*  esb. 

 
200.  Nói cho được là mình 

khôn, thích ăn cho là 

ngon 

201.  koG pa* poN* pa*.  
201.  Của bờ đắp bờ 

202.  ip* oaJ* Ah*, ip* AP* xvid   
202.  Anh trai thì cho, chị dâu 

thì không 

203.  Fa* xIG* Eba& paN yF huG& 
oiN xaV yc Eba& paN yT h>M baN* 

 
203.  Đèn tỏ hơn trăng, lấy 

được vợ gần vẫn hơn 

204.  EH id yV* Efa* ta* 
EH HaJ* ka& EM yc 

 
204.  Thuyền tốt để bến ta 

dùng 

Thiếu nữ hư gả xa cho khuất 

mắt 
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205.  F$ EH yV* laJ ta* 
Ma& Eka* yV* laJ EMG 

 
205.  Đóng thuyền đặt nhiều bến, 

gả con gái xa làm thông gia 

nhiều mường. 

206. <GM pa caG b>c, <GM k>c caG 
B}G. 

 
206.  Lấy vợ, lấy chồng cùng 

bản, cùng mường. 

207.  p> KVaM yd& [h&, p> [h& yd& yk.  
207.  Gửi lời thì nói, gửi gói thì 

mở. 

208.  Eba& edd EIL* Va* Z}G ES*a 
Eba& Ewa& EIL* Va* Z}G xaV. 

 
208.  Trời âm u tưởng còn 

sớm, còn duyên tưởng 

còn trẻ. 

209.  q jac ep* q SaJ, KVaJ jac ep* 
KVaJ  Ux&,  

 
209.  Họ ít người muốn sinh nở 

con trai, trâu làm giống 

lấy trâu cái. 

210.  t}G* KUN EIpN <t #zN, t}G* EIGN 
EIpN <t  ECa* 

 
210.  Ban ngày như con chồn 

Ban đêm như cú mèo. 

211.  [t& bac Ix KVaJ, [t& BaJ Ix AP*  
211.  Đánh bạc gia đình sẽ tan 

nát .  

212.  koG H}c Eoa [t& eGG koG eFG 
Eoa  [t& IG*. 

 
212.  Của ít lòng nhiều 

213.  Ex ELa um s}G epG koc  
213.  Mất bò mới lo làm 

chuồng 

214. <t ciN {H ka na* 
<t ciN za* ka l}G. 

 
214.  Lệ mo: Con ăn cám lấy 

đùi vai, con ăn cỏ lấy đùi 

sau. 

215. #jd Fuc yd* uj* id 
#jd Fuc if yd* uj* JUN AwG Ewa*. 

 
215.  Gây phúc được hưởng 

phúc lộc. Nhớ công ơn tổ 

tiên được ông bà chia tuổi 

cho. 

216.  yh* #tM ta Eba& H}G Na AhJ& Q.  
216.  Nương đầy đồi không 

bằng ruộng một thửa. 

217.  yh* CuG fa, Na CuG LaN*  
217.  Ruộng nương bị đồi núi 

vách đá chắn. 
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218. CV}G EILc EIX* NoG, CV}G ToG 
eLG*. 

 
218.  Mặt trời có vầng đen xung 

quanh thì mưa, có vầng đỏ 

như đồng thì hạn. 

219.  id noc doc c>G  
219.  Nhìn bề ngoài thì bảnh 

bao, tâm hồn bên trong 

thì xấu xa. 

220.  uj* yc EIpN <tN L>* 
X}d Eka* Ak* EIpN <cd H>* Na 

 
220.  Trông xa như dải lụa đào, 

đến gần như cây cọc rào. 

221. H}c EIpN doG, coG EIpN HuM*.  
221.  Thương mến nhau thì 

thành thông gia một nhà. 

222. ouM* EIpN <dG, <pG EIpN Ela&  
222.  Yêu quí nhau thành rừng 

đại ngàn, ghét bỏ nhau 

thành rừng lau chít che 

vè. 

223.  q uH* Ewa* Ela* uH* sUd.  
223.  Người đến tuổi thì già, 

rượu có ngày cũng phải 

phai nhạt theo năm tháng 

224.  yk pac Fa* Eba& oa* pac sob  
224.  Có sấm là có mưa, cỏ 

mọc đầy nương 

225.  id ec& ta Eba& Ma ec& ekV*  
225.  Thấy đẹp nhưng không 

ăn được 

226. haG Eta& CoG JaN Eba& JaN, haG 
FaN  CoG <pG& Eba& <pG&. 

