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Người Bảo vệ rừng - Mười năm nhiều đêm không ngủ yên 
 

Ai có dịp về thăm Tương Dương trên tuyến đường 7 ở km 130, bước vào địa 

phận xã Tam Đình – huyện Tương Dương có lẽ đều không khỏi ngạc nhiên và 

trầm trồ khen ngợi : “Ồ Rừng săng lẻ đẹp quá ”, nằm ngay trên dọc đường quốc 

lộ 7 trải dài hơn  2 km với tổng số diện tích là: 300 hecta theo người bảo vệ 

rừng nói vậy, là khu rừng độc nhất vô nhị, còn giữ được vẻ nguyên sinh với 

thảm thực vật  đa dạng và có tới trên 80% là cây săng lẻ. Sáu năm trở lại thăm 

khu rừng, tôi thấy khu rừng săng lẻ vẫn đẹp, huyền ảo, thần bí gợi trong tôi gì 

đó linh thiêng ở khu rừng cổ thụ này. Tôi hỏi một bà cụ trong bản: Thưa bà, 

người bảo vệ rừng bây giờ là ai? Bà nói ngay là: Ông Nghĩa,  là ông: Vi Chính 

Nghĩa,  tôi hỏi lại? Vâng, bà trả lời. Tôi tìm gặp lại được người bảo vệ rừng 

cách đây 6 năm mà tôi đã gặp và đã từng quen biết. Hai ông gìa gặp nhau chào 

hỏi thắm thiết. Ừ nhỉ ! Mới đây đã là 6 năm trôi qua rồi ông nhỉ? Ông trả lời 

đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh quá. Ở tuổi 80, ông vẫn khoẻ và tỉnh táo như 

xưa.  

Tôi cũng xin được nói để bạn đọc biết thêm về ông. Ông Vi Chính Nghĩa 

nguyên là: Bí thư huyện uỷ huyện Tương Dương – Nguyên Phó trưởng ban Dân 

tộc miền núi tỉnh Nghệ An - đã nghỉ hưu. Tôi hỏi tiếp : ông vẫn là người chủ 

rừng? Làm gì phải, tôi chỉ là người được thuê bảo vệ rừng cho hạt kiểm lâm 

huyện, mỗi năm được trả công có gần 3 triệu bạc thôi mà và ông cười. Tôi hỏi 

tiếp: Vì sao ông lại say sưa trong việc trông coi khu rừng này? Vì tôi nghĩ rằng 

lương hưu của một phó ban cấp tỉnh không sợ mất do mưa hay nắng , thì hai 

ông bà cũng đủ trang trải cuộc sống hàng ngày rồi, chưa dám nói là giàu, nhưng 

cũng vào loại thu nhập khá, so với mức sống của người dân miền núi huyện 

Tương Dương hiện nay. Ông lại cười và nói với tôi: Có gì đâu anh, vì tôi yêu 

rừng, từ nhỏ tôi đã sống với rừng, lớn lên đi làm cách mạng, qua hai cuộc kháng 

chiến tôi cũng sống với rừng, nhờ rừng che chở mà sống, như có nhà văn, nhà 

thơ nào đó đã viết về rừng: Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù mà, rừng cho ta 
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nhiều cái lắm, Rừng vàng biển bạc mà, nếu ta biết bảo vệ nó. Đối với tôi rừng là 

quý giá, rừng là linh thiêng, và tôi nghĩ phải làm việc gì đó cho rừng, anh cũng 

thấy đấy cách đây 3,4 chục năm về trước, rừng tự nhiên Tương Dương nhiều 

lắm, nhiều loại gỗ, động thực vật quí hiếm, ấy thế mà hôm nay sắp cạn kiệt rồi, 

vì nhiều lí do mưu sinh. Thế là tôi quyết định xung phong làm người bảo vệ khu 

rừng này, để con cháu làm theo, không ai bắt buộc tôi cả. Tôi hỏi tiếp ông: Ông 

làm người bảo vệ rừng được mấy năm rồi ? - Được  trên 10 năm rồi, ông trả lời. 

Tôi lại hỏi ông: Công việc hàng ngày của ông trong việc bảo vệ rừng ông làm 

như thế nào ? Ông nói : Tuỳ từng ngày, không thể nhất nhất được, thường ngày 

thì ăn sáng xong khoảng 8 giờ sáng là tôi thắt bao dao vào lưng là bắt đầu vào 

rừng xem có hiện tượng nào đáng nghi vấn của kẻ trộm vào chặt phá rừng 

không. Vì khu rừng rộng, tôi đăng kí bảo vệ khoảng 100 hecta, sức có hạn nên 

cũng có ngày nghi ở nhà không đi rừng, chỉ đi nắm tình hình trong bản  làng 

xem có xôn xao gì về tình hình rừng khôn ?. Có ai đi chặt gỗ không?  Nếu chặt 

thì chặt ở đâu? .V.v… Nhiều đêm ngủ giật thột như nghe có người chặt gỗ, hay 

như nghe có cây gỗ đổ sầm, bật ngủ dậy giữa tỉnh, giữa mơ, thì thấy không 

chuyện gì, thế lại một đêm mất ngủ.  

Hơn 10  năm làm người bảo vệ rừng, nhiều đêm ngủ không yên là vậy. Suốt 

thời gian bác làm người bảo vệ  rừng đã có bao nhiêu lần bị kẻ xấu vào trộm gỗ 

trong rừng? Bác nói : Vài lần, ít thôi và giải quyết ổn thoả, chủ yếu giáo dục cho 

con cháu hiểu thêm về rừng và bảo vệ rừng. Tôi lại hỏi bác: Bác có điều mong 

gì về rừng để  nhắn nhủ lớp con cháu hôm nay? Tôi chỉ mong  mọi người cùng 

cố gắng bảo vệ rừng và trồng rừng thì rừng ở Tương Dương sẽ chóng phục hồi 

thôi, vì Tương Dương là miền khí hậu nhiệt đới, cây cối phát triển rất nhanh. 

Đảng – Chính phủ đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ về việc trồng rừng và 

bảo vệ rừng, không có lí do gì mà ta không làm được, tôi cũng mong khu rừng 

săng lẻ này luôn được bảo tồn và  mở rộng diện tích phát triển xanh tươi, tạo ra 

môi trường không khí trong lành, góp phần vào giảm thiểu khí nhà kính, hạn 

chế quả đất nóng lên, hạn chế băng tan - nước biển dâng .v.v… là một công việc 
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mà toàn thế giới đang góp sức thực hiện bằng mọi biện pháp có thể được. Tôi 

hỏi bác: Đến khi nào thì bác thôi làm người bảo vệ  rừng? Bác trả lời ngay : Tôi 

nghỉ rồi, vì họ chưa biết thôi,  mới nghỉ mà vì tuổi cao sức yếu rồi,  tám mươi 

tuổi rồi còn gì. Nghỉ thôi để con cháu nó làm.     

Tạm biệt bác, tôi kính phục bác vì suốt cuộc đời, bác sống, đã làm việc, đã cống 

hiến cho đất nước , cho nhân dân và cho xã hội. 

 

Tương Dương mùa xuân 2012 

Kha Văn Hợi 

Xã Tam Thái – Huyện Tương Dương – Nghệ An 
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Q  MoJ pa  xib ip laJ KUN [B NoN  l}c 
( kIN x}b KVaM ewG ) 

Yp im ijb ma jaM HVIN* EtG EjG yp x}b TaG #lc <x #sd hod diN xa* taM 
DiG – HVIN* EtG EjG,  [b koJ Gac* zIN #hN uP pa ym* LaN* Ewa  ec  Us #od 
va& ‘ ym iM <kN q  iM n>d NoN uj #tG TaG #lc <x& #sd ( 7 ) ZaV xoG  l}c&, cVaG  

300 ehc ta  [c  #w * va& pa LaN* iN* iM  <md bo iM xoG uxd TaG <x 7 uj idN VId 
naM  <hc& ip F*a koJ taV Ma jaM uP pa LaN* x*a taM  DiG koJ #hN ym* toc 
Z}G id UK Eca Eka& c>G pa LaN* IN* q #jN xoJ xoJ  jaN& ja&N  UK  iM if UK uP pa 
<dG c}M  ilG wIG koJ g}M  uP pa C}M s}G Z}G hod UM*  iN* koJ& waM pa& Ewa& UnG 
n}M baN [x waM pa&:  uf& Yf emN& q MoJ uP  pa La*N UM* iN* ? pa& tob KVaM: uLG GI*&   
baN* c>G  WiG* - koJ waM LaJ* pa&:  uLG iv siG&  IG*  h}N* na ? emN& eLV* pa& va& 
h}N*  koJ xoc [P* uLG  IG*  xoG oaJ& NoG * Ew&a  ec  <cb [P*  c}N YhG UM* PoM* 
c}N waM kaV oaV YTG m>&N hoM  [B [t& YL Ma UMG koJ& va& yl& <hc ip Fa* 
eL*V emN& [b  uLG - uLG va& emN& et UM* #GN caJ [B uh* va&-& uLG  IG*  ip  iN*  yd& 
(80) - epd xib ip  MoJ  Yx  q  Z}G  #hN ekV  h}N UK Ym& coN ub  pac& z}G  
tiG* taV& koJ& [c& [x  va&  Yh& ip NoG* uh* UtM  EM  uLG  IG*  uLG  iv  isG& IG*  Da*  
UTG #od& ib& Uw HVIN*  uoVJ*  HVIN  * EtG  EjG Yx #d& [f&   baN AjN <tc*  tiG* #G* oaN 
- ko&J  waM: uLG Z}G #d Esa  UP pa LaN* hod&  UM*  iN* ? LuG Va:*  [B emN&  koJ&  
is* emN& q  MoJ pa  Yh& CIM*  AlM HVIN*, la& ip EpN& is kUN <cG Yh [t&: xaM tIV  
UnG – koJ s}G& waM uLG: #pN enV Yl uLG s}G wic MoJ uP MoJ pa ? ElG UhV 
koG uLG [c& uud ujG Yh& xoG uf Ewa eL*V ?. uLG s}G& h> uLG va& [b iM enV Yl [b iM 
Yf p}d uLG #od iV uLG IoV uP IoV pa et NoJ* uLG YL& eHG n}M uP n}M pa Ytb 
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UkN& yp #od ec&c MaG* [c& YZ uP pa es s}N& UK V}N Yw la& va&: pa es <B* <DJ* - pa 
ooM& p}d Yxc uP pa Yh& Eha laJ eNV - pa K}M - #P AGN Ma k}N va& EHa uH* Us s}M 
Eoa M}N <d&J n}M uLG uP pa emN UK koG hIM& ePG, #nN koJ& g}M va& faJ #od 
eNV YL Ah& uP pa UM* c}b id, oaJ& [c& #hN uP pa EHa ec&c in& xaM ix uS*c ip coN uP 
pa HVIN* EtG EjG Z}G #o& y*m* id x&}d ixG [c& #o& hod UM* iN* [b #HN iM eNV YL En& iV 
uf& q  xo&c cic ha mac fa& efc& #md iV il& jo h}N* koJ xo Eka& #od q MoJ uP 
pa Yh& had cIM* AlM HVIN* Bo iM Yf p}d koJ #od ca* -  koJ& s}G& waM : uLG 
#od q MoJ pa yd& ic& ip eLV* ? [c& yd& ixb& paJ  ip eLV* UTG UM* uLG yp MoJ pa 
eNV Yl ? uL va& [c& iM UM* yp UM* EXa EWG uL*c  eS*a Ma icN Eka ESa* eLV* kVaG* epd 
YS ESa* Yl& f}c& Pa* Yx eoV Yl& yp Ek&a pa MoJ iM q Ma L*}c ym* [B ba& iM xa* yp 
xoc va& [b #hN Xa* baV caV& xa xoc& soJ& va& [B iM eNV Yl Xa* ixb <md ixb 
xoG Ys xaJ Yl EM EHN - koJ& s}G& waM uLG: ic& ip MoJ pa iM* q Ma l}c& ic& Et& ? 
VaJ Uta& l}c no&J loc ULG Eoa JaV& ujc La siG&& laJ  UM * MoN l}c& NoN f}N  uj  
ib* oaM& iJN q b}c& ym* yh Yl va& f}N iJN yM* <LM * AhM ^ Ajd q uLc* F}G Yt 
EN [B ijN }oN Yl s}G uh*  ba& <t f}N doc& laJ UKN NoN [B l}c& ixb paJ ip fa* 
MoJ pa laJ UKN NoN Bo l}c& n}M #pN eNV h}N* - koJ s}G& waM UtM; uLG 
hod UM* Yl s}G Exa  #od q MoJ pa? Y koJ Exa eLo* yd& EpN& yp #H uh* doc&& 
koJ &s}G& waM uLG: #nV&  
 
