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Ca dao là một từ Hán Việt; trong đó, ca là bài hát có chương khúc, giai điệu; dao là bài hát ngắn,

không có giai điệu, chương khúc. Ca dao là những thơ ca dân gian Việt Nam được truyền miệng dưới
dạng những câu hát không theo một điệu nhất định, thường phổ biến theo thể thơ lục bát cho dễ
nhớ, dễ thuộc. Ca dao thường sẽ truyền tải 4 nội dung:

Tiếng Việt có một hệ thống ca dao, tục ngữ, và thành ngữ vô cùng phong phú. Đó là
những đúc kết từ những kinh nghiệm, quan sát của ông bà ta về những hiện tượng
trong thiên nhiên, cũng như dùng để truyền đạt những bài học đạo đức.
Thường chúng ta hay nghe một cụm ‘’ca dao tục ngữ Việt Nam’’, nhưng các bạn có
biết ca dao, tục ngữ, và thành ngữ đều rất khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi
muốn chia sẻ về những câu ca dao trong tiếng Việt. 
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1) Ca dao phản ánh lịch sử

Theo truyền thuyết, tổ tiên của người Việt là Lạc Long Quân (tộc Rồng) và Âu Cơ (tộc Tiên); Lạc
Long Quân và Âu Cơ đã sinh ra một bọc 100 trứng, và đó là những người Việt đầu tiên. Do đó,

người Việt tin là mình thuộc dòng dõi Rồng Tiên, nhưng hơn hết là thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Trứng rồng lại nở ra rồng,

Liu điu lại nở ra dòng liu điu
.

Hay ca dao nhắc về ngày giỗ tổ vua Hùng
 

Ai về Phú Thọ cùng ta
Vui ngày giổ Tổ tháng ba mùng mười

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba



B I Z I V I E T N A M  B L O G  M A R C H  2 0 2 1

Hay nói về nhà Nguyễn Tây Sơn, đây là nơi mà anh em Nguyễn Huệ bắt đầu dựng cờ khởi nghĩa,

đánh đuổi quân Thanh, dựng nên triều đại Tây Sơn lừng lẫy

An Khê nổi tiếng Hòn Bình,

Khi xưa Nguyễn Huệ ẩn danh nơi này.

 

2) Ca dao phải ánh nếp sống, phong tục tập quán, đời sống tình cảm ngày xưa

a) Ca dao phản ánh kinh nghiệm sống
Ví dụ, từ ngày xưa, ông bà đã biết dùng lửa để kiểm tra chất lượng vàng. Cũng giống như vàng,

muốn biết một người có giỏi giang, thông minh hay không sẽ qua phong thái nói chuyện của họ.

Vàng thì thử lửa, thử than,

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.
 

b) Ca dao về phong tục tập quán
Các bạn thường biết tới Phở, một món ăn đã vô cùng nổi tiếng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, còn có rất
nhiều món ăn ngon khác mà phải nói cho đúng là mỗi một địa phương ở Việt Nam đều có một ăn
đặc trưng, độc đáo. Ở Quảng Nam, một tỉnh ở miền Trung Việt Nam, người dân ở đây rất tâm đắc
với món mỳ này, bởi lẽ nó là sự sáng tạo và cũng là niềm tự hào của những con người xứ Quảng.

Ai đi cách trở sơn khê
Nhớ tô mỳ Quảng, tình quê mặn nồng.

 
c) Ca dao về đời sống tình cảm
Có rất nhiều câu ca dao để miêu tả tình cảm gia đình, anh em, đôi lứa. Có những câu chỉ cách sống
của cha mẹ cũng ảnh hưởng tới tương lai của đứa con. Ví dụ như để lại nhiều tiền bạc không bằng
cho thấy cách sống tốt, đạo đức của chính cha mẹ.

 

Cha mẹ để của bằng non,

Không bằng để đức cho con ở đời.
 

Hoặc những bài về công ơn cha mẹ và nhắc chúng ta là những người con, chúng ta phải kính trọng
và biết ơn những gì ba mẹ đã hy sinh cho ta.

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
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3) Ca dao mang tiếng cười trào phúng

Ca dao cũng là cũng là nơi để mọi người châm biếm, cà khịa những thói hư tật xấu, dạy cách làm
người, xử sự sao cho đúng.

Ví dụ: Câu ca dao sau đã khắc họa hình ảnh những kẻ lười biếng qua hình ảnh ‘’Kẻ ngủ trưa’’ và ‘’kẻ
say sưa’’ (uống rượu), và nói rõ những con người lười lao động như thế sẽ không bao giờ giàu sang
lên được.

Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa,

Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày

Ý câu dưới đây là bạn tự chịu trách nhiệm với những quyết định, lựa chọn của bạn. Do đó, hãy suy
nghĩ cẩn thận mà đưa ra những lựa chọn thông minh và đừng đưa lời oán trách người khác vì
những lựa chọn dại dột của mình.

Cây cao bóng mát không ngồi,
Ra ngồi chỗ nắng, trách trời không râm/mây.

4) Ca dao hay đồng dao, phản ánh những trò chơi của trẻ con

Người Việt Nam rất coi trọng tình thân, tình anh chị em
trong gia đình. Ca dao nhắc nhớ anh chị em phải biết
yêu thương, đùm bọc nhau.

Anh em nào phải người xa,

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.

Anh em như thể tay chân,

Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy
 

Từ xưa, ông bà cũng nhận ra được phần nội tâm của
con người quan trọng hơn vẻ bề ngoài. Câu ca dao là sự
bày tỏ tình cảm của người con trai dành cho người yêu
mình, rằng anh em là chính con người em, dù cho em
xấu hay đẹp thì cũng thương em. 

Anh thương em bất luận xấu xinh,

Lá giang nấu với cua kình cũng ngon.
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Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa

Con ngựa đứt cương
Ba vương ngũ đế
Chấp chế đi tìm

Ù à ù ập

Đây là một trò chơi dân gian khi một người xòe bàn tay, và các bạn khác để ngón tay vào giữa. Cả
nhóm đọc bài đồng dao, cho tới chữ cuối cùng thì người chơi chính sẽ nắm tay lại. Ngón tay ai bị
kẹp lại là bị thua! Các bạn đã chơi trò này bao giờ chưa? 
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Trên đây là một số thông tin về ca dao Việt Nam. Nếu các bạn còn nhớ câu ca dao nào thì cùng chia
sẻ với chúng tôi! Và hãy cùng đón chờ phần 2 về các câu tục ngữ Việt Nam nhé!

BiziVietnam là tổ chức ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam phi lợi nhuận đầu tiên tại Phần Lan được
thành lập với nhiệm vụ tăng cường kết nối văn hoá, quảng bá và chia sẻ ngôn ngữ, văn hoá, ẩm thực
và du lịch Việt Nam tới người Phần Lan và người nước ngoài tại Phần Lan; tạo môi trường văn hoá

thuần Việt Nam và các hoạt động cho cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan; cùng với xúc tiến các
cơ hội hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và Phần Lan. Hãy theo dõi chúng tôi trên trang mạng xã hội

để cập nhật tin tức và các sự kiện mới nhất. Website: www.bizivietnam.com. 
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