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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

 Tục ngữ, ca dao là thành phần không thể thiếu trong việc thể hiện tư duy, 

tình cảm và kinh nghiệm sống quí báu của con người. Mỗi quốc gia đều có sự khác 

nhau về điều kiện tự nhiên, địa lý, văn hóa và lịch sử phát triển, do đó, tục ngữ, ca 

dao trong mỗi ngôn ngữ đều chứa đựng những đặc sắc dân tộc và đặc trưng văn hóa 

sâu đậm riêng, và chúng đã trở thành đối tượng hết sức hấp dẫn đối với các nhà 

nghiên cứu ngôn ngữ học. 

Cơ thể con người nói chung trên thế giới có nhiều điểm giống nhau. Tất cả 

chúng ta đều có hai mắt, hai tay, hai vai, hai đùi, có máu chảy, có phổi để thở, có da 

và các cơ quan khác. Tuy nhiên, cơ thể và những gì chúng ta làm với nó sẽ xuất 

hiện các tình huống khác nhau trong những nền văn hóa khác nhau. Chẳng hạn, 

cách người Pháp đi trên đường khác với người Mĩ, cơ thể của nam giới khác với nữ 

giới, cơ thể người Hán khác với người Việt. [Lakoff (1999), dẫn theo [26], tr. 1] 

Bộ phận cơ thể người (BPCTN) là ngọn nguồn của việc con người tri nhận thế 

giới. Cái mà con người tri nhận trước tiên là cơ thể của chính mình. Họ thông qua cơ 

thể để lí giải thế giới bên ngoài [53, tr. 125]. Do đó, từ rất lâu, cơ thể người đã trở 

thành đối tượng thu hút sự quan tâm của nhiều khoa học: triết học, tâm lí học, sinh 

học, y học, ngôn ngữ học, v.v.. Mặc dù cơ thể người và các bộ phận tạo thành mang 

tính vật chất, cụ thể, nhưng con người cũng đã mượn từ ngữ chỉ BPCTN để biểu đạt 

những khái niệm thuộc lĩnh vực tinh thần, trừu tượng. Ở đây, ngôn ngữ học tri nhận 

(NNHTN) đã có năng lực lớn trong việc kiến giải nhiều điều thú vị về con người, 

đặc biệt là các từ ngữ chỉ BPCTN như: đầu, mặt, tai, mắt, mũi, miệng v.v thông qua 

hai cơ chế tri nhận ẩn dụ ý niệm (ADYN) và hoán dụ ý niệm (HDYN). Thành quả 

của trường phái này cũng đã mang lại tiến bộ đáng kể cho khoa học ngôn ngữ. Nhìn 

chung, có rất nhiều cách để tiếp cận đến từ ngữ chỉ BPCTN, nhưng hình như chưa 

có một sự thỏa đáng nào ngoài cách tiếp cận theo hướng tri nhận. Do đó, việc vận 

dụng lí thuyết của NNHTN để nghiên cứu các từ ngữ chỉ BPCTN là một công việc 

rất hợp lí. 



2 

Thêm vào đó, trong mấy chục năm trở lại đây, hướng nghiên cứu đối chiếu 

các ngôn ngữ đã đem lại nhiều thành tựu về lí thuyết cũng như ứng dụng. Vậy nên,  

việc đối chiếu ADYN và HDYN BPCTN nhằm làm nổi bật những đặc điểm về tri 

nhận và đặc trưng văn hóa dân tộc được thể hiện trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và 

tiếng Việt là điều có ý nghĩa.  

Ngoài ra, trong quá trình dạy học ngoại ngữ, nếu giáo viên giải thích rõ vai 

trò của hai cơ chế tri nhận ADYN và HDYN BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng 

Hán và tiếng Việt sẽ giúp người học có thể hiểu thấu đáo nghĩa của tục ngữ, ca dao 

và vận dụng chúng vào trong hoạt động giao tiếp cụ thể. 

Như vậy, thật khó có một hình dung đầy đủ, một hiểu biết trọn vẹn về cách  

tri nhận các từ ngữ chỉ BPCTN trong tiếng Hán và tiếng Việt nếu như chúng ta bỏ 

qua hai cơ chế tri nhận ADYN và HDYN trong tục ngữ, ca dao của hai đất nước.  

Với những lý do trên, chúng tôi lựa chọn thực hiện đề tài nghiên cứu “Từ ngữ 

chỉ BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ 

học tri nhận”. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu đề tài Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng 

Hán và tiếng Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận nhằm tìm ra những điểm tương 

đồng và dị biệt trong việc sử dụng ADYN và HDYN "BPCTN" trong tục ngữ, ca dao 

tiếng Hán và tiếng Việt, qua đó góp phần chứng minh ADYN và HDYN là hai phương 

thức quan trọng trong việc thể hiện tư duy của nhân loại nói chung và người Hán, người 

Việt nói riêng. Bên cạnh đó, những kết quả nghiên cứu của luận án cũng sẽ góp phần 

giúp cho việc dạy học, nghiên cứu và dịch thuật tiếng Hán và tiếng Việt đạt hiệu quả cao. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ cơ bản sau đây: 

- Hệ thống hóa các vấn đề NNHTN làm cơ sở lí thuyết trực tiếp cho đề tài; 

- Thống kê, phân loại, phân tích các ADYN và HDYN BPCTN; 

- Mô tả miền ý niệm BPCTN trong tiếng Hán và tiếng Việt; xác lập hệ thống 

ánh xạ và xây dựng mẫu ADYN, HDYN; xác lập sơ đồ hình ảnh, sơ đồ tâm lan tỏa 

cho các từ ngữ chỉ BPCTN và các biểu thức ngôn ngữ điển mẫu trong tục ngữ ca 

dao người Hán và tiếng Việt; 
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- Sau khi mô tả hệ thống ánh xạ, mẫu ADYN, HDYN; xác lập sơ đồ tâm lan tỏa, 

sơ đồ hình ảnh của các từ ngữ chỉ BPCTN qua tục ngữ ca dao tiếng Hán và tiếng Việt, 

chúng tôi tiến hành so sánh đối chiếu những điểm này trong hai ngôn ngữ. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là ADYN và HDYN "BPCTN" trong tục 

ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Trên cơ thể người có rất nhiều cơ quan, có cơ quan bên ngoài, có cơ quan 

bên trong. Mỗi cơ quan đều có một tên gọi riêng. Những từ ngữ được dùng để biểu 

thị các cơ quan đó được gọi là từ ngữ chỉ BPCTN. Chúng tôi chỉ nghiên cứu các 

danh từ chỉ BPCTN có tư cách của một nguyên tố ngữ nghĩa, hoặc xuất hiện với tần 

số lớn, trong đó chủ yếu tập trung vào các danh từ như: 心 (tim), 嘴 (miệng), 眼睛 

(mắt), 脚 (chân), 手 (tay), 脸/面 (mặt), v.v trong tiếng Hán và tay, miệng, mặt, mắt, 

chân, v.v trong tiếng Việt; 

- “Lòng”, “tâm” và “dạ” trong tiếng Việt mặc dù không xác định được miền 

nguồn cụ thể, nhưng chúng cũng được người Việt xem như là bụng của con người, coi là 

biểu tượng của tình cảm, ý chí của con người nên chúng vẫn nằm trong phạm vi nghiên 

cứu của chúng tôi; 

- Chúng tôi không nghiên cứu các tính từ chỉ đặc trưng, tính chất của 

BPCTN như: 长 (dài), 短 (ngắn), 高 (cao), 低 (thấp), v.v  trong tiếng Hán và to, 

nhỏ, bé, cao, thấp, chắc, cứng, mềm, v.v trong tiếng Việt, các động từ chỉ hoạt động 

sinh học của BPCTN như: 叩(cúi), 抱 (ôm), 抹 (bôi), 听 (nghe), 看 (nhìn/ xem),v.v 

trong tiếng Hán và đi, bước, ngậm, nói, giương, v.v trong tiếng Việt với tư cách là 

các ý niệm riêng biệt, mà chỉ nghiên cứu chúng trong mối quan hệ với các danh từ  

chỉ BPCTN trong việc tạo nên ADYN và HDYN; 

- Chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu những mô hình ánh xạ ẩn dụ và hoán dụ từ 

miền nguồn “BPCTN” đến những miền ý niệm đích khác, chứ không nghiên cứu sự 

chuyển di ngược từ những miền ý niệm khác đến miền ý niệm “BPCTN”. 
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4. Ngữ liệu nghiên cứu 

  Chúng tôi đã tiến hành khảo sát, thống kê những ẩn dụ, hoán dụ của miền ý 

niệm từ ngữ chỉ BPCTN trên ngữ liệu tục ngữ, ca dao - nơi lưu giữ quan niệm sống, 

tri thức văn hóa dân gian tiếng Hán và tiếng Việt từ 俗语词典 (2006), 徐宗才商务印

书馆, 北京 (Từ điển tục ngữ (2006) của Từ Tông Tài, Nxb Thương Vụ, Bắc Kinh) 

[92]; 民间歌谣全集 (2014), 朱雨尊上海三联书店 (Ca dao dân gian toàn tập (2014) 

của Chu Vũ Tôn, Nxb Tam Liên Thượng Hải) [93] trong tiếng Hán. Đây là những 

cuốn từ điển rất thông dụng, được đánh giá là có sự sắp xếp khoa học nhất hiện nay 

và được xuất bản tại các nhà xuất bản có uy tín ở Trung Quốc; Tục ngữ, ca dao, dân 

ca Việt Nam (2016) của Vũ Ngọc Phan, Nxb Văn học [91] – một tác phẩm vô cùng 

giá trị về lĩnh vực sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian. Đây là một trong số hai tác 

phẩm của tác giả được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016 về văn học nghệ 

thuật; ba công trình của Nguyễn Xuân Kính và cộng sự là: Nguyễn Xuân Kính (2001), 

Kho tàng ca dao tiếng Việt, Nxb Văn hóa thông tin [90]; Nguyễn Xuân Kính (2002), 

Kho tàng tục ngữ tiếng Việt (Tập 1), Nxb Văn hóa Thông tin [88]; Nguyễn Xuân 

Kính (2002), Kho tàng tục ngữ tiếng Việt (Tập 2), Nxb Văn hóa thông tin [89] cũng 

đã được Trần Quốc Vượng và cộng sự (2015) sử dụng để thống kê số lượng tục ngữ, 

ca dao về ứng xử cổ truyền tiếng Việt châu thổ Bắc bộ. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 a. Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, luận án sử dụng các 

phương pháp và thủ pháp sau: 

- Phương pháp miêu tả: Chúng tôi đã sử dụng thủ pháp thu thập tư liệu, phân 

tích tư liệu, thủ pháp thống kê để phân tích đặc trưng ngữ nghĩa, các mô hình tri nhận 

của ADYN, HDYN "BPCTN" trong tiếng Hán và tiếng Việt.  

- Phương pháp đối chiếu: sử dụng thủ pháp đối chiếu chuyển dịch hai chiều để 

tìm ra điểm tương đồng và dị biệt trong sự chuyển di từ "BPCTN" sang các miền 

đích khác trong tiếng Hán và tiếng Việt, từ đó tìm ra những đặc trưng văn hoá - tư 

duy dân tộc trong bức tranh ngôn ngữ về thế giới với ý niệm về “BPCTN” của hai 

cộng đồng người bản ngữ. 

 



5 

b. Các hướng nghiên cứu định tính, định lượng: 

- Theo hướng định tính, chúng tôi sử dụng phương pháp miêu tả và phân tích ẩn dụ 

từ góc độ NNHTN để phục hồi những ánh xạ ẩn dụ giữa hai miền ý niệm nguồn - đích, 

khám phá những cấu trúc ADYN, HDYN nằm bên dưới lớp ngôn ngữ biểu đạt rồi tiến 

hành đối chiếu các ẩn dụ, hoán dụ “BPCTN” của cả hai thứ tiếng để tìm ra những điểm 

tương đồng và khác biệt trong các mô hình tri nhận của ADYN, HDYN "BPCTN". 

- Theo hướng định lượng, chúng tôi khảo sát các từ ngữ thuộc miền ý niệm 

BPCTN trong 952 đơn vị tục ngữ và ca dao tiếng Hán, 652 đơn vị tục ngữ, ca dao tiếng 

Việt. Chúng tôi sử dụng thủ pháp thống kê để đếm số lượng các từ ngữ trong các từ 

điển rồi phân loại chúng và trình bày trong những biểu bảng tương ứng, phân tích sự 

chuyển nghĩa ẩn dụ, hoán dụ của từ ngữ trong mỗi nhóm để tìm những thuộc tính điển 

dạng được lựa chọn trong miền ý niệm nguồn tương ứng với miền ý niệm đích.  

Bên cạnh đó, luận án còn chú trọng đến phương pháp thu thập ngữ liệu. Đó là, 

qua câu tục ngữ hoặc bài ca dao, chúng tôi chỉ lấy các từ ngữ thuộc miền ý niệm từ ngữ 

chỉ BPCTN để đưa ra các mô hình ánh xạ ADYN. Chẳng hạn, qua câu tục ngữ “被头

里做事终晓得。(Làm việc trong đầu nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện = Việc làm 

dù có giấu kín đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị lộ), chúng tôi chỉ lấy từ “头 (đầu)” để đưa 

ra mô hình ánh xạ ADYN dựa trên ba tiêu chí mô tả là tri nhận, ngữ cảnh tri nhận và 

văn hóa dân tộc. Đầu tiên, để biết được từ “头 (đầu)” này có phải là “头 (đầu)” thuộc 

miền ý niệm từ ngữ chỉ BPCTN hay không, chúng tôi nhận diện bằng cách xem các 

nghĩa của “头 (đầu)” được giải thích trong từ điển. Cụ thể như sau:  

 Trong từ điển tiếng Hán hiện đại (2012) [85], “头 (đầu)” được giải thích với 

các nghĩa như sau: 

 1. Ý nghĩa chỉ bộ phận trên cùng của cơ thể người chứa các cơ quan như miệng, 

mũi, mắt. 

2. Ý nghĩa chỉ bộ phận đầu tiên của cơ thể động vật chứa các bộ phận như 

miệng, mũi, mắt.  

3. Ý nghĩa chỉ tóc hoặc hình dáng của tóc. 

 4. Ý nghĩa chỉ điểm cao nhất hoặc chót của một vật thể nào đó (ví dụ: đỉnh núi, 

đầu cầu, đầu bút...). 
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5. Ý nghĩa chỉ điểm khởi đầu hoặc điểm cuối cùng của sự tình (ví dụ: bắt đầu, 

mở đầu...). 

6. Ý nghĩa chỉ phần dư của một vật thể nào đó (ví dụ: vải vụn, tàn thuốc...). 

7. Ý nghĩa chỉ đầu sỏ (trùm). 

8. Ý nghĩa chỉ phương diện. 

9. Ý nghĩa chỉ thứ nhất. 

10. Ý nghĩa chỉ sự dẫn đầu, lãnh đạo (ví dụ: đầu sỏ, thủ lĩnh...). 

Từ mười ý nghĩa vừa được nêu trên, chúng tôi nhận diện “头 (đầu)” theo ý 

nghĩa thứ nhất. Sau khi đã xác định được “头 (đầu)” là từ ngữ chỉ BPCTN, chúng 

tôi tiến hành khảo sát sự kết hợp của nó với các từ ngữ đi kèm để xác định ADYN. 

Trong ví dụ trên, “头 (đầu)” kết hợp với từ 里 (trong) thành 头里 (trong đầu). Sự 

kết hợp ngữ nghĩa này đã tạo thành ẩn dụ vật chứa đúng với tinh thần của NNHTN. 

Trường phái này đã chỉ ra rằng mỗi con người là một vật chứa bị hạn chế bởi bề mặt 

của thân thể, cái vật chứa này có khả năng định hướng kiểu “trong – ngoài”. Từ 

đây, chúng tôi xác lập mô hình ánh xạ ADYN “VẬT CHỨA LÀ ĐẦU” và vẽ sơ đồ 

hình ảnh của loại ẩn dụ này. Cuối cùng, chúng tôi sẽ nêu những đặc trưng văn hóa 

liên quan đến từ ngữ “头 (đầu)” xuất hiện trong ngữ liệu nghiên cứu. 

Chúng tôi sử dụng phương pháp tương tự cho việc xác định các mô hình 

HDYN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt. Tuy nhiên, tùy vào những 

ngữ cảnh cụ thể, chúng tôi sẽ có những lí giải phù hợp. 

Ngoài ra, để miêu tả những ánh xạ ADYN, Lakoff (1980) [29] đã thể hiện 

miền tri nhận nguồn và miền tri nhận đích dưới dạng những chữ viết hoa và được 

kết nối với nhau bằng động từ TO BE theo qui ước MIỀN ĐÍCH LÀ MIỀN 

NGUỒN. Ví dụ: “LOVE (ĐÍCH) IS A JOURNEY (NGUỒN)” (TÌNH YÊU LÀ 

MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH). Các nhà Việt ngữ học cũng đã sử dụng cách này để 

miêu tả những ADYN trong tiếng Việt, chẳng hạn ADYN “HÔN NHÂN LÀ MỘT 

CUỘC HÀNH TRÌNH”, ADYN “THỜI GIAN LÀ TIỀN BẠC”; đối với HDYN, 

Lakoff (1980) cũng đã thể hiện miền tri nhận nguồn và miền tri nhận đích dưới 

dạng những chữ viết hoa và được kết nối với nhau bằng giới từ FOR (THAY CHO). 

Ví dụ: “THE PART FOR THE WHOLE” (BỘ PHẬN THAY CHO TOÀN THỂ), 
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“PRODUCER FOR PRODUCT” (NGƯỜI SẢN XUẤT THAY CHO SẢN PHẨM), 

v.v. Tuy nhiên, để miêu tả các ADYN và HDYN “BPCTN”, trong một số trường 

hợp, chúng tôi sẽ không sử dụng phương thức trên vì từ LÀ và từ THAY CHO 

trong tiếng Việt không tương ứng hoàn toàn với động từ TO BE và giới từ FOR 

trong tiếng Anh nên có thể gây ra hiểu nhầm. Chính vì thế trong một số trường hợp, 

chúng tôi sẽ sử dụng ký kiệu > < để thể hiện sự ánh xạ giữa hai miền nguồn - đích, 

ví dụ: KINH TẾ > < TAY, KỸ NĂNG CỦA CON NGƯỜI >< TAY,v.v. 

6. Đóng góp của luận án 

6.1. Về lí luận 

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần làm sáng tỏ và hệ thống hóa 

các vấn đề lí thuyết cơ bản của ADYN, HDYN trên ngữ liệu tục ngữ, ca dao tiếng 

Hán và tiếng Việt. 

- Luận án còn góp phần thúc đẩy các nghiên cứu theo khuynh hướng vận 

dụng lí thuyết NNHTN để so sánh đối chiếu với các ngôn ngữ khác tại Việt Nam, 

góp phần chứng minh ẩn dụ và hoán dụ không chỉ là phương thức tu từ như ngôn 

ngữ học tiền tri nhận đã đề cập mà chúng còn là các phương tiện để thể hiện tư duy, 

là một công cụ quan trọng trong việc ý niệm hóa thế giới của con người. 

6.2. Về thực tiễn 

Luận án là công trình vận dụng lí thuyết NNHTN vào việc đối chiếu ngôn ngữ 

tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần phục vụ cho những nhu cầu 

thiết thực của xã hội như: dạy học tiếng, dịch thuật, biên soạn từ điển và giao tiếp. 

7. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án 

gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu và cơ sở lí thuyết 

Trong chương 1 này, chúng tôi tổng quan lịch sử nghiên cứu trong và ngoài 

nước nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế của các công trình đi trước,  

từ đó có những định hướng và đặt nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể cho luận án. Đây còn 

là chương đặt nền tảng lí thuyết cho việc triển khai các nội dung cụ thể ở những 

chương tiếp theo. 
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Chương 2: Ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm miền “bộ phận cơ thể người” 

trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán 

Từ việc vận dụng cơ sở lí thuyết trong chương 1, chúng tôi thiết lập các mô hình 

ánh xạ ADYN, HDYN BPCTN, sơ đồ hình ảnh và sơ đồ tâm lan tỏa của từ ngữ có tần 

số xuất hiện nhiều nhất; lý giải các đặc trưng văn hóa – dân tộc, đặc biệt là cách người 

Hán tri nhận về BPCTN thông qua tục ngữ và ca dao. 

Chương 3: Ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm miền “bộ phận cơ thể người” 

trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt 

Chúng tôi thiết lập các mô hình ánh xạ ADYN, HDYN BPCTN, sơ đồ hình 

ảnh và sơ đồ tâm lan tỏa của từ ngữ có tần số xuất hiện nhiều nhất; lý giải các đặc 

trưng văn hóa – dân tộc, đặc biệt là cách người Việt tri nhận về BPCTN thông qua 

tục ngữ và ca dao. 

Chương 4: Điểm tương đồng và dị biệt của ẩn dụ ý niệm và  hoán dụ ý niệm 

miền bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt 

Chúng tôi sử dụng kết quả miêu tả và phân tích trong chương 2 và chương 3 

để tiến hành tìm ra những điểm giống và điểm khác của hai cơ chế tri nhận ADYN 

và HDYN BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT 

 

1.1. Dẫn nhập 

Chương 1 của luận án trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu về ADYN, 

HDYN “BPCTN” trên thế giới và ở Việt Nam; cơ sở lý thuyết của đề tài, bao gồm: 

khái niệm cơ thể người, tính nghiệm thân, phạm trù và phạm trù hóa; khái niệm, đặc 

điểm, cấu trúc và cách phân loại của ADYN, HDYN; NNHTN về BPCTN; ngữ 

cảnh tri nhận; đặc trưng văn hóa dân tộc liên quan đến từ ngữ chỉ BPCTN trong 

tiếng Hán và tiếng Việt. 

1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến ẩn dụ tri nhận về 

BPCTN 

Ở nước ngoài, ẩn dụ đã trở thành một khu vực khảo sát chính của ngữ nghĩa 

học tri nhận. Trên tất cả, ẩn dụ là một cơ chế hạng nhất dành cho việc nhìn một sự 

vật này thông qua từ ngữ chỉ sự vật khác. Vào những năm 1980 đã có một sự quan 

tâm nghiên cứu rộng rãi về ẩn dụ, nhưng lực đẩy chủ yếu của sự quan tâm này lại 

đến từ George Lakoff và Mark Johnson với “Metaphors We Live by” (Chúng ta 

sống cùng các ẩn dụ) (1980) [29], một ấn phẩm nền tảng trong ngữ nghĩa học tri 

nhận. Nó được xem như là sự mở đường cho một thế hệ các nhà ngôn ngữ học mới. 

Trong tác phẩm của mình, hai tác giả đã đưa ra quan niệm mới về bản chất và chức 

năng của NNHTN nói chung và ẩn dụ tri nhận nói riêng là nghiên cứu cách con 

người nhìn và nhận biết thế giới qua lăng kính ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Điều 

này đã tạo tiền đề cho NNHTN có những bước phát triển mới về lượng và chất. 

Năm 1987, G. Lakoff xuất bản cuốn “Women, Fire and Dangerous Things” (Đàn 

bà, lửa và những thứ nguy hiểm) [30]. Đây là cuốn sách mà tác giả đã nói đến tầm 

quan trọng của sự phạm trù hóa trong thế giới khách quan của con người. Tác giả đã 

chỉ ra rằng nếu không có năng lực phạm trù hóa, chúng ta chẳng thể hoạt động được 

gì cả, trong thế giới vật chất cũng như trong đời sống xã hội và trí óc của chúng ta. 

Năm 1999, G. Lakoff và M. Johnson tiếp tục xuất bản cuốn “Philosophy in Flesh – 

The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought” (Trải nghiệm triết học 
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– tư duy nghiệm thân và thách thức đối với tư tưởng phương Tây) [32]. Cuốn sách 

này đã trình bày một cách hệ thống về nền tảng triết học của NNHTN, đó chính là 

“triết học trải nghiệm”.  

Cơ sở lý thuyết về NNHTN đã được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước 

vận dụng vào việc phân tích tiếng mẹ đẻ hoặc đối chiếu giữa ngôn ngữ mẹ đẻ và 

một ngôn ngữ khác. Trong đó, các công trình, bài viết liên quan đến ADYN về từ 

ngữ chỉ BPCTN chiếm số lượng đáng kể.  

Hướng vận dụng lí thuyết NNHTN trong việc phân tích ADYN và HDYN từ 

ngữ chỉ BPCTN trong tiếng mẹ đẻ có các bài viết và công trình sau: 

 Bài viết “A Cognitive Approach to Metaphor and Metonymy Related to the 

Human Body” (Một cách tiếp cận tri nhận đến ẩn dụ và hoán dụ có liên quan đến 

cơ thể người) của Wei (2010) [48] đã tổng kết lại hai mô hình ánh xạ ADYN và 

HDYN. Trong đó, tác giả đã chỉ ra được sự ánh xạ từ miền con người sang miền 

không phải là con người, ví dụ: He lives in the head of the river (Anh ấy sống ở đầu 

sông). Đây là kiểu ánh xạ dựa vào vị trí. Tác giả còn chỉ ra  hai sơ đồ hình ảnh của 

ADYN BPCTN, như con người liên quan đến sơ đồ hình ảnh UP- DOWN (LÊN – 

XUỐNG), ví dụ: My heart sank (Trái tim tôi đã chìm/ Tôi đã buồn.)-> VUI LÀ 

HƯỚNG LÊN và KHÔNG VUI LÀ HƯỚNG XUỐNG, He came down with the flu 

(Anh ấy đã xuống dốc do bệnh cúm) -> MẠNH KHỎE LÀ HƯỚNG LÊN và ỐM 

YẾU LÀ HƯỚNG XUỐNG; con người liên quan đến sơ đồ hình ảnh PATH (LỐI/ 

NGUỒN LỐI ĐÍCH), ví dụ: I ran my eyes over those pictures (Tôi đã đưa mắt tôi 

đến những bức tranh đằng kia). Bài viết còn phân tích HDYN BPCTN như bộ phận 

– toàn thể, ví dụ: We need some new blood in the organization (Chúng tôi cần vài 

dòng máu mới trong tổ chức/ Chúng tôi cần vài người mới trong tổ chức), bộ phận - 

bộ phận, ví dụ: She likes reading Shakespeare (Cô ấy thích đọc Shakespeare ). Tác 

giả này cũng nhấn mạnh đến điểm giống và điểm khác nhau giữa ADYN và HDYN. 