yd& moG uLG moG eNV Yl EM uP pa iN* ? koJ moG ulc laN us& q Yf [c& Yh& iM 
Ys MoJ Eoa uP pa  iM* iM Ys upc ym* Yh& #o& YS  iN* daG  is&G uf* Da* iM #o& Yc #s& is&G  
exc EM MoJ ym* upc ym* #nV& EHa #od& yd& #o& yd& id ex* iM #o& UP pa kaJ yd& 
AGN yd& K}M - yd& <mJ ETG id  <kG ik& toG eLG - yd& za Yh& mac& idN hoN* 
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UkN& -  jaM* N}M* #p  UjG&& w>M& efN idN ….la emN vIc us q #tG efN diN daG 
ooc* ehG Uwc IhN*… 
 - saV uLG EM EhN koJ& icG& ufc uLG x>d YtJ q AfN& AdV Yh& ecc MaG* Yh& uP 
Yh& pa - usc& uLG l>N ekV #od <cd caN Yh& baN Yh EMG Yh& uboc& lc& Yh& 
boc& laN Yh& ulc& laN moJ exG.  

EtG EjG EbN 3 ip 2012 

Ka  v}N YHJ* 

baN* ulG* - xa* taM waJ& - HVIN* ETG EJG - itG iG* oaN 
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– cVaM Yp yt EtG EJG: Us s}M& Eoa <mJ UTG  XoG Yx& 
Tục ngữ đồng dao dân tộc Thái về bảo vệ môi trường 

      Dịch đối từ :                                  Giữ gìn lấy môi trường trong sạch 

Za yd* b}c& <TN va&N        --                    Đừng chặt ngọn ngọt 

Bo* #pN& laN <TN <XM                             Đừng  hạ ngọn chua                    

S}M #PN& <oM* uxd YtJ                                Kẻo  ốm đau suốt đời 

#pN enV Yl <m* za* up* EPa Eha s}G* x}G ULc* laN& ux* <tN& ux* q AhV YtJ caJ 

YtJ: za y d* b}c& <TN vaN& - [b #pN& laN <TN <XM. Eha YtJ ULc* YtJ laN& Yp 

Yl ca* uh* <TN vaN& <TN <XM eMN [c& ym* H}c* yCd* #pN uj c>G& pa <dG& <cG 

<cd& H}c* Goc* UHN ecM hoG ecM uhJ ecM N}M* l>G& <m* Za* up Epa* Eha hoG* 

va* hoG& Fa* etG* Fa* uPc* ma Yh* Eha uj* in Eha yp* va** YmJ* <TN vaN& <TN 

<XM uj* c>G& x>N& c>G& XoN emN* Ek*G uPc s}M emN koG* im Esa Eha* va* iN* 

eMN <TN <XM <TN vaN& T}G uj* c>G& baN* >G& EmG eMN koG& fa* Ycd* uC YH yp* 

yt lad xa edN& yp ca* yd* icN& Ys Ejc* <XM Ejc* vaN& im <TN <XM <TN vaN& 

T}G uuj* caG& B BaN caG& EMG #od& <TN <F <t <hM* k}G* FA* K}G if& <TN <XM <TN 

vaN& T}G uj* ecM XoC*& ecM taG ecM H>J ecM hoG* uC YH q etV Xoc* etV 

taG aob* N}M* aob* yn <XN* <HM* UM* Fa* eDd* hoN* UM* fa* <fN& ha*… zaM #pN& 
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Do*c uhG* EhG baN* EmG zaM fa* Eoa* Xa* <lM #jN& xoJ xoJ …uX* q Yp co* 

isN* ekV uj* id& im ehG  

LU*c laN& baN* xoG YP [c* YH im h>& Ys& ElM* g}VM uPc* poG& Eoa YH Exa* Ytb 

uxG& YH #O YH id& baN* id& EmG ….x}b cVaM Yp Ewa* Yp ec x}G xoN& b}c& <TN 

vaN& laN <TN <XM emN #o Ba*b #o Ba*b la* #p Bab* xud YtJ ( emN* <oM* #pN& 

xud YtJ ) b}c& Ix& ym* <TN vaN& <TN <XM #od& YH baN* EmG Ix& <TN <f Yb& <HM, 

Ix& Doc* ym* id& c}b& Mac* ym* icN& #od Yh* N}M* ehG* <Kd <lG baN* EMG hoN* UKN 

la&J <oM laJ& #pN& ma #od YH ef&N idN& hoN* UHN N}M * #p* <tG uj }bc& Ucc* naM 

Ucc* iL ooc* #od YH N}M* #p  UzG* UKN efN idN iB* w>M* N}M* #od& YH 

q [B iim id&N uj  #tG #w& YjJ& 

daG #od enV Yl za Yh* M*ac id&ac hoN* Uk*N >G h}N* im Vid naM Eha 

#pN Ulc* #pN LaN& <KG n}M YtJ Ys iN* Yp ca* Y*h Us C}d* za yd** F}N Ix& ym*  uj 

uP uj Pa za yd* f}N Ix& ym* <TN Yx& Yb <HM ym* im Mac* <XM ym* im Mac* vaN& 

Yp [c US s}M& Yx upc* ym* YH #O * UC YH baN* EmG Eha yd* Yx& xoG uxd& YtJ. 

EdN 3 ip& 2012 
iv k}M umN 

baN* IXG iLb Xa* oIN HV*a HIVN* EtG EjG tiG* #G* oaN 
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Lời dịch  

Không được chặt cây quả ngọt  

Không được hạ cành cây quả chua 

Kẻo ốm đau suốt đời 

Vì sao có câu nhắn nhủ của các bậc tiền bối cho con cháu mai sau 

Chúng ta là đời con, đời cháu, thế hệ này tiếp thế hệ kia, ai ai cũng biết: 

Cây có quả  ngọt, cây có quả chua là các loai cây tự mọc ở rừng, tự mọc ở 

ven sông suối. 

Ông bà tổ tiên ta nói là cây trời sinh hay cây trời trồng là cây của trời cho 

mọi người và mọi người dưới trần gian phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ 

và hưởng lợi chung (Ở đây không nói đến cây ăn quả chua , ngọt của 

người trồng là cây có chủ). Cây có quả chua, quả ngọt nói ở đây là cây của 

tự nhiên là cây của trời trồng nó bao hàm nhiều ý nghĩa. Theo quan điểm 

tâm linh của tổ tiên người Thái cây trời cho, hay cây của trời là phải bảo 

vệ để cây trở thành cây cổ thụ đứng hiên ngang giữa bản giữa Mường để 

mọi người được hưởng chung mùa nào có quả đó, ăn vào thêm chất cho cơ 

thể sống được khoẻ, sống được lâu. Thứ hai nữa cây cao bóng cả là để phù 

hộ cho Bản, Mường được sống vui khoẻ thuận hoà, ăn nên làm ra .v.v…Vì 

thế ai cố tình chặt phá cây của trời ắt phải trả giá. nên mới có câu nhắn nhủ 

con cháu : … Chăm pến xút tơi, tức là đen đủi suốt đời, hay ốm đau suốt 

đời ….  