 
226.  Ý mỉa mai người chậm 

thay đổi (Ví vào đuôi con 

r a, con ho ng) 

227.  yp yh& Za p> ma, yp Na za p> 
diG&  NoJ*. 

 
227.  Đi nương không mang 

theo chó, đi ruộng không 

mang theo trẻ nhỏ 

228. <t Eta& Eba& hoN& iM <kN.  
228.  Mỉa mai người lười biếng 

(  a không bao giờ m c 

lông) 

229.  <t up xlac iM h>.  
229.  Cua mọc đầu (có sự thay 

đổi) 

230.  Ab id <TM Ab kad.  
230.  Lá lành dùm lá rách. 

231.  EIPd yx& yc& F}c.  
231.  Vịt đẻ gà ấp 
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232.  yh* iM EbN, EHN im UM*.  
232.  Làm ruộng, nương, dựng 

nhà cửa có ngày, có tháng 

233.  hib Ad KoG M$.  
233.  Dân tộc nào cũng có tập 

quán đặc trưng riêng. 

234.  Eba& iM Eka& jac uH* [c* Eba& uH*  
Eba& iM uS* jac BoN [c* Eba& uH* BoN. 

 
234.  Không tiền, không gạo thì 

bạn làm sao được, không 

bạn tình thì yêu ai. 

235.  [k* EIpN iw&, Eba& iM EIpN Sa*.  
235.  Nghèo thì thành người 

kẹt sỉ, không suy nghĩ 

được trước sau. 

236.  o$ HaJ* caG k>G S}c p>G* Ax q 
Ad. 

 
236.  Cái rủi ro lơ lửng trên 

không, không biết rơi vào 

nhà nào. 

237.  ik* <nc <Tc Ax h> q Ad Eba& uH*  
237.  Cứt chim rơi vào đầu ai 

không biết trước. 

238.  Eba& iM eh EIX& pa Eka* <Bc Eba& iM 
na* EIX&  <nc Eka* Ak*. 

 
238.  Không có chài thì cá vào 

gần bờ, không có nỏ thì 

chim đến gần 

239. EIhN na* un EIL* EIhN na* yc&  
239.  Có mặt chuột là thấy mặt 

sóc (Tình bạn th y 

chung) 

240.  mid Eba& Eka* TaJ* Esa* Eba& <NG.  
240.  Dao không sắc tại chủ 

sức yếu. 

241.  oiM* As* hac jac As taJ.  
241.  Lúc no thì phát nôn ra, 

lúc đói muốn chết đi 

được. 

242.  ciN {C n}G Eba& p}G {C EN*  
242.  Ăn được miếng da, bảo 

cho là được ăn cả con. 

243.  tiN Eba& Z}G Sa ta Eba& Z}G huG*.  
243.  Tuổi già thì chậm chân 

mắt kém. 

244.  LiG Eba& hoN& <Tc yM*.  
244.  Khỉ không bao giờ bị ngã 

cây. 

245. eMV Eba& hoN& <Tc haJ.  
245.  Mèo không bao giờ ngã 

ngửa 
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246. Ux* maN FaN Esa*.  
246.  Ông mối được người con 

gái ông đến làm mối yêu 

thành vợ chồng. 

247.  EIjd Fuc yd* Eba& caJ  
247.  Gây phúc được hưởng 

phúc 

248.  q ElG EpG mac <xM*.  
248.  Người gầy yếu thì thèm 

quả chua. 

249.  Ih* {N* AX* Ab boN.  
249.  Đổ nước vào lá khoai. 

250.  Ux xaN Eba& paN KVaM EVa*  
250.  Viết thư tay không bằng 

gặp trực tiếp. 

251.  H}c [t& pac, Eba& H}c fac KVaM.  
251.  Khi có mâu thuẫn nếu 

hòa giải làm lành thì gặp 

nhau nói lại nếu không 

hòa giải được thì gửi lời 

trách móc nhau. 

252.  CiN* kV$ ha <Kb EIKb.  
252.  Việc người khác thì mình 

không nên xía vào. 

253.  SoN* AP* EIX& SoN* em* NaJ. SoN* 
KVaJ *  EIX& SoN* em* <tN eCG* 

 
253.  Chọn vợ kén tông, chọn 

trâu xem khoáy 

254.  #jd EHN Eba& uH* F$ loG* 
Eoa NoG* Eba& uH* ka* NaG 

 
254.  Làm nhà thì kiêng đóng 

thuyền, một năm không 

được dựng vợ gả chồng 

cho hai người 

255. s>b uG EIX& na* baN, s>b uFaN EIX& 
na*  ehV&. 