Bằng cách phân loại và phân tích các biểu thức ẩn dụ, hoán dụ tác giả có thể kết 

luận rằng các phạm trù là các hệ thống và kết nối tự nhiên với nhận thức của con 

người và tính nghiệm thân đối với thế giới bên ngoài. Đây là công trình đã vận dụng 

thành công lý thuyết NNHTN để chỉ ra hai mô hình tri nhận ẩn dụ và hai sơ đồ hình 

ảnh từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN. Nguồn ngữ liệu của công trình là các câu 

được dẫn ra từ các cuốn từ điển như Oxford Advanced Learner’s Dictionaries of 
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Current English và Longman English Dictionaries online. Công trình này đã định 

hướng cho chúng tôi có ý tưởng nghiên cứu về sơ đồ hình ảnh "BPCTN" trong tục 

ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt. 

Với bài nghiên cứu “Idiom of body parts in English – A cognitive perspective 

(Thành ngữ BPCTN trong tiếng Anh – Một quan điểm tri nhận)”, Takács (2014) [45] 

đã phân tích hai cơ chế tri nhận ADYN và HDYN trong thành ngữ có từ ngữ chỉ 

BPCTN tiếng Anh và đưa ra một số giải pháp trong việc ứng dụng thành ngữ loại 

này vào việc dạy dịch. 

Trong công trình “From human body parts to the embodiment of spatial 

conceptualization in English idioms” (Từ BPCTN đến thuyết nghiệm thân của tri 

nhận không gian trong thành ngữ tiếng Anh), Manerko (2014) [34] đã chỉ ra rằng 

ngôn ngữ được kết nối chặt chẽ với quá trình tri nhận. Tri nhận không gian đã đóng 

vai trò quan trọng trong mã hóa kiến thức của con người về không gian, suy nghĩ và 

cách xử lý ngôn ngữ của con người. Những kiến thức này đòi hỏi kinh nghiệm tâm 

lý và kinh nghiệm xã hội của chúng ta. 

Hướng vận dụng lí thuyết NNHTN trong việc so sánh đối chiếu ngôn ngữ mẹ 

đẻ và một ngôn ngữ khác có các bài viết và công trình sau: 

  Công trình “Czech and English Idioms of Body Parts: A view  from 

cognitive semantics” (BPCTN trong thành ngữ tiếng Séc và tiếng Anh) của tác giả 

Bislková (2000) [24] là công trình nghiên cứu theo hướng đối chiếu hai ngôn ngữ. 

Bislková đã phân tích và tìm ra sự tương đồng, dị biệt của hai cơ chế tri nhận 

(ADYN và HDYN) trong thành ngữ có từ ngữ chỉ BPCTN của tiếng Séc và tiếng 

Anh. Tác giả này cũng đã cho biết, hai cơ chế tri nhận (ADYN và HDYN) và cách 

thức biểu đạt của người nói trong hoàn cảnh cụ thể rất có khả năng kết hợp với 

nhau để giúp người nói phán đoán được ý nghĩa thành ngữ trong việc biểu đạt.  

Theo hướng nghiên cứu này còn có bài “Cognitive Analysis of Chinese-

English Metaphors of Animal and Human Body Part Words” (Phân tích tri nhận của 

ẩn dụ từ chỉ động vật và BPCTN trong tiếng Hán và tiếng Anh ) của Song (2009) [41]. 

Tác giả đã tìm ra điểm giống nhau trong cấu trúc và và nghĩa ẩn dụ của BPCTN trong 

tiếng Hán và tiếng Anh như: “horse back (mǎ bēi)”(lưng ngựa),“horse-faced (mǎ 

liǎn)”(mặt ngựa), “horse hair (mǎ zōng)”(bờm ngựa), “cat’s eye (māo yǎn)”(mắt 

mèo), “sheep skin (yáng pí)”(da cừu).  
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Các nghiên cứu về đối tượng này cũng đã mở rộng trong mối quan hệ với văn 

hóa.  Công trình “Culture, Body, and Language: Conceptualizations of Internal Body 

Organs across Cultures and Languages” (Văn hóa, cơ thể và ngôn ngữ: Tri nhận 

BPCTN qua văn hóa và ngôn ngữ ) của Yu Ning và cộng sự (2008) [50], “From Body 

to Meaning in Culture” (Từ cơ thể đến nghĩa trong văn hóa) của Yu Ning (2009) [51] 

và là hai công trình trình bày về mối quan hệ mật thiết giữa ADYN, cơ thể và văn hóa. 

Chúng giống như quan hệ ba cạnh của một hình tam giác. Ẩn dụ ý niệm thường bắt 

nguồn từ kinh nghiệm cơ thể, mô hình văn hóa thường được cấu trúc bởi những 

ADYN. Một từ ngữ nào đó tác động lên một từ ngữ khác thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng 

đến từ ngữ thứ ba. Không có cơ thể sẽ không có thế giới quan. Tuy nhiên ống kính 

của thế giới quan chính là “màu sắc văn hóa”và “khung ẩn dụ”. Nó được xuyên qua 

như “thấu kính” để chúng ta tri nhận thế giới. 

Ở Trung Quốc, các công trình nghiên cứu liên quan đến BPCTN  trong 

NNHTN chia làm các hướng nghiên cứu chủ yếu như sau:  

Thứ nhất là những công trình, bài viết nghiên cứu theo hướng vận dụng lý 

thuyết tri nhận vào nghiên cứu tiếng Hán, đó là các công trình như: “汉语 “心”的多

义网络：转喻与隐喻” (Mạng lưới đa nghĩa của “tim/tâm” trong tiếng Hán: hoán 

dụ và ẩn dụ) của tác giả 张建理 (Trương Kiến Lý) (2005) [78] đã đưa ra các ẩn dụ  

“tâm/tim” như: TIM LÀ THỰC THỂ, ví dụ: 心房(tâm nhĩ), 心室 (tâm thất); TIM 

LÀ TRUNG ƯƠNG như: 心土(tâm thổ/lớp đất giữa), 手心 (thủ tâm/ lòng bàn tay); 

hoán dụ “tim” như: TIM LÀ TƯ DUY, TƯ TƯỞNG, ví dụ: 操心(tháo tâm / nhọc 

lòng lo nghĩ), 交心 (giao tâm/ trao đổi tâm sự); bài viết “汉语“口”的隐喻认知机

制研究” (Nghiên cứu cơ chế tri nhận ẩn dụ của từ “khẩu” trong tiếng Hán) của 许

颖欣 (Hứa Dĩnh Hân) (2007) [73] cũng đã chỉ ra những ánh xạ ADYN từ miền nguồn 

là “口 (khẩu/miệng)” sang miền đích không phải là con người dựa vào cơ sở lý luận 

của NNHTN; công trình “汉语“头发”的隐喻认知研究 (Nghiên cứu tri nhận ẩn dụ 

của “tóc”trong tiếng Hán) của 吕文静 (Lã Văn Tĩnh) (2014) [64] đã phát hiện rằng 

“头发 (tóc)” trong tiếng Hán không những có thể ánh xạ đến miền sự vật cụ thể mà 

còn ánh xạ đến miền trừu tượng như: tình cảm, chính trị và phong tục;  “汉语成语中人

体隐喻的认知研究” (Nghiên cứu tri nhận của ẩn dụ BPCTN trong thành ngữ tiếng 

http://www.cqvip.com/main/search.aspx?w=%e8%ae%b8%e9%a2%96%e6%ac%a3
http://www.cqvip.com/main/search.aspx?w=%e8%ae%b8%e9%a2%96%e6%ac%a3
http://social.wanfangdata.com.cn/Locate.ashx?ArticleId=hqsgkj201412101&Name=%e5%90%95%e6%96%87%e9%9d%99
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Hán) của 刘少杰 (Lưu Thiểu Kiệt) (2014) [63] đã chỉ ra các loại ẩn dụ BPCTN 

trong thành ngữ tiếng Hán, gồm ánh xạ từ "BPCTN" sang miền không phải là 

BPCTN, ví dụ: 群龙无首(quần long vô thủ/ Quân vô tướng như hổ vô đầu ), 百尺

竿头 (Bách xích can đầu/ đầu sào cao trăm thước) và ánh xạ từ miền không phải bộ 

phận người sang "BPCTN", trong đó có miền không gian ánh xạ sang miền cơ thể, 

ví dụ: 目中无人 (mục trung vô nhân/ trong mắt không có người nào/ không coi ai 

ra gì), 眉来眼去 (mi lai nhãn khứ/ mi đến mắt đi/ liếc mắt đưa tình), miền màu sắc 

ánh xạ sang miền cơ thể, ví dụ: 面红耳赤 (diện hồng nhĩ xích/ mặt hồng tai đỏ (vì 

mắc cỡ hay giận dữ)/ mặt đỏ tía tai).  

Thứ hai là các công trình, bài viết theo hướng nghiên cứu đối chiếu giữa các 

ngôn ngữ, đặc biệt là đối chiếu giữa tiếng Anh và tiếng Hán. Trong đó,  “英语 hand

和汉语手之一词多义对比” (Đối chiếu tính đa nghĩa của từ “hand” trong tiếng 

Anh và từ “tay” trong tiếng Hán) của tác giả 严爽 (Nghiêm Sảng) (2006) [74] đã 

chỉ ra rằng nghĩa của từ thuộc loại này được phân bố giống nhau trong hai ngôn ngữ, 

nghĩa của các từ thường chọn phương thức ADYN và HDYN làm cầu nối chủ yếu; 

李红、余兰 (Lí Hồng- Dư Lan) (2008) [58] trong công trình “从认知角度看英汉

人体词 “手”的隐喻特点异同” (Sự tương đồng và dị biệt của đặc điểm ẩn dụ từ 

chỉ BPCTN “tay”trong tiếng Hán và tiếng Anh từ góc nhìn NNHTN) đã chỉ ra được 

con đường tri nhận cơ bản của ADYN về từ tay trong tiếng Anh và tiếng Hán. Từ 

đó chứng minh tính ẩn dụ trong tư duy của con người. Đồng thời cũng thể hiện rõ 

tính đặc sắc văn hóa trong ADYN “tay” của hai dân tộc; “从认知角度对比研究英

汉两种语言中的 HEAD 和 HEART” (Nghiên cứu đối chiếu HEAD (đầu) và 

HEART (tim) trong tiếng Anh  và tiếng Hán dưới góc nhìn NNHTN) của tác giả 刘

曼 (Lưu Mạn) (2011) [62] đã phát hiện rằng ẩn dụ BPCTN trong tiếng Anh và tiếng 

Hán đều bắt nguồn từ tính nghiệm thân, có cơ sở sinh lý và tâm lý giống nhau, tức 

tính phổ biến của tri nhận. Tuy nhiên, về phương diện biểu đạt, ẩn dụ BPCTN trong 

tiếng Anh và tiếng Hán vẫn tồn tại sự dị biệt nhất định, đặc biệt là trong tiếng Hán 

có sử dụng ánh xạ giữa các từ ngữ chỉ BPCTN để chỉ quan hệ giữa các sự vật hoặc 

quan hệ xã hội mà trong tiếng Anh không có. 

http://search.cnki.com.cn/Search.aspx?q=author:%E4%B8%A5%E7%88%BD
http://search.cnki.com.cn/Search.aspx?q=author:%E5%88%98%E6%9B%BC
http://search.cnki.com.cn/Search.aspx?q=author:%E5%88%98%E6%9B%BC
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Ở Việt Nam, các bài báo và công trình nghiên cứu liên quan đến BPCTN 

trong NNHTN không nhiều, chủ yếu nghiên cứu theo hướng đối chiếu giữa các 

ngôn ngữ. Chúng tôi thấy có các công trình như sau: luận án Thành ngữ tiếng Anh 

và thành ngữ tiếng Việt có từ ngữ chỉ BPCTN dưới góc nhìn NNHTN của tác giả 

Nguyễn Ngọc Vũ (2008) [23]. Tác giả của luận án này đã tìm ra sự tương đồng và dị 

biệt của hai cơ chế tri nhận là ẩn dụ và hoán dụ trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng 

Việt có từ ngữ chỉ BPCTN. Chẳng hạn như: BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI ĐƯỢC 

XEM NHƯ LÀ VẬT CHỨA DỰNG, NẮM CÁI GÌ ĐÓ TRONG TAY LÀ CÓ QUYỀN 

KIỂM SOÁT, HDYN BỘ PHẬN CƠ  THỂ NGƯỜI BIỂU TRƯNG CHO CON 

NGƯỜI VÀ ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH, v.v. Đặc biệt là luận án đã đưa kết quả nghiên 

cứu thành ngữ dưới góc độ tri nhận ứng dụng vào việc dạy – học tiếng Anh. Tuy 

nhiên, ngữ liệu nghiên cứu của tác giả chỉ dừng lại ở thành ngữ tiếng Anh và tiếng 

Việt mà chưa mở rộng sang ngữ liệu khác như tục ngữ, ca dao. 

Tương tự, công trình “The use of conceptual metaphor in English and 

Vienamese idioms with human organs (Việc sử dụng ADYN trong thành ngữ tiếng 

Anh và tiếng Việt có chứa BPCTN), một công trình nghiên cứu viết bằng tiếng Anh 

tại Việt Nam của tác giả Hai Tran Ngoc (2010) [27] đã tìm ra điểm tương đồng và 

dị biệt của ẩn dụ tri nhận các BPCTN trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Tác 

giả đã chỉ ra một số loại ẩn dụ trong thành ngữ của hai ngôn ngữ là: NHÂN CÁCH 

CON NGƯỜI LÀ HÌNH DẠNG CỦA MẮT, ĐẦU LÀ VẬT CHỨA, MẶT LÀ DANH 

DỰ CỦA CON NGƯỜI; bài báo Cơ chế tri nhận các ngữ biểu trưng của từ ngữ 

“tay” (đối chiếu với tiếng Anh và tiếng Pháp) của tác giả Võ Kim Hà (2012) [6]  đã  

áp dụng phương pháp ngữ nghĩa học tri nhận để so sánh tính biểu trưng của từ  

“tay” trong các ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Qua nghiên cứu, tác giả 

này đã phát hiện rằng mỗi ngôn ngữ đều thể hiện cơ chế ẩn dụ, hoán dụ và những 

cấu trúc tương tác giữa chúng.  

Ngoài ra, công trình Nghiên cứu so sánh đối chiếu ẩn dụ trong tiếng Việt và 

tiếng Hán từ góc độ NNHTN (trên tư liệu tên gọi BPCTN)" của tác giả Trịnh Thị 

Thanh Huệ (2012) [10] là công trình nghiên cứu liên quan đến BPCTN trong tiếng 

Việt và tiếng Hán từ góc nhìn NNHTN. Luận án này đã chỉ ra nguyên nhân của sự 

tương đồng và dị biệt, đối ứng và không đối ứng của ẩn dụ tri nhận trong tiếng Việt 

và tiếng Hán. Tuy nhiên, luận án chỉ mới liệt kê và so sánh số lượng ít nhiều giữa 
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các nghĩa ẩn dụ được phái sinh từ nghĩa gốc là các BPCTN (39 bộ phận) dựa trên sự 

giống nhau về vị trí, hình dạng và chức năng trong tiếng Việt và tiếng Hán chứ 

không đưa ra các mô hình ánh xạ ADYN BPCTN, sơ đồ hình ảnh và mô hình tâm 

lan tỏa của miền ý niệm “BPCTN”. Phạm vi ngữ liệu khảo sát chủ yếu là các cụm 

từ tự do và cụm từ cố định có chứa từ ngữ chỉ BPCTN trong các từ điển, sách báo, 

tạp chí, website. 

Đặc biệt, luận án Sự phát triển ngữ nghĩa của nhóm từ chỉ BPCTN từ góc độ 

ngôn ngữ học tri nhận của tác giả Nguyễn Thị Hiền (2017) [7] đã vận dụng lí thuyết 

NNHTN để chỉ ra sự phát triển ngữ nghĩa của nhóm từ chỉ BPCTN trong tiếng Việt. 

Luận án đã chỉ ra rằng thông qua các điển mẫu, sự vận động ý niệm trong miền 

BPCTN được định hình, các nghĩa mới có sự biến chuyển xa dần nghĩa nguyên mẫu, 

chuyển nghĩa theo kiểu hoán dụ hoặc chuyển miền ý niệm tạo thành ẩn dụ; ẩn dụ và 

hoán dụ là một bộ phận của văn hóa Việt Nam. Tương tự với luận án của tác giả 

Trịnh Thị Thanh Huệ, luận án này cũng đã dựa vào sự giống nhau về vị trí, hình 

dạng và chức năng của nhóm từ chỉ BPCTN để tìm ra nghĩa chuyển của chúng. Mặc 

dù luận án đã chỉ ra một số kết luận đáng kể, song luận án vẫn chưa có sự liên hệ 

đối chiếu rõ ràng với các nhóm từ này trong ngôn ngữ khác để tìm ra cơ chế chuyển 

nghĩa riêng của nhóm từ. 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến HDTN về  từ ngữ 

chỉ BPCTN 

Ở nước ngoài, quan điểm chính thống về hoán dụ trong ngữ nghĩa học tri 

nhận được Lakoff và Johnson (1980) đề cập trong tác phẩm “Metaphors We Live 

By”. Hai tác giả này đã đề cập đến hai mô hình tri nhận HDYN BPCTN là BỘ 

PHẬN THAY CHO TOÀN THỂ, ví dụ: “We need some new blood in the 

organization / Chúng tôi cần vài dòng máu mới trong tổ chức”. (= new people / 

người mới); và KHUÔN MẶT THAY CHO CON NGƯỜI, ví dụ: “We need some 

new faces around here / Chúng tôi cần vài khuôn mặt mới quanh đây” (= new 

people / người mới). [29, tr. 36-37] 

Ở Trung Quốc có hai công trình nghiên cứu HDYN theo hướng so sánh đối 

chiếu, tức có sự liên hệ HDYN trong tiếng Hán với một ngoại ngữ khác, gồm: công 

trình “从认知角度看英汉五官词语的转喻” (Hoán dụ của từ ngữ ngũ quan (mắt, 

mũi, miệng, tai, mày) trong tiếng Anh và tiếng Hán dưới góc nhìn NNHTN) của tác 
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giả 李芸 (Lý Vân) (2011). Công trình này chỉ ra rằng hoán dụ trở thành phương 

thức tư duy và tri nhận tồn tại phổ biến trong đời sống hằng ngày của con người. 

Việc sử dụng hoán dụ và mục tiêu hoán dụ ở những ngôn ngữ khác nhau có thể biểu 

hiện như nhau. Điều này chính là thực tế chứng minh cho sự tương đồng về cách 

thức tư duy và tri nhận của nhận loại. [61] 

Ở Việt Nam, bài báo “HDYN trong kết cấu x (vị từ) + “Mặt” trong tiếng 

Việt dưới góc nhìn NNHTN” của tác giả Trần Trung Hiếu (2012) [9] đã vận dụng lí 

thuyết HDYN vào nghiên cứu tiếng Việt. Trong bài viết của mình, tác giả này đã đề 

cập đến kết quả nghiên cứu về HDYN của Antonio Barcelona (2003). Theo Antonio 

Barcelona HDYN là một quá trình tri nhận mà trong đó một bản thể này được dùng 

để quy chiếu đến một bản thể ý niệm khác (target) trong một khung duy nhất. Các  

từ ngữ chỉ BPCTN là một trường từ vựng có vị trí hết sức quan trọng trong tiếng 

Việt và dưới góc độ NNHTN, chúng là nguồn rất quan trọng trong sự ý niệm hóa 

các phạm trù đích khác trong tiếng Việt, là một trong ba mô hình (hay lĩnh vực) 

nguồn quan trọng trong sự ý niệm hóa về định hướng không gian của con người. 

Trong các từ ngữ chỉ BPCTN, từ “mặt” có khả năng kết hợp rộng rãi nhất với các 

vị từ đi trước để tạo thành những kết cấu cố định, có tính thành ngữ và có tính biểu 

trưng cao. Trong các cơ chế tri nhận ADYN và HDYN, bộ phận “mặt”, do vậy, có 

vai trò đặc biệt trong quá trình tạo nghĩa hàm ẩn. Tác giả còn đưa ra các khảo sát về 

vị từ trong kết cấu “vị từ + “mặt” như: những vị từ chỉ hành động hay trạng thái 

động-tĩnh: có,  dàn, dằn, đối, gặp, giở,  góp,  kênh, khắp, khuất,  lại, làm,  lánh, lên, 

mất, mở v.v, những vị từ chỉ trạng thái tình cảm, thái độ yêu - ghét: ghét, nể, ớn, 

gớm, lạ, v.v. Đây là bài viết đã vận dụng lý thuyết NNHTN để làm rõ cơ chế tạo 

nghĩa trong các ngữ cố định có chứa từ “mặt”. 

Khác với hướng nghiên cứu trên, bài báo HDYN BPCTN biểu trưng cho kỹ 

năng trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt của tác giả Nguyễn Ngọc Vũ (2008) 

[22] lại nghiên cứu hoán dụ theo hướng đối chiếu giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Tác 

giả đã chỉ ra rằng trong thành ngữ, HDYN cùng với ADYN đóng một vai trò quan 

trọng trong việc tạo nghĩa. Vai trò của HDYN và ADYN trong việc tạo nghĩa cho 

thành ngữ đó chính là sự kích hoạt những tri thức qui ước được hình thành trong quá 

trình ý niệm hóa thế giới để các chủ thể giao tiếp suy ra nghĩa hàm ẩn dựa trên nghĩa 

tường minh. Có thể nói HDYN và  ADYN chính là cầu nối giúp chủ thể giao tiếp đưa 
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tri thức qui  ước và kinh nghiệm vào quá trình giải mã nghĩa hàm ẩn của thành ngữ. 

Trong bài báo này, tác giả đã khảo sát các thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt có chứa 

từ ngữ “mắt”, “mũi”, “tay” và đưa ra các nghĩa biểu trưng của ba từ ngữ này như 

Đôi mắt biểu trưng cho kỹ năng, ví dụ: trong tiếng Anh có thành ngữ “to do 

something with one’s eyes shut”. Thành ngữ này được dùng để chỉ những người đã 

làm việc gì đó thông thạo, quen tay đến mức có thể nhắm mắt lại mà vẫn thao tác 

được), trong tiếng Việt có thành ngữ “vải thưa che mắt thánh”, “múa rìu qua mắt 

thợ”; chiếc mũi biểu trưng cho kỹ năng, ví dụ trong tiếng Anh có thành ngữ to have a 

nose for something, đây là thành ngữ thể hiện chức năng của chiếc mũi từ xưa đến 

nay là ngửi các mùi xung quanh để tìm hay xác định một việc nào đó. Tóm lại, chúng 

tôi thấy rằng, đây là một bài viết đã vận dụng thành công lý thuyết HDYN trong việc 

lý giải thành ngữ. Tuy nhiên, tác giả chỉ mới đề cập đến ba từ ngữ “mắt”, “mũi”, 

“tay”mà chưa hệ thống hóa tất cả các BPCTN xuất hiện trong thành ngữ. 

Tóm lại, các công trình liên quan trực tiếp đến luận án chúng tôi như vừa nêu 

trên đã đạt được những kết quả nghiên cứu đáng kể. Tuy nhiên, nếu chúng ta không 

mở rộng nguồn ngữ liệu để nghiên cứu thì sẽ bỏ sót nhiều kết quả khoa học có giá trị.  

1.3. Cơ sở lí thuyết cho việc nghiên cứu 

1.3.1. Khái niệm cơ thể người 

 Cơ thể vốn là khái niệm của sinh lí học. Theo từ điển tiếng Hán hiện đại 

(2012), cơ thể được giải thích như sau: “Cơ thể là toàn bộ tổ chức sinh lí của một 

con người hoặc một động vật, có khi chuyên chỉ thân thể và tứ chi” [85, tr. 1152]; 

“là khung chất liệu và kết cấu vật chất của người hoặc các động vật khác. Tổ chức 

này thường được xem là một thực thể hữu cơ” [86, tr. 354]. Như vậy, cơ thể với ý 

nghĩa thông thường sẽ là một đặc trưng tất yếu mang tính vật chất và tính hữu cơ, 

giống như “thân xác”. 

Trên thực tế, cơ thể không chỉ là “thân xác” mà thôi, mà văn hóa xã hội đã 

khiến cơ thể mang nhiều nội hàm khác nhau. Cuốn “Lịch sử của cơ thể” của 乔治 

(Kiều Trị) (2013) [67]  đã nêu lên diễn biến lịch sử về hàm nghĩa của cơ thể từ thời 

cận đại cho đến nay. Cuốn sách này cho rằng, sự phát triển của xã hội cùng với sự 

tiến bộ không ngừng về cách tri nhận của nhân loại đã khiến cho hàm nghĩa của cơ 

thể vượt khỏi hàm nghĩa ban đầu. Cơ thể đã mang một ý nghĩa tổng hợp về chính trị, 

văn hóa, xã hội và tâm lí. [67, tr. 50] 
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Nội hàm và ý nghĩa của cơ thể đã trải qua một quá trình thay đổi và phát triển 

không ngừng. Cơ thể vốn là ý niệm của lịch sử.  Nó cần được hiểu trong hoàn cảnh 

lịch sử cụ thể. Cơ thể mang ba hàm nghĩa. Một là “thể xác”, đó là ý nghĩa giải phẫu 

học sinh lí, là sự tổng hòa giữa các từ ngữ như: da, thịt, xương và thần kinh; “thân 

thể” chịu sự thúc giục bên trong nội bộ cảm xúc, tình cảm và bản năng, giống như sự 

đối lập giữa cảm tính và lí tính. Thời gian sau này, các nhà triết học đã có khuynh 

hướng đem cơ thể gắn liền với các mặt khác như: tình cảm, ý chí, kinh nghiệm, hành 

vi, v.v. Do vậy, trong khái niệm về cơ thể đã bao hàm từ ngữ thuộc về tâm linh; “cơ 

thể” chịu sự thúc giục bên ngoài của văn hóa xã hội. Văn hóa xã hội đã khiến cơ thể 

mang một ý nghĩa tổng quát về chính trị, văn hóa, xã hội và tâm lí. Cơ thể là một hình 

thức giúp chúng ta có thể tiếp xúc và tri nhận thế giới sớm nhất, khiến tri giác của con 

người trở thành có thể thực hiện được. [75, tr.  5] 

 Cơ thể không phải là một khái niệm trừu tượng, cũng không tồn tại tính sinh 

lí đơn thuần, cũng không phải là ý thức hay bản thân thuần túy, mà là một khối 

thống nhất về cơ thể vật chất tồn tại và ý thức tinh thần tồn tại trong cơ thể. Cơ thể 

không chỉ là một cấu trúc nghiệm thân sống, mà còn là cơ chế vật lí của tri nhận; cơ 

thể vừa là từ ngữ bên trong, vừa là từ ngữ bên ngoài; vừa thuộc hiện tượng học, vừa 

thuộc sinh vật học. 