Nếu ta phân tích theo khía cạnh khoa học ngày nay, chúng ta cũng thấy 

rằng: một cây được gọi là cây cổ thụ ít nhất cũng có vài chục năm hay 

trăm năm tuổi mới đứng sừng sững trong rừng hay ven khe ven suối ven 

làng bản….Cây tạo ra bao nhiêu cái lợi cho con người như cho quả ăn, có 
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bóng trú mưa, nắng, cây tạo ra môi trường không khí trong lành giữ độ 

ẩm, giữ nước, tránh lũ lụt, xói mòn đất đá, nhiều cái lợi lắm. Do vậy việc 

bảo vệ cây ăn quả nói riêng và cây cối nói chung là một nhiệm vụ cấp bách  

để góp phần vào việc tăng lượng hoa quả ăn, tăng dinh dưỡng cơ thể con 

người, góp phần vào bảo vệ môi trường trong sạch, giảm thiểu sự nóng lên 

của quả đất, giảm băng tan và nước biển dâng…… 

Tháng 3 năm  2012 

Vi Khăm Mun 

Bản Xiềng Líp - xã Yên Hoà 

Huyện Tương Dương –  Nghệ An 
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Bảo vệ môi trường nước 

IkN x}b& VaM yT HaG YtG* IG* aoN: 

  2 – 1 -  iK Yx* {N* paN& h}M* ga* <f   --   Iả xuống nước như đẵn cành đa 

             #vN s}M& <t& Ys Yl [B uH*  --   Gặp điềm dữ lúc nào chẳng biết  

Q  --  Eha yh* EVa* Em N}M*: q Eha [C Uk <t x}d iXG bo* im N}M* la* bo* 

<KG yd* ym* To* Hoc* ta& f}c& naG ehV uhb taJ& [b* UKN yd* Eha SoG Eka ixb 

paJ& UM* s}G taJ& k}N va* SoG n}M* ix* Ha <h&c UM* la* taJ& {N* la* n}M* enV Yl {N* 

la* {N* <md& yM XoG Yx& [b* im iK uKN umN [m Yhc UsM Yl [b* im hVa& Asd& <D* 

HaJ* ...s}G emN* N}M* id.& 

 iW xoG:& -- EVa* Em iK eT iK q IK <t x}d& iXG [C Yhc& UsM im eT iv uTG iK 

<lG {N* UL va* <xc ivd& <lG {N* #Od& YH* N}M* Yhc& UsM [c* [b* yd* q ikN& yD #pN& fa 

Zad* oOc* #pN& enV {h* up EPa Eha S}G yd* x}G xoN& Ulc* laN& [b* yd* iK <lG N}M* 

Yp iK <lG N}M* la* eMN #PN& <XJ* #pN& Bab* 

iW xaM: -- f}N Ga* <f enV Yl s}G yd* c}M& Ewa ec EV*a ma ym* <f ym* yh 

ym* co Ba la* ym* EmG F*a Eoa <lG uPc* Yh* Yp q EmG ulM* <tN* Yx& Yb& uHG  

#od& <hM* #od& Ega ukM* k>M& Eoa baN* Eoa EmG Yp [c* YH ek*V Yh* h}N& #od& o$ 

Yl [c* Yh* yd* Yh* im im enV h$* Yp Yl f}N S}G #pN& <XJ* #pN& Bab* Hod* iit* 
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<LM* it* taJ& laJ& q z}G va* ym* if& [b* yd* f}N [b* yd* b}c yd*& laN Yp Ewa z}G 

Eva et*  

va*: Yp b}c&  EXa* ( if& ) t}c& Ix& Um - Yp Yl laN Exa t}&c }Ix& Pa* - Yp Ca 

ekG& eT* Exa** <cN* #tG EhN im enV h}N* cVaM Yp Ewa* X}G ma 

EVa* iT C}d* Ek*a Ewa ec* [c** x}G xoN& ULc* laN& Eha Yp [c* im Ys& uh* YbG moJ 

Eoa {N* Eoa up Pa <tN* <f <tN* yh Yh* yd* id& Yh* q icN& yd* id& Uc* Yh* ym* toc* 

hoc* ta& <hM* yh <hM* <f id& taV* oOc* <mJ UTG id& <N s}G yd* ekV h}N& id& utb 

toM& n}M #w& YjJ& Em Vic* baV* #V* <mJ UTG Id&. 

  2 -2   -- {N* #j&N pa& XoN            --      Nước mát trong cá tụ  

    {N* hoN* {N*  Yhc* pa& in&           ---    Nước nóng bẩn cá đi 

Iw Q : EVa* Em {N* #jN& Eha faJ* uh* n}M* #jN& in* emN* {N* Yx& xoG <md ym id&  

#jN& itN& #j&N UM uj q Eob q ciN& [c* id& uj x}d iXG up& pa uJ icN& [c* id& uj o$ N$* 

s}G eMN* n}M* id& enV Yl {N* s}G yd* #jN& la* {N* aO* faJ im <hM* ym* #o* uj <HM 

N}M* uj* #tG up #tG Pa  et* Zod* H>J ooc* s}G im {N* #jN& {N* [b* im iK eO iK q 

{N* [b* im x}d XiG taJ <lG N}M* N}M* [b* im hVa& Asd <Dc* HaJ* iN}M* bo* iM iK 

eO ik ukN .^.. o$ oa* s}G eMN {N* id& q ikN& [c* yd* up& pa& [o* m}c& uj uT* Atb ma #O 
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iW xoG& : N}M* Yhc N}M* hoN* la eMN N}M** H>J [b* im up im Pa Yl epN& 

loN* uj {N* ix* eh*G uj epN& edd ma NM* h>*J ouN hoN* UKN UtM Yx im iK  q iK <t 

x}d <t XIG  

im iK eO iK ukN* hoa& Asd <Dc* haJ* Eoa <lG Yx {N* .^.. q Eob q icN& yd* [c* 

#pN& #BG* #pN& fa Zad* oOc* up& &pa icN& yd* [c* taJ& Ul va* in& PaJ up iT UoN* o$ N*$ 

emN {N* YHc* UsM  Ewa ec YpG& coN [C* im cVaM x}G ma YH* Ulc* laN& Hod* 

YtJ caJ YtJ ma elV* DaG* isG& uf* co* EVa* #O [c* oOc* laJ& us* EtG isG& exc& 

Em Yh* Eha pc* Ym Yx it* id&N loN* idN& doc& YbG moJ Eoa up Pa Yh* id& 

Yh* im <TN* Y&x Yb& <HM Yh* <hM* baN* <hM* EMG LaJ* ma Ulc* laN& Yp [c* YH uH* 

YbG moJ US }sM& Eoa N}M* H>J N}M* HoG* [b* yd* #od YH* Ahc USM Yl Yh* q icN& q 

uJG*  [c* Yh* id& uj elV ma x}d XiG ujG [c* yh* yd* id up pa& [c* Yh* #O baN*& EmG #od  

ciN& [c* Yh* UKN Yh* YcN& tub toM& EKa n}M baN* EmG n}M #w& YjJ Em IVc* US* s}M& 

baV* #V* <mJ ETG yd* id&. 

EdN 3 ip& 2012 
iv k}M UMN 

Xa* IoN Hoa - EtG EjG - #G* aN 
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Lời dịch  

 

Tại sao tổ tiên ông bà ta lại có câu tục nhắn nhủ con cháu như một lời tiên 

tri đời này qua đời khác đến hôm nay. Trước hết ta hãy nói về nước. 

Không có nước người và mọi động thực vật trên trái đất không thể tồn tại 

và  kéo dài đến hôm nay. 

Hết nước là hết sự sống đó là một điều khẳng định. 

 Nước đó phải là nước như thế nào? Tổ tiên cha ông từ ngày xưa đã khẳng 

định là nước sạch, là nước trong suốt, không bẩn đục, không mùi hôi thối. 

Qua thực tiễn cuộc sống ông cha ta lấy câu không được ỉa xuống nước làm 

nước bẩn, vì phân người là loại chất bẩn đặc biệt vừa hôi thối vừa có vi 

trùng độc hại, đặc biệt đối với người có bệnh mà ỉa xuống sông suối càng 

nguy hiểm hơn cho người và động vật sử dụng nước bẩn đó. Ông cha ta ví 

ỉa xuống nước như đẵn cành đa. Vậy đẵn cành đa nguy hiểm như thế nào? 

Về tâm linh , tổ tiên ta coi cây đa là cây của trời, có hồn, đem xuống trồng 

trần gian để phù hộ cho người ở trần gian sống có phúc, lộc, sống lương 

thiện, làm ăn gặp nhiều may mắn …ngược lại hồn cây đa cũng sẵn sàng trị 

tội những người ngang bướng cố tình chặt phá cây đa hoặc cả khu rừng có 

cây đa cổ thụ đang sống. Người Thái cũng có quan niệm là  cây đa có ma 

nên ai chặt phá  cây đa sẽ bị ma trừng trị, nhẹ thì ốm đau, nặng thì đến 

chết. Vì thế tổ tiên ta có lời nhắn nhủ con cháu luôn nhớ để tránh những 

việc không nên làm như: ỉa xuống nước hoặc chặt phá cây đa… Mặt thứ 

hai cây đa cổ thụ đứng sừng sững hiên ngang tọa lạc trong rừng hay ven 

khe suối ven bản mường trong khuôn viên đền chùa tôn nghiêm và linh 

thiêng, che gió, che mưa, tạo bóng mát cho con người, tạo ra không khí 

trong lành góp phần vào bảo vệ môi trường trong sạch.  
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Vì thế tổ tiên ta mới có câu nhắn nhủ con cháu phải có ý thức giữ gìn vệ 

sinh và bảo vệ cây đa và trồng cây đa. Các con cháu phải biết và nhớ lời 

của tổ tiên để cuộc sống ta ngày được tốt đẹp hơn.  

Tháng 3 năm 2012 

Vi Khăm Mun 

Bản Xiềng Líp -  xã Yên Hoà 

Huyện Tương Dương – Nghệ An 
               

                                       

Ma  jaM  ux>N  c>c  ja  uP  mad Đến thăm vườn quốc gia  Pù Mát 

ZaM edd& hoN* <LM  #jN toG& taG          

gVa*G j}N o>& pa ym*ip Ym eH hVa 

ba& }sG EN& YwG s}N* up EMG EtG EjG 

us& boc& ym* ip Ym <SM baN 

<SM <oG cVaN us& q ekc& Eta&  

Ma Eka h>J& N}M* NoJ* Yx xoG #jN q 

Ip Ym Eta& uLM& Fa* #hN uhG& YTG EMG 

EMG EtG EjG uP pa id cVaG& 

P}N Yh& us& ban& eLV* <xG xa YbG MoJ… 

uP pa id [B iM q l}c& t}d& 

Đến thăm rừng thiên nhiên Quốc gia 

Pù mát 

Mùa hè nóng gió lùa qua cửa sổ 

Ve sầu kêu dưới tán cây xanh 

Tôi xin được kể về đất rừng Tương 

Dương 

Tỉnh Nghệ An đất nước 

Có nhiều thứ hoa thứ cây trong năm 

đua nở 

Vui đón chào cán bộ nhiều đoàn đến 

thăm 

Ở Tương Dương có nhiều khe, suối 

nước trong veo 

Có nhiều rừng núi trùng điệp phủ 

cây xanh 
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Eha moJ Eoa yd& ym* s}G koJ MoG 