 
255.  Đi đường gặp rắn thì 

may, gặp hoẵng thì điềm 

chẳng lành. 

256.  HaJ [c* f> IM, ta Io [c* uS* Eca&.  
256.  Tốt xấu cũng là nghĩa vợ 

chồng, dù nhọ nhem cũng 

nghĩa cũ tình xưa. 

257.  sUd [c* Ela*, Ewa* [c* f> IM  
257.  Nhạt cũng rượu, già cũng 

nghĩa vợ chồng 
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258.  Fid As coN Z}G eKN. Fid As 
l}G  eFN #hG*. 

 
258.  Mất lòng trước còn hơn 

được lòng sau. 

259.  EIn* ip* LuG paN Fa* EIn* ip* pa* paN 
ewN. 

 
259.  Nể anh, chị bên vợ, 

chồng như nể ngọc hoàng 

thượng đế. 

260.  uS* Ad hac ta M$, la Ad hac UM 
M$. 

 
260.  Yêu thương nhau nên vợ 

nên chồng là do duyên 

số. 

261. LiN* Eba& taG LaJ yd*.  
261.  Việc người nào người ấy 

nói không nói thay được. 

262.  um Sud ma {z*  
262.  Lợn dúi, chó đạp (L  

Thông cướp công Thạch 

sanh) 

263.  AGN eSN koG eh& Esa*, Eka* Ela* 
koG  m>N EHN. 

 
263.  Tiền của không ai biết 

được, cơm rượu là thứ 

vui cửa vui nhà. 

264.  <oG* [c* n}G xl}G UM [c* SiN*.  
264.  Mu bàn tay, lòng bàn tay 

cứa bên nào cũng đau. 

265.  ha huG* s}G& s>b Fa, ha Ma s}G& 
s>b  uS*. 

 
265.  Ngủ suốt đêm gần sáng 

mới tìm thấy chăn,  

Sắp về rồi mới tìm thấy người 

mình thương 

266.  yp yh* l> Ma, yp Na l> EIMd.  
266.  Đi nương được củi đốt, đi 

làm ruộng hết củi đun. 

267.  h}G* yX Eba& <od <cN*  
267.  Bẫy đó cá không bịt 

miệng ra. 

268.  EFG Eka* <pG&  
268.  Rạ ngấu thì lúa đẻ nhánh 

269.  za* Ena* Eka* ekV  
269.  Cỏ nẫu thì lúa xanh rì  
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270.  Ex <Lc <kN ma.  
270.  Hổ vặt lông chó (Ý chê 

người làm cỏ vun  ới cây 

tr ng làm  u, qua loa cho 

 ong chuyện) 

271.  doG Ak& ciN ecG yC, doG yc 
ciN  ecG yc&. 

 
271.  Thông gia ở gần thì được 

ăn rau, rêu, thông gia ở 

xa năm thì bảy họa mới 

có dịp thăm nhau. 

272.  Xud s>* yM* yd* s>* q  
272.  Một đời người một rừng 

cây, 

273.  um bac HoG* Ad EIL* yp, KV$ yF 
Ad  EIL* gV}c. 

 
273.  Nghe tiếng giết mổ đâu là 

đi, thấy khói lửa đâu là 

đến ăn chực. 

274.  yd* La* Ix daJ.  
274.  Của thiên trả địa. 

275.  naV ekV id ca*, naV csa* id 
F}c. 

 
275.  Rét thường thì tốt mạ, rét 

sương muối tốt rau. 

276.  yd* <nc Za biN Ix na* yd* Pa*  Za 
biN  Ix <KM. 

 
276.  Được chim đừng hỏng 

nỏ, được dao đừng hỏng 

lưỡi 

277.  EIMd <dG #L* AwG Ela&,  EIMd Ewa*  #L* 
AwG  EHa AwG Ha. 

 
277.  Hết rừng già là rừng non, 

hết người gìa đến cháu 

con kế thừa. 

278.  JaM Ad mac uc* s}G& EIpN noN, 
xaJ  BoN s}G& VaG Ix EIO* 

 
278.  Khi nào quả xấu có giòi 

thì con quý mới xa được 

mẹ. 