Cơ thể có kết cấu hệ thống nội hàm phong phú và phức tạp. Cơ thể trong quá 

trình tri nhận là kết cấu hệ thống của sự biến động và bối cảnh. Cơ thể gồm ba ý 

nghĩa quan trọng.  

Một là, cơ thể của cảm tính hóa và thân xác hóa. Đây là cơ thể được vạch ra từ 

ý nghĩa sinh lí học. Cơ thể với ý nghĩa sinh lí học chính là do tổ chức sinh lí của thân 

thể và tứ chi tạo thành.  

Hai là, cơ thể trong hoàn cảnh văn hóa xã hội đặc thù. Cơ thể có thuộc tính tự 

nhiên và thuộc tính xã hội. Thuộc tính xã hội  của cơ thể được miêu tả nhiều trong 

lĩnh vực xã hội học cơ thể, có dính líu đến NNHTN. Cơ thể luôn là cơ thể thuộc ngữ 

cảnh văn hóa xã hội. Nó không độc lập, mà được bao bọc trong một ngữ cảnh nhất 

định. Geddens (1987) đã từng nói rằng: “Cơ thể không chỉ là thực thể vật lí, mà còn 

là một hệ thống hoạt động, một mô hình thực tiễn”.  

Tri nhận ngôn ngữ vừa là một hoạt động ngôn ngữ, vừa là một hoạt động văn 

hóa xã hội. Tri nhận ngôn ngữ có nội hàm văn hóa phong phú, truyền đạt ý nghĩa văn 
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hóa xã hội. Tất cả nội hàm văn hóa được truyền đạt phía sau cơ thể. Quan niệm xã hội 

đã chỉ ra những quy định chính xác về mối quan hệ của nó với mỗi bộ phận và chức 

năng của cơ thể. Nó thâm nhập vào nội bộ cơ thể không thể nhìn thấy. Tính xã hội 

của cơ thể đã có giá trị văn hóa xã hội trong ngôn ngữ tri nhận. 

 Ba là, cơ thể thâm nhập vào ngữ cảnh tri nhận ngôn ngữ. Cái ngữ cảnh mà Lave 

(1991) đã đề cập không phải là thứ gì đó đặc biệt và cụ thể, hoặc không thể thêm những 

thứ khái quát, cũng không phải là những thứ tưởng tượng, mà nó có nhiều thuộc tính phổ 

biến và tính đặc thù. Những mặt khác của quá trình xã hội trong hệ thống hoạt động và 

thực tiễn xã hội nhất định có nhiều mối quan hệ qua lại. Cơ thể trong hoạt động tri nhận 

ngôn ngữ nhất định phải hòa vào trong ngữ cảnh nhất định, là cơ thể được bao bọc trong 

ngữ cảnh ngôn ngữ. (Geddens (1987), Lave (1991), dẫn theo [72], tr. 10) 

1.3.2. Khái quát về nhóm từ ngữ chỉ BPCTN 

Hiện nay, theo danh mục thuật ngữ giải phẫu người thuộc tiêu chuẩn quốc tế 

(1998) [87] được phát triển bởi Ủy ban Liên đoàn về thuật ngữ giải phẫu (FCAT) và 

Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội của các nhà Giải phẫu học (IFAA) thì cơ thể người 

có khoảng 7500 bộ phận khác nhau. Trong tiếng Việt, Nguyễn Đức Tồn (2002) đã 

chỉ ra số lượng BPCTN được tiếng Việt định danh là 289. Để định danh 289 

BPCTN, tiếng Việt đã sử dụng 397 tên gọi (kể cả các trường hợp biến thể) (xem 

thêm [20], tr. 156-174). 

Ngoài ra, 任连明 (Nhậm Liên Minh) (2012) đã vận dụng lí thuyết trường nghĩa 

để phân loại cụ thể các từ chỉ BPCTN, gồm: 

i) Trường từ vựng khái quát cho các BPCTN 

“体” (thân thể),“身” (thân mình),“躳” (thân) “躯” (cơ thể), và “胑” (tay, chân). 

ii) Trường từ vựng chỉ phần đầu 

- Từ chỉ phần đầu: “顶” (đỉnh đầu), “头/首” (đầu). 

- Từ chỉ ngũ quan: “目/眼” (mắt), “鼻” (mũi), “口/嘴” (miệng), “舌” (lưỡi), 

“耳” (tai). 

- Từ chỉ râu, tóc: “眉毛” (lông mày), “睫毛” (lông mi), “毛” (lông), “须” 

(râu), “发” (tóc). 

- Từ chỉ phần mặt: “面/脸” (mặt), “颊” (má). 

iii) Trường từ vựng chỉ phần cổ: “颈/脖子” (cổ) “咙/喉/喉咙” (cổ họng). 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%BB%A6y_ban_Li%C3%AAn_%C4%91o%C3%A0n_v%E1%BB%81_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_gi%E1%BA%A3i_ph%E1%BA%ABu&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%C3%AAn_%C4%91o%C3%A0n_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_c%C3%A1c_Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%E1%BB%A7a_c%C3%A1c_nh%C3%A0_Gi%E1%BA%A3i_ph%E1%BA%ABu_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1
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iv) Trường từ vựng chỉ chi trên:  

- “手” (tay): “手” (tay), “拳” (nắm tay), “掌”  (bàn tay), “手指” (ngón tay);  

- “小臂” (từ khuỷu tay đến hết bàn tay):  “臂” (cánh tay), “寸” (mạch cổ tay);  

- “大臂” (cả cánh tay):  “臂” (cánh tay), “肩” (vai);  

- “腋窝” (nách): 胳 (nách). 

v) Trường từ vựng chỉ thân thể (trừ đầu và tứ chi) 

- Ngũ tạng: “肾” (thận), “肝” (gan), “心” (tim), “脾” (lá lách), “肺” (phổi); 

 - Lục phủ: “胆” (mật), “胃” (dạ dày), “脘” (cuống dạ dày), “小肠” (ruột 

non), “大肠” (ruột già), “脬/膀” (bàng quang); 

- Phần lưng: “吕” (cột sống), “背” (lưng); 

- Phần ngực: “囱” (ngực), “膺” (ức); 

- Phần bụng: “腹” (bụng), “胁” (sườn); 

vi) Phần chi dưới 

- Phần đùi: “股” (đùi), “髋” (xương hông), “髀” (vế); 

- Phần bắp chân: “胫/腓” (bắp chân), “脚” (bàn chân); 

- Phần bàn chân: “足” (bàn chân), “止” (ngón chân); 

- Phần ngón chân: “止(ngón chân)”, “胲” (móng chân); 

[68, tr. 16-22]  

 Tuy nhiên, trong khuôn khổ của luận án, chúng tôi chỉ chọn những từ ngữ 

thuộc hệ thống tên gọi thông dụng chứ không chọn các từ ngữ thuộc hệ thống khoa 

học và xuất hiện nhiều trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt. Danh sách các 

danh từ chỉ BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt đó là: 

Bảng 1.1. Danh sách các danh từ chỉ BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và 

tiếng Việt 

STT TIẾNG HÁN STT TIẾNG VIỆT 

1 脚/足 (chân) 1 đầu 

2 脚板 (bàn chân) 2 óc 

3 膝腿 (đầu gối) 3 tóc 

4 腿 (đùi) 4 sợi tóc 

5 手 (tay/thủ) 5 mặt 
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6 掌 (bàn tay) 6 mắt 

7 胳膊/膀臂(cánh tay) 7 chân mày/mày 

8 手腕子 (cổ tay) 8 con ngươi 

9 手心 (lòng bàn tay) 9 tai 

10 手指 (ngón tay) 10 má 

11 肚/肚子 (bụng) 11 gò má 

12 脖子 (cổ) 12 mũi 

13 皮 (da) 13 miệng/khẩu/mồm 

14 头 (đầu) 14 môi 

15 腰(eo) 15 mép 

16 肝 (gan) 16 hàm 

17 筋 (gân) 17 lợi 

18 脑勺 (gáy) 18 răng/nanh 

19 耳/耳朵 (tai) 19 lưỡi 

20 耳朵根子 (gốc tai), 20 cằm 

21 喉 (họng) 21 râu 

22 眼睫毛 (lông mi) 22 cổ 

23 眉毛 (mày/ lông mày) 23 họng 

24 背(lưng) 24 tay 

25 舌头(lưỡi) 25 cánh tay 

26 腮 (má) 26 bàn tay 

27 眼/眼睛/目 (mắt) 27 gang tay 

28 眼皮 (da mắt/ mí mắt) 28 ngón tay 

29 眼珠/眼珠子 (tròng/ tròng mắt) 29 móng tay 

30 胆 (mật) 30 bụng 

31 脸/面 (mặt) 31 tim 

32 血 (máu) 32 gan 
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33 脉窝 (ổ mạch/ mạch máu) 33 cật 

34 血管 (huyết quản) 34 ruột 

35 口/嘴/嘴巴 (miệng/ mồm) 35 vai 

36 嘴唇 (môi) 36 lưng 

37 屁股 (mông) 37 thân 

38 鼻子(mũi) 38 trôn/đít 

39 脑/脑凭 (não/ sọ/ sọ não) 39 chân/giò 

40 胸口/胸脯/胸 (ngực) 40 đùi 

41 肺管子 (phế quản) 41 đầu gối/gối 

42 肺(phổi) 42 bàn chân 

43 牙 (răng) 43 gót 

44 胡子(râu) 44 da 

45 肠子/肠 (ruột) 45 thịt 

46 额角上 (thái dương) 46 máu 

47 肉 (thịt) 47 mạch 

48 肥肉/膘 (thịt mỡ/ mỡ) 48 xương/cốt 

49 精肉 (thịt nạc) 49 xương hoóc 

50 心(tim) 50 xương sống 

51 头发 (tóc) 51 xương sườn 

52 骨髓(tủy) 52 lòng 

53 肩膀 (vai/ bờ vai) 53 dạ 

54 骨(xương)   

55 脑根 (gốc não/ xương chẩm)   

56 胯 (xương hông)   

TC 56 TC 53 
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1.3.3. Khái quát về tục ngữ, ca dao của tiếng Hán và tiếng Việt 

Tục ngữ, ca dao là tinh hoa văn hóa của mỗi dân tộc. Nó được hình thành từ 

rất lâu với hình thức và nội dung phong phú, sâu sắc.  

1.3.3.1. Quan niệm và đặc điểm của tục ngữ tiếng Hán và tiếng Việt 

a. Quan niệm và đặc điểm của tục ngữ tiếng Hán 

a.1. Quan niệm về tục ngữ tiếng Hán 

Các tác giả người Hán đã đưa ra những nhận định về tục ngữ từ nhiều 

phương diện khác nhau. Chẳng hạn: 

Tác giả 曹聪孙 (Tào Thông Tôn) (1985) đã chỉ ra rằng: “Tục ngữ là một sản 

phẩn phân hóa phong cách thục ngữ trong ngôn ngữ, bao gồm: quán ngữ, thành 

ngữ, cách ngữ, câu nói lửng, v.v. Tục ngữ là một loại của thục ngữ”.[52, tr. 4] 

Các tác giả 王捷、徐建华、刁玉明 (Vương Tiệp, Từ Kiến Hoa, Điêu Ngọc 

Minh) (1992) cho rằng: “Tục ngữ là câu cố định có tính hình tượng nhưng được dùng 

để miêu tả nhân tình thế thái. Thường sử dụng các phương thức như so sánh, ẩn dụ, 

khoa trương để nói về một việc như thế nào hoặc một người như thế nào”. [70, tr. 3] 

Ngoài ra, theo tác giả蒋静 (Tưởng Tĩnh) (2009), “tục ngữ là một bộ phận thuộc 

thục ngữ tiếng Hán. Tục ngữ tiếng Hán do quần chúng nhân dân sáng tạo và được lưu 

truyền bằng miệng. Chúng mang tính khẩu ngữ và tính thông tục”. [65, tr. 1] 

a2. Đặc điểm của tục ngữ tiếng Hán 

- Hình thức của tục ngữ tương đối phức tạp, nhìn sơ qua thì khó phân biệt, 

nhưng nếu quan sát kỹ thì đặc điểm về hình thức của chúng rất rõ ràng: 

+ Tục ngữ thường là một câu đơn, gồm 5, 6 hoặc 7 âm tiết. Trong đó, tục 

ngữ 5 và 7 âm tiết chiếm đa số, ví dụ: 不打不成交 (Bất đả bất thành giao / Không 

đánh không biết nhau), 百闻不如一见 (Bách văn bất như nhất kiến / Trăm nghe 

không bằng một thấy), 君子动口不动手 (Quân tử động khẩu bất động thủ / Quân 

tử chỉ nên nói bằng miệng chứ không nên ra tay).  

+ Tục ngữ mang tính tiết tấu: tục ngữ năm âm tiết có tính tiết tấu là 2 và 3, 

tục ngữ 6 âm tiết là 2 và 4; 3 và 3,  tục ngữ 7 âm tiết là 4 và 3.  

- Nội dung của tục ngữ bao gồm các nội dung về văn hóa xã hội như: quan 

niệm quần chúng, tín điều, tình lý, lời giáo huấn của người xưa, luân thường đạo lý.  

 “Tục ngữ là một hiện tượng ngôn ngữ trong thục ngữ và có đặc điểm riêng 

của nó. Chúng ta không thể mở rộng phạm vi của nó cũng không thể qui nó vào 

trong các loại khác như quán ngữ và ngạn ngữ”. [84, tr. 279] 
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 Dựa vào các định nghĩa trên, chúng tôi đưa ra một khái niệm về tục ngữ như 

sau: Tục ngữ là một đơn vị ngôn ngữ có năm tiếng trở lên, phong cách quen thuộc, 

hình thức tương đối linh hoạt, ý nghĩa có tính dung hợp mạnh, có tính miêu tả 

mạnh, thường sử dụng các phương thức như so sánh, khoa trương để miêu tả một 

vật hoặc một người. Có thể nói rằng, tục ngữ đã phản ánh quan niệm giá trị của xã 

hội Trung Quốc nói chung và dân tộc Hán nói riêng.  

Chúng tôi chọn khái niệm tục ngữ trong Từ Hải (1989) làm cơ sở nghiên cứu. 

b. Quan niệm và đặc điểm của tục ngữ tiếng Việt 

b.1. Quan niệm về tục ngữ tiếng Việt 

Giống với tục ngữ tiếng Hán, tục ngữ tiếng Việt cũng phản ánh nhiều mặt tri 

thức về giới tự nhiên và đời sống xã hội của các thời đại đã sản sinh ra nó trên đất 

nước Việt Nam. Các nhà ngôn ngữ học người Việt quan niệm về tục ngữ như sau: 

Tác giả Nguyễn Trọng Khánh (2008) cho rằng tục ngữ là những câu nói ngắn 

gọn, được sử dụng ổn định trong lời nói, có cấu trúc vững chắc, có ngữ điệu, vần điệu, 

phản ánh sự đúc kết tri thức đời sống, kinh nghiệm thực tiễn, đạo đức và lối sống v.v. 

của một dân tộc. Mỗi câu tục ngữ nó đã diễn đạt một ý trọn vẹn, một nhận xét, một 

kinh nghiệm sống, hoặc một lời răn dạy, phê phán về đạo lí v.v. Ví dụ “Uống nước 

nhớ nguồn”, “Đói thì đầu gối phải bò”, “No nên bụt, đói ra ma”, v.v.”[12] 

Tác giả Vũ Ngọc Phan (2007) quan niệm rằng: “Tục ngữ là một câu tự nó diễn 

trọn vẹn một ý, một nhận xét, một kinh nghiệm, một luân lý, một công lý, có khi là một 

sự phê phán. Thí dụ: “Chó cắn áo rách”, “Người chửa, cửa mả”v.v.” [91, tr. 43] 

b2. Đặc điểm của tục ngữ tiếng Việt  

- Về nội dung: tục ngữ phản ánh nhận thức của con người về thế giới. Những 

nhận thức đó đã được khái quát hóa, đúc kết từ thực tiễn vô cùng sinh động, phong 

phú trong thế giới tự nhiên cùng với đời sống muôn mặt của xã hội loài người và 

dần dần trở thành tri thức, hoặc những bài học kinh nghiệm vững chắc, ổn định, 

được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. 

- Về cấu trúc ngữ pháp: nhiều người quan niệm tục ngữ là một dạng văn bản 

thuộc vào loại ngắn nhất, một loại sáng tác dân gian tương đương với ca dao, dân ca. 

Tuy nhiên, có thể khẳng định câu là dạng cấu trúc cú pháp tối giản nhất của tục ngữ: 

+ Tục ngữ là một câu đặc biệt, ví dụ: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. 

+ Tục ngữ là một câu đơn, ví dụ: “Gà què ăn quẩn cối xay”, hoặc là một câu 

ghép, ví dụ: “Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa”. 
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+ Tục ngữ là một loại văn bản thuộc loại đơn giản nhất, ví dụ: Năng mưa 

năng tốt lúa đường/ Năng đi năng lại coi thường nhau ra”. 

Như vậy, tục ngữ tiếng Việt là câu có hình thức ngữ âm rất cân đối, hài hòa, 

có vần, có nhịp, có tính nhạc điệu rất cao, nội dung phong phú sâu sắc và được sử 

dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật. Trong luận án, chúng tôi chọn khái niệm và cách 

nhận định về đặc điểm tục ngữ tiếng Việt của tác giả Vũ Ngọc Phan (2016) [91] làm 

cơ sở nghiên cứu. 

1.3.3.2. Quan niệm và đặc điểm của ca dao tiếng Hán và tiếng Việt 

 a. Quan niệm và đặc điểm của ca dao tiếng Hán 

 a1. Quan niệm về ca dao tiếng Hán 

Các tác giả người Hán đã đưa ra khái niệm về ca dao như sau: 

Trong Từ Hải (1989), ca dao là tên gọi chung cho dân ca, ca dao dân gian, đồng 

dao. Là một loại của văn học dân gian, được quần chúng nhân dân sáng tạo và 

lưu truyền bằng miệng. [84, tr. 1724] 

Tác giả 丁声树(Đinh Thanh Thụ) (2002) trong “Từ điển tiếng Hán hiện đại” 

đã chỉ ra ca dao là tùy miệng hát ra, không có sự gieo vần tiết tấu âm nhạc, ví dụ 

như: dân ca, dân dao, nhi ca v.v. [56, tr. 423] 

Ngoài ra, ca dao còn được tác giả 张书晋 (Trương Thư Phổ) (2006) khẳng 

định là một trong nghệ thuật ngôn ngữ được sinh ra sớm nhất trong lịch sử loài 

người và cũng là một hiện tượng văn hóa sống. [79, tr. 1] 

 Như vậy, các khái niệm trên đã cho chúng ta thấy rằng, phạm vi của cái được 

gọi là ca dao của người Hán là rất lớn. Nó bao gồm nhiều loại nhỏ hơn như dân ca, 

ca dao dân gian (dân dao), đồng dao (nhi ca). Trong luận án, chúng tôi sử dụng khái 

niệm về ca dao của Từ Hải (1989) [84] để làm cơ sở nghiên cứu. Ca dao mà luận án 

chúng tôi nghiên cứu là ca dao dân gian chứ không phải là dân ca hay đồng ca. 

a2. Đặc điểm của ca dao tiếng Hán 

Các tác giả người Hán đều cho rằng ca dao có đặc điểm về hình thức và nội 

dung như sau: 

- Về hình thức 

Ca dao thường có câu chữ xúc tích, ngắn gọn, phần lớn đều được gieo vần; 

phong cách giản dị mộc mạc, mới mẻ. Do ca dao được quần chúng nhân dân sáng 

tạo ra và lưu truyền bằng miệng, nên có một bộ phận đã được sửa chữa, thêm bớt và 

ghi chép lại bởi các nhà văn, nhà thơ. 
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Ví dụ: Để chỉ người cần kiệm, người Hán có bài ca dao sau: “鸡仔叫，心就

忙！想起施为就下床，手托门闩两边开，朝头进宝晚进财，左手进财右进

宝，好才好禄满家堂。” (Nghe tiếng gà gáy, trong lòng vội vàng! Nghĩ đến những 

việc cần làm thì liền thức dậy, tay kéo rèm cửa sang hai bên, sáng sớm bảo vật vào 

chiều tối tiền tài đến, tiền tài vào tay trái, bảo vật vào tay phải, tài, lộc tốt đầy nhà. ) 

- Về nội dung 

Ca dao là vũ khí được quần chúng nhân dân sử dụng để biểu thị tư tưởng, tâm 

tư tình cảm, tăng gia sản xuất và đấu tranh giai cấp. [84, tr. 1724]  

b. Quan niệm và đặc điểm của ca dao tiếng Việt 

 b1. Quan niệm về ca dao tiếng Việt 

Ca dao là một thuật ngữ Hán Việt. Ca dao là một loại thơ dân gian có thể ngâm 

được như những loại thơ khác và có thể xây dựng thành các điệu ca dao.[91, tr.  45] 

Ca dao là thơ dân gian 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. 

[82, tr. 133] 

b2. Đặc điểm của ca dao tiếng Việt 

- Về hình thức 

Ca dao là những bài thường thường ngắn, hoặc hai, bốn, sáu hay tám câu, âm 

điệu lưu loát và phong phú. Dưới hình thức truyền miệng, ca dao đã được qua nhiều 

người, nhiều thế hệ sửa chữa, nhưng nó vẫn giữ được chủ đề tư tưởng và tính chất 

mộc mạc, không bao giờ cầu kỳ. Ca dao có nhiều thể, mà nhiều hơn cả là thể sáu 

tám, thể bốn chữ và thể hai bảy sáu tám cũng có nhưng không nhiều. Đặc điểm ca 

dao về phần hình thức là vần vừa sát lại vừa thanh thoát, không gò ép, lại giản dị và 

rất tươi tắn. Nó có vẻ như lời nói thường mà lại nhẹ nhàng, gọn gàng, chải chuốt, 

miêu tả được những tình cảm sâu sắc. 

- Về nội dung 

Ca dao Việt Nam là những bài tình tứ, là khuôn thước cho lối thơ trữ tình của 

người Việt Nam. Tình yêu của người lao động Việt Nam biểu hiện trong ca dao về 

nhiều mặt: tình yêu giữa đôi bên trai gái, yêu gia đình, yêu xóm làng, yêu đồng 

ruộng, yêu đất nước, yêu lao động, yêu giai cấp, yêu thiên nhiên, yêu hoà bình. 

Ngoài ra ca dao còn biểu hiện tư tưởng đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong cuộc 

sống xã hội, trong những khi tiếp xúc với thiên nhiên. Ca dao còn biểu hiện sự 

trưởng thành của tư tưởng ấy qua các thời kỳ lịch sử. 
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Do từ cảm xúc mà cấu tạo nên lời ca, nên tính tư tưởng của nhân dân Việt Nam  

biểu lộ ở ca dao không những làm cho người ta thông cảm  tình yêu thắm thiết mặn 

nồng của họ, mà còn cho người ta thấy phẩm chất của họ trong các cuộc đấu tranh 

thiên nhiên, đấu tranh xã hội. Họ đã vất vả như thế nào trong cuộc cải tạo thiên nhiên, 

hào hứng như thế nào khi thu được thắng lợi, họ đã căm hờn những kẻ áp bức bóc lột 

mình và đã kiên trì đấu tranh chống lại những kẻ ấy như thế nào, họ đã chống lại 

những sự ngang trái ở đời như thế nào, đã vươn lên  không ngừng như thế nào để 

giành lấy hạnh phúc. Tìm hiểu được những điều đó, chúng ta sẽ thấy được tính chiến 

đấu, tính phản phong, tính nhân đạo chủ nghĩa của ca dao. [91, tr. 57] 

Như vậy, ca dao là một thể thơ được nhân dân sáng tạo và lưu truyền bằng 

miệng. Nội dung ca dao giản dị nhưng lại chứa đựng hàm súc sâu sắc về tình cảm 

giữ người với người, giữa người với quê hương đất nước, ý thức của con người 

trong lao động sản xuất. 

1.3.4. Tính nghiệm thân (embodiment) 

 Từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay, trường phái tri nhận đã phê phán 

chủ nghĩa khách quan dưới mọi hình thức để trở về với cơ thể (bao gồm não) và 

kinh nghiệm. Do đó, quan điểm tri nhận khỏi thân xác của Đề-các (đại biểu theo 

trường phái nhị nguyên luận) dần dần bị phê phán.  