l>G 

EHA upc& yl& #o& ym* Yl eld [B iM 

uP mad Yx uP loN& uP VaN up IHG uxM Exa& 

xaM uP iN* UK UnG ka CIG 

Eka s}G tIG& xaM uP id eT* et coN Ma l}G 

S}G yd& Yh& En& Za cVaN* il& 

Ucc& xI   yv* LIG* X}d* LIG* xiG laJ enV 

iM et Ex et EmJ caG& iLG ATG uG Eha 

hoM& 

xoG faJ ooM& TaG }N * uG eha ko K}M 

caG x}N iet* M #o& um cVaG 

xoG faJ Eha& n}*G  K}G* iM e&m saG* c}b* 

Yx G> iTG 

Yf Eka& p}d& Eka& ijG x}d* pa  

cIM* AlM fad& AGN tIV* laJ aoJ& [b taV 

Em EHN 

Là rừng của làng bản, của người dân 

Đồi núi đẹp không ai chặt phá 

Dân giữ được rừng mới giảm được 

lũ lụt to 

Mới giảm được xói mòn trôi lấp bản 

mường 

Có ba núi nỏ giống như chân kiềng 

Là Pù Mát, Pù Đón, Pù Vàn 

Nhà nước giao khoanh nuôi bảo vệ 

Với tên gọi Pù Mát du lịch thiên 

nhiên 

Có lắm khe, lắm suối lắm cá và 

rừng cổ thụ 

Có thác Kẽm điểm dừng chân lí thú 

Trên cây có bày khỉ, có vượn, có 

sóc, có chồn… 

Trong rừng sâu lắm hổ, lắm gấu, nai 

mang 

Có cả mẹ voi rừng, bò tót và mẹ xao 

la  

Nhiều thú hiếm quí còn ở rừng Pu 

Mát 

Cấm không ai được vào rừng săn 

bắt thú 
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t>G* noJ& UnG Eha caJ 

yp noJ& UnG Eha co& #hN eLV* 

ta xod& ex&V <md& noJ* <mG& [f t> EMG 

<mG& fo N}M* <mG& [f YTG pa 

MoJ ud idN ud Na K}N uxG h>J&  <cG 

Ek&a uj <tG& uxc& poM* EHG Eh& ElG EFG 

<CN EMG Eha UMN UWN P}N woJ& 

ijN [t& <cb Ikd& hoG* K}N etG En Na 

up pa ElM& itN V}G la& had 

Yt& N}M* et* exN ixG joG pa 

Us& jaN& N}M* EMG ulM& ewN da 

Us& mIG idN mIG Na EMG pIG ewN etG 

ewN etG yV* Yh& q Us s}M Eoa … 

Có cán bộ kiểm lâm bắt được phạt 

tiền triệu 

Hoặc xử tội tù không biết đường về 

quê 

Ven pù Mát nhìn thấy bản mường 

Ngắm đất đai, ngắm ruộng nước bờ 

cao thửa nhỏ 

Lúa chín vàng óng ánh khắp ruộng, 

khắp nương 

Đêm đêm nghe tiếng kêu ếch nhái 

Ngày nhìn xuống nước khe thấy cá 

lượn như sao 

Bao nhiêu rừng, sông suối thiên 

nhiên tạo hoá 

Bao nhiêu đất bằng, ruộng vườn do 

thiên nhiên ưu đãi 

 Cho bản làng ta được hưởng lợi 

trăm năm  

Toàn dân ta phải biết bảo vệ rừng 

mãi mãi về sau… 

EbN  xaM  ip  2012 
AgN v}N tVaN& 

Xa* taM iDG HVIN* etG ejG itG* #G* oaN 
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Rừng thiêng nghĩa địa - Đống căm pa héo 
 

Mỗi bản làng của người Thái ở Tây Nghệ An đều có nghĩa địa cùng đồng 

nghĩa với mỗi bản làng có một rừng thiêng cổ thụ. Người Thái quan niệm 

rằng: Người ở dưới trần gian là do người ở trên trời, được ông trời (pó 

then) cắt cử xuống đậu thai theo dòng họ - (sắp pu pấu mé bấu mé nàng). 

Người sống ở dưới trần gian lâu hay mau do ông trời định mệnh. Trước 

những năm 1950- 1960 của thế kỷ 20 về trước người Thái Nghệ An cũng 

như cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung đều sợ pa héo, coi pù pa héo 

là nơi hết sức linh thiêng vì cho là có  ma (phi héo) gác nếu ai đến mà làm 

phật ý sẽ bị trừng phạt nhẹ thì ốm đau, nặng thì phạt đến chết. Nên rừng pa 

héo tồn tại ở nhiều cây cổ thụ đời này qua đời khác.  

Ngày nay xã hội phát triển, nhận thức về ma quỷ cũng được xoá mờ dần 

và ý thức tâm linh, tôn kính, nhớ thương người thân quá cố đã được nâng 

cao, nhiều gia đình con cháu hằng năm tết đến, xuân sang, đến rừng nghĩa 

địa tảo mộ, thắp hương cho người thân quá cố, cầu phúc, cầu may, nhiều 

nhà đã xây mộ, lăng tẩm, trồng thêm cây .v.v…đó là những việc làm tốt, 

trước đây không làm cho là kiêng, sợ ma pa héo. Hiện nay nhiều bản làng 

đã có qui hoạch lại, mở rộng thêm diện tích, qui ước bảo vệ rừng pa 

héo…Tuy nhiên cũng còn ít cá nhân bất chấp qui ước làng bản, lén lút chặt 

gỗ nghĩa địa bán lấy tiên tiêu xài cần được lên án và xử lí.  

Theo tôi nghĩ: Nếu mọi tổ chức xã hội vào cuộc tuyên truyền chung để 

mọi người dân hiểu biết thêm về phong tục tập quán, ý thức tâm linh, 

tưởng nhớ đến người đã qua đời. Bản làng có qui chế bảo vệ và trồng thêm 

cây, phát bớt cây cỏ hàng năm, với khí hậu nhiệt đới ở Tây Nghệ An thì 

chục năm thôi chúng ta cũng có đến chục ngàn héc ta rừng cây cổ thụ.  
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Một phép tính đơn giản như ở huyện Tương Dương có: 200 bản x 5ha/ bản 

= 1000 hec, cả tỉnh, cả nước thì chúng ta có hàng vạn, chục vạn héc ta 

rừng  trở thành rừng cổ thụ nguyên sinh tươi tốt như trước, góp phần tạo ra 

không khí trong lành, góp phần giảm thieru hiệu ứng nhà kính, giảm nhiệt 

độ quả đất và nước biển dâng….  Thiết nghĩ khoản tiền đầu tư cho hàng 

chục vạn héc ta rừng này có lẽ rất ít so với các dự án trồng cây rừng, bảo 

vệ rừng nguyên sinh khác. 

Tháng  3 - 2012                                                                                                             

Kha Văn Hợi 

Xã Tam Thái – Huyện Tương Dương  - Tỉnh Nghệ An 
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<dG  {C  pa ehV& 
-   ( kIN x}b kVaM ewG )* 

uj Vid* naM x}b koJ& uh* yT Yl  baN LaG Yl eWG <f& iW* xa Yl [c& iM idN 
f}G q taJ Us& #d idN pa ehV& ( <dG pa ehV& - IG* ID *- IG* taG ) noJ& xa* ix ha& 
eh&c ta #o& ix* uSc Ul* va& hoJ ehc& ta emN IpG idN {c koG q VId* naM c>G 
baJ etM iN*& koJ va& Em <dG pa ehV& EMG Yp yT tiG #G* oaN  iM kVaM {g et 
Ym& ZaM Ma q uj efN diN iN* emN& uj ca& EMG F*a <lG Ycd x}b ewV [H* laG em& 
Eba em& NaG  uj YhG yh va& eMG* La [j [p& F*a Yh& uj ( [P ewN ) Ys taJ Ma if 
koN ( <HN) q s}G& yd Eoa [m  <xG EM EMG <bN ( EMG F*a ) x}b em& Eba& em& NaG 
xad Eca Z}G AfN koN ( hồn ) UNG n}M xac& yp x}b& xac Eoa yp f}G uj <dG 
eh&V  Ycd #pN if ehV& MoJ <lG eh&V xaM UM* l}G yT EHN yp toN& if Ma EhN 
#pN if EHN MoJ EHN en&V h}N* if taJ iM xoG vIc& moJ up pa ehV& Yx moJ 
EhN Yf Ek&a <dG pa eh&o #od fid hid if TVJ N}G** eZ* fad #hG& fad& ho&d it& 
taJ  eZ* fad #pN <m& yx H}c& ekN& h}c UM&… iM BaJ YX Yf Eka& <dG C}M     -- 
Za yd& b}c& Ix  yM* <tN& vaN - Za yd& LaN Ix  yM <tN <hM& …Yf b}c& if H}c&  Ix 
kVaN – Yf LaN if h}c& Ix Pa* -- Yf ekG [K  eT* if  <cN Ix UM ….  eNV H}N*  
#nN uP pa ehV& et coN  Ma hod YS iN* <dG eh&V Yp yT [c& Z}G #o& pa <dG uj 
YS iN* baN& EMG yp UkN& uh* L}c* ma #o& EM vIc& if xaG [c& vaG #o& eL*V Z}G La*J io&  
<tN ciG& AtM ilG uh* Ma #o& EHN #m&d ip Eca baJ& ooc& ip Ym ul&c laN [c& yp Ta*V 
<M* taM EhG <lb yl* {g EtG* hod yt EHN <LM* taJ xaJ <pc  Ix ta  ECa ym 
ECa ufc& … vIc iN* coN h}N* [B #ot  
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{n va& {C [B iM hid& … x}b& koJ& {g #nV& ToaN xa* <HJ* - baN& SoG Ek&a 
C>c* boc xoN us& q Yf [c& iM Ys upc ym YbG MoJ Eoa uP pa ehV& ix* uS*c ip yh 
va& xoG uSc ip Fa* uP pa ehV& AHV [c& #pN pa <dG ym* ek UUK UM* ZaM Eha #ot& 
efb tiG& UNG MoJ [t& HVIN* EtG EjG [c& IM: 200 baN x 5 ehc/ baN&& = 1000 eh&c/ 
HVIN* diN pa eh&V #tG itG Xa* HaG VaN* ehc& #tG Enc Xa* VaN* Va*N ehc ta 
up pa ehV& Tu*b toM Eka& {n uP pa UoN Xa* iM hod tIV* tIV* eh&c ta uP pa iM y*m*  
[c&& jaM* Yh& mac& idN Za hoN* UkN& jaM* Yh& {N* #p [B UjG& UkN&& w>M& mac& idN Iwd 
{g AGN ADV Ut Yh& <x& uP pa iN* noJ& YhN #o& [x {n ADV  Ut uP pa oUN. 