279.  Eba& ciN [c* EIMd, Eba& EIOd [c* <MM*  
279.  Không ăn cũng hết, không 

làm cũng xong (  n i  ức 

mạnh c a t p th ) 

280.  Eba& ciN EIX& xId, cId EIX& J>M.  
280.  Không ăn thì thiệt, giận 

thì mất phần. 
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281.  paN ma kad coG&.  
281.  Như chó đứt xích 

282.  it ma Eba& Z}G ha Esa*  
282.  Đánh chó không nể chủ 

283.  va* JoG ooJ& ma yp ka*  
283.  Nói như lừa chó đi thịt. 

284.  LoJ uG Eka* yX.  
284.  Lừa rắn vào hom giỏ 

285.  uf* Ewa* Eba& ja n>c, soM p>c Eba& 
la  uG. 

 
285.  Người già không chữa 

bệnh điếc, đống mối có 

rắn đến trú ngụ 

286.  eHG EM luc, dub EM ma.  
286.  Sức lực để cho trẻ, xương 

xẩu để cho chó gặm. 

287.  hoG& h>J& KaG* iM Am* yl KVaJ.  
287.  Khe suối cạn có ngày trôi 

trâu. 

288.  toG* Lud c[t {t&.  
288.  Vấp ngã phải cọc thấp (Ý 

n i ch  quan khinh 

thường đối tượng) 

289.  yX xaN duG ATG toG, yX toG& 
 coG it duG& 

 
289.  Thợ đan lát thường không 

có đồ đựng, Thợ làm 

trống, khi có việc không 

có trống đánh mà dùng 

thúng thay trống 

290.  q L}c ta toG& xa&, q Sa* ta 
toG&  hiG* toG* TIN 

 
290.  Làm người phấn đấu 

trông lên, không nên 

trông xuống 
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KVaM K{b ux& diG* NoJ* 

EbN APN ^, EbN PaN ^  

EbN Xa Tuc ecG Ela* 

EbN Xa Eta* {d Na 

EbN KiV KVa {d yh* 

yc& NoJ* saG* EIDd F}c 

<nc B}c saG* xaN H}G M$ uj&. 

em* uc& saG* EIOd SaN 

<t FaN saG* na* ehV. 

<t eMV saG P}d un 

<t uG saG* f$* Esc 

em* Egc saG* [K LaJ 

kUN ciN GaJ baN* [b&. 

AP* Am& kUN EHN <HG 

if <FG S}b na* taG* 

em* baG& S}b h> yd 

eMG yj S}b haG [C*. 

<tN EIoN*, <tN EIoN*, 

 

ĐỒNG GIAO DỖ TRẺ NHỎ 

Trăng tròn trò,Trăng trục trục 

Trăng cầm chống đua rượu 

Trăng cầm gậy cấy mùa 

Trăng quơ qua lên nương 

Gà nhép khéo hái rau 

Chim Cuốc khéo đan tổ đẻ 

trứng 

* 

Con nhện khéo giăng tơ 

Con hoẵng khéo nhăn mặt 

Con Mèo khéo bắt chuột 

Con rắn khéo bện thừng 

Con Rồng khéo xăm hoa lên 

cổ 

Lên ăn cơm xóm Mỏ 

Dâu mới lên nhà chồng 

Ma cà rồng đậu cửa sổ 

Chồn bay đậu cầu thang.  

Con Ong làm tổ mái gianh 
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Ah& KVaJ NoJ* Ef Na 

HUJ.  EIX& zaG* 

saG* EIX& yp 

Ef yw yh& Na ciN Eka* 

Ah* Esa* yd* ciN eHG 

io* Ad poM uc kuM& 

io* Ad buG uc <Wc 

HaM X}d Eka* 

Ela* X}d ooc 

Esa* boc Za LUM 

iM uh EIX& F}G 

iM d}G EIX& Us& 

saG* Ef EIX& yV* 

SaG* yh& EIX& joM 

Eba& EIX&: 

ekG* uf BaN Na 

ka BaN yh& 

hUJ! hUJ! 

uf& etG& etM* ooc Ux yT 

iV v$ AjG* 

uj& EMG MuN, ewG&s HVa BiG 

                  EMG MuN UM* 17 EbN 02 ip 2012 

 

T   CHO NGH  ĐI B A 

 

 

Vi   thì bước 

Khéo thì đi 

Cày bừa ruộng cấy lúa 

Cho chủ được mùa 

San cho phẳng  

Lỗi trái thì dịch vào 

Lỗi phải thì dịch ra 

Chủ bảo chớ quên 

Có tai thì nghe  

Có mũi thì nhớ 

Khéo bừa thì để 

Khéo đi thì dành 

Không thì: 

Chân trước nhờ  

người làm ruộng 

Chân sau nhờ người làm nương. 

 Vi! Vi! 

 