Thuật ngữ “embodiment” được Lakoff và Johnson (1999) chính thức đề cập 

trong công trình “Philosophy in the flesh” (Triết học trong thân xác). Theo Lakoff và 

Johnson, “ý niệm của con người không phải chỉ là một phản ánh của thực tại bên 

ngoài mà chúng còn được tạo thành hình dạng quan trọng bởi cơ thể và bộ não của 

chúng ta, đặc biệt là bởi hệ thống thần kinh của chúng ta” [32, tr. 22] 

Lakoff và Johnson (1987) còn nhấn mạnh đến tính nghiệm thân trong luận điểm: 

“những cấu trúc dùng để kết nối hệ thống ý niệm của chúng ta đều nảy sinh từ những 

trải nghiệm thân thể và được hiểu theo những cách trải nghiệm thân thể; hơn nữa, bản 

chất cốt lõi của hệ thống ý niệm của chúng ta bắt nguồn trực tiếp từ tri giác, sự vận động 

của thân thể cùng sự trải nghiệm về những đặc trưng thể chất và xã hội”. [30, tr.  xiv] 

Bên cạnh đó, Port (1995) cũng cho rằng tâm trí mang tính nghiệm thân và tính 

cảnh huống. Tri nhận nghiệm thân là quan điểm lấy mối quan hệ giữa thể xác và tinh 

thần để nghiên cứu quá trình tri nhận, quan tâm đến mối quan hệ của nhận thức và thân 

thể, nhấn mạnh sự ảnh hưởng của nhân tố cơ thể đối với quá trình tri nhận. [37, tr. 2-4] 
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Ngoài ra, 约翰杜威 (John Dewey) (2010), đại biểu của chủ nghĩa tự nhiên 

cho rằng: “Tâm trí được sinh ra trong quá trình cơ thể thích ứng với môi trường, 

tâm trí và thân thể không phải là một chỉnh thể cô lập. Việc tách biệt kinh nghiệm 

và lí trí là một điều sai lầm. Tất cả tư duy lí tính đều lấy kinh nghiệm cơ thể làm cơ 

sở”. [77, tr. 63] 

Nguyễn Văn Hiệp (2016) đã đưa ra nhận định rằng: “ Việc dùng các từ ngữ 

chỉ BPCTN làm miền nguồn của ẩn dụ và hoán dụ khẳng định tính nghiệm thân trong 

quá trình con người nhận thức thế giới”. [8, tr. 103] 

Như vậy, tri nhận nghiệm thân là một phương thức tri nhận do cơ thể ngay tại 

chỗ đã có sự tương tác không ngừng với môi trường. Nó chú trọng đến tính tham gia, 

tính cảnh huống và tính tương tác. Sự ràng buộc qua lại giữa tư duy, cơ thể và môi 

trường bên ngoài, cùng với sự vận hành của các động thái đã tạo nên hệ thống tri nhận.  

1.3.5. Phạm trù (category) và phạm trù hoá (categorization) 

 Phạm trù chỉ sự khái quát và phản ánh bản chất phổ biến những sự vật khách 

quan trong tư duy của con người. Aristotle là nhà triết học đầu tiên tiến hành nghiên 

cứu về hữu ích của phạm trù. Ông đã sử dụng mối quan hệ giữa chủ ngữ và tân ngữ 

trong ngữ pháp để chứng minh và giải thích về mối quan hệ và sự dị biệt giữa hai 

phạm trù. Khi tiến hành phân loại phạm trù, tác giả đã chỉ ra các phạm trù thực thể, 

bao gồm: thực thể, số lượng, tính chất, quan hệ, nơi chốn, thời gian, động tác, tiếp 

nhận. Trong thế giới hiện thực, sự vật luôn được phân thành các phạm trù khác nhau 

như động vật, thực vật, vật dụng và sách vở. 

Phạm trù hóa là một vấn đề không thể xem nhẹ. Đối với tư duy, cảm giác, vận 

động và ngôn ngữ của con người, sự phạm trù hóa là vấn đề cơ bản nhất. Khi chúng 

ta đem một thứ nào đó xếp vào một loại sự vật tức là chúng ta đang tiến hành phân 

chia các phạm trù. Quá trình tâm lí khi tiến hành phân loại sự vật chính là phạm trù 

hóa (categorization), mà sản phẩm của phạm trù hóa là phạm trù tri nhận, hoặc có thể 

gọi là phạm trù ý niệm (conceptual categories). Phạm trù hóa là một hoạt động tri 

nhận cấp cao của nhân loại, là quá trình não bộ dùng hệ thống ký hiệu hỗn tạp trong 

thế giới chuyển hóa thành các thông tin theo một trật tự, là cơ sở để xây dựng phạm 

trù. Do vậy, chúng ta có thể nói rằng, phạm trù là kết quả và là sản phẩm của quá 

trình phạm trù hóa, mà phạm trù hóa lại chính là điểm bắt đầu để hình thành nên ý 

niệm, nghĩa của từ và việc vận dụng ngôn ngữ. Phạm trù được dựa vào “tính tương tự 
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gia tộc” giữa các thành viên trong phạm trù để tạo nên. Theo Wittgenstein (1953), 

“tính tương tự gia tộc” được hiểu là  thành viên của phạm trù không cần phải mang 

tất cả các thuộc tính của phạm trù này, mà chúng có mối quan hệ với nhau tương tự 

gia tộc với hình thức là AB, BC, CD, DE, tức một thành viên trong phạm trù cần có 

một hoặc hơn một thuộc tính chung với các thành viên khác trong một phạm trù. Đặc 

tính của mỗi thành viên trong phạm trù không giống nhau hoàn toàn, mà chúng dựa 

vào “tính tương tự gia tộc” để quy các thành viên về cùng một phạm trù. 

(Wittgenstein (1953), dẫn theo [44], tr. 66 - 87). Do đó, đã sinh ra thuyết điển mẫu 

của phạm trù hóa (prototype theory). Rosch (1976) [39], một nhà tâm lí học của 

trường Đại học California là tác giả đại diện cho thuyết điển mẫu này. Điển mẫu 

(prototype) là khái niệm gắn với phạm trù tri nhận và sự phạm trù hóa. Đó là thành 

viên điển hình, ở vị trí trung tâm của phạm trù, đó là ví dụ tốt nhất, nổi bật nhất, được 

thụ đắc đầu tiên trong ngôn ngữ (tiêu biểu là đối tượng trẻ em). Theo Rosch, con 

người phân loại sự vật trong thực tại chủ yếu dựa trên sự tương tự, trong danh sách 

các thành viên sẽ có những thành viên tiêu biểu hơn, trở thành căn cứ để tập hợp các 

thành viên khác. Ngược lại, khi nhắc tới một phạm trù, con người cũng nghĩ tới điển 

mẫu trước nhất, chứ không quan tâm tới toàn bộ danh sách hay các thuộc tính chung. 

Như vậy, điển mẫu được xác lập cùng lúc với quá trình phạm trù hóa, và là một sản 

phẩm của sự phân loại mang tính tâm lí chứ không phải quy ước xã hội. 

1.3.6. Ẩn dụ ý niệm (cognitive metaphor)  

a. Khái niệm về ADYN (cognitive/conceptual metaphor) 

Lakoff & Johnson (1980) đã  đưa ra nhận định rằng: “Ẩn dụ là một công cụ 

tưởng tượng thơ mộng và năng động- một vấn đề đặc biệt chứ không phải là ngôn 

ngữ thông thường. Hơn nữa, ẩn dụ thường được xem như là đặc trưng của riêng 

ngôn ngữ, một vấn đề của lời nói chứ không phải là suy nghĩ hay hành động. Vì lí 

do này mà hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ có thể sống tốt mà không cần đến ẩn 

dụ. Chúng tôi đã tìm ra, trái lại, ẩn dụ tỏa khắp trong cuộc sống thường ngày, 

không chỉ trong ngôn ngữ mà còn trong cả suy nghĩ và hành động” [29, tr. 3]. 

Ngoài ra, hai tác giả này còn khẳng định rằng: “Ẩn dụ ý niệm có thể mở rộng vượt 

ra ngoài cách nghĩ và cách nói theo nghĩa đen thông thường để đi vào phạm vi của 

những gì được gọi là lối suy nghĩ và ngôn ngữ bóng bẩy, thơ mộng và huyền ảo” 

[29, tr.13]. Hay “Ẩn dụ là một công cụ tri nhận, nghĩa là nó không chỉ là một 

phương cách biểu thị các tư tưởng bằng ngôn ngữ mà còn là một phương cách để tư 
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duy về các sự vật; rằng hệ thống ý niệm đời thường của chúng ta, mà trong khuôn 

khổ của nó chúng ta suy nghĩ và hành động, về bản chất là ẩn dụ”. [29, tr. 3] 

Như vậy, để có thể hiểu và vận dụng một cách chính xác trong luận án, 

chúng tôi xin khái quát lại khái niệm về ADYN như sau: Ẩn dụ ý niệm là một trong 

hai cơ chế tri nhận quan trọng của con người, là kết quả của quá trình ánh xạ từ 

phạm trù này (miền nguồn) sang phạm trù khác (miền đích). 

b. Phân loại ADYN 

Lakoff & Johnson (1980) chia ẩn dụ thành ba loại chính, gồm: ẩn dụ cấu trúc, ẩn 

dụ định hướng và ẩn dụ bản thể. Ẩn dụ bản thể lại chứa ẩn dụ vật chứa. [29, tr. 25-32] 

i) Ần dụ cấu trúc là trường hợp một khái niệm được hiểu và biểu đạt thông 

qua một khái niệm khác. 

Ví dụ: ARGUMENT IS WAR. (TRANH LUẬN LÀ CHIẾN TRANH), 

trong đó WAR thuộc miền nguồn, ARGUMENT thuộc miền đích. Ý niệm 

WAR (CHIẾN TRANH) giúp chúng ta hiểu nghĩa của ý niệm ARGUMENT 

(TRANH LUẬN) [29, tr. 4]. 

Ẩn dụ cấu trúc có đặc điểm cấu trúc hai không gian được gọi là hai miền ý 

niệm: MIỀN NGUỒN (source domain) và MIỀN ĐÍCH (target domain). Ý niệm tại 

miền đích được hiểu thông qua ý niệm tại miền nguồn. Quan hệ giữa miền nguồn và 

miền đích là quan hệ ánh xạ, nghĩa là nội dung của ý niệm tại miền đích được ánh 

xạ từ ý niệm tại miền nguồn.  

ii) Ẩn dụ định hướng: cấu trúc hoá một số miền và tạo nên một hệ thống ý niệm 

hoá chung cho chúng; chúng liên quan đến việc định hướng trong không gian với 

những đối lập kiểu như "lên-xuống", "vào-ra", "sâu-cạn", "trung tâm - ngoại vi" v.v.  

Ví dụ: HẠNH PHÚC ĐỊNH HƯỚNG LÊN TRÊN, NỖI BUỒN ĐỊNH 

HƯỚNG XUỐNG DƯỚI [29, tr. 15]. 

iii) Ẩn dụ bản thể là trường hợp mà những khái niệm trừu tượng như hoạt 

động, cảm xúc, tư tưởng được thể hiện như cái gì đó cụ thể, chẳng hạn như một đồ 

vật, một chất liệu, một vật chứa hay một con người. 

Ví dụ: TƯ DUY LÀ MỘT CỔ MÁY [29, tr. 27]. 

- Ẩn dụ vật chứa: Vật chứa thông thường được hiểu là những thực thể vật lý 

bị hạn chế trong một không gian nhất định và tách biệt khỏi thế giới còn lại bởi bề 

mặt của nó. Mỗi con người là một vật chứa bị hạn chế bởi bề mặt của thân thể, cái 

vật chứa này có khả năng định hướng kiểu “trong – ngoài”.  
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Ví dụ: KANSAS LÀ VẬT CHỨA (There ‘s a lot of  land in Kansas.) [29, tr. 30] 

c. Đặc điểm của ADYN 

Theo Lakoff và Johnson (1980), những ADYN tác động tương hỗ với nhau 

theo cách đặc biệt để cấu trúc hóa kinh nghiệm của chúng ta. Chúng không chỉ là 

những ẩn dụ hoa mĩ, mà còn là phương thức của tư tuy.  ADYN có các đặc điểm 

như sau: 

(1) Ẩn dụ là cơ chế chính thông qua đó chúng ta hiểu những khái niệm trừu 

tượng và thực hiện tư duy trừu tượng. 

(2) Nhiều đối tượng kể từ những điều đơn giản nhất, đời thường nhất đến 

những lý thuyết khoa học thâm sâu nhất chỉ có thể hiểu được thông qua ẩn dụ. 

(3) Ẩn dụ về bản chất là mang tính ý niệm, chứ không mang tính ngôn ngữ. 

(4) Ngôn ngữ ẩn dụ là sự thể hiện của ADYN. 

(5) Mặc dù phần lớn hệ thống ý niệm của chúng ta mang tính ẩn dụ, song 

cách hiểu ẩn dụ dựa trên cơ sở cách hiểu phi ẩn dụ. 

(6) Ẩn dụ cho phép chúng ta hiểu đối tượng tương đối trừu tượng hoặc đối 

tượng phi cấu trúc hóa thông qua đối tượng cụ thể hơn hoặc ít ra thông qua đối 

tượng đã được cấu trúc hóa cao hơn. 

(7) Ẩn dụ ánh xạ qua các miền ý niệm: miền nguồn và miền đích. 

(8) Sự ánh xạ là phi đối xứng và mang tính bộ phận, nghĩa là không phải tất 

cả những tri thức có trong miền nguồn đều được ánh xạ toàn bộ xuống miền đích.Ý 

niệm ẩn dụ không phản ánh và cũng không thể phản ánh được tất cả các bình diện 

của ý niệm xuất phát. 

(9) Ánh xạ là một quá trình chuyển tập hợp những thông tin từ các thực thể ở 

miền nguồn sang các thực thể ở miền đích.  

(10) Ánh xạ ẩn dụ theo nguyên tắc một hướng: sơ đồ hình ảnh của miền 

nguồn được ánh xạ lên miền đích chứ không ngược lại. 

(11) Sự ánh xạ không võ đoán, mà có cơ sở trong cơ thể con người, trong 

kinh nghiệm thường nhật và trong tri thức. 

(12) Có hai loại ánh xạ: ánh xạ ý niệm và ánh xạ hình ảnh, cả hai đều phục 

tùng nguyên tắc bất biến. 

(13) Hệ thống ý niệm chứa đựng hàng nghìn lần ánh xạ ẩn dụ quy ước hình 

thành nên tiểu hệ thống cấu trúc cao của hệ thống ý niệm. 



32 

(14) Hệ thống ADYN quy ước chủ yếu là vô thức, tự động và được sử dụng 

dễ dàng, thoải mái, không đòi hỏi phải cố gắng nhiều. 

(15) Ánh xạ ẩn dụ thay đổi theo mức độ phổ quát: một số có tính phổ quát, 

một số được phổ biến rộng rãi, một số bị quy định bởi văn hóa. 

(16) Ẩn dụ thi ca phần lớn là sự mở rộng hệ thống quy ước thường nhật của 

tư duy ẩn dụ của chúng ta. 

(Lakoff và Johnson (1980), dẫn theo [3], tr. 72-74) 

d. Cơ chế vận hành của ADYN 

Điều kiện cơ bản của ẩn dụ đó chính là sự xung đột ngữ nghĩa trong nội bộ câu 

và sự xung đột giữa ngữ cảnh và câu. Chẳng hạn khi phân tích câu tục ngữ Việt Nam: 

“Con mắt là ngọc”, chúng ta dễ dàng nhận biết con mắt và ngọc là hai đối tượng thuộc 

hai phạm trù khác nhau, dùng vị từ “là” để tạo sự trái ngược với cách chúng ta nhận 

thức về các đặc trưng của “con mắt” và “ngọc”. Tổ hợp ngữ nghĩa của hai đối tượng 

này lại xuất hiện mâu thuẫn. Nếu dùng thuật ngữ của Black (1962) [25] để giải thích thì, 

“con mắt” là khung, còn “ngọc” là tiêu điểm. Tiêu điểm và khung đã ở trong sự đối 

lập với nhau. Tiêu điểm chính là hạt nhân để giải thích sự xung đột này. Đây là ví dụ 

của sự xung đột ngữ nghĩa trong nội bộ câu. Ngoài ra, nếu trong một hoàn cảnh nhất 

định nào đó, người nói không phải miêu tả một hành động, mà lại có một sở chỉ khác. 

Nghĩa là người nói muốn miêu tả một sự tình giống hiện tượng đó thì đây lại là trường 

hợp của sự xung đột giữa ngữ cảnh và câu. Ví dụ:  “东踢一脚、西踢一脚。(Đông đá 

một chân, Tây đá một chân= Không có đầu mối, sự việc phức tạp)”. Như vậy, có thể 

nói rằng sự xung đột ngữ nghĩa là một trong những tín hiệu để nhận biết ADYN. 

 Các phương thức cơ bản trong sự vận hành của ADYN là ánh xạ và pha trộn 

miền ý niệm. Trong đó, ánh xạ (mapping) là sự phóng chiếu giữa những từ ngữ của 

miền nguồn và những từ ngữ tương ứng của miền đích. Đó là một hệ thống cố định 

giữa các điểm tương ứng đó trong cấu trúc ADYN. Sự ánh xạ còn có thể tạo nên 

những điểm mới, cấu trúc, lược đồ mới mà trước đó chưa từng có trong miền đích do 

sự phản chiếu từ mô hình tri nhận của miền nguồn. Xác lập được sơ đồ ánh xạ giữa 

một cặp nguồn-đích chính là chìa khóa tìm hiểu về ADYN. 

1.3.7. Hoán dụ ý niệm (conceptual metonymy)  

 a. Khái niệm về HDYN 

 Lakoff và Johnson (1980) đã nhấn mạnh đến ba phương diện của HDYN. 

Đầu tiên, HDYN có tính ý niệm chứ không phải thuần túy ngôn ngữ. Tiếp theo, 
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cách sử dụng hoán dụ có tính hệ thống. Điều này đã được hai tác giả khẳng định: 

“Giống như ẩn dụ, hoán dụ không phải xuất hiện một cách ngẫu nhiên, hay tùy tiện, 

bị đối xử như trường hợp biệt lập. HDYN có tính hệ thống như có thể thấy trong các 

ví dụ điển hình tồn tại trong văn hóa của chúng ta.” [29, tr. 37]. Cấu trúc HDYN 

không chỉ xuất hiện trong ngôn ngữ chúng ta mà còn có mặt trong suy nghĩ, thái độ 

và hành động của chúng ta. Cũng giống như ADYN, HDYN là nền tảng cho kinh 

nghiệm của chúng ta [29, tr. 39]. 

 Các tác giả như 束定芳 (Thúc Định Phương) (2015) [69], 李福印 (Lý Phúc 

Ấn) (2008) [60] cũng có nhận định về HDYN giống như Lakoff & Johnson (1980), 

đó là: Hoán dụ không phải là thủ đoạn tu từ mà là một phương thức tư duy và hành 

vi của con người.  

Lý Toàn Thắng (2015) cũng nhắc đến ẩn dụ và hoán dụ. Tác giả nhận định 

rằng: “ẩn dụ và hoán dụ không chỉ là câu chuyện của ngôn ngữ, câu chuyện tên gọi 

sự vật, mà còn là một phần của cách thức tư duy thường nhật của chúng ta, có gốc 

rễ trong vốn kinh nghiệm của con người. ADYN và HDYN là các “công cụ tri 

nhận”, là “hiện  tượng ý niệm”, là các “quá trình ý niệm”. [17, tr. 102] 

HDYN là một quá trình tri nhận mà trong đó một bản thể ý niệm này 

(vehicle) được dùng để qui chiếu đến một bản thể ý niệm khác (target) trong một 

khung duy nhất. [9, tr. 99] 

 Như vậy, các tác giả trên đã sử dụng các ngôn từ khác nhau để diễn đạt cùng 

một bản chất của HDYN. Hoán dụ không chỉ là một hiện tượng ngôn ngữ như ngôn 

ngữ học truyền thống đã nhận định mà còn là một hiện tượng của tư duy, một trong 

hai cơ chế tri nhận trong quá trình ý niệm hóa của con người. HDYN là một hiện 

tượng chiếu xạ xảy ra trong một miền ý niệm duy nhất. 

 b. Phân loại HDYN 

 Theo Lakoff & Johnson (1980), HDYN được tổ chức một cách hệ thống và 

chia HDYN thành các loại sau: 

 BỘ PHẬN THAY CHO TOÀN THỂ 

 Ví dụ: Chúng tôi không thuê những tóc dài. 

 NGƯỜI SẢN XUẤT THAY CHO SẢN PHẨM 

 Ví dụ: Nó mua Ford. 

 KHÁCH THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG THAY NGƯỜI SỬ DỤNG 

 Ví dụ: Khẩu súng nó thuê muốn năm mươi đồng. 
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 NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN THAY CHO CÁI BỊ ĐIỀU KHIỂN 

 Ví dụ: Nixon đánh bom Hà Nội. 

 CƠ QUAN THAY CHO NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM 

 Ví dụ: Exxon lại nâng giá. 

 ĐỊA ĐIỂM THAY CHO CƠ QUAN 

 Ví dụ: Nhà Trắng không nói gì về chuyện đó. 

 ĐỊA ĐIỂM THAY CHO SỰ KIỆN 

 Ví dụ: Hãy nhớ lấy Alamo. [29; tr. 38-39] 

 Theo Dirven và Porings (2003), HDYN được phân thành HDYN tuyến tính và 

HDYN bao gồm. Trong đó HDYN tuyến tính là loại HDYN dựa trên mối quan hệ giữa 

cái toàn thể và cái bộ phận. Theo ý đồ diễn đạt của người nói, hai đối tượng được liên 

kết lại với nhau theo kiểu cái này thay thế cho cái kia trong một ngữ cảnh phù hợp; 

HDYN bao gồm (cũng tương tự như ẩn dụ vật chứa) là loại hoán dụ mà trong đó bản 

thể ý niệm đích được bao gồm bên trong bản thể ý niệm nguồn. Đây là loại HDYN có 

sự giao thoa rất lớn với ADYN. Bởi vì, đa số các trường hợp, miền nguồn có thể được 

kích hoạt để tạo ra một miền đích mới (Dirven và Poring (2003), dẫn theo [23], tr.  57) 

 Đặc biệt, dựa vào mối quan hệ giữa thực thể hoán dụ và đích hoán dụ trong 

mô hình tri nhận lý tưởng hóa, Radden & Kovecses (1999) đã phân loại HDYN rất 

hệ thống và toàn diện. Hai tác giả này đã phân hoán dụ thành hai loại lớn sau:  

 Loại một: HDYN giữa bộ phận và toàn thể. Loại HDYN này có thể chia ra 

thành bảy loại nhỏ, đó là: 

  - Hoán dụ giữa sự vật và bộ phận 

 Đây là loại hoán dụ bao gồm chỉnh thể hoán chỉ bộ phận hoặc bộ phận hoán 

chỉ chỉnh thể.Ví dụ: The car needs washing. (这辆车需要清洗了。/ Chiếc xe cần 

được rửa sạch.) 

- Hoán dụ đại lượng 

 Hoán dụ đại lượng là do đơn vị đại lượng cấu thành chỉnh thể. Có thể lấy 

chỉnh thể biểu thị một ngưỡng (thời gian, số lượng...) nào đó hoặc có thể lấy một 

ngưỡng nào đó để biểu thị chỉnh thể đại lượng. Ví dụ: How old are you? (你多大了? 

/ Bạn bao nhiêu tuổi rồi?) 

- Hoán dụ cấu thành 

Mỗi sự vật đều do nguyên liệu hay vật chất cấu thành chỉnh thể. Do đó trong 

loại hoán dụ này, sự vật có thể biểu thị cho vật chất vốn có của nó và nguyên liệu, 
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chất liệu, vật chất cũng có thể biểu thị cho việc cấu thành chỉnh thể sự vật. Ví dụ: 

And as he plucked the cursed steel away, [...] (当他拔出那可恶的凶器时，....../ 

Khi anh ta kéo ra cái vũ khí đáng ghét đó,…) 

- Hoán dụ sự kiện 

 Sự kiện là một chỉnh thể được tạo thành bởi những phần của sự kiện xảy ra 

đồng thời hoặc liên tục. Mối quan hệ giữa sự kiện và các phần của sự kiện thay thế 

cho nhau để sản sinh ra cái gọi là hoán dụ sự kiện. Ví dụ: Mary speaks French. (玛

丽会说法语。/Mary biết nói tiếng Pháp) 

 - Hoán dụ giữa phạm trù và từ ngữ 

Mối quan hệ giữa phạm trù và từ ngữ cũng thuộc loại hoán dụ toàn thể và bộ phận. 

Ví dụ: Boys don’t cry. (男孩子不哭。/ Con trai không khóc.) 

 - Hoán dụ giữa phạm trù và đặc trưng 

Định nghĩa phạm trù thường phản ánh những đặc trưng chủ yếu của nó. Do đó, có 

thể dùng toàn thể thay cho đặc trưng chủ yếu của nó, thí dụ dùng jerk (người ngớ 

ngẩn) biểu thị đặc tính stupidity (sự ngớ ngẩn).  

 - Hoán dụ rút gọn 

Đây là loại hoán dụ dùng một phần hình thức ngôn ngữ nào đó thay thế cho 

hình thức ngôn ngữ toàn phần. Ví dụ thường gặp nhất là hình thức viết chữ cái đầu, 

chẳng hạn UN thay cho United Nations. 

 Loại hai: HDYN giữa các bộ phận khác nhau trong một chỉnh thể. Loại 

HDYN này có thể chia ra thành  tám loại nhỏ, đó là: 

- Hoán dụ hành vi 

 Mô hình tri nhận lí tưởng hóa hành vi gồm có hành vi thực hiện sự việc, 

hành vi tiếp nhận sự việc, công cụ thực hiện, hành vi vốn có, kết quả hành vi, thời 

gian, v.v. Giữa những từ ngữ này thường có mối quan hệ hoán dụ hành vi. Ví dụ: 

We summered at the seashore. (我们在海边度过了夏天。/ Chúng tôi đã trải qua 

một mùa hè ở bờ biển.) 

- Hoán dụ tri cảm 

Giữa tri cảm và tất cả sự vật tri cảm của con người thường tồn tại mối quan 

hệ tri cảm. Ví dụ: There goes my knee. (我膝盖痛。/ Đầu gối tôi đau.) 
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 - Hoán dụ nhân quả 

Trong quan hệ nhân quả, người ta thường dùng kết quả biểu thị người hoặc 

vật tạo ra kết quả này. Ví dụ: She was upset. (她很沮丧。/ Cô ấy rất suy sụp). Ở 

đây, “upset”  đã hoán dụ cho người hoặc vật tạo ra một tác động lớn mang tính tiêu 

cực đối với chủ thể. 

 - Hoán dụ sản xuất 

Hoạt động sản xuất, sáng tác thường đề cập đến các lĩnh vực như người sản 

xuất (sáng tác), sản phẩm, công cụ sản xuất, nơi sản xuất, cơ cấu sản xuất, tên sản 

phẩm. Các nhân tố này có mối quan hệ thay thế sản sinh ra hoán dụ sản xuất. Ví dụ: 

I bought some Camembert from the supermarket. (我从超市买回些卡门贝干酩。

/Tôi đã mua về một ít pho mát Camembe từ siêu thị.) 