EbN 3 ip 2012 

Ka v}N YHJ* 

X*a taM waJ& HVIN* EtG EjG tiG* #G* oaN 
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Giáo dục con cháu bảo vệ rừng 

(Theo âm giọng Thái hàng tổng Nghệ an) 

                                                 

LUc l&aN AoJ za yd*: 

za yd* {*p ym* Yz* ic&N #hd 

za yd* ix&N [t& l>G& icN EKa 

za yd* b}c& ym* Et*a  icN& mac& paJ& xoJ 

za yd* b}c& Ix & ym* <TN VaN& 

za yd* laN Ix & ym* <TN <XM 

#hN&    ym* <oM * ix* yd* Us* s}M&  

#hN& <dG& {c& ix* yd* #vN* AH yc& 

Yp Al f}N Exa  t}c& Ix &vaN& 

Yp Al laN Exa yp Ix &Pa                                                                                        

Ca  ekG& et Exa q  Ix& EhN 

Yp f}N yd* im #L* ma [k 

im koG& ma yV 

yd* #d #L* Ah <d&G [c& yh 
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Boc no&J Ys   

if uj <dG [c& yh ma w*a   

if [c Ba La <d&G ma [t 

#od EhN [b im KUN&   im AcN& 

                                                      Acd*  ULc* [b im izG im xaJ 

Lời dịch 

Con cháu ơi không được… 

Không được chặt cây to lấy nấm 

Không được triệt phá rừng làm nương  

Không được chặt cây lấy quả ngọt   

Không được phá cây có quả chua  

Thấy cây to thì phải biết giữ gìn chăm sóc 

Thấy rừng thiêng thì phải tránh xa  

Ai chặt cây thì nó (ma) bẻ rìu đi  

Ai chặt cành thì nó bẻ dao đi  

Ai liều chặt nó bẻ bàn tay 

Ai chặt phải có lễ đến thưa  

Phải  có của  đến lễ  cây đa* 

Làm nhà mới ăn nên làm ra  

Sinh con mới được gái và trai….. 
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Chú thích: Có Hay - Co Bà là cây đa, cây si, người Thái tỉnh Nghệ An       

Có tâm niệm từ xa xưa là một trong những loại cây linh thiêng ở núi rừng. 

Biết phù hộ cho những người lương thiện, người có ý thức bảo vệ và chăm 

sóc rừng, sẵn sàng phạt những kẻ ngang bướng, cố tình chặt phá rừng. 

Chặt phá rừng có cây đa, cây si, nhẹ thì phạt ốm đau, đứt tay, đứt chân 

nặng thì đến chết…  Có  người còn có quan niệm là cây có ma.   

 

 

Rừng tốt mới có bóng cây … 

fa* <fN& <tc im <HM  Ega  Ba 

Fa* edd hoN* im <hM* Ega yh  

Yt ,<HM ym <lM #jN& xoJ xoJ 

m YtG x}d ma }CG Ega ym* 

im YtG eM  <nc noJ toM doc faG k}M 

Up Pa Eha id& gaM Yp Co M}c* 

ULc laN& Eha Yp o uh* moJ Eoa Pa  

YH up Pa Eha id& gaM uxd YtJ  
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Lời dịch  

Rừng tốt…. 

Trời mưa rơi có bóng cây si  

Trời nắng to có bóng cây đa 

Dưới bóng cây có làn gió mát 

Có muông thú trú bóng rừng cây 

Có cả mẹ  chim  non đậu hút hoa rừng.  

Rừng ta đẹp sao đáng yêu thế 

Con cháu ta phải biết quí rừng 

Để rừng ta mãi mãi xanh tươi.  …. 

 

Môi trường nước 

Fa* AtJ coN s}G* xaG* p}N& edN  -- 

ew&N poG& coN s}G xaG* P}N Eba 

EBa EmG fa* yd* etG <lG ma 

Ah  AtJ  in* s}G #O& idN pIG 

pIG idN id& im {N* xaM H>J 
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H>J {N* Yx ebG ooc* xaM ekV 

eko Q UC #od il* ic&N pa  

ekV Q  UC #od na ciN& Eka 

ekV Q UC UNG ELa yh& <oM* ux ekc taG yc 

Yp [&c Ah& uh* Us {s Eoa h>J Yx 

UC H>J {N* NoJ* Yx& xoG x&ud AtJ….        

iV  IDG - icG& 
- baN* ec&G tab - xa taM wa&J - HVIN* EtG EjG - tiG* #G* oa 

Lời  dịch 
Trời đời xưa còn khéo chia biên 

Thiên đường trước còn khéo tạo khuôn 

Khuôn  mường trời đem xuống trần gian 

Cho đời ta mới có ruộng nương   

Cho đời ta mới có đất bằng 

Đất bằng tốt có nước suối trong 

Suối nước trong chia làm ba khe  

Một khe làm luỹ để bắt cá   

Một khe làm ruộng lấy lúa ăn 



CA DAO TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI  

SÁCH THAM KHẢO CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC  

Quyển 6 -  Nghệ An 

28 

Một khe  nấu rượu đón khách phương xa 

Ai cũng phải biết giữ lấy nước suối   

Để nước suối  được mãi mãi trong xanh  

Tháng 3 năm 2012 

Vi Đình  Kính 

HNCT - Bản Cánh Tráp - Tam Thái -Tương Dương 
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QUẮM CHIẾN - QUẮM XỎN (TỤC NGỮ - CA DAO) 

 

iM& Fa* S}G& iM& diN* 1. Có Trời mới có đất 

[p* Fa* et&G EM&G <b*N 2. Ông Trời xây mường trời 

<C&N et&G EM&G #O& baN Con người xây Mường lập Bản 

Hid baN Ko&G diN* 3. Luật lệ trời đất 

Hid baN Ko&G EM&G Luật Bản luật mường 

eh* <T&c {N* iM& YP& UT& so*M So*b 4. Muốn thu chài phải có người nắm 

diN* xa*M po*M iM& Esa 5. Một mô đất cũng phải có chủ 

yM* Eca El&a iM& cVa&N Dù rừng non cũng phải có chủ 

fa* YL& fa* [b iM& {w La*N 6. Có núi đá ắt có hang động 

baN YL& baN [b iM& cVa*N Đã là bản ắt có người quản lý 

[b& iM& f>* iM& IM& et&G EH&N da* yd 7. Thiếu chồng,vợ không xây nên tổ 

ấm 

Bo*c Yh yd, yT* Yh F}G 8. Nói thì nghe, học thì nhớ 

[p& em& yT* [b [t& yX& xo*N 9. Lời thầy hơn lời bố mẹ khuyên 

yX& xo*N [b [t& h>* Ys* Vo&N H}c* oa&V 10. Tâm trí nghĩ suy còn hơn tất cả 

F}G& CVa&M [p& em& yd n}G So&G 11. Lời Bố mẹ dạy câu tốt điều hay 

F}G& CVa&M Ep&N po*G so*G [C& N}G& yh 12. Nghe lời dèm pha lệ rơi suốt ngày 
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F}G& CVa&M Ep&N toG ex* EP*c EH&N 13. Lời dèm pha có ngày tan cửa nát 

nhà 

F}G& CVa&M BUd& CVa&M Eb*N ex* EP*c 

baN EhG 

Lựa không khéo có ngày bỏ cả 

quê 

LIG* Ma& Pa& Yz&, xuG* xa*G Za&G d> 14. Nuôi nấng lớn khôn cao đẹp 

Pa*c Va*N ha*N o>N, Esa koJ ho&J 

ta* 

Nói với nội ngoại, dạ vâng nói 

ngọt 

YP& sa&G za&G [c& {g Người khôn khéo miễn chê 

{v UM& #p*N La&J, ga*J UM& #p*N Bo*c 15. Tay úp hóa nụ, ngửa tay thành 

bông 

ed*d [b <h*N, <f*N [b Pa*J 16. Dãi nắng dầm mưa 

VIc* YL& [c& yd, yM* YL& [c La*c 17. Việc gì cũng không thua thiệt 

Yc& Ad&c Va*c, Yc& da*c Va&J Chứ đừng chuệch chạc bơ vơ 

Yc& Ad&c baN Yt, Yc& da*c baN EN* Thất thường bản trên xóm dưới 

[P* Eka EH&N YL& [c& CiN& Cơm canh nhà nào cũng được 

nếm 

[P* iF& EH&N YL& [c& uj& Bếp nhà nào cũng được sưởi 

Eka EH&N YL& [c& H}c [c& eP&G Cơm nhà nào cũng ngon 

ec*G EH&N YL& [c& xIG* eS*b Canh nhà nào cũng ngọt 

Za& #O&d yd CiN& eL*V uj&, wiM uw& la& Chứ đừng ăn xong ngủ kỹ 
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No&N 

Bo*c yp* yh& ix& yp* Na& Bảo lên nương lại chạy xuống 

ruộng 

Bo*c yp* Na& ix& Ma& baN Bảo đi ruộng lại quay về bản chơi 

ik Sa*N No&N ux& mo*N [h* Người lười biếng gối cũng xẹp 

CiN& Yc& Xuc&, Luc* Yc& xa*J Ngủ nhác dạy có gì ăn nấy 

No&N t}G wa Ga&j xa*J Ngủ vạ để chờ ăn 

No&N ga*J wa CiN& Ep& Dậy trưa để chờ bữa 

#h*N ho*G Ep&N ix& yl* {N* La&J Thấy của họ thèm muốn nuốt tươi 

{l& L}c* {l& El&, No*J #C&b #L*b Ik& 18. Phục nghe phục ngóng cắp vặt 

sa& {L& T}d& xa*J cuM&, kuM& [C& IM& Phục cậy rương, âu yếm vợ người 

<C&N NUG& H}N*, <X*J Yc& Na, Va* Yc& l}G* Loại người ấy chẳng loại trừ ai 

ha <c* ta*J, ha*J <c* hoJ Đánh chẳng đành, chém chẳng 

xong 

YF& [c& Us& EO&a CVa&M EVa* 19. Ai cũng ghi nhớ lời dặn: 

oaj sa&G Ho*G, No*G sa&G ha*N Anh gọi nhẹ, em thưa ngoan 

oaj No*G nUG& h>* Ys* 20. Anh em như một trái tim 

f>* IM& Sa& Ym* NUG& EF*G xaG Vợ chồng như một thân con người 

Yb* id* ix& tuM Yb* Ha*d 21. Lá lành đùm lá rách 
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Za*b Za* tuM ef&N N}G* <k* 22. Hết bạc nhạc vẫn còn da bao 

<f*M YF& iH& <hM caV 23.Mái tóc người dài xuôn 

Ex fUN* Za&V <hM <t*N 24. Tà áo ai bay phấp phới 

LuG& ta* #M&N Yh yd 25. Bên ngoại trông ấm no 

oaj No*G Tid& to&N yx [b Ha*d Bên họ không ruồng bỏ 

yM* iM& pa*N, <C&N iM& {x& 26. Cây lưa thưa người cùng lứa 

xa*V da*J pa*N NUG& CVa&J p>&G 27. Khi còn con gái thoải mái nô đùa 

xa*V ho*G liN, SiN* ho*G Xo&J 28. Ăn thịt phải thái, là gái phải khôn 

xa*V H}c YF& YF& ux& 29. Chọn người yêu theo ý mình 

uS* H}c* YF YF& EO&a Chọn người tình theo ánh mắt 

Za& toG Yx& xa*V ca&V ba&V Fa&G 30. Đừng dèm pha hai người yêu nhau 

Ek*j ux& uj& LIG* 31. Đón chàng đến ở rể 

YF& oa&V Ys* co&G Eha Tấm lòng người vun đắp 

<T&b UM& Ma& da*J, ga*j UM& Ma& Ep&a 32. Người khôn khéo cần bàn tay 

không 

#O&d eP& C{b& EN*, Ex C{b& <t*N Tấm lụa che thân, vải sồi ấm 

người 

Yh <C&c eT*d xa&J, pa*J eT*d {N* Nhưng ngọn nguồn phải rõ 

s}G& {g Yh t>& <t*N CiG& Nghĩ suy mới nên thân người 
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YS& H}N* yM* s}G& #p*N <l* Lúc đó cuộc đời mới sáng tươi 

h>* ys* oa&V s}G #p*N f>* #p*N IM& Cùng nhau xây tổ ấm vợ chồng 

f>* sa&G Ho*G, IM& mi&G sa&G ha*N Chồng gọi nhẹ, vợ dạ xin thưa 

buN* oVa*J s}G& yl* l}G& Ma& Eha Lộc phúc tuôn vào nhà 

#O&d CiN& s}G& huG& Làm ăn mới dễ dàng 

#O&d nuG& s}G& #p*N Bán mua mới suôn sẻ 

#k*N xiG& jaV ho*G EH&N s}G& hUN Của cải tuôn dạt dào 

xiG* LUc* s}G& iM& LUc* ZiG& Sa&J Sinh đẻ có gái trai 

LIG* CVa&J s}G& iM& CVa&J la*J em& Nuôi trâu đẻ nghé cái 

iM& et& [p& Ewa em& ec& c>*G EH&N 33. Cố ông trông nhà, cố bà trông 

cháu 

f>* #p*N <o*G #p*N cVa*N em& IM& Pa& uH* 34. Chồng làm quan vợ hiền khéo nói 

LUc* liN uS* [p& em& Ys* id* 35. Trai gái vui chơi, bố mẹ vui lòng 

LUc* Bo*c Za*c, em& Pa*c Po&G 35. Con hay khóc, mẹ càu nhàu 

f>* So&G [V& em& IM& So*G Ho*G 36. Chồng suông sả, vợ hay nhiều lời 

Za& {g liN uS* ux ba&V 37. Vợ chồng chứ đừng nghĩ trăng sao 

{s& [b iM& <t&G kVa* Na& cVaG Rồi ruộng nương sẽ bị hoang tàn 

{s& IM& uj& xaG s>&N LUc* Pa& in* Vợ địu con cất bước lìa tan 
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j}c* iM& Za& n}G& 38. Muốn có đừng bỏ lơ 

j}c h}G& Za& No&N Muốn giàu sang đừng nhác nhỡn 

sa&G To*N yd CiN& ho*M 39. Khéo tay được ăn ngon 

sa&G To&M yd <h* Eh& Lời ngọt ngon cả nhà êm ấm 

L}c& To*c [b [t ja*j PUG& 40. Một mình khôn chớ nghĩ đúng cả 

so&G [c& YF& ed*V Một người hùng tráng cũng khó 

thành 

eh*V [c* YF& nUG& Một cây cao không tỏa bóng hết 

dân 

<kG YS& la*J, ta*J YS& {X* Sống chết phải có nhau 

la*J <C&N ix& Eb*a, la*J Ex*a m}N Nhiều người nhấc gì cũng nhẹ 

h}G m}N {c* ec&N Nhà nhiều cột kè thì vững 

Pa*c Ep&a EV*a da*J 41. Nói suông buông lời 

Pa*c Ys& <H&G, <C&N ca& t}G& 42. Lời nói năng dằn vặt 

Ak*M Yc& la&G, ka&G Yc& EH&N 43. Động sàn vang gầm 

Pa*c yd yx <N&G 44. Tính nóng mồm ngoa 

Xo*c eL*c eM*c CVa&M 45. Mách lẻo chấp vặt 

Xo*c #xN #o*N CVa&M 46. Xoi mói lời ra tiếng vào 

Pa*c yd <c*N #C&M 47. Ăn to nói tục 
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ziN* ca& ta&, Ma& Va& ca& EH&N 48. Hay nghe vặt chuyển tiếp 

#O&d [h {t* {C& toG 49. Hay xúc xỏ đó đây 

<C&c [t& uw&, pa*J [t& iP& 50. Hay nói thêm mắm muối 

CVa&M iM& ix& va&, Ga& m}N ix& S{b& 51. Lựa lời mà nói, lựa gói để mở 

oIV* [t& Pa*c, S}G& Fa*c CVa&M 52. Thương thì mách, ghét thì bỏ 

[b uH* ix& id*, [b iM& ix& w>N 53. Có biết giả như không 

[b uH* ix& wa*M, [b iM& ix& etM 54. Không hiểu thì hỏi, không giỏi thì 

viết 

p>* CVa&M ix* [h&, p>* [h& ix& yk* 55. Nhận lời thì bảo, nhận bao thì mở 

iM& [h Za& {j*, iM& CV{M& Za& xo&N Chớ đừng giấu diếm trong tâm 

Za& #O&d: Eha #O&d Ho*c, Oo*c #O&d un* Chớ đừng làm như con thoi 

Sub& Yh yd, yS& Yh ex* 56. Đã thương thì thương cho trót 

Ha*j [c& {T&, {d* [c& ux Dù gian nan cũng lọt 

<cM Na yp* Na&, L{b& ta* yp* yh& 57. Lam lũ cùng ruộng nương 

ma& <xM ta*J Fa&N, ma& va*N ta*J 

Sa*G 

58. Mật chua ruồi chết, mật ngọt chết 

voi 

sa Ux& Fid& uh* 59. Nói thẳng hay mất lòng 

Eka [b la*j CiN& ec*G 60. Cơm ít thì thêm rau 
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eH&G [b la*J yp& #O&d co&N Người không tài thì ham làm 

Z}G& Eh& Z}G& eH&G 61. Người to là người khỏe 

Z}G& eH&G Z}G& esG Người tài hay nhờ 

ta* Yb Ma& eL*V yl& Luc* {S& iN* 62. Khốn khổ thì bỏ lơ 

Za& #O&d S}G& SUM& oUN* na 63. Chớ hận thù trước mặt 

na [b Mo&J, Ho&J tiN* [b {z& 64. Vu vơ không nghoảnh mặt nhìn 

<T&c CiN& Ma*c, Yc& Ta*c CiN& Yb* Như không có quả ăn lá trừ bữa 

<T&c ha&G Va&G ex* 65. Biệt ly chia lìa 

L{b& Yc& Yl* No&N h}N Tối ngủ như cú mèo 

[b M}c* [b id* s}G Ha*G 66. Không yêu không hợp thì bỏ xa 

xaG [b yd s}G Va&G Mỗi người mỗi ngã chẳng xây tổ 

ấm 

{x& Mo&N Yx& pa*N Mo&N 67. Lứa lá dâu nuôi tằm vào kén 

Eka EM&G YL& Yx& Na& EM&G Oa* Đất màu thì chọn giống lúa tốt 

pa* EM&G YL& uj& {N* EM&G Oa* 68. Cá sông nào quen nước sông đó 

<f*M YF& M}N& Fid* Tóc trên đầu ai vuốt mặc ai 

Hid* EM&G YL& Yx& Ko&G EM&G Oa* Lệ mường này chớ lan mường 

khác 

<C&N eC&G eH&G No*J 69. Tạng người nhỏ sức bé 
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<T&c UM& yd la*J [h& Khuơ tay bắt nhiều gói 

Ba*d va& yd la*J CVa&M Lời nói mang nhiều nghĩa 

nuG& id* CiN& JoG 70. Mặc đẹp ăn diện 

eD*d [b Sa&J, Ma&J [b toG Nắng không thua, mưa không sờn 

#O&d h>* Ex* PIG& h>* Ma* 71. Đừng nói măng già hơn cây 

za eP*d PIG& C}N& Na& 72. Cỏ gấu cao ngập bờ ruộng 

um* t}G& ta*, ma* t}G& na 73. Xem người như lợn như gà 

MUG& P{b* uC& ep*V 74. Ông đếm tôi đếm này 

MUG& eM&V uC& gaV Ông xéo tôi vắt ngang 

iF& Yk uZ&, uG& #h*N KId* 75. Lửa gần rơm khác gì nhái gần rắn 

LUc* [b yh em& [b Yh CiN& <N&M 76. Con không khóc mẹ không cho bú 

um* CuG& Ca&, ma* CuG& <H* 77. Lợn vướng kăng, chó vướng rào 

Ha*j ca& n}G*, S}G& ca& duc* 78. Xù xì cũng là da, nhám cũng là 

xương 

if* [b xa&, ma* [b <K&b 79. Phải cầu hồn không hồn lìa xa 

H}c em&N ecV&N Ys* 80. Thương yêu mới thấu hiểu 

Za& ebV na Pa&G l}G* 81. Đừng lừa trước, nói dối sau 

pa* ed*V #O&d En&a AT&G ho*J 82. Một con sâu làm rầu nồi canh 
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NiV* coJ xo*N em& UM& 83. Con người chứ đừng so bì 

pa* ed*V ex*N ec& M>&G up* 84. Con cá nhỏ bỏ vào chậu cua 

<N*c <C&d yT* yc& Ew&N 85. Bìm bịp đừng dạy gà ri 

CiN& Ela Mo&J Ela 86. Uống rượu thì vui chuyện rượu 

Efa EH& Mo&J EH& 87. Trông thuyền vui với nước 

CiN& Ela Za& EV*a Vic* yh& VIc* Na& 88. Uống rượu chứ đừng bàn việc 

nước 

No&N Xud& No&N Fa& Za& EV*a {C uS* Đêm ngủ đừng kể chuyện tình xưa 

Puc* Eka iM& Eb*N, ha* EH&N iM& UM* 89. Gieo lúa chọn tháng, cưới gả chọn 

ngày 

ES&a to*G La* [c& #p*N ho*G Fa*c 90. Lễ dạm hỏi chẳng cần lễ sang 

Pa& Ma*c nUG& [c& em&N CaM& Yo*N Một cơi trầu cũng là lễ cảm tạ 

Hid* Ko&G Zo&G woJ 91. Tục lễ xưa để lại 

up& <o*G et&G Eta, Ewa ec& et&G Ma& Lớp tổ tiên đã soạn trước 

ta* Na&J SUc* ES&a et&G Uk Được bên nội bên ngoại sắp đặt 

[k Ho&G Ko&G eh&G Tục lệ rõ rành rành từ xưa 

Ko&G EM&G yl* NUG& {N* Luật Mường như nước suối 

iM& Hid* s}G& wo*G, iM& Ko&G s}G& esG Có luật lệ mới thông sáng sủa 

Za& Va&G Hid*, Za& lid* Ko&G Luật, lệ chớ bỏ chớ thêm 
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Za& Jo*c Na&G Pa&G Ta*V Chớ đừng trêu ghẹo lừa dối 