 - Hoán dụ khống chế 

Giữa người khống chế và vật chịu khống chế trong quan hệ khống chế có thể 

thay thế cho nhau, tạo ra hoán dụ khống chế. Ví dụ: The Ford has arrived. (那辆福

特已经到了。/ Chiếc Ford đã đến.)  

 - Hoán dụ sở thuộc 

Giữa người sở thuộc và vật sở thuộc có thể thay thế cho nhau tạo ra hoán dụ 

sở thuộc. Ví dụ: He married money. (他娶了个有钱人。/Anh ấy đã lấy được một 

người có tiền .) 

 - Hoán dụ chứa đựng 

Hoán dụ chứa đựng bao gồm vật chứa thay cho nội dung chứa đựng hoặc nội 

dung chứa đựng thay cho vật chứa. Ví dụ: 你记得要把牛奶盖上。(Con nhớ phải 

đậy sữa bò lại.) 

 - Hoán dụ địa điểm 

Địa điểm và nơi chốn có mối quan hệ mật thiết với người, kết cấu, sự kiện 

nơi đó. Việc thay thế giữa những từ ngữ này sẽ thuộc hoán dụ địa điểm. Ví dụ: 

Cambridge will publish his works. (剑桥将出版他的作品。/ Cambridge sẽ xuất 

bản tác phẩm của anh ấy). [38, tr.  24- 43] 

 Như vậy, với sự phân loại HDYN như đã nêu trên, các tác giả đã cho chúng 

ta thấy được cơ chế tri nhận HDYN của con người là rất phong phú và đa dạng. 
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Chúng tôi chọn cách phân loại của Radden &Kovecses (1999) làm cơ sở để tiến 

hành phân loại các biểu thức ngôn ngữ thuộc nhóm HDYN BPCTN. 

 c. Đặc điểm của HDYN 

 Trong đời sống hằng ngày, chúng ta có thể sử dụng cách nói hoán dụ bộ phận 

thay cho toàn thể như: Chúng tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt mới= Chúng tôi đã 

nhìn thấy những con người mới, cũng có thể sử dụng cách nói hoán dụ toàn thể thay 

cho bộ phận như: Anh ấy mù rồi= Mắt anh ấy mù rồi. Hoán dụ không phải hoàn 

toàn được sử dụng một cách vô thức, không phải sự vật giống nhau nào cũng có thể 

sử dụng để thay thế cho sự vật giống như vậy. Chúng ta có thể nói ấm sôi rồi tức là 

đang chỉ nước sôi rồi, nhưng khi cái bình bị hỏng thì chúng ta không thể nói nước 

hỏng rồi. Khi nước bị biến chất, chúng ta cũng không thể nói là bình biến chất. Mặc 

dù hoán dụ là không thể dự đoán trước nhưng chúng ta có thể dựa vào một lí do nào 

đó để giải thích thông qua mô hình HDYN. Chúng ta có mô hình HDYN như sau: 

 (1) Trong một hoàn cảnh nào đó, vì một mục đích nào đó chúng ta cần phải 

gọi tên ý niệm đích B. 

 (2) Ý niệm A thay thế cho B, A và B phải trong cùng một khung tri nhận 

 (3) Trong cùng một khung tri nhận, A và B có mối quan hệ mật thiết với 

nhau, do sự kích hoạt của A mà B (thường chỉ có B) kích hoạt theo. 

 (4) A kéo theo sự kích hoạt B, thì sự nổi trội của A nhất định cao hơn B 

trong cách tri nhận. 

 (5) Mô hình tri nhận hoán dụ là mô hình mà A và B có sự liên hệ trong cùng 

một khung tri nhận. Sự liên hệ này có thể gọi là quan hệ hàm số từ A đến B. 

 Sau đây, chúng tôi áp dụng mô hình HDYN như vừa nêu trên để phân tích 

câu “Ấm sôi rồi”. Dùng  ấm (ý niệm A) để hoán dụ nước (miền đích B). Ấm và 

nước cùng thuộc một khung tri nhận là “vật chứa và nội dung”, hai từ ngữ này có 

quan hệ mật thiết với nhau. Sự kích hoạt của ý niệm ấm sẽ kéo theo sự kích hoạt 

của ý niệm nước. Trong đó, ý niệm ấm nổi trội hơn so với ý niệm nước vì ấm thì 

chúng ta có thể nhìn thấy được, nhưng nước thì chúng ta không thể nhìn thấy. Khi 

nước sôi, cái mà chúng ta nhìn thấy là hơi nước bay lên từ nắp ấm, nắp ấm phập lên 

phập xuống. Như vậy, cái có thể nhìn thấy nổi trội hơn so với cái không nhìn thấy. 

Đây chính là qui luật thông thường của tri nhận.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 



38 

 d. Sự nổi trội trong HDYN 

 A hoán dụ B, ngoài việc A và B cùng nằm trong một khung tri nhận ra, thì A 

phải nổi trội hơn so với B, A có thể kéo theo sự kích hoạt B, sử dụng những thứ nổi 

trội hoán dụ những thứ không nổi trội là một qui luật thông thường. Sự nổi trội 

(salience) là một khái niệm cơ bản của tâm lí học tri giác. Sự vật nổi trội là vật dễ 

thu hút sự chú ý của người khác, là sự vật dễ nhận biết, dễ xử lí và dễ nhớ. Hiệu ứng 

của sự nổi trội này rất thường gặp trong cuộc sống thường ngày. Nếu có một chiếc 

máy bay DC-10 vừa mới được tuyên bố là mất tích, thì người ta chắc chắn sẽ không 

đi chiếc máy bay có ký hiệu như vậy cho dù độ an toàn của chiếc máy bay này cao 

hơn nhiều so với chiếc khác. [30, tr. 89] 

 Chúng ta biết rằng, điểm dị biệt trong sự nổi trội của sự vật có vài qui luật 

như: toàn thể nổi trội hơn so với bộ phận (to nổi trội hơn nhỏ), vật chứa nổi trội hơn 

nội dung (cái nhìn thấy nổi trội hơn cái không nhìn thấy), có sinh mạng nổi trội hơn 

không có sinh mạng (có thể chuyển động nổi trội hơn không thể chuyển động), gần 

nổi trội hơn xa, cụ thể nổi trội hơn trừ tượng. Tuy nhiên, sự nổi trội của sự vật có 

liên quan đến nhân tố chủ quan của con người. Khi con người tập trung sức chú ý 

đến một vật nào đó, thì những vật thường không nổi trội lại trở nên nổi trội. Trong 

tâm lí học có một mô hình thí nghiệm luân phiên nổi tiếng là “hình và nền” như sau: 

 

Mô hình 1.1. Thí nghiệm luân phiên “hình và nền” 

 Nếu chú ý đến phần trắng, hình mà chúng ta nhìn thấy là một bình hoa, phần 

đen sẽ là nền. Nếu chú ý đến phần đen, hình mà chúng ta nhìn thấy là hai đầu người 

đối với nhau, phần trắng trở thành nền. Tóm lại, hoán dụ cũng giống như ẩn dụ, là 

một trong những phương thức tri nhận cơ bản của nhân loại. [47, tr. 157] 

1.3.8. Sơ đồ hình ảnh (Lược đồ hình ảnh) 

Hình ảnh là biểu trưng của trải nghiệm cụ thể, mang tính nghiệm thân, là cái 

nhìn của con người về thế giới bên ngoài qua mối quan hệ không gian, thời gian và 

cả cơ chế cảm nhận của con người. Theo Lakoff và Turner (1989) [31], nhiều miền 
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thiếu hình ảnh như tư tưởng, cái chết, thời gian, sự giác ngộ, thức tỉnh, và sự sống. 

Miền thiếu hình ảnh đôi khi được gọi là miền “trừu tượng” hay “vô ảnh” vì con 

người chỉ cảm nhận được mà thôi. 

Miền tạo nên hình ảnh là miền mang tính nghiệm thân, hay cụ thể hơn là 

xuất phát từ trải nghiệm mang tính vật thể, các họat động tự thân của con người qua 

không gian, tác động đến các vật thể, và tương tác qua cảm nhận. Lược đồ hình ảnh 

không phải là những hình ảnh cụ thể mà có tính “trừu tượng” hay “lược đồ” trong 

nhận thức hay tâm trí của con người. Lược đồ hình ảnh biểu trưng cho các mẫu lược 

đồ từ các miền hữu ảnh (có hình ảnh) như vật chứa, đường đi, khớp nối, lực đẩy, 

hay cân bằng diễn ra trong phạm trù nghiệm thân và tạo thành trải nghiệm tự thân 

của con người, hoặc tạo thành trải nghiệm không mang tính tự thân thông qua ẩn dụ. 

Một mặt, lược đồ hình ảnh mang tính trừu tượng vì chỉ hiện ra trong tâm trí, mặt 

khác, lược đồ hình ảnh lại không “trừu tượng” vì đó là hình ảnh do trải nghiệm của 

con người mà có. [33], [29] 

1.3.9. Sơ đồ tâm lan tỏa 

NNHTN đã vượt khỏi sự gò bó của ngôn ngữ học truyền thống. NNHTN cho 

rằng, ngôn ngữ đã sử dụng qui luật thể hiện qui luật tri nhận cơ bản của nhân loại. Chủ 

trương đối với việc nghiên cứu ngôn ngữ là nên theo sự nghiệm thân, nhận thức và ý 

niệm hóa của con người về thế giới. Như vậy, nghiên cứu ngữ nghĩa đã phá vỡ ranh 

giới giữa NNHTN và tri thức bách khoa về thế giới thực, mở ra một cách nhìn mới 

trong nghiên cứu ngôn ngữ [60, tr. 214]. Hiện tượng đa nghĩa của từ luôn là một trong 

những vấn đề nóng được các nhà ngôn ngữ học quan tâm nghiên cứu. Đa số các nhà 

ngôn ngữ học, điển hình là Taylor (2003) [46], Lakoff (1999) [32] cho rằng, nghĩa của 

từ thuộc phạm trù ngữ nghĩa. Các nghĩa không giống nhau của một từ sẽ tương ứng với 

các thành viên không giống nhau của phạm trù. Nếu như nói Taylor chỉ dừng lại trên 

chuỗi ngữ nghĩa tuyến tính đối với việc phân tích mở rộng từ đa nghĩa, thì lý thuyết 

phạm trù xuyên tâm của Lakoff đã miêu tả và phân tích một cách cụ thể hơn. Các nghĩa 

có tính nghĩa gốc cao sẽ gần với nghĩa gốc trung tâm, nghĩa có tính nghĩa gốc thấp sẽ 

xa với nghĩa gốc trung tâm, phạm trù xuyên tâm này được Lakoff sử dụng sơ đồ của 

Evans & Green (2006) (dẫn theo [60], tr. 216) để minh họa như sau: 
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Sơ đồ 1.1. Sơ đồ tâm lan tỏa của phạm trù ngữ nghĩa 

Lakoff chỉ ra rằng phạm trù nghĩa của từ thuộc phạm trù gốc, giữa các nghĩa 

của từ thường thông qua một loại cơ chế tri nhận nào đó (chẳng hạn: trừu tượng hóa, 

cụ thể hóa, ẩn dụ, hoán dụ và sơ đồ hình ảnh) tạo nên.  

Chúng ta có thể nói rằng nhận định trên của Lakoff chính là sự dị biệt chủ 

yếu giữa NNHTN và ngôn ngữ học tiền tri nhận. 

1.3.10. NNHTN và cơ thể con người 

Trường phái nghiệm thân đã có ảnh hưởng tích cực trong việc tạo ra lĩnh vực 

tri nhận ngôn ngữ. Đại biểu thúc đẩy sự ra đời của NNHTN là Lakoff và Johnson 

(1999) [32]. Tác phẩm nổi tiếng là “Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind 

and Its Challenge to Western Thought” đã lấy “tâm trí có phải là nghiệm thân hay 

không” làm tiêu chuẩn phân chia: “khoa học tri nhận đời thứ nhất” và “khoa học tri 

nhận đời thứ hai”. Dưới ảnh hưởng của nhị nguyên luận về thân xác, “khoa học tri 

nhận đời thứ nhất” đã có lôgíc hoạt động theo chủ nghĩa ký hiệu và chủ nghĩa tính 

toán, xem ngôn ngữ như là hoạt động tượng trưng và thay đổi, phản ánh cứng nhắc 

của trí nhớ và thông tin ngôn ngữ. Còn “khoa học tri nhận đời thứ hai” thì lại nhập 

cơ thể vào hoạt động tri nhận ngôn ngữ, cho rằng tri nhận có hiệu quả thực sự chính 

là tính nghiệm thân, tâm trí của con người chính là cơ thể, chỉ có khoa học tri nhận 

mang tính nghiệm thân mới chính là khoa học tri nhận thực sự. Tiêu chuẩn phán đoán 

của “khoa học tri nhận đời thứ nhất” và “khoa học tri nhận đời thứ hai” là xem cơ 

thể có mặt trong ngữ cảnh lúc đó hay không của hoạt động tri nhận ngôn ngữ. “Khoa 

học tri nhận đời thứ nhất” nghiên cứu sự tách rời của thân thể trong tri nhận, còn 

“khoa học tri nhận đời thứ hai” lại nhấn mạnh đến tính nghiệm thân của tri nhận.  

NNHTN quan tâm đến cơ thể từ sau thế kỷ XX. Lakoff và Johnson (1999) 

[32] đã bắt đầu quan tâm đến cơ thể trong NNHTN. Hai tác giả này đã đưa ra triết 
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học hoàn toàn mới trong triết học trải nghiệm, chứng minh cho tính nghiệm thân 

của tâm trí, tính vô thức của tri nhận và tính ẩn dụ của tư duy. Tâm trí không trừu 

tượng và tách biệt với cơ thể như trong khoa học tri nhận đời thứ nhất đã nghiên 

cứu, mà nó có một kết cấu phức tạp của tính nghiệm thân. Tri nhận ngôn ngữ được 

xem là hoạt động mang tính hệ thống dưới tác dụng qua lại giữa não, cơ thể và hoàn 

cảnh, có động thái của nghiệm thân, kết cấu phức tạp, không đơn giản và không mô 

phỏng cứng nhắc. Con người dần dần biết rằng tri nhận ngôn ngữ không phải là ký 

hiệu ngôn ngữ, không phải là đặc trưng ghi nhớ có được, mà là quá trình có được ý 

nghĩa, cảm nhận và lí giải thông qua cơ thể. Kết quả của nghiên cứu này đã thúc đẩy 

sự phát triển của NNHTN đối với cơ thể. [32, tr. 75-78] 

Dựa vào ảnh hưởng của khoa học não và khoa học thần kinh đối với ngôn ngữ 

học, cơ thể không chỉ chiếm một vị trí quan trọng trong NNHTN, mà còn chứng minh 

rằng cơ thể là một thực thể hữu cơ, phức tạp trong hoạt động tri nhận ngôn ngữ. 

Cơ thể với tư cách là vật dẫn để sinh ra tâm trí là cơ thể về mặt ý nghĩa của 

giải phẫu học, đồng thời, nó còn là cơ thể mang tính “cảnh huống”, cơ thể của “tiến 

hóa” và cơ thể của “xã hội hóa”. Tri nhận không chỉ dựa vào chi tiết thần kinh trong 

não bộ, mà còn dựa vào hệ thống cảm nhận và hoạt động của chúng ta, dựa vào cơ 

thể và môi trường của chúng ta. Tính chất vật lí của cơ thể và sự tác động qua lại 

giữa cơ thể với môi trường đã sinh ra sự tri nhận. Tri nhận cuối cùng cũng có mối 

quan hệ với sơ đồ hoạt động và kết cấu nghiệm thân. [59, tr. 4]                                                                                                                                                                                                                                                        

Sự khôi phục trở lại của cơ thể trong quá trình tri nhận ngôn ngữ, từ phương 

diện bề ngoài là chú trọng đến cơ thể, nhưng cái phản ánh đằng sau nó lại là sự 

thống nhất giữa cơ thể và tâm trí. Điều này đã chỉ rõ bản chất của hoạt động tri nhận 

ngôn ngữ. Giá trị của toàn bộ thực tiễn ngôn ngữ đã là tất yếu. Các nghiên cứu mới 

của khoa học não, khoa học thần kinh tri nhận và khoa học tâm lí đã từng bước mở 

rộng và thâm nhập vào tri nhận ngôn ngữ. Cơ thể đã có mặt trong tri nhận ngôn ngữ, 

đem đến sự phát triển nhất định cho khoa học tri nhận. Một mặt, cơ thể đã được hòa 

vào tri nhận nghiệm thân trong khoa học tri nhận. Về mặt khách quan, cơ thể đã 

thúc đẩy sự tác động qua lại của các nhân tố như: não, cảm xúc và hoàn cảnh. Mặt 

khác, sự nổi trội của cơ thể đã khiến khoa học xã hội chú ý đến nó.  
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Mối quan hệ giữa ngôn ngữ, cơ thể và tri nhận được hiểu thông qua sơ đồ sau: 

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ
Tri 

nhận

Tư duy

Tim / não
Cơ thể

Tri 

nhận

Nghiệm thân

 

Sơ đồ 1.2. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ, cơ thể và tri nhận (dẫn theo [73], tr. 32) 

Chúng tôi thấy rằng, cơ thể đã chiếm một vị trí quan trọng trong khoa học tri 

nhận. Tri nhận, cơ thể, cấu tạo và chức năng của cơ thể, cùng với hệ thống cảm giác 

vận động luôn đan xen vào nhau. 

1.3.11. Ngữ cảnh tri nhận 

 Trên thế giới, thuật ngữ “ngữ cảnh tri nhận”(NCTN) được xem như là một 

cấu trúc tâm lí. Nó không hoàn toàn là ngữ cảnh tồn tại khách quan, mà nó có mối 

liên quan giữa năng lực tri nhận và kinh nghiệm tâm lí giữa người nói và người 

nghe [57, tr. 20]. NCTN đã được các tác giả như Nelson (1985), Sperber & Wilson 

(1986, 2001) đề cập đến. Nelson (1985) cho rằng: “Phương diện tri nhận của ngữ 

cảnh là giai đoạn cao cấp nhất của sự phát triển ngôn ngữ. Khi chúng ta sử dụng 

một từ, do từ đó sẽ phù hợp với cách tư duy nào đó và nó nằm trong phạm vi hiểu 

biết của chúng ta, mà không liên quan đến bối cảnh hay sự kiện thì chúng ta nói từ 

đó gốc rễ của ngữ cảnh tri nhận ” [36, tr. 456]; Sperber & Wilson (1986) [42, tr.  

39] thì lại cho rằng: “Tất cả ngữ cảnh tri nhận của một người là sự tập hợp một 

loạt sự thực mà người đó có thể cảm nhận và suy đoán. Tất cả NCTN của một 

người được quyết định bởi năng lực của người đó và hoàn cảnh vật lí nơi người đó 

đang sống”. Đến năm 2001, Sperber & Wilson đã đưa ra một quan điểm tương đối 

hoàn hảo về NCTN, đó là: “Chúng ta không thể có cấu tạo giống nhau về các đặc 

trưng tâm lí. Một mặt là vì sự khác nhau về hoàn cảnh vật lí, một mặt là vì sự khác 
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nhau về năng lực tri nhận. Hơn nữa, con người nói các thứ tiếng khác nhau và nắm 

bắt các ý niệm là không giống nhau. Kết quả là con người tạo nên các đặc trưng 

tâm lí khác nhau và có cách suy đoán khác nhau. Họ có trí nhớ khác nhau, các suy 

đoán không giống nhau có liên quan đến cách thức và kinh nghiệm khác nhau của 

họ. Do vậy, mặc dù họ ở trong cùng một môi trường, nhưng cái mà chúng ta gọi là 

“ngữ cảnh tri nhận” vẫn không giống nhau”. [43, tr. 38] 

 Lã Công Lễ (1996) coi ngữ cảnh là điểm nâng đỡ cơ bản cho cả lý thuyết cấu 

trúc. Nó giải thích rõ cho nguyên tắc của cơ chế suy luận. Vì suy luận là quá trình 

tương tác qua lại giữa ngữ cảnh tri nhận quan yếu tối ưu được kích hoạt và kết quả của 

việc giải mã ngôn ngữ. Bộ phận ngữ được dùng để chỉ đơn vị ngôn ngữ được người nói 

lựa chọn, bao gồm các thông tin của từ, quy tắc ngữ pháp, quy tắc ngữ âm trong ngôn 

ngữ. Ý nghĩa của nó là ý nghĩa thông thường được giải mã trên cơ sở những kiến thức 

ngôn ngữ mà người nghe nắm bắt được. Còn bộ phận cảnh là môi trường ngôn ngữ và 

phi ngôn ngữ nhất định dùng cho các suy luận được bộ phận cảnh điều động hay kích 

hoạt. Hàm nghĩa của bộ phận cảnh rất rộng, bao gồm các mặt như: vật chất, xã hội, văn 

hóa, tri nhận, v.v. Bộ phận cảnh được chia làm hai loại. Một loại là bộ phận cảnh về thế 

giới vật chất, là bộ phận cảnh của thế giới thực. Đây là bộ phận có thể thay đổi trong 

một thời gian ngắn, tức các thông tin mới được tạo ra, các thông tin cũ bị loại bỏ. Một 

loại bộ phận cảnh khác là cảnh lôgíc như: quan hệ lôgíc giữa các sự vật trên thế giới, 

quy luật biến đổi của các sự vật ấy, kể cả năng lực suy luận của con người. Bộ phận 

này là những quy tắc mang tính phổ quát có được nhờ những trải nghiệm của con 

người trong một thời gian dài. Tác giả này đã chia các tham tố trên thành ba phần, đó là 

bộ phận ngữ, bộ phận cảnh loại 1 (bộ phận cảnh của thế giới thực) và bộ phận cảnh loại 

2 (bộ phận cảnh lôgíc). Bộ phận ngữ là ngôn ngữ thuần túy, nhưng bộ phận cảnh có thể 

là ngôn ngữ (các hàm nghĩa dựa theo ngôn cảnh hay được suy ra từ ngôn cảnh), cũng 

có thể không phải là ngôn ngữ (là các tri thức bách khoa trong tri nhận: sự thực và niềm 

tin, các kết luận có được, các giả thiết và các thông tin chu cảnh, v.v.). Bộ phận ngữ và 

bộ phận cảnh loại 1 sẽ thay đổi tùy thuộc vào sự khác nhau về nội dung ngôn ngữ và 

chủ thể tri nhận. Vì vậy, hai bên giao tiếp cần tìm xu hướng gần nhau. Ngược lại, bộ 

phận cảnh lôgíc lại có tính ổn định, vĩnh hằng, phổ quát, hình thành nên các hình thức 
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thường quy của chủ thể tri nhận, khiến hoạt động giao tiếp của con người có được 

những điểm chung, từ đó, giúp giao tiếp được thực hiện. Trên thế giới không tồn tại cái 

gọi là ngữ pháp phổ quát, nhưng lại tồn tại cái gọi là lôgíc phổ quát do sự thực khách 

quan quyết định. Bộ phận ngữ và bộ phận cảnh có liên quan đến nhau nhờ tác dụng của 

loại lôgíc tri nhận phổ quát này. Như vậy, trên cơ sở bộ phận ngữ và bộ phận cảnh nhất 

định, bất kỳ một chủ đề nói cho sẵn nào cũng có thể suy ra được những giải thích có 

thể có. Từ đó, xác định được mọi hàm nghĩa chủ đề nói có thể, khiến các lý giải trở nên 

tương đối dễ dàng hơn. (Lã Công Lễ (1996), dẫn theo [16], tr. 268 – 269) 

 Ngoài ra, David Lee (2001) đã trình bày đến từ ngữ được gọi là “phối cảnh”, 

một nhân tố liên quan đến những cách diễn giải khác nhau. Tác giả đã chỉ ra rằng, 

từ một góc nhìn cụ thể đã được kiến tạo như một thành phần của quá trình tạo nghĩa 

thông qua ngôn ngữ. Mỗi câu liên quan đến một cách diễn giải nhất định về cái 

khung cảnh đang xét, với những phối cảnh khác nhau tạo ra những ý nghĩa riêng 

biệt. Chẳng hạn câu: “The path falls steeply into the valley”(Con đường đổ dốc 

xuống thung lũng) sẽ có nghĩa khác với câu “The path climbs steeply out of the 

valley” (Con đường leo dốc ngược ra khỏi thung lũng). [5, tr. 17] 

 Như vậy, chúng tôi thấy rằng, mặc dù Nelson (1985) đã sớm đưa ra quan 

điểm của mình về NCTN, nhưng tác giả này đã không đưa ra được một định nghĩa 

chuẩn xác về NCTN. Ngữ cảnh tri nhận mà hiện nay trường phái NNHTN đang nói 

đến là NCTN của Sperber & Wilson (2001) và David Lee (2001).  

1.3.12. Văn hóa dân tộc liên quan đến từ ngữ chỉ BPCTN 

 Văn hóa là sự tổng hòa của nền văn minh vật chất và văn minh tinh thầntrong 

hoạt động sáng tạo của con người, là hiện tượng đặc biệt của xã hội loài người. Văn 

hóa của một dân tộc sẽ có ảnh hưởng sâu đậm đến tâm lí của dân tộc đó. [55, tr.  2] 

 Sapir (1921) đã chỉ ra rằng việc phân chia chủng tộc và văn hóa có khuynh 

hướng giống với việc phân chia ngôn ngữ. Nội dung của ngôn ngữ có mối quan hệ 

mật thiết với văn hóa. Nội dung của ngôn ngữ ít nhiều cũng phản ánh nền văn hóa 

mà nó phục vụ. Những từ ngữ như: hoàn cảnh vật lí, tín ngưỡng tôn giáo, quan 

niệm giá trị, tâm lí dân tộc, v.v ảnh hưởng đến nghĩa của từ là điều tất nhiên. Giữa 

chúng chỉ có sự dị biệt về phương thức và trình độ. [40, tr. 100] 
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 Từ ngữ chỉ BPCTN đã gửi gắm nhận thức của người xưa đối với cơ thể. Nghĩa 

của từ đã phản ánh được sự tích lũy của nền văn hóa sâu sắc. Trải nghiệm cuộc sống, 

tập tục văn hóa và vị trí địa lí khác nhau của các dân tộc khác nhau sẽ tạo nên các ý 

nghĩa phái sinh đặc thù trong từ chỉ BPCTN của các ngôn ngữ.  Chẳng hạn: trong 

tiếng Việt, từ “mũi” được định nghĩa là “bộ phận nhô lên ở giữa mặt người, và động 

vật có xương sống, dùng để thở và ngửi [82, tr. 841]. Từ nghĩa gốc này, “mũi” đã 

được chuyển di sang nghĩa chỉ đồ vật có hình dạng giống “mũi” như: mũi thuyền, 

mũi kim. Trong khi đó, người Hán lại cho rằng bộ phận phía trước của “thuyền” và 

“kim” tương tự  đầu (头) nên đã gọi là “船头” (đầu thuyền), “针头” (đầu kim). 

 Văn hóa truyền thống của người Trung Quốc đã ảnh hưởng sâu sắc và rộng 

rãi đến tất cả các lĩnh vực của tiếng Hán. Từ ngữ chỉ BPCTN cũng đã để lại dấu ấn 

cực kỳ sâu đậm. 

 Từ “心” (tim) trong từ điển tiếng Hán hiện đại (2012) [85] được phân thành 

tám mục nghĩa, đó là: (1) cơ quan tuần hoàn máu trong cơ thể của người hoặc động vật; 

(2) phần ngực; (3) phần dạ dày; (4) tư tưởng, nguyện vọng, tình cảm; (5) quan tâm, 

chăm sóc; (6) bản tính, tính tình; (7) suy nghĩ, ý muốn; (8) trung tâm, trung ương.  

Chúng ta thấy rằng, tám nghĩa vừa nêu của từ “心” (tim) có ba mục nghĩa thuộc 

phương diện tư tưởng tình cảm ((4), (5), (7)), một mục nghĩa thuộc phương diện triết 

học (6) và một mục nghĩa thuộc phương diện phật giáo (8). Quá trình hình thành của 

nó chính là bằng chứng chứng tỏ dân tộc Hán đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn 

hóa truyền thống Trung Quốc. Trong tiến trình phát triển văn hóa Hán, nghĩa tư duy, 

nghĩa triết học và nghĩa phật giáo đã luồn vào hệ thống ý nghĩa của từ “心” (tim) trong 

tiếng Hán. “心” (tim) của tiếng Hán chính là “心” (tim) của văn hóa Hán. 

 Đông y với tư cách là một bộ phận quan trọng trong việc hình thành nên văn hóa 

truyền thống Trung Quốc đã có ảnh hưởng rất lớn đối với việc sinh ra nghĩa của các từ 

ngữ chỉ BPCTN. Chẳng hạn: “手” (tay)  và “口” (miệng) vốn là từ chỉ BPCTN, nay 

chúng được đông y truyền thống dùng để chỉ huyệt vị cổ tay, nơi dùng để bắt mạch. Tức 

là sau hai bàn tay khoảng một tấc sẽ là nơi mà mạch tượng hoạt động; “肝” (gan), “胆” 

(mật)  là từ vốn  chỉ BPCTN, ngoài mang nghĩa chỉ nội tâm ra, chúng còn mang nghĩa 

dũng cảm. Điều này cũng bắt nguồn từ cách nhìn của đông y. Đông y cho rằng: “Người 



46 

dũng cảm sẽ làm quan chính trực và quyết đoán”. Sự quyết đoán của “肝” (gan) và “胆” 

(mật) chính là năng lực phán đoán sự việc hoặc đưa ra một quyết định nào đó về mặt ý 

thức tinh thần. Một người nào đó có dũng cảm hay không phải xem người đó đưa ra 

quyết định như thế nào và chịu trách nhiệm như thế nào về quyết định đó. [4, tr. 396] 

 Chịu ảnh hưởng của văn hóa truyền thống, người Hán đã rất chú trọng đến đạo 

đức, nhân nghĩa, làm việc có trước có sau, kính trên nhường dưới. Như vậy, “体” 

(thể) liền có nghĩa “体统” (thể thống), “体制” (thể chế). Bên cạnh đó, hành động và 

lời nói cần phải hợp quy tắc đạo lí và nghĩa “chuẩn tắc, phép tắc”. Nếu ai  không 

tuân thủ các phép tắc đó, thì người khác sẽ cảm thấy 脸皮 (da mặt) của người đó “挂

不上”（không treo lên được), còn không sẽ lên án người đó “脸皮厚” (da mặt dày).  

 Ngoài ra, trò chơi cờ vây xuất hiện vào thời cổ đại Trung Quốc. Nó được phát 

triển và lưu hành vào thời Xuân Thu chiến quốc. Các từ ngữ chỉ BPCTN được sử dụng 

trong chơi cờ vây là độc quyền trong tiếng Hán. Ví dụ: người Hán đã dùng cơ quan thị 

giác “眼” (mắt) để nói đến khoảng cách ở giữa cờ đen và cờ trắng khi chúng được xếp 

lại thành khối, nơi đối thủ không thể đi được nữa. Có cách gọi giống như “眼” (mắt) là 

“目” (mắt). “目” (mắt) dùng để chỉ tất cả các khoảng cách bị vây khi chơi cờ vây. 

Chúng tôi thấy rằng, văn hóa tiếng Hán chịu ảnh hưởng của ba trường phái 

văn hóa là Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. Ba trường phái này đã ảnh hưởng sâu sắc 

đến tư duy dân tộc, cách thức tri nhận và nội hàm văn hóa của các từ ngữ  tiếng Hán. 

Chủ trương của Phật giáo là giữ cho tâm hồn thanh tịnh và tiết chế dục vọng, có Phật 

tổ ngồi trên tim, nên “心”( tim) vốn dùng để  biểu đạt nghĩa cụ thể đã trở nên trừu 

tượng hơn khi nó được đặt trong các lĩnh vực chỉ tâm lí, tình cảm của con người. Ví 

dụ: 佛在心头坐，酒肉腑肠过。(Phật ngồi ở tim, nên rượu, thịt, phủ tạng đều có thể 

ăn =  Trong lòng ghi nhớ sự giáo huấn của phật tổ, nên ăn mặn cũng chẳng sao); từ 

xưa đến nay, người Hán lấy nghề nông làm gốc. Văn hóa nông nghiệp đòi hỏi con 

người phải có kiểu sinh hoạt định cư phù hợp. Việc duy trì lâu dài lối sống định cư, 

định canh sẽ dẫn đến sự lớn mạnh của quan niệm gia tộc. Gia tộc lớn mạnh sẽ dẫn 

đến việc tăng số người có cùng huyết thống. Do đó văn hóa dĩ hòa vi quí của Nho gia 

đã được hình thành. Cái căn bản trong học thuyết của Nho gia đó chính là “礼” (lễ). 

“Lễ”  ở đây chính là lễ nghi thể hiện các quy phạm đạo đức. [18, tr. 31], [54, tr. 69] 
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Tư tưởng Nho giáo cũng đã ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy của người Hán, ví 

dụ:  让到是礼，心到佛知。(Nhường đến là lễ, tim đến phật biết= Chỉ khi nhường 

nhịn mới đạt đến lễ nghĩa, chỉ khi thành tâm phật mới biết);  Đạo giáo là tín ngưỡng 

thần tiên. Thời xưa người Hán đã có tục lệ thờ thần là các lực lượng tự nhiên. Họ nói 

đến vị thần của trời, của người, của đất, quỷ; xây dựng thuyết “Ngũ hành” tạo nên 

phái “âm dương gia”. Ngoài ra, với mong muốn được trường sinh bất tử, nên người 

Hán luôn muốn đi tìm thuốc tiên. Việc tìm thuốc tiên đã đẩy mạnh sự phát triển của y 

học, dược học, đẫn đến sự am hiểu các thảo mộc, cách bào chế thuốc hết sức tinh vi 

và có giá trị thực sự [14, tr. 321]. Điều này được thể hiện trong câu tục ngữ 过了九月

九，大夫高了手，米饭萝卜丝，吃了去病根儿。(Sang ngày mồng 9 tháng 9, bác 

sĩ sẽ được cao tay hơn, ăn cơm củ cải sợi sẽ tiêu trừ mầm mống của bệnh tật = Sang 

ngày 9 tháng 9 âm lịch, loại rau ăn củ có lợi cho sức khỏe như củ cải đã đến mùa thu 

hoạch, bệnh nhân cũng dần dần ít đi, bác sĩ cũng được nghỉ ngơi).  

  Người Việt cũng lấy nghề nông làm gốc. Tuy nhiên, người Việt cũng giống 

như người Đông Nam Á đều làm lúa nước nên không giống với nông nghiệp khô 

như người Hán. Làm lúa nước là một nông nghiệp cực kỳ phức tạp nên một gia đình 

không thể gánh vác được mà phải nhờ vào một cộng đồng người trong xã hội đó. 

Đây chính là nguyên nhân tại sao người Việt lại đề cao văn hóa làng xã. Trong khi 

người Hán lại lấy văn hóa gia đình làm gốc. Văn hóa người Việt chịu ảnh hưởng 

của hai trường phái văn hóa là Phật giáo và Nho giáo. Tuy nhiên, Phật giáo tiếng 

Việt không giống Phật giáo của người Trung Quốc và Ấn độ. Phật giáo tiếng Việt là 

Phật giáo của Tổ quốc luận [14, tr. 49]. Nho giáo của người Việt được tiếp thu có 

chọn lọc từ Nho giáo của người Trung Hoa; Việt Nam không có Đạo giáo trong 

thực tế mà chỉ có những ham muốn của Đạo giáo trong văn chương, thi ca và có thể 

trong khát vọng của người dân khi đất nước được yên bình [14, tr. 50].  Sự ảnh 

hưởng của các trường phái văn hóa trên cũng được thể hiện trong tục ngữ tiếng Việt. 

Ví dụ: “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”; “Ăn cơm nhà Phật, đốt râu thầy chùa”; 

“Cửa miệng có thần”; “Mặt người, bụng quỷ”,  “Miệng thủ thỉ, bụng quỷ ma”.  

Từ đây, chúng ta có thể khẳng định rằng văn hóa dân tộc liên quan trực tiếp đến 

từ ngữ chỉ BPCTN. Các giá trị văn hóa mang tính “bản tộc trung tâm” của mỗi quốc 

gia sẽ chi phối đến khung tri nhận của cộng đồng người sống trong nền văn hóa đó. 



48 

1.4. Tiểu kết 

i) Chúng tôi giới thuyết khái niệm từ ngữ chỉ BPCTN là những danh từ chỉ các bộ 

phận và cơ quan của cơ thể người như: đầu, mặt, tai, mắt, mũi, miệng, tim, phổi, v.v. Do 

những từ này được con người tri nhận sớm nhất trong quá trình tri nhận, nên chúng được 

sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hằng ngày của con người. 

ii) Ẩn dụ ý niệm là một hiện tượng sử dụng ngôn ngữ, chỉ xuất hiện trong một 

ngữ cảnh nhất định. Một từ độc lập thì không thể trở thành ẩn dụ. Trong những tình 

huống thông thường, ngữ cảnh được chia làm hai loại đó là ngữ cảnh ngôn ngữ và 

ngữ cảnh phi ngôn ngữ. Trong đó ngữ cảnh ngôn ngữ là trên dưới đoạn văn, hoặc chỉ 

mối quan hệ phối hợp từ ngữ và các tổ hợp trước sau. Ngữ cảnh phi ngôn ngữ tức là 

chỉ ngữ cảnh giao tiếp và bối cảnh văn hóa. Một trong những đặc điểm nổi bật của 

ADYN là sự xung đột ngữa nghĩa. Nó là điều kiện cơ bản để tạo nên ADYN. 

iii) Là một phương thức tri nhận của nhân loại, HDYN đã có vai trò quan 

trọng trong cuộc sống giao tiếp hằng ngày. Sự vận hành của hoán dụ là kết quả một 

miền ý niệm thực thể kích hoạt một miền ý niệm thực thể khác trong cùng một mô 

hình tri nhận lí tưởng hóa. Nó khiến chúng ta có thể đổi mã và giải mã một cách 

nhanh chóng, rút ngắn khoảng cách giữa các ý niệm. Hoán dụ là phương thức quan 

trọng để tri nhận thế giới, và là một chiến lược giao tiếp hữu hiệu. 

iv) Mặc dù có nhiều vấn đề cần được làm rõ trong NNHTN, nhưng chúng tôi 

chỉ trình bày một số vấn đề liên quan làm cơ sở nghiên cứu. Các vấn đề trong chương 

1 sẽ được chúng tôi sử dụng để phân loại và xác lập các mô hình ADYN, HDYN; vẽ 

sơ đồ hình ảnh và sơ đồ tâm lan tỏa đối với các từ ngữ điển mẫu; tìm và giải thích các 

mối quan hệ giữa các từ ngữ chỉ BPCTN trong tục ngữ và cao dao với đặc điểm văn 

hóa xã hội, tư duy tiếng Hán và tiếng Việt. 
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Chương 2 

ẨN DỤ Ý NIỆM VÀ HOÁN DỤ Ý NIỆM MIỀN “BỘ PHẬN CƠ THỂ 

NGƯỜI” TRONG TỤC NGỮ VÀ CA DAO TIẾNG HÁN 

 

 

2.1. Dẫn nhập 

 ADYN và HDYN là hai cơ chế tri nhận quan trọng của nhân loại nói chung 

và tiếng Hán nói riêng. Trên cơ sở trình bày sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính 

BPCTN điển dạng trong hai miền ý niệm nguồn và đích, chúng tôi xác lập các mô 

hình ADYN, HDYN, sơ đồ hình ảnh, sơ đồ tâm lan tỏa của các từ ngữ chỉ BPCTN 

nổi trội, kết hợp với việc lí giải các vấn đề liên quan như văn hóa, xã hội và tâm lí 

tiếng Hán thông qua tục ngữ, ca dao. Có thể thấy rằng, miền nguồn từ ngữ chỉ 

BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán đã ánh xạ sang các miền đích khác nhau 

như: không gian (tâm lí và vật lí), sự việc, đồ vật, danh dự, quyền lực, xúc giác, 

kinh tế, thời gian, hiện tượng tự nhiên và chất liệu. Ngoài ra, miền nguồn còn ánh 

xạ sang các miền đích trong khung con người như: con người (tâm lí, tinh thần, tình 

cảm, xã hội, sinh học, tâm linh), hành vi, kỹ năng và lời nói.  

2.2. Sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính BPCTN điển dạng trong hai miền ý 

niệm nguồn và đích trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán 

 Để lí giải cho cấu trúc ADYN và HDYN từ ngữ chỉ BPCTN trên ngữ liệu tục 

ngữ, ca dao tiếng Hán, chúng tôi đã thống kê và phân loại các từ ngữ thuộc cấu trúc 

hạt nhân của miền ý niệm “BPCTN” theo nhóm các danh từ chỉ BPCTN  và nhóm từ 

ngữ kết hợp với các danh từ này trong việc tạo nên ADYN và HDYN. 
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Bảng 2.1. Nhóm danh từ chỉ BPCTN và nhóm từ ngữ kết hợp với danh từ chỉ 

BPCTN trong việc tạo nên ADYN và HDYN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán 

序号 

STT 

组名 

Tên nhóm 

数量 

Số lượng 

比例 (%) 

Tỉ lệ 

1 指人体部位之名词组 

Nhóm từ ngữ là danh từ chỉ BPCTN 

56 23.1 

2 与指人体部位名词搭配构成概念隐喻与

概念转喻之词语组 

Nhóm từ ngữ kết hợp với danh từ chỉ BPCTN 

trong việc tạo nên ADYN và HDYN 

187 76.9 

                                 合计 

                         Tổng cộng (TC) 

243 100 

Nhìn vào bảng 2.1 chúng tôi thấy rằng mặc dù số lượng các từ ngữ chỉ 

BPCTN trong nhóm 1 có phần khiêm tốn hơn so với số lượng của nhóm 2. Tuy nhiên,  

giữa chúng lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Sự kết hợp của chúng cũng quan 

trọng giống như mối quan hệ giữa các từ ngữ chỉ BPCTN và các đặc trưng, tính chất, 

hoạt động sinh học của BPCTN. Thuyết âm dương cho rằng, nếu chúng ta so sánh 

giữa BPCTN và đặc trưng, tính chất, hoạt động sinh học của các BPCTN thì sẽ thấy 

rằng các bộ phận trên cơ thể người là những bộ phận cố định, mang tính vật chất, 

biểu hiện tính âm, còn đặc trưng, tính chất và hoạt động sinh học của các BPCTN 

mang tính dương. Hoạt động sinh học của BPCTN tất yếu phải dựa vào yếu tố vật 

chất, ngược lại yếu tố vật chất tồn tại được là nhờ vào các hoạt động sinh lí. [66, tr. 3] 

2.2.1. Nhóm từ ngữ chỉ BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán 

 Theo kết quả khảo sát, chúng tôi đã thống kê được 56 danh từ chỉ BPCTN và 

187 từ ngữ kết hợp với 56 danh từ chỉ BPCTN này trong việc tạo nên ADYN và 

HDYN trong tục ngữ và ca dao tiếng Hán. (xem phụ lục 1, tr.P1)  

Các từ ngữ chỉ BPCTN đã có sự chuyển nghĩa đến các miền đích khác không 

phải là miền con người và các miền đích trong khung con người. Chúng tôi xin 

được nêu lên ví dụ về  từ “心 (tim)”. Trong tâm thức của người Hán, “心 (tim)” có 

8 nghĩa như đã nói ở phần văn hóa dân tộc (1.3.12), trong đó chúng ta thấy “心 

(tim)” có hai nghĩa điển hình mang giá trị biểu trưng là nghĩa (7) và (8). Hai nghĩa 
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này đã xuất hiện nhiều sự chuyển di từ "BPCTN" sang các miền đích khác. Chẳng 

hạn, xuất phát từ ý niệm “心 (tim)” là bộ phận giữa, trung tâm, người Hán đã có sự 

chuyển di từ miền nguồn sang miền không gian tâm lí. Ví dụ: (1) 爱在心里，狠在面

皮。(Thương ở trong tim, hận ở da mặt = Yêu thương con cái ở trong lòng nhưng vẻ 

mặt lại tỏ ra nghiêm khắc); (2) 佛在心头坐，酒肉腑肠过 (Phật ngồi ở tim, nên rượu, 

thịt, phủ tạng đều có thể ăn =  Trong lòng ghi nhớ sự giáo huấn của phật tổ, nên ăn mặn 

cũng chẳng sao). Hoặc “心 (tim)” đã có sự chuyển di sang miền con người tinh thần, 

con người tình cảm. Ví dụ: (3) 福至心灵。(Phúc đến tim nhanh = Vận may đã đến rồi 

thì con người trở nên thông minh hơn); (4) 秋天的云，少女的心。(Mây của mùa thu, 

tim của thiếu nữ = Thiếu nữ hay thay đổi tình cảm trong yêu đương). 

2.2.2. Nhóm từ ngữ kết hợp với danh từ chỉ BPCTN trong việc tạo nên ADYN       

và HDYN  

Chúng tôi thấy rằng, nhóm từ ngữ này có số lượng rất phong phú (187/243). 

Chúng kết hợp với các danh từ tương ứng để tạo ra ADYN hoặc HDYN. Chẳng hạn từ 

“光 (sáng )” từ nghĩa chỉ đặc điểm vật lí là có ánh sáng toả ra khiến cho có thể nhìn thấy 

mọi vật như: đèn sáng, trời sáng, sáng trăng, v.v, nay nó đã được kết hợp với danh từ chỉ 

BPCTN để chuyển di sang miền sự việc. Ví dụ: (5) 只看脚面光、不看脚后疤。(Chỉ 

thấy mặt trước của chân sáng, không thấy mặt sau của chân có sẹo =  Chỉ thấy mặt tốt, 

không thấy mặt xấu = Chỉ thấy được thành tích mà không thấy khuyết điểm). 

Tương tự,  từ“笨 (vụng về)” vốn có nghĩa chỉ cử chỉ của con người, nay đã 

được kết hợp với danh từ chỉ BPCTN để chuyển di sang miền đích ăn nói trong khung 

con người. Ví dụ: (6)嘴笨舌头沉。(Miệng vụng về, lưỡi trũng = Ăn nói vụng về). 

 Hay来 (đến) và từ 去(đi) là hai từ vốn chỉ hoạt động của con người, là từ chỉ 

phương hướng, nay đã được người Hán chuyển di sang miền chỉ kinh tế. Ví dụ: (7) 东

手来西手去。(Tay Đông đến, tay Tây đi = Tiền tiêu rất nhanh, không thừa đồng nào); 

từ 攥 (cầm) vốn chỉ hoạt động cầm nắm của con người nay đã được chuyển di sang 

miền quyền lực. Ví dụ: (8) 手腕子给人家攥着。(Cổ tay đã để cho người ta cầm rồi= 

Bị người quản thúc, không có tự do). 

 Như vậy, chúng ta thấy rằng, nhóm danh từ chỉ BPCTN và nhóm từ ngữ kết 

hợp với nó được hình dung như mối quan hệ mật thiết giữa các BPCTN và các đặc 

trưng, tính chất và hoạt động sinh học của con người. Trong đó, BPCTN là dạng vật 
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chất (âm), là nơi thể hiện các đặc trưng, tính chất và hoạt động sinh học (dương) của 

con người. Nếu BPCTN (âm) không có các hoạt động sinh lí hay sinh học (dương) thì 

con người sẽ khó tồn tại (âm). Mọi sự vật đều có mặt âm và mặt dương. Hai mặt này 

cùng hỗ trợ nhau, cùng phát triển và cùng tồn tại. 

2.3. Mô hình tổng quát về sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính BPCTN điển 

dạng trong hai miền ý niệm nguồn và đích  

 Dựa vào kết quả thống kê, chúng tôi đã tìm ra các từ ngữ chỉ BPCTN thuộc 

miền nguồn trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán đã có sự chuyển di sang các miền đích 

khác, cụ thể như sau: 

Bảng 2.2. Miền ý niệm đích của  ADYN "BPCTN" trong tục ngữ tiếng Hán 

源域 

Miền ý niệm nguồn 

目的域 

Miền ý niệm đích 

出现频率 

Tần số 

xuất hiện 

比例 

Tỉ lệ (%) 

 

 

 

 

人体部位 

BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 

1. Không gian 45 43.2 

2. Danh dự 21 20.1 

3. Quyền lực 13 12.5 

4. Sự việc 11 10.6 

5. Kinh tế 5 4.8 

6. Xúc giác 3 2.9 

7. Thời gian 3 2.9 

8. Đồ vật 1 1 

9. Cuộc sống 1 1 

10. Hiện tượng tự nhiên 1 1 

合计 

TC 

10 104 100 

 

Bảng 2.3. Miền ý niệm đích của ADYN "BPCTN" trong ca dao tiếng Hán 

源域 

Miền ý niệm nguồn 

目的域 

Miền ý niệm đích 

出现频率 

Tần số xuất hiện 

比例 

Tỉ lệ (%) 

 

人体部位 

BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 

1. Không gian  10 83.4 

2. Kinh tế 1 8.3 

3. Chất liệu 1 8.3 

合计 

TC 

3 12 100 
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 Từ kết quả khảo sát ở bảng 2.2 và bảng 2.3, chúng tôi thấy rằng miền nguồn là 

các từ ngữ chỉ BPCTN trong tục ngữ ca dao tiếng Hán đã ánh xạ sang miền không 

gian là nhiều nhất, gồm 45 câu, chiếm tỉ lệ là 43.2 % trong tục ngữ tiếng Hán; 10 bài, 

chiếm tỉ lệ là 83.4 % trong ca dao tiếng Hán. Miền không gian có tỉ lệ áp đảo các 

miền khác do cơ thể người là một thực thể không gian ba chiều. Nếu cắt lớp MRI1, 

chúng ta thấy hình ảnh cơ thể sẽ được nhìn thấy theo các mặt phẳng là đứng dọc, 

đứng ngang và cắt ngang (Xem phụ lục 11). Trong thực tế, không gian ba chiều của 

con người là không gian vật lí, nhưng khi đi vào ngôn ngữ, miền không gian đó có 

thể là miền không gian tâm lí. Ví dụ: (9) 眼睛是灵魂的窗户。(Mắt là cửa sổ của 

tâm hồn = Ánh mắt của một người thể hiện diện mạo tinh thần của người đó). 