Za& iC& Ma*c Ho*N Fo*N Ma*c EM&a Trong trái tim chớ đừng nóng vội 

Za& #O&d EL&a piN Ma&, Ca& piN ep Không nên phật lòng trở ý 

uH* S}c& M}c* esG 91. Biết rõ như ban ngày 

Xib& M>& Na*V, Xa&V M>& Ho*N Hai mươi mùa lạnh giá 

Eca M>& ouN& M>& #j*N Mười mùa nóng nực,chín mùa mát 

mẻ 

Mo&J {N* nUG& YL&, YG& Fo&G nUG& H}N* 92. Ngắm dòng nước biết sóng 

Ys* <t* nUG& YL&, YG& Ep&N nUG& H}N* 93. Chớ đừng suy bụng ta ra bụng 

người 

Fid& CVa&M Pa*c, sa& La*c CVa&M <c*N Thế là sai một ly đi một dặm 

#lM pUN* ed*V ZiG& uH* Fa*d 94. Mỗi mũi tên bắn phải ngắm kỹ 

Ba*d [w& ed*V uH* {v 95. Chống không khéo sẽ lật 

if* Fid& Za& ha, if* ba Za& Ba&J 96. Con người phải rộng lượng 

[h Ha*J Za& iM&, CVa&M id* Yh yd Lời hay theo gió ngọt bùi mới 

thơm 

buN* Ho*d Zo*d PIG&, Xo*c Ma& ha* yd 97. Tốt số còn hơn cố làm 

Ac&G Ys* Ac&G {L& {o* woJ 98. Chung lòng chung tay xây đắp 

j}c* yd s}G& Ma&, j}c* Oa& s}G& Eta 99. Thuận lòng thì đến bên nhau 

<C&N uH* Ewa, Ela uH* SUd* Đến lúc già cả, rượu ngon chẳng 

còn 
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Za& #O&d <o*M D}G& x}G* [h 100. Đừng ôm uất ức trong bụng 

Za& #O&d to&J ta*G ha, va& ta*G F}N& Đánh người nhưng giả vuốt lưng 

EG*d AT&G fa& Za& ha Aw*G diN* Vung tay đánh mạnh hạ nhẹ vào 

lưng 

Za& ha Ta&G x}N*, F}N& Ta&G <C&M Dù rằng uất ức nhưng đừng cầm 

dao 

Za& Jib& <h*N <bG Yx& ha* Đừng giây vào việc xấu thiên hạ 

Za& ib& ta* Yx& Za*b Za* Thì có ngày mắc vạ vào thân 

Za& LIG* [t& Yx& [c& eh*N Tổ ong tổ vò vẽ đừng chọc 

Za& LIG* et*N Yx& eh*N Ex Chớ đừng nuôi ong tay áo 

Za& #O&d YF& ix& ouM CiN& <N&M Chớ đừng làm con thương con 

ghét 

YF& ix& <p*G <L&G Fa*c Người thì âu yếm, người bỏ lơ 

Pa*c Eb*a EO&a noJ Nói khéo nhỏ nhẹ 

<cM h>* yL* eb*c yM* ux Kính trên cúi đầu lạy 

[p& LUc* uj& Yc& Yl* Ys* [C& uj& Yc& h}N 101. Anh em như thể trái tim 

Uj jo&G to&G eT&V, JIM <L&G <P&G uw& Xa gần không thể vứt bỏ mình ai 

CVa&M Pa*c #p*N Pa& Za& oiN* 102. Lời nói phải cao siêu 

hiN* T}c& [b uH* [t& 103. Hòn đá nứt không tự nối được 

[p ec& EV*a [b ho&N eX& CV&{M 104. Người khôn nói như đinh đóng 

cột 
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Ha& YS& [c& C{b, N{b YS& uj& 105. Sống phải nương tựa lẫn 

nhau 

Ux& el&G ev&G ca*G 106. Đám cưới hỏi có người bắc cầu 

hUN yd* yp* co&N, {X& ux& uj& CiN& Dẫn đường bày lễ theo lề 

eZ&G <w*G Yx& LiG& 107. Việc làm nên suy nghĩ trước 

eZ&G CiG& Yx& Va& faJ Không nghĩ trước thì bước 

không qua 

Mo&j <sG F}c& eh*V, eN&V F}c& sa&G 108. Trồng mồng tơi chớ bỏ rau đay 

<f*N <T&c iM& diN* SiV* 109. Mưa dầm thấm đất 

[b cVa&N Ba*d s}G& {z& eK&G yh* 110. Người dám đạp mảnh chai 

[b cVa&N Uz* cVa&N yo* s}G& CiN& <T& 

<bG 

Không quản ngứa ngáy thì bắt 

sâu róm 

b cVa&N <kN cVa&N Na*N 111. Không chê nghèo khó 

s}G& EO&a EM& piN& EM& p>* Mời đến xe duyên cùng nàng 

ouM AT&G K>& P>& AT&G M>*d Cùng chung cảnh khó họ hàng 

bên em 

El* ux s}G& mo*G 112. Dù lạ hay đến cũng thân 

El* po*G s}G& eo&V Nhiều lần dụ dỗ còn hơn người 

nhà 

eT&&V Ta&G uH* x>J, LIb* h>J uH* Xud& 113. Đường xa đi mãi cũng tới 

[p& em& s}G& ka& LUc* Na&G Gian nan vất vả mới đến nơi cùng 

nàng 
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LuG& ta* s}G& Va&G LUc* ecV 114. Họ ngoại vừa ý gả con 

Mo*c l}G* <f*N <C&N l}G* [p& em& Sương rơi hạt nhỏ hơn mưa 

Pid& Pa*J YS& La&J la Chúng con ắt phải thế hệ mai 

sau 

eF*V cVa*N [b [t ca*N LUc* KoJ 115. Yêu con hơn phép Vua Cha 

#k*N #p&G #b&G PUG& Đẻ con gian khó sớm chiều ai ơi 

<c&N ja& va& Va&G, xa* da*J Va&G Ep&a  116. Giận con nuốt vào ở trong cõi 

lòng 

ta* #h*N cVa& UM& iS* 117. Mắt thấy tay được sờ 

No*b <t*N <x*N Em& 118. Mong ngày mong tháng trôi 

<c*N w>M {d, {h w>M Ma*c 119. Nói phải hết lời, tôi dao hết sống 

va& yd ix& L}c&, M}c* CiN& ix& eS*b 120. Người khôn nói khéo, thèm khát 

thì ngon 

Pa*c oaG Ca&G ek*G 121. Tự cao tự đại hơn người 

EH&N YL& EH&N [b Ha*J 123. Mấy ai cuộc đời không thể suôn 

sẻ cả 

faJ YL& faJ [b Ha*d 124. Là vải không thể bền lâu 

oaJ No*G Ha*J Xud& xIN& [b IX& Anh em chạnh lòng không thể bỏ 

rơi 

f>* IM& Ha*J YS& dIV* #p*N Ep&N Vợ chồng khục khặc lúc thời lìa 

tan 

f>* IM& ho*G da& Cuộc đời không phải ai cũng giàu 

sang 
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{N* ca& ta& ho*G T}c& Như nước suối chảy lăn tăn muôn 

đời 

va&N Et&a Ma& Ep&a Yx& ta* 125. Hỡi ai đừng chớ la cà 

KiV&J KVa& Ma& em&N h>* Eh&a Làm toàn điều xấu sẽ vạ vào thân 

woJ iM& il em&N 126. Tình ngay lý gian 

ta* da*j UM& Ep&a 127. Chết cũng  hai bàn tay trắng 

CiN& uj& <L*c buN* Sống, ăn ở phải có phúc 

sa Ux& Fid& uh* 128. Nói thẳng hay mất lòng 

{N* ba& [b tiM* Eta 129. Chậu nghiêng không bao giờ 

nước đầy 

Eka ba& [b tiM* IG& Bồ thủng không đầy lúa 

LUc* [b PIG& [p&, [n& [b PIG& {L& Sinh con dại dột khác gì măng 

teo 

[b iM& YF& yt iF& #h*N huG& ca& na 130. Một ngọn đèn không sáng hơn 

trăng 

jIM Fa* xo&G ta* #G&N Chỉ có ánh nắng mới xuyên qua 

tất cả 

CVa&M Pa*c YP& Ewa Z}G& CiV* cVa& Mo*c 131. Lời dặn Tổ tiên quý hơn vàng 

ngọc 

<c*G kuN* muN* La&G 132. Công bộc lộc nở 

ho*G Ux& el&G ev&G ca*G 133. Công của người dẫn mối 

Sa*G iM& ha*G Na&G iM& ca& 134. Nuôi voi dày công thuần thục 

ca& Eca xiN* h>* Nuôi con trăm sự nhờ mẹ 
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ca& {N& <N&M, <O*M {N& uN Từ mang đẻ nặng đến bầu sữa 

tươi 

LUc* ZiG& ta*G LUc* Sa&J 135. Sinh con không kể gái trai 

CVa&J AW&c ta*G CVa&J Ux& Nuôi trâu ắt phải trâu mạ mới 

nên 

ha yc& iM& <C&N CiN& h>* 136. Làm thịt gà miếng ngon dành 

người già 

f>* ta*J Z}G& Esa maJ 137. Bà góa chồng đang còn anh em 

#M* Na& pa XUb* 138. Dù là mẹ kế, mẹ dì 

haM {N* AP&d <k* Như qua được sông lại cất cầu 

<C&N ZiG& ha* EH&N 139. Đời con gái lấy chồng 

YN& xa*V wa*M ip& oaJ Gái tơ thì hỏi anh trai 

em& maJ wa*M ho*N do*c Bà góa thì nghĩ trong tâm của 

mình 

<oM yx iM& YF& {s* Ốm đau có người trông chăm 

if* {o* iM& YF& so&J Đêm nằm mê sảng có người 

đánh thức  

Fid& Ha*J iM& <C&N so&J Ys* Buồn sầu có người chia sẻ 

UK& dIV* l}G* iM& it& Pa*c Đi phía trước có người dẫn 

đường 

GVa*c na Uk iM& it& wa*M Ngoảnh phía sau có người hỏi 

han 

Xud& Fa* xo*c ha* it& CiN& 140. Đi cùng trời cũng vì miếng ăn 



CA DAO TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI  

SÁCH THAM KHẢO CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC  

Quyển 6 -  Nghệ An 

45 

Xud& diN* Xo*c it& uj& Đi khắp chốn tìm nơi đất ở 

cVa*G TUc* eH*V Ma& ciV <C&c C}N& 141. Lá rụng về cội 

iM& [b yV*, yd [b jo*M 142. Của cải làm ra không để dành cả 

M>& Eka ta*J oa*J Eka Xuc& 143. Mùa lúa vàng hương thơm phức 

po*M hiG* #O&d po*M ha& 143. Gừng cay không hóa nghệ vàng 

#M* za& #Od& LUc* YP* Mẹ chồng không thể hầu hạ con 

dâu 

ux cVa&M Pa*c, Ha*b CVa&M ma*G 144. Không ai muốn nghe lời xấu 

EbG YL& ca& ta* ca& Na&J 142. Ở xa nhưng cũng là bên ngoại 

Pa&J YL& ca& ip& ca& No*G Hay qua thăm hỏi vẫn là anh em 

pa*N nUG& puM& Ma*c Ek* 143. Quấn quýt như sợi tơ hồng 

pa*N nUG& ES& Eha* f}N Chồng chất như xe tơ 

ip& No*G toG h>* Eh&a [b uH* S}c& Ca& 144. Anh em chung cố ba đời 

wiM em&N #p*N Hid& Không hay qua lại bỗng thành 

người dưng 

wiM Fid& #p*N EH*N 145. Đôi khi con cháu gây sự với 

nhau 

Ca*G it* Ca*G Ga&N, Ca*G ha Ca*G AH*N Dạy con phải lựa tâm từng người 

ho*N do*c pa*N EH& yl* 146. Đời người như thuyền trôi sông 

Za& yx* Yh EH& H}c* lo&G Đừng cho thuyền ấy lênh đênh 

giữa dòng 
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LUc* hIM #p*N LUc* EL& 147. Con cưng hóa thành con rơi 

Ec* #C&M #p*N Ec* SUd* Muối mặn nhạt nhẽo nửa đời ai 

ơi 

LUc* ZiG& ho*G ha*J 148. Con gái ắt phải lấy chồng 

LUc* Sa&J ho*G cIG Con Trai là mở rộng họ ta 

LUc* ZiG& hiV Xa* F}c& Ma& ha* Con Gái trồng rau trồng sả 

LUc* Sa&J hiV Xa* pa* Ma& ux& Con Trai chài lưới cá sông mang 

về 

iM& [p& Z}G& iM& ES*c CVa&J 149. Có Cha đang còn chỗ dựa 

iM& em& Z}G& iM& Sa&j Huc* Có Mẹ đang còn chỗ nương thân 

Luc* ES*a tUN& F}N* 150. Người mẹ dậy sớm thức khuya 

o}N* ho*M [b #h*N, #m*N ix& uH* Nhạt mặn cùng nếm, chua cay 

đã từng 

xiG& eX& eL& xaM, uj& CiN& in* va*G 151. Hay khoe khoang là người hèn 

thấp 

<C&N L}c& F}G& CVa&M Ha*J [b yd 152. Khôn ngoan hay tránh lời đồn 

<C&N Ja*J [b Lo&N sa CVa&M id* 153. Người đần không nói lời hay 

#O&d yX& Yh YP& Ja*J 154. Làm tướng cho người dại 

[n* wa& #O&d da*J Yt Yh <C&N L}c Thà rằng làm đầy tớ cho người 

khôn 

<kG Ma& [c& Ha&J, ta*J [c& moM 155. Sống không đành, chết cũng 

chẳng xong 

Ma*c ik CVa&J, La&J ik eb 156. Cong queo như bãi cứt trâu 
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<C&N [k #O&d z}G& ^ 157. Người nghèo hay sĩ diện 

<C&N h}G& #O&d XuJ Xa&J Người giàu sang hay cất giữ 

#h*N AG&N #h*N {C& J}c* yd Thấy bạc thấy vàng muốn ôm 

#h*N yx G>& yx CVa&J j}c* CiN& Thấy lòng trâu bò muốn chồm 

lấy luôn 

wuM& {N* La&J Mo&J uH& so&G 158. Đi thì phải xem phương 

n}G& jo&G [j ix& Mo&J ev&G ha* Ngồi thì phải xem hướng 

eN&V <C&N id*, iX& <C&N uH* 159. Giống nào ra mầm cây đó 

Uo& UH& ca& Ma&, oa& Ha& ca& yd 160. Nói có là đưa, khuơ tay là được 

Za& tiG XId* ta*M AH&G 161. Đừng sợ thua thiệt mà mất của 

LIG* LUc* YP& [c& j}c* Yh L}c& 162. Nuôi con lòng muốn con khôn 

P}c& Ela YP& [c& j}c* Yh eS*b Nấu rượu cũng muốn men rượu 

nồng say 

xo*G YP& <T*c #H*N Ca& sa CVa&M <T*c 

[b [P& 

163. Người khổ gặp nhau nói chuyện 

khổ 

xo*G YP& [k sa CVa&M [k [b w>N Người khó gặp nhau chẳng kể 

xiết 

<T*c ix& yh, yd ix& <h* Người được thì cười, thua thiệt 

lệ rơi 

YF& yd ix& [b la*J Người thì chẳng là bao 

YF& ja*J ix& [c {X* Một người cho thì bỏ ra nhiều 
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#O& la*J fa*J Yz&, Eka fa* pa* #p& 164. Của nhiều nhưng là của chung cá 

biển 

f>* Ys* id* ix& Oa& #O&d [p& 165. Chồng điềm đạm vợ quý hơn cả 

bố 

f>* Ys* AxG Ys* Ha*J pa*N [t& ev*N [C& Chồng hay nguyền rủa như cạnh 

tổ ong 

<P&c h>* uj&, <P&c uo& No&N Như bóng cây che đầu, mẫu áo 

che thân 

la&G [b yp*, yd* [b hUN Lủi thủi quanh trong nhà 

H}c* CiN& c> uj& ed*V Chẳng thèm nhã ý cùng ai 

#O&d h>* T{b* ut*, #O&d uh* T{b* ta&G Luôn luôn nhòm ngó xóm làng 

Ja*J Ep&N #J&, #c& Ep&N L}c* 166. Lời dại chả mấy ai nghe 

Yk va& yM&, yc* va& hoJ Có của phơi bày, có ngày mất 

không 

uj& Yl* YZ& h}N 167. Ở đâu phải có tình làng 

#O&d CiG& iOG& Na&G xaG iOG& <x*M Anh em xa mua láng giềng gần 

Yk K}d& X}d* LIN& Gần gũi liền kề 

Eka ziN& ha*, pa* ziN& Yh Có gì chia sẻ cùng nhau 

H}c* yM* uj& it& S}N& 168. Cây thuốc nam tìm khó 

AG&N {C& uj& it& Za*c Tìm vàng bạc gian nan 

Eka {N* ho*G {J* Thóc gạo phải cất giữ 

AG&N {C& ho*G xo&N Vàng bạc càng cất kín 
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h}G& iM& id* yd Giàu sang phú quý 

G>& CVa&J tiM* la&G, [m oa&G tiM* EH&N Trâu đầy chuồng, của cải đầy nhà 

Ex& na* Fa& en*N, nuG& id* CiN& eS*b Trên chăn dưới đệm, ăn ngon 

mặc đẹp 

ca& Tud* Ex hoJ [C& Không phải áo vá vai 

ca& [t* Ex hoJ eh& Cũng chẳng phải áo rách che thân 

ec*G bo*N No&N LuN Ăn chay qua bữa 

P{b* ooM Pa& ut*, P{b* uh* Pa& ta&G Đứng nép trông người ăn 

Eka {N* ho*G ha*J, G>& CVa&J ho*G 

so&J 

Gạo thóc hay bán, trâu bò là vật 

nuôi 

LUc* Z}G& Ca&N, la*N Z}G& No*J Cháu còn nhỏ, con cũng mới biết 

bò 

yd #xN {c* P}G&, yd n}G* {c* eh& Nắm dây vững chắc, nắm da càng 

bền 

huG& na Ma& ta* Mặt mày sáng hẳn lên 

ho*G tiN* UM& Oo*c [b& Tay mình làm ra như của có mỏ 

ho*G [p& ho*G em& yl* No&G Của hồi môn như nước lũ trôi 

sông 

Za& #O&d #h*M yL& yM* ul& Đừng theo gió chiều nào theo 

chiều đó 

oaj <kN No*G Na*N 169. Anh em cảnh nghèo khổ 

eX*b yx ym Ys* Thương yêu đùm bọc lẫn nhau 
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<C&N iM& [H*, [C* iM& do*N Người có họ hàng, cây cọ mọc 

thành rừng 

{N* <L*N it& {t&, if* {x& it& <kN Nước hay tràn chỗ thấp, người 

nghèo hay ốm đau 

<C&N yd CiN& <C&N id, if* yd iC& if* CuM* Anh em có cùng ăn, ma luôn thờ 

tốt lành 

YP& h>*G ha*M hoJ, YP& No*J ha*M iC& 170. Người lớn ham làm, trẻ nhỏ hay 

ăn 

LIG* LUc* [b #c& Eka xa*N 171. Nuôi con không kể lúa gạo 

LIG* la*N [b #c& {C& Eka Nuôi cháu không kể miếng cơm 

Za&M #G&N [b yd n}G& 172. Ngày không thời gian ngồi 

Za&M {c& [b yd No&N Ban đêm ngủ không yên 

Xud& mo*N wo*N co&N Băn khoăn trằn trọc suốt 

yd VIc* v>* Za& x>* VIc* La&G 173. Được việc nước chở bỏ mặc việc 

nhà 

yd VIc* La&G Za& Va&G VIc* [H* Làm việc Bản đừng bỏ anh em 

ziN* uH* el&N piV*, ziN* kiV* el&N ux Nghe tin chạy đến, ngửi mùi 

cũng xong 

po&N eP&G eo*G <kN, Eta Ho*d* Ma& 

wUG* 

Nâng niu nhau suốt đời. 

 