Bảng 2.4. Miền ý niệm đích của HDYN "BPCTN" trong tục ngữ tiếng Hán 

源域 

Miền ý niệm 

nguồn 

目的域 

Miền ý niệm đích 

出现频率 

Tần số 

xuất hiện 

比例 

Tỉ lệ 

(%) 

 

 

 

 

人体部位 

BỘ PHẬN CƠ 

THỂ NGƯỜI 

 

 

HDYN giữa bộ phận và toàn thể 

 

 

Con người 

1. tâm lí, tinh 

thần, tình cảm 

618 

79.5 

2. xã hội 26 3.4 

3. sinh học 23 2.9 

4. tâm linh 3 0.3 

HDYN giữa các bộ phận khác nhau trong một chỉnh thể 

 

Con người 

1. hành vi 78 10.1 

2. kỹ năng 15 1.9 

3. lời nói 15 1.9 

合计 

TC 

2 7 778 100 

 

                                                           
1 MRI (Magnetic resonance imaging) là kỹ thuật tạo hình cắt lớp sử dụng từ trường và sóng radio. 
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Bảng 2.5. Miền ý niệm đích của HDYN từ ngữ chỉ BPCTN trong ca dao tiếng Hán 

源域 

Miền ý niệm nguồn 

目的域 

Miền ý niệm đích 

出现频率 

Tần số xuất 

hiện 

比例 

Tỉ lệ 

(%) 

人体部位 

BỘ PHẬN CƠ THỂ 

NGƯỜI 

HDYN giữa bộ phận và toàn thể 

 

 

Con người 

1. tâm lí, tinh 

thần, tình cảm 

 

49     84.5 

2. sinh học 6 10.4 

3. xã hội 1 1.7 

4. tâm linh 1 1.7 

HDYN giữa các bộ phận khác nhau trong một chỉnh 

thể  

Con người 1. hành vi 1 1.7 

合计 

TC 

2 5 58 100 

Nhìn vào bảng 2.4 và bảng 2.5 chúng tôi thấy rằng miền nguồn là từ ngữ chỉ 

BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán đã ánh xạ sang miền đích con người tâm lí, 

tinh thần, tình cảm với tỉ lệ nhiều hơn cả, gồm 618 câu, chiếm tỉ lệ là 79.5 % trong 

tục ngữ và 49 bài, chiếm tỉ lệ là 84.5 % trong ca dao. Ngành khoa học tâm lí học đã 

cho thấy, tâm lí học nghiên cứu về hành vi và tâm lí. Tuy nhiên, hoạt động tâm lí 

của con người xảy ra trong đầu chúng ta nên chúng ta không thể quan sát và đo 

lường một cách trực tiếp được. Mặc dù hoạt động tâm lí luôn do bộ phận bên ngoài  

(BPCTN) tạo ra và được biểu hiện bởi các bộ phận bên ngoài, nhưng chúng đều 

chịu sự chi phối và điều tiết của hoạt động tâm lí ẩn sâu bên trong. Như vậy, theo 

kết quả nghiên cứu vừa trình bày của ngành tâm lí học, chúng tôi thấy rằng một con 

người có tâm lí tốt sẽ là một người có tình cảm chân thành, phát triển tốt, có trí tuệ 

cao, có địa vị hoặc biết cách đối nhân xử thế trong xã hội, lương thiện, khỏe mạnh, 

luôn có những hành động đẹp và ngược lại. Đây chính là lí do tại sao miền con 

người tâm lí lại chiếm tỉ lệ cao nhất. 
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2.4. Thiết lập sự ánh xạ của mô hình tri nhận của ADYN và HDYN "BPCTN" 

trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán 

Từ việc khảo sát và thống kê nguồn ngữ liệu, chúng tôi thấy có 882 câu tục 

ngữ và 70 bài ca dao tiếng Hán có chứa từ ngữ chỉ BPCTN được người Hán sử 

dụng phương thức ADYN và HDYN trong việc tạo nghĩa. Dựa vào thuyết điển mẫu, 

chúng tôi chỉ chọn và phân tích, vẽ mô hình ánh xạ của ADYN, vẽ sơ đồ hình ảnh, 

áp dụng mô hình HDYN cho các từ ngữ mang tính trung tâm, nổi trội, điển mẫu. 

Các từ ngữ biên còn lại thì chúng tôi chỉ trình bày một cách khái quát. Số lượng và 

tỉ lệ giữa miền đích và các tiểu miền đích của ADYN và HDYN có sự chênh lệch là 

vì có những câu tục ngữ hoặc những bài ca dao đồng thời xuất hiện nhiều từ ngữ chỉ 

BPCTN nên chúng tôi đành phải tách chúng ra theo từng miền cụ thể.  

2.4.1. Sự ánh xạ của mô hình tri nhận của ADYN "BPCTN" trong tục ngữ, ca 

dao tiếng Hán 

 Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng, miền nguồn chỉ BPCTN trong tục ngữ và 

ca dao tiếng Hán đều được ánh xạ sang ba miền đích giống nhau như không gian (tâm 

lí và vật lí), danh dự, sự việc, quyền lực, kinh tế, xúc giác, thời gian và đồ vật. Để thuận 

tiện cho việc nghiên cứu, chúng tôi dùng từ “đơn vị” thay cho câu tục ngữ và bài ca 

dao. Chúng tôi thiết lập các mô hình tri nhận thuộc ba miền đích này như sau: 

2.4.1.1. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích không gian 

1. VẬT CHỨA LÀ TAY 

Từ ngữ “手 (tay)” trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán đã ánh xạ đến cả miền chỉ 

không gian tâm lí và miền chỉ không gian vật lí. Ví dụ: 

 (10)手中有权，神仙来拜年。(Trong tay có quyền, thần tiên đến thăm tết = 

Trong tay có tiền thì ai cũng đến nịnh nọt, nói tốt). (tục ngữ =TN) (vật chứa =VC) 

 (11) 起早起，面朝东，眼泪汪汪落在胸，别人家想思想到手，奴奴想思

一场空。(Thức dậy sớm, mắt hướng về phía Đông, nước mắt rơi xuống ngực, người 

ta suy nghĩ thì suy nghĩ liền đến tay / nghĩ gì được đó, còn thân phận nô bộc nghĩ cũng 

bằng không). (CD) (VC) 

(12) 小大姐将十八，手里拿着小鞋底，胳膊带着一缕麻，且那边来一个

老太太，手里抱着胖娃娃，叫声大姐你听着，你给点奶水奶奶他，等他大了
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拜你作干妈，叫声老婆子你听着：你的双眼瞎，不知道干爹在谁家？(Cô gái 

sắp 18 tuổi, đang cầm cái gót giày nhỏ trong tay, cánh tay thì đeo một sợi đay. Một 

cụ già đang ôm một đứa bé mập mạp dễ thương trong tay đi đến từ đằng kia và nói: 

"Cô ơi, cô nghe này, cô cho nó một ít sữa, sau này nó lớn nó gọi cô làm mẹ nuôi". 

Cái bà già kia, bà nghe đây: hai con mắt của bà bị mù à, không biết sau này nó làm 

cha nhà ai đâu đấy). (CD) (VC) 

“手” (Tay) trong ví dụ (10), (11) được người Hán tri nhận như một bộ phận 

và được coi là một trong những điển dạng cho cái chỉnh thể trong mối quan hệ với 

(con) người và quyền / tiền / suy nghĩ có mối quan hệ  mang tính chất sở thuộc được 

tri nhận với (con) người. Do đó, “tay” trong hai ví dụ này đã trở thành không gian 

tâm lí. Còn “手” (tay) trong ví dụ (12) là không gian vật lí. 

2. VẬT CHỨA ĐỰNG CẢM XÚC LÀ TIM 

William James (1842-1910), người sáng lập ra tâm lí học hiện đại cho rằng: 

“ Tình cảm là một chu kỳ phản hồi tới lui giữa cơ thể vào não bộ”. Theo giả thiết 

này, bộ não có thể nhận biết được một mối đe dọa bằng lý trí nhưng chính cảm nhận 

của chúng ta về tim đập mạnh và lòng bàn tay đổ mồ hôi đã biến một ý niệm mơ hồ 

thành một cảm xúc của cơ thể. Đến nay, giả thuyết này đã được các nhà khoa học như 

Barney Dunn, một nhà tâm lí học lâm sàng người Anh, và Agustin Ibanez, nhà thần 

kinh học người Mexico kiểm chứng. Kết quả đạt được là rất khả thi. Kết quả nghiên 

cứu của Barney Dunn đã chỉ ra rằng, những người nhận thức được nhịp tim (chỉ cảm 

nhận, không sờ vào phần ngực hay bắt mạch), họ có nhiều khả năng hành động theo 

trực giác của mình. Bên cạnh đó, Agustin Ibanez cũng phát hiện rằng những người sở 

hữu những quả tim nhân tạo sẽ có cảm xúc thay đổi hoàn toàn so với quả tim thật của 

họ trước đó, và chứng trầm cảm có liên quan đến tim. [49, tr. 56] 

Từ những cơ sở khoa học như đã nêu trên, trong tư duy người Hán, “心 (tim)” 

chính là một phần của xác thịt, là thực thể. Hơn nữa, trong “Nội Đế Kinh”, một trong 

tứ đại kinh điển của sách Đông y Trung Quốc có viết: “Trái tim là nơi đặt văn phòng 

của Thượng Đế và Quốc Vương. Từ đó phát sinh sự rạng rỡ của tinh thần” [15, tr.  

325]. Do đó, người Hán đã hình dung “心 (tim)” như là một vật chứa đựng cảm xúc. 

Điều này được biểu hiện trong các biểu thức ngôn ngữ sau: 
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(13) 骨鲠在喉，不得不吐；坏仇在心不得不报。(Xương mắc trong họng 

không thể không khạc ra; trong tim có thù hận sâu sắc thì không thể không báo thù 

= Xương mắc trong cổ họng không thể không nhổ ra, trong lòng có thù hận sâu sắc 

thì không thể không báo thù). (TN) (VC) 

(14) 爱在心里，狠在面皮。(Thương ở trong tim, hận ở da mặt = Yêu 

thương con cái ở trong lòng nhưng vẻ mặt lại tỏ ra nghiêm khắc). (TN) (VC) 

(15) 恼在心里，喜在面上。(Phiền toái trong tim, vui trên mặt = Trong 

lòng tức giận nhưng không thể hiện ra mặt). (TN) (VC) 

(16) 小白菜，地里黄，七岁八岁没了娘。跟着爹爹还好过，就怕爹爹娶

后娘！娶了后娘三年整，有个弟弟比我强；他吃肉，我吃汤，拿起筷子泪汪

汪。亲娘想我，我想亲娘，亲娘想我一阵风，我想亲娘在心中。河里开花河

里落，我想亲娘谁知道？(Cải thìa, vàng trong đất, bảy tám tuổi đã không có mẹ. 

Sống với cha thì còn tốt, chỉ sợ cha lấy mẹ kế! Cha lấy mẹ kế đúng ba năm thì có 

đứa em trai mạnh hơn tôi; Nó được ăn thịt, tôi chỉ được ăn canh, nên hễ cầm đũa lên 

thì nước mắt đầm đìa. Mẹ ruột nhớ tôi chỉ là thoảng qua như một cơn gió, tôi nhớ 

mẹ ở trong tim/ lòng. Hoa nở rơi trên sông, tôi nhớ mẹ ruột ai mà biết?). (CD) (VC) 

Chúng tôi có sơ đồ hình ảnh “VẬT CHỨA LÀ TIM” như sau: 

 

 

 

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ hình ảnh “VẬT CHỨA LÀ TIM” 

3. BỘ PHẬN ĐỊNH VỊ CHO CẢM XÚC LÀ TIM 

Vì tim là vật chứa đựng cảm xúc nên nó cũng là nơi cảm xúc bắt nguồn. Ví dụ: 

(17) 火从心头起，恨从肋间生。(Phẫn nộ bắt nguồn từ tim (trong tim), hận 

thù sinh ra từ giữa sườn = Phẫn nộ hận thù). (TN) (CT)  

(18) 恶从心头起，怒向胆边生。(Ác bắt nguồn từ tim, phẫn nộ sinh ra từ 

mật = Do phẫn nộ và hận thù dẫn đến sinh ra hành động ác). (TN) (CT) 

 

tim 

trong tim 
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4. VẬT CHỨA LÀ BỤNG  

“肚子 (Bụng)” là từ chỉ BPCTN, chứa lục phủ ngũ tạng. Dựa vào chức năng 

của nó, người Hán xem bụng như là vật chứa đựng. Ví dụ: 

 (19)口里挪，肚里攢。(Phanh lại trong miệng, tiết kiệm trong bụng = Tiết 

kiệm từ miệng, không nở ăn, tích lũy lại). (TN) (VC) 

(20) 嘴里不吃肚子里扒。(Trong miệng không ăn, trong bụng để dành = Ăn 

ít để tiết kiệm). (TN) (VC) 

            Đồng thời, người Hán còn xem bụng là một vật chứa đựng ý nghĩ thầm kín, 

ví dụ:    

(21) 有话烂在肚里。(Có lời nói thối rữa trong bụng = Mãi mãi để một lời 

nói nào đó hay một sự việc nào đó ở trong lòng, không nói ra). (TN) (VC) 

(22) 小小姑娘能把家，肚里生成一枝花；别君入房不能得，正是郎入房

洞房。(Cô gái nhỏ có thể trông nom việc gia đình, trong bụng sinh thành một 

nhành hoa; Chàng khác vào nhà không được, chỉ có chàng rể mới có thể vào nhà 

động phòng). (CD) (VC) 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ hình ảnh “VẬT CHỨA LÀ BỤNG” 

 5. VẬT CHỨA LÀ MIỆNG 

 (23) 口里挪，肚里攢。(Phanh lại trong miệng, tiết kiệm trong bụng = Tiết 

kiệm từ miệng, không nở ăn, tích lũy lại). (TN) (VC) 

(24) 钱 到手才算财，肉到口才算吃。(Tiền đến tay mới tính là của, thịt 

vào miệng mới tính là ăn = Tiền của vào trong tay mới tính là của mình, giữ được). 

到嘴噙香才是肉， 攥在手心里才是钱。(Ngậm hương trong miệng mới là thịt, 

nắm chắc trong tay mới là tiền = Đạt được điều tốt đích thực mới tính). (TN) (VC) 

 

Bụng 

trong bụng 
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 6. VẬT CHỨA LÀ MẮT 

(25) 眼乃心之苗。(Mắt là cây non mới nhú của tim = Mắt thể hiện ra tâm 

trạng của con người). (TN) (VC) 

 (26) 眼睛是灵魂的窗户。(Mắt là cửa sổ của linh hồn = Ánh mắt của một 

người thể hiện diện mạo tinh thần của người đó). (TN) (VC) 

2.4.1.2. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích danh dự 

con gười 

Mặt là phần phía trước của đầu. Trên mặt có các bộ phận khác như mắt, mũi, 

miệng. Mắt, mũi, miệng trở thành bộ phận của cơ thể người và lần lượt tương ứng 

với chức năng sinh lý và năng lực hành vi như thị giác, khứu giác, ngôn ngữ. v.v. 

Người Hán thường sử dụng “脸” và “面” để biểu thị mặt. Ý nghĩa của hai từ này 

giống nhau tuy nhiên vẫn có sự khác biệt. “脸” chỉ sự nhận xét về nhân cách của 

con người, đại diện cho sự kính trọng của xã hội đối với những người có đạo đức tốt, 

còn “面” đại diện cho sự coi trọng danh dự xã hội trong xã hội Trung Quốc nói 

chung và người Hán nói riêng. Do đó, sự khác biệt giữa “脸” và “面” chính là sự 

khác nhau giữa tính đạo đức và tính xã hội. 

Đối với người Hán, nội dung cơ bản của “脸” đã được nói đến trong Ngũ 

luân của Nho gia. Nó đại diện cho sự tôn nghiêm cơ bản nhất của con người, không 

thể bị sứt mẻ hoặc mất đi. “面” thì đa dạng hóa hơn so với “脸”. Mỗi người chỉ có 

một cái “脸”(mặt) nhưng trong những trường hợp và vị trí khác nhau sẽ có nhiều 

“面”(mặt). Sở dĩ trong tiếng Hán có nhiều thành ngữ liên quan đến mặt bởi vì người 

Hán vốn có “脸面观” (kiểm diện quan), tức cái gọi là “人活一张脸, 树活一张皮” 

(Nhân hoạt nhấy trương kiểm, thụ hoạt nhất trương). Quan niệm này bắt nguồn từ 

văn hóa Nho gia truyền thống. Người Hán luôn coi trọng đến đạo đức và địa vị xã 

hội của bản thân. Chúng ta có mô hình ánh xạ ADYN như sau: 

1. DANH DỰ LÀ MẶT  

(27) 地是刮金板，有地就有脸。(Đất là vàng, có đất thì có mặt=Đất là bảng 

dán vàng, có đất thì có thể trồng trọt, bán lấy tiền, có tiền thì có máu mặt). (TN) (CT) 

(28) 脸面值千金。(Mặt đáng giá nghìn vàng= Mặt mày rất quan trọng, 

không được để mất mặt. (TN) (CT) 
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(29) 脸让黑瞎子舔了。(Mặt để cho gấu đen liếm rồi= Người không có mặt 

mũi, không biết nhục). (TN) (CT) 

2.4.1.3. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích chỉ 

quyền lực 

1. QUYỀN LỰC >< TAY 

(30) 手腕子给人家攥着。(Cổ tay đã để cho người ta cầm rồi= Bị người 

quản thúc, không có tự do). (TN) (CT) 

(31) 抓住手腕子。(Đã nắm được cổ tay=  Đã nắm được chứng cứ tội phạm 

ngay tại hiện trường). (TN) (CT) 

2.4.1.4. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích chỉ sự việc 

1. KẾT QUẢ CỦA MỘT SỰ VIỆC LÀ SỰ TIẾP XÚC VẬT LÍ CỦA CHÂN 

Từ nghĩa gốc “脚 (chân)” là bộ phận tiếp xúc với mặt đất ở phía dưới cùng 

của cơ thể người, người Hán đã có cách tư duy khá thú vị đó là khi “chân” tiếp xúc 

với một vật khác thì lúc đó sẽ có một kết quả. Ví dụ: 

(32) 老在河边转、没有不湿脚的。(Thường xuyên đi bên sông, không thể 

không ướt chân= Thường xuyên ở vào một hoàn cảnh nào đó thì khó tránh được 

việc chịu ảnh hưởng.) 

(33) 出水才看两腿泥。(Lụt lội mới nhìn thấy hai đùi dính bùn = Sự việc 

đến cuối cùng mới biết được kết quả.) 

Chúng tôi thiết lập mô hình ánh xạ ADYN trên như sau: 

KẾT QUẢ CỦA MỘT SỰ VIỆC LÀ SỰ TIẾP XÚC VẬT LÍ CỦA CHÂN 

Cái đạt được, thu được                          Chân chạm đến một vật               

Quá trình tiến triển của sự vật                Chân nhấc lên và đặt                    

                                                                                         xuống hoặc tiến về  

                                                                                          phía trước để chạm  

                                                                                          vào một vật                                     

Cái do một hay nhiều hiện tượng            Chân bị vật khác chạm,                

                         khác gây ra                                               vướng, dính vào                            

Mô hình 2.1. Mô hình ánh xạ ADYN KẾT QUẢ CỦA MỘT SỰ VIỆC LÀ SỰ 

TIẾP XÚC VẬT LÍ CỦA CHÂN 
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2.4.1.5. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích kinh tế 

1. TÌNH TRẠNG KINH TẾ >< TAY 

(34) 东手来西手去。(Tay Đông đến, tay Tây đi = Tiền tiêu rất nhanh, 

không thừa đồng nào) (TN) (định hướng = ĐH). 

 (35) 一把扇，一面青，一面兔子，一面鹰，鹰打兔，兔打鹰，姐妹二

人不放松。两把扇，两面花，兄弟拿着走姐家，姐姐见了心欢喜，叫声兄弟

送我吧！空手空脚怎回家。(Cái quạt thứ nhất có một mặt xanh, một mặt thỏ, một 

mặt diều hâu, diều hâu đánh thỏ, thỏ đánh diêu hâu, hai chị em không buông lòng. 

Cái quạt thứ hai có hai mặt hoa, hai huynh đệ cầm về nhà chị chơi, chị thấy thì tim/ 

lòng rất vui, liền bảo hai anh em tôi tặng cho chị đi! Tay không chân không/ không 

có gì thì làm sao mà về nhà đây) (CD) (cấu trúc). 

Người Hán đã sử dụng các cặp từ đối lập chỉ phương hướng như: “东(đông)- 

西 (tây)”, “来 (đến)- 去 (đi)” kết hợp với từ “手 (tay)” để chỉ tình trạng kinh tế. 

“东(đông)” thường biểu thị cho sự vật, sự việc tốt vì đây là hướng mặt trời mọc; 

“西 (tây)”thường biểu thị cho sự vật, sự việc không tốt vì đây là hướng mặt trời lặn. 

Do đó, “东手来” có nghĩa là có tiền và “西手去” có nghĩa là hết tiền. Hoặc dùng 

cụm từ “空手空脚” (tay chân không có gì) để chỉ việc con người không có kinh tế. 

Chúng ta thấy rằng, cách tư duy này tiếng Hán rất đặc biệt. 

2.4.1.6. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích xúc giác 

1. ÁNH MẮT LÀ SỰ SỜ MÓ 

(36) 狐狸再狡猾，也逃不过猎手的眼睛。(Cáo có xảo quyệt thế nào đi 

nữa, cũng không thoát khỏi mắt của tay đi săn = Quỷ kế cuối cùng cũng bị biết tỏng 

tòng tong). (TN) (CT) 

(37) 见凡人不睁眼。(Nhìn người trần không trợn mắt = Ánh mắt nịnh bợ, 

không để ý đến người khác). (TN) (CT) 

Chúng ta có thể hiểu được nghĩa của hai câu tục ngữ này thông qua ADYN 

“nhìn thấy vật gì đó chính là tiếp xúc với vật đó”. Cơ chế tri nhận này kết hợp với 

hình ảnh trong tư duy của người nói giúp chúng ta có thể suy ra được nghĩa của hai 

câu tục ngữ trên. Trong cơ chế tri nhận này, từ ngữ thuộc miền nguồn là (đôi) mắt 

đã được ý niệm hóa thành những hành động của miền ý niệm xúc giác. 
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2.4.1.7. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích thời gian 

1. THỜI GIAN >< BPCTN 

(38) 眼睛一眨，老母鸡变鸭。(Mắt vừa chớp thì gà mẹ biến thành vịt = 

Biến hóa quá nhanh). (TN) (CT) 

(39) 和尚刚剃头，就有了道行。(Hòa thượng mới cạo đầu thì liền có đạo 

hạnh = Người trong chốc lát đã có bản lĩnh, hoặc đột nhiên biến tốt). (TN) (CT) 

2.4.1.8. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích đồ 

vật 

1. ĐỒ VẬT >< BPCTN 

 (40) 富人妻，墙上皮，掉了一层再和泥；穷人妻，心肝肺，一时一刻不

能离。(Vợ người giàu là da trên tường, rơi một lớp thì có thể quét lại; vợ người 

nghèo là tim gan phổi, lúc nào cũng không thể rời xa=  Đàn ông giàu thường không 

có tình cảm sâu sắc với vợ, có thể tùy ý bỏ vợ; người đàn ông nghèo thì xem vợ 

quan trọng như mạng của mình). (TN) (CT) 

(41) 手是戥子眼是秤，心眼儿就是定盘星。(Tay là cân tiểu ly, mắt là cân, 

bụng dạ là hoa dầu= Bán đồ không cần dùng cân cũng có thể ước lượng được trọng 

lượng một cách tương đối). (TN) (CT) 

Như vậy, trên cơ sở vận dụng lí thuyết NNHTN chúng tôi đã tìm ra các miền 

đích mà miền nguồn BPCTN đã ánh xạ đến. Kết quả nghiên cứu đã cho ta thấy mối 

quan hệ liên ngành trong NNHTN.   

2.4.2. Sự ánh xạ của mô hình tri nhận của HDYN BPCTN trong tục ngữ, ca dao 

tiếng Hán 

 Miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN đều ánh xạ đến các miền đích khác 

nhau trong khung con người đó là miền con người và đặc điểm tính cách, con người  

tâm lí, tình cảm, tinh thần, xã hội, sinh học, tâm linh và miền chỉ hành vi, kỹ năng 

và lời nói của con người. Chúng tôi miêu tả cụ thể như sau: 

2.4.2.1. HDYN giữa bộ phận và toàn thể 

           1. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI VÀ ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH 
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Miền nguồn trong tục ngữ và ca dao tiếng Hán đều ánh xạ sang miền đích 

con người và đặc điểm tính cách. Các bộ phận tham gia vào hoán dụ loại này là 

“心” (tim), “肚/肚子” (bụng), “肠”ruột, “肺” phổi. Ví dụ: 

(42) 张开喉咙见心肺。(Mở cổ họng là nhìn thấy tim phổi = (Người thẳng 

thắn). (TN) (phạm trù và đặc trưng= PT&ĐT) 

(43) 心肠掉在肚皮外。(Tim ruột để ngoài da bụng = Người thẳng thắn, có 

gì nói nấy). (TN) (PT&YT) 

(44) 直肠子没弯儿。(Ruột thẳng không cong = Người thật thà có gì nói nấy, 

không giấu suy nghĩ). (TN) (PT&ĐT) 

(45) 丞相肚里能撑船。(Trong bụng thừa tướng có thể chống thuyền= 

Người có sự độ lượng, có thể chịu đựng. (TN) (PT&YT) 

(46) 泥水匠，烂肚肠，前讨老婆后讨娘；还要烧汤洗爷爷。(Thợ nề, cực 

kỳ bụng ruột/ rất có lòng, trước hỏi bà sau hỏi mẹ, lại còn nấu nước nóng tắm cho 

ông nội. (CD) (PT&ĐT) 

Các ví dụ trên đều nổi lên miền con người và đặc điểm tính cách và lòng dạ con 

người. “Tim”, “phổi”  đã được chuyển di sang nghĩa chỉ nội tâm của con người. Mọi 

vấn đề quan trọng trong lòng đã thể hiện hết cho người khác biết như trong ví dụ (42). 

“肠子  (Ruột)” là một bộ phận của cơ thể người, gồm ruột non và ruột già. 

Ruột non có mặt trong xếp nếp rất nhiều, giúp cho ống ruột có một diện tích bề mặt 

khổng lồ vào khoảng 290 m2, lí tưởng cho việc hấp thu các chất dinh dưỡng; ruột 

già là kết tràng vận chuyển các chất thải không thể tiêu hóa được từ ruột non đến 

trực tràng.  Người Hán đã dựa vào đặc điểm về hình dạng của ruột để chỉ người có 

ruột không cong/ ruột thẳng là người thật thà. Cách tri nhận này được thể hiện trong 

ví dụ (44). Cuối cùng, cũng như cách tri nhận ở ví dụ (42), trong ví dụ (43), người 

Hán đã xem “tim” và “ruột”  là hai bộ phận quan trọng nằm bên trong, đối lập với 

bụng (da bụng) ở bên ngoài. Do đó, nghĩa của chúng đã được chuyển di sang chỉ 

các việc quan trọng thường được giấu kín trong lòng mọi người. Nay, treo ra ngoài 

da bụng cho người khác biết hết. Chúng ta có mô hình ánh xạ HDYN của câu tục 



64 

ngữ 心肠掉在肚皮外。(Tim ruột để ngoài da bụng = Người thẳng thắn, có gì nói 

nấy) như sau: 

 

Mô hình 2.2. Cơ chế tri nhận HDYN của câu “心肠掉在肚皮外”。 

(Tim ruột để ngoài da bụng = Người thẳng thắn, có gì nói nấy) 

Từ việc phân tích các ví dụ nêu trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng người 

Hán đã chú ý đến vị trí, chức năng của “cổ họng”, “tim”, “phổi”; hình dạng và vị 

trí của  “ruột”, “bụng” để tạo nên các cách nói hoán dụ khá độc đáo và thú vị. 

2. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI  TÂM LÍ, TINH THẦN, TÌNH CẢM 

Hoạt động tâm lí xảy ra bên trong đầu của chúng ta, các hành vi, tâm trạng mà 

chúng ta nhìn thấy đều chịu sự chi phối và điều tiết của tâm lí. Chúng tôi đã tìm ra sự 

ánh xạ từ miền nguồn chỉ BPCTN sang miền đích con người tâm lí, tinh thần, tình 

cảm như sau: 

 a. HDYN "BPCTN" >< TÂM LÍ 

a.1. HDYN "BPCTN" >< TÂM TRẠNG/ TRẠNG THÁI TIÊU CỰC 

Miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN đã ánh xạ sang miền đích tâm trạng/ 

trạng thái tích cực. Ví dụ:  

(47) 入世越深心越寒。(Vào thế gian càng sâu thì tim càng lạnh= Càng 

thâm nhập vào xã hội càng hiểu xã hội và càng thất vọng về xã hội. (TN) (PT&ĐT)  

(48) 把心都快提到嗓子眼儿上了。(Đem tim nâng nhanh đến trên mắt 

họng (cổ họng) rồi = Nơm nớp lo âu, rất sợ hãi). (TN) (PT&ĐT) 
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(49)日日落雨搅大风，不得天晴见妹容，久哩不曾见妹面，心肝愁碎目

愁蒙。(Ngày ngày mưa to gió lớn, trời không nắng để được nhìn thấy em, đã lâu chưa 

gặp mặt em, tim gan buồn nát/ lòng buồn rười rượi, mắt buồn sầu). (CD) (PT&ĐT) 

(50) 鸡仔叫，心就忙！想起施为就下床，手托门闩两边开，朝头进宝晚

进财，左手进财右进宝，好才好禄满家堂。(Gà gáy, tim liền bận rộn/ lòng vội 

vàng. Nghĩ đến công việc liền xuống giường, tay đẩy then mở cửa ra hai bên, sáng 

vào bảo bối tối vào tiền của, tay trái vào tiền của tay phải vào bảo bối, phát lộc phát 

tài đầy nhà. (CD) (PT&ĐT) 

(51) 脚踢后脑勺。(Chân đá sau gáy = Rất bận, rất gấp, chân không nghỉ). 

(TN) (PT&YT) 

Chúng tôi thấy rằng, người Hán đã sử dụng các đặc trưng, tính chất và hoạt 

động sinh học không bình thường cuả các từ ngữ chỉ BPCTN thuộc miền nguồn để 

ánh xạ sang miền tâm trạng không tốt của con người. 

Gọi x, y, z là ba thang độ để thực hiện công việc. Trong đó, x = n (nghỉ), y 

=bt (bình thường), z = br (bận rộn); đầu= Đ, gáy=G, bụng = B, chân trái = CT, 

chân phải = CP, hoạt động đá CT ->G = đ1 và CP->G = đ2. Chúng tôi có sơ đồ 

hình ảnh của câu tục ngữ 脚踢后脑勺。(Chân đá sau gáy= Rất bận, rất gấp, chân 

không nghỉ) như sau: 

 

Sơ đồ 2.3. Sơ đồ hình ảnh của câu tục ngữ “Chân đá sau gáy” 

a.2. HDYN "BPCTN" >< TÂM TRẠNG TÍCH CỰC 

HDYN BPCTN biểu trưng cho tâm trạng tốt được thể hiện qua các biểu thức 

ngôn ngữ như sau: 



66 

(52) 子孝父心宽。(Con hiếu thảo, cha tim rộng = Con hiếu thảo, cha vui 

lòng. (TN) (PT&ĐT) 

(53) 心肝跌进肚里头。(Tim gan ngả vào bên trong bụng= Yên tâm, thoải 

mái. (TN) (PT&ĐT) 

(54) 南风一起心就凉，好花一采满身香，三餐不食无打紧，得妹言语当干

粮。(Gió Nam thổi thì tim/ lòng mát, hoa thơm mới ngắt thơm đầy người, ba bữa không 

ăn anh cũng chẳng sao, được nghe tiếng em nói thì anh cũng thấy no rồi. (CD) (PT&ĐT) 

(55) 半夜拍门拍唔开，一见心肝心就寛，一见心肝心欢喜，唔得心肝黏

心肝。(Nửa đêm gõ cửa cửa mở, nhìn tim gan/ em yêu một tí thì tim/lòng thoải mái 

ngay, nhìn tim gan/ em yêu một tí thì tim/lòng vui ngay, ồ, được tim gan dính kết 

tim gan/ em yêu anh thì thật tuyệt. (CD) (PT&ĐT) 

a.3. HOÁN DỤ Ý NIỆM (HDYN) BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI >< THÁI 

ĐỘ TIÊU CỰC 

Qua khảo sát, chúng tôi thấy có các biểu thức ngôn ngữ thuộc nhóm HDYN 

này, gồm:  

(56)一会儿白脸，一会儿红脸。(Lúc thì mặt trắng, lúc thì mặt đỏ = Thái 

độ lúc xấu lúc tốt, lúc cứng, lúc mềm. (TN) (PT&ĐT) 

 (57) 翻脸不认亲。(Trở mặt không nhận thân= Thái độ đột nhiên thay đổi, 

không khách sáo với bạn bè thân thích). (TN) (PT&ĐT) 

(58) 天磨竹，节节高，隔江水，来望娘。娘见女儿天上落；嫂嫂见姑皱

眉头。不曾吃大哥肩头辛苦饭；不曾着嫂嫂嫁来衣；爹娘生落看看娘，持把

花扇，坐把小轿正好嬉。(Trời làm khổ tre, cao từng đốt một, cách sông cách 

nước, nhớ mẹ đến da diết. Mẹ nhìn thấy con gái liền xuống hạ giới; Chị dâu nhìn cô 

em chồng mà lại chau mày. Chưa từng ăn cơm cực khổ trên bờ vai của anh trai; 

chưa từng bảo chị dâu may cho áo mới; Sống nhờ áo quần của cha mẹ, dùng cái 

quạt hoa đặc biệt, ngồi trên cái kiệu nhỏ thật là vui). (CD) (PT&ĐT) 

a.4. Ngoài ra, miền nguồn trong tục ngữ còn ánh xạ đến nhiều miền đích 

khác nhau trong miền con người tâm lí, đó là con người và đặc điểm tính cách xấu, 

lòng dạ xấu, thái độ tốt, người có bản lĩnh cao, con người và bản tính thiên vị, con 

người và bản chất, bản chất xấu. Trong khi đó, miền nguồn trong ca dao chỉ còn ánh 
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xạ đến một miền duy nhất đó là lòng dạ tốt của con người. Chúng tôi chỉ chọn hai 

miền đích chiếm tỉ lệ cao nhất để nêu ví dụ và phân tích gồm con người và đặc điểm 

tính cách xấu / lòng dạ xấu trong tục ngữ. Người Hán đã sử dụng “腿” (đùi) (một ý 

niệm thuộc miền ý niệm “chân”) và  “脚” (chân) kết hợp với một hành động nào đó 

để chỉ người và đặc điểm tính cách xấu.  Điều này được thể hiện trong các biểu thức 

ngôn ngữ như:  

(59) 抽了腿、缩了脖儿。(Co cái đùi, thụt cái cổ = Người rụt rè, hèn nhát). 

(TN) (PT&ĐT) 

(60) 嘴上说、脚下擦。(Trên miệng nói, dưới chân chùi = Nói xong lại 

không thừa nhận, nói không kể). (TN) (PT&ĐT) 

(61) 台上握手、台下踢脚。(Trên sân khấu thì bắt tay, dưới sân khấu thì đá 

chân= Người hai mặt, bên ngoài thì tốt lành, bên trong thì ngấm ngầm hại người) 

(TN) (PT&ĐT). 

“龟 (rùa)” thuộc nam tính và nữ tính, thuộc loài người và vũ trụ. Ý nghĩa 

biểu trưng của nó trải rộng trên tất cả các miền của trí tưởng tượng. Bốn chân ngắn 

của rùa cắm vào đất như những chiếc cột đền thờ, gợi nên ý tưởng về sức mạnh. 

Cách rùa thụt đầu vào mai sẽ gợi lên ý tưởng về sự né tránh, thậm chí là đầu hàng, 

biểu thị sự hèn nhát [81, tr. 783]. Chúng ta thấy rằng, người Hán đã mượn hình ảnh 

con rùa để nói đến con người. Đây là một trường hợp mang tính ẩn dụ, từ miền 

nguồn là động vật đã ánh xạ sang miền đích là con người. Tuy nhiên, khi người Hán 

nói:  “抽了腿、缩了脖儿。” (Co đùi, thụt cổ) (TN) (PT&ĐT) tức là họ đang nói về 

người có tính rụt rè, hèn nhát. Đây lại là tường hợp của hoán dụ. Do đó, chúng tôi 

thấy rằng ví dụ (60) là trường hợp hoán dụ trong ẩn dụ (ẩn hoán dụ).  
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Miền nguồn: Động vật

(Rùa)
Miền đích: Con người

 

Mô hình 2.3. Cơ chế tri nhận ẩn hoán dụ của ví dụ “抽了腿、缩了脖儿。”          

(Co đùi, thụt cổ) 

Ẩn hoán dụ trong trường hợp này là cách sử dụng ngôn ngữ trong đó ẩn dụ 

và hoán dụ xuất hiện một cách đồng thời trong tư duy của người nói chứ không phải 

là xuất hiện nối tiếp nhau. 

b. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI TINH THẦN 

Nói đến tinh thần tức là chúng ta đang nói đến hoạt động tư duy ở não bộ. Cả 

tục ngữ và ca dao tiếng Hán đều có HDYN "BPCTN" thay cho ý chí cao, ý chí thấp 

và chính nghĩa, công lí. 

b1. HDYN "BPCTN" >< Ý CHÍ CỦA CON NGƯỜI 

  Nhân cách con người nói chung và các phẩm chất ý chí nói riêng của con 

người được thể hiện trong các hành động, các cử chỉ nhằm thực hiện được mục đích 

đề ra từ trước. Qua khảo sát, chúng tôi thấy rằng người Hán đã đề cập đến bốn cấp 

độ của ý chí. Ý chí cao, kiên cường. Ví dụ:  

(62) 一个孩子胆小，两个孩子胆大，三个孩子什么都不怕。(Một đứa trẻ 

mật nhỏ, hai đứa trẻ mật lớn, ba đứa trẻ thì cái gì cũng không sợ = Một đứa trẻ thì 

sợ, nhiều đứa trẻ thì gì cũng dám làm). (TN) (PT&ĐT)  

(63) 财助精神，酒助胆。(Tiền tài hỗ trợ tinh thần, rượu hỗ trợ mật =  Có 

tiền sẽ khiến tinh thần con người tăng lên, uống rượu sẽ khiến người mạnh dạn hơn) 

(TN) (PT&ĐT). 
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 (64) 黄忠人老心不老。(Hoàng Trung người tuy già nhưng tim không già = 

Người già nhưng ý chí không suy giảm) (TN) (PT&YT). 

(65)一片冰心在玉壶。(Một trái tim băng ở hồ ngọc = Người bụng dạ thuần 

khiết, ý chí kiên cường). (TN) (PT&YT) 

(66) 铜打面盆相似金，不冲不磕不知音，妹子莫嫌家娘恶，不打不骂不

坚心。(Đồng làm chậu rửa mặt tựa như vàng, không gãy, không lồi, không kêu. 

Em đừng trách nhà mẹ ác, không đánh, không mắng sẽ không cứng tim/ vững lòng. 

(TN) (PT&YT) 

Ý chí thấp và trơ lì. Ví dụ:  

(67) 大胆天下走得，小心寸步难行。(Mật to đi khắp thiên hạ, tim nhỏ một 

bước nhỏ cũng khó đi= Ý chí thấp làm việc gì cũng không xong). (TN) (PT&ĐT) 

 (68) 胆小不得将军做。(Người mật nhỏ không có được chức tướng quân để 

làm = Người hèn nhát không làm được tướng quân). (TN) (PT&ĐT) 

Ngoan cố, ví dụ:  

(69) 不到(跳)黄河心不死。(Không đến /nhảy sông Hoàng Hà, tim không 

chết = Người ngoan cố, không đi vào đường cùng là không chịu thay đổi) (TN) 

(PT&ĐT); trơ lì, Ví dụ: (70) 女人越离越胆大，男人越离越害怕。(Phụ nữ càng li 

hôn thì mật càng to, đàn ông càng li hôn thì càng sợ = Phụ nữ li hôn nhiều lần nên 

sao cũng được, đàn ông thì ngược lại sợ ly hôn) (TN) (PT&ĐT). 

(71) 阿哥莫话妹无情，夜夜等到人眠停，打开间门不敢入，自家无胆莫

怨人。(Anh chớ nói là em vô tình, đêm đêm đợi đến khi người ta ngủ, anh mở cửa 

phòng nhưng không dám vào, mình không có mật/ mạnh dạn thì chớ trách người 

khác). (CD) (PT&ĐT) 

Chúng tôi thấy rằng người Hán luôn đánh giá cao những người có ý chí 

mạnh mẽ. Bởi lẽ ý chí là một phẩm chất quan trọng của nhân cách. 

 “肝 (gan)” và “ 胆  (mật)” là hai bộ phận quan trọng trong cơ thể và giữa 

chúng mối quan hệ chặt chẽ với nhau. “Gan dự trữ một số chất dinh dưỡng và điều 

hòa nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu; mật giúp phân giải thức ăn trong giai 

đoạn đầu của sự tiêu hóa trong ruột non. Hai bộ phận này nằm sát nhau, tương trợ 
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cho nhau” [1, tr. 358]. Hơn nữa,  trong y học cổ truyền, người Hán chỉ ra rằng 

“ gan là vị tướng soạn thảo các kế hoạch, còn túi mật là quan tòa kết tội và tuyên 

phạt. Túi mật chịu trách nhiệm đối với những gì là đúng và chính xác. Sự quả quyết 

và quyết định bắt nguồn từ đó” [15, tr. 325 - 344]. Do đó, trong các ví dụ được 

dùng để biểu đạt ý chí của con người, ta thấy người Hán thường sử dụng từ ngữ “胆 

(mật)” thay cho từ ngữ “肝 (gan)” .  

b2. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI  CHÍNH NGHĨA, CÔNG LÍ 

Trong cuộc sống, mọi người đều có cách nhìn nhận và đánh giá về một vấn 

đề hay một sự việc nào đó là đúng hay sai. Tuy nhiên, cách đánh giá đúng hay sai 

đều chịu sự quản chế của dư luận, nghĩa là cách nghĩ đó phải phù hợp với chuẩn 

mực đạo đức và khuôn phép xã hội. Đó chính là chính nghĩa, công lí, mà “lương 

tâm” là yếu tố điển hình. Làm việc đúng với lương tâm hay trái với lương tâm thì 

trong lòng mọi người đều biết rõ. “心 (Tim)”  được người Hán sử dụng để chỉ công 

lí, chính nghĩa, và “肚 (bụng)”  để chỉ cái chứa đựng công lí chính nghĩa. Điều này 

được biểu hiện trong các biểu thức ngôn ngữ như:  

(72) 人眼是把秤，心里有八两，大家称半斤。(Mắt người là cái cân, 

trong tim có tám lượng, mọi người cân nửa cân = Trong lòng mọi người biết đúng 

sai). (TN) (PT&YT) 

(73) 天理自在人心。(Lý trời tự ở tim người = Công lý trong lòng người) 

(TN) (PT&YT); 大伙儿心里都有杆秤。(Trong tim mọi người đều có cân đòn = 

Có lí hay vô lí thì người xung quanh nhìn thấy rõ nhất). (TN) (PT&YT) 

(74) 肚里没病死不了人。(Trong bụng không có bệnh thì không chết người 

được = Có hành động  ngay thẳng thì không sợ hãi). (TN) (PT&ĐT) 

(75) 一个花边牙食牙，十个花边一腊麻，花边拿来贴墙脚，财动人心脚

会斜。(Một cái hoa giấy (giấy được cắt thành các hình khác nhau để dán lên tường 

trong các ngày lễ, tết) răng khớp  răng, mười cái hoa giấy là một đám mây, đem hoa giấy 

dán ở chân tường, tiền của động tim /lòng người thì chân sẽ nghiêng (CD) (PT&ĐT).  

b3. HDYN "BPCTN" >< SUY NGHĨ CỦA CON NGƯỜI 

Chúng tôi tìm được các biểu thức ngôn ngữ thuộc nhóm này như sau:  
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(76) 把心肝五脏都掏净了。(Đem tim gan, ngũ tạng đều moi ra hết= Giở 

mọi mưu kế, vắt kiệt chất xám để tìm cách). (TN) (PT&YT) 

(77) 心尖上窟窿多。(Trên tim có nhiều lỗ= Suy nghĩ nhiều). (TN) (PT&ĐT) 

(78) 心上有七十二个窟窿眼儿。(Trên tim có bảy mươi hai lỗ nhỏ = Người 

nhiều suy nghĩ). (TN) (PT&ĐT) 

Chúng tôi thấy ở ví dụ (78) và (79), người Hán lại tri nhận về “心 (tim)” với 

một khía cạnh khác. Họ nhìn vào đặc điểm cấu tạo của tim để chuyển di nghĩa của 

nó sang miền chỉ sự suy nghĩ và nguyện vọng của con người. Cách tri nhận này 

cũng có cơ sở khoa học của nó. Khi giải phẫu quả tim ra, chúng ta dễ dàng nhìn 

thấy tim có cấu tạo rất phức tạp với nhiều chỗ lồi lõm lớn nhỏ khác khau mà người 

Hán gọi là 窟窿 (lỗ/hố/hang) do tim được cấu tạo bởi các bộ phận khác nhau như 

“tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải, tâm thất trái, tâm thất phải, nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, 

van hai lá, van ba lá, tĩnh mạch chủ, cung động mạch chủ, động mạch cảnh chung 

trái, động mạch dưới đòn trái , động mạch gian thất trước, động mạch gian thất sau, 

động mạch bờ v.v...”. [1, tr. 156-157] 

b4. HDYN "BPCTN" >< Ý NIỆM NGUYỆN VỌNG CỦA CON NGƯỜI 

Chúng tôi tìm được các biểu thức ngôn ngữ thuộc loại này như:  

(79) 天心即民心。(Tim trời là tim dân = Người xưa cho rằng trời có ý thức, 

có tình cảm, tâm nguyện của trời chính là tâm nguyện của nhân dân). (TN) (PT&YT)  

(80) 人各有心，心有所欲。(Mỗi người đều có tim, mỗi tim đều có nguyện 

vọng= Mỗi người đều có một nguyện vọng nào đó). (TN) (PT&ĐT) 

 b5. HDYN "BPCTN" >< TRÍ TUỆ CỦA CON NGƯỜI 

(81) 眼皮一眨巴一个道道。(Mí mắt mới chớp đã biết = Người thông minh, 

chú ý nhiều). (TN) (PT&YT) 

(82) 后脑勺都是眼。(Sọ sau đều là mắt = Người thông minh, cảm giác nhạy 

bén ). (TN) (PT&YT) 

(83) 死心瞎肺半个肝。(Tim chết, phổi mù quáng, gan nửa miếng = Người 

không sáng dạ, thiếu suy nghĩ) (TN) (PT&ĐT).  
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(84) 心肺上窟窿眼少。(Trên tim phổi có ít lỗ mắt nhỏ = Thiếu suy nghĩ, 

đầu óc không linh hoạt). (TN) (PT&ĐT) 

 b6. HDYN "BPCTN" >< PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI 

(85) 君子量，丈夫心。(Khí phách của quân tử, tim của chồng = Khí phách 

của quân tử, sự độ lượng của chồng). (TN) (PT&YT) 

(86) 心肝被狗吃了。(Tim gan bị chó ăn rồi = Người mất đi lương tâm).  

(TN) (PT&YT) 

           Chúng tôi thấy rằng “心 (tim)” có sự liên hệ với tư duy và tính cách của con 

người. “心 (Tim)” có nghĩa gốc là “trái tim”, nhưng tim là cơ quan của tư duy. Trong 

quá trình phát triển của thai nhi, tại phôi thai thì não và hệ thần kinh trung ương hình 

thành đầu tiên, rồi mới đến tim, mắt, tai và vòm miệng. Tại sao thứ tự hình thành lại 

khác nhau như vậy? Bởi vì khi phôi thai được ba tuần, sẽ thấy xuất hiện các mạch máu 

nhỏ trong phôi, rồi xuất hiện khoang tim. Tuy nhiên, tim sẽ không thể đập được nếu 

như không có sự hình thành của não bộ trước đó. Não chiếm 2% trọng lượng cơ thể 

của chúng ta. Chính các phần chính yếu của tế bào thần kinh đã vươn tới cột sống và 

những phần còn lại của cơ thể. Các phần chính yếu của tế bào này là những tế bào nhỏ, 

màu xám, tạo thành vỏ ngoài của não. Đây là não trước hay còn gọi là đại não, là khu 

vực của phần lớn ý thức và khả năng xử lí thông tin của chúng ta. Nó chịu trách nhiệm 

về nhận thức, hành động, suy nghĩ và tính sáng tạo [1, tr. 123]. Cách xử lí thông tin của 

não được bắt đầu từ việc tủy sống thu thập các thông điệp từ thân mình và các chi rồi 

chuyển chúng đến não. Tủy sống không phải là bộ phận chuyển thông điệp thụ động, 

mà nó còn thể hiện vai trò cơ bản của người quản gia trong cơ thể, nhận và gửi đi các 

thông điệp không liên quan đến não. Nói chung các thông tin đi lên “càng cao”- hướng 

tới phần cao của não thì nó càng tiến gần tới sự nhận biết có ý thức của chúng ta. Nơi 

tủy sống hợp nhất với não, nó dẫn đến cuống não, nơi có các trung tâm giám sát và 

điều chỉnh các chức năng có tầm quan trọng sống còn, như nhịp tim và hô hấp [1, tr.  

302]. Bên cạnh đó, người Hán còn tri nhận tim là chỗ trú ngụ của tinh thần. Tim giống 

trời đất có thể sinh ra vạn vật. Do đó, nó được gọi là “心地” (tâm địa=lòng dạ) và 

được dùng để biểu đạt tính cách của con người. [84, tr. 1795] 

c. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI TÌNH CẢM 
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Khi con người tri nhận sự vật ngoài thế giới khách quan sẽ có những trải 

nghiệm chủ quan như vui, buồn, ghét, hận. Chúng ta gọi thái độ trải nghiệm và hành 

vi tương ứng của con người đối với sự vật khách quan là cảm xúc, tình cảm. Tính 

nghiệm thân là một trong những cơ sở triết học quan trọng trong quá trình ý niệm 

hóa thế giới. Miền nguồn là BPCTN đã ánh xạ sang miền con người tình cảm thông 

qua các biểu thức ngôn ngữ như:  

(87) 帮人要帮心，帮心要热情。(Giúp người cần giúp tim, giúp tim cần nhiệt 

tình = Giúp đỡ người khác cần phải thành tâm thành ý, đầy sự nhiệt tình). (TN) (PT&ĐT) 

(88) 患难逢知己，日久见人心。(Gặp hoạn nạn mới biết được tri kỷ, lâu 

ngày mới thấy được tim người = Trong khi gặp hoạn nạn mới biết được ai là người 

bạn chân chính, thời gian dài mới kiểm nghiệm được sự thật lòng của một con 

người). (TN) (PT&ĐT) 

(89) 黄连树根盘根，穷苦人心连心。(Rễ cây Hoàng Liên là rễ chùm, 

người nghèo khổ tim liên tim= Quan hệ tình cảm thân thiết của người nghèo, cùng 

một lòng). (TN) (PT&ĐT) 

(90) 隔山隔水不隔心。(Cách núi, cách sông, không cách tim = Các tấm 

lòng giúp đỡ lẫn nhau). (TN) (PT&ĐT) 

3. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI XÃ HỘI 

Trong nhóm HDYN này, chúng tôi thấy có các biểu thức ngôn ngữ như:  

(91) 两条腿支个肚子。(Hai cái đùi đỡ cái bụng= Chỉ một người không có 

gì). (TN) (PT&YT) 

(92) 腿肚子贴灶王爷，人走家搬。(Đùi và bụng dán ông táo, người đi thì 

nhà cũng di chuyển theo= Người nghèo). (TN) (PT&YT) 

(93) 赤脚的撵兔、穿鞋的吃肉。(Người đi chân không đuổi bắt thỏ, người 

mang giày ăn thịt thỏ= Người nghèo lao động, người giàu hưởng lợi). (TN) (PT&ĐT) 

(94) 来头不大，名声不小。(Cái đầu mới đến không lớn, nhưng danh tiếng 

không nhỏ= Không giống bình thường, không thể xem thường). (TN) (PT&YT) 

 (95) 姐妮生来骨头轻，荷叶郎向拍蜻蜓，荷叶翻身姐落仔水娘，小奴

奴到底是下头人。(Chị gái sinh ra xương đã nhẹ, bắt chuồn chuồn trên lá sen, lá 
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sen lật ngược chị rơi xuống mẹ nước, tiểu nô bộc này thì ra là người dưới đầu 

(người hầu). (CD) (PT&ĐT) 

4. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI SINH HỌC 

(96) 刀快不怕脖子粗。(Dao nhanh không sợ cổ thô = Bản lĩnh cao, năng 

lực tốt sẽ dễ dàng chiến thắng kẻ địch). (TN) (PT&ĐT) 

(97)大口小口，一月一斗。(Miệng lớn, miệng nhỏ, một tháng một đấu = 

Dù người lớn hay con nít, mỗi tháng cũng phải một đấu gạo). (TN) (PT&ĐT) 

(98)小脚，爱吃糖，没有钱买，抱着小脚哭一场。(Chân nhỏ/ cô gái chân 

nhỏ, thích ăn kẹo, không có tiền mua, ôm cái chân nhỏ khóc một trận .(CD) (PT&ĐT)  

 (99) 恩爱夫妻不到头。(Vợ chồng yêu thương nhau không đến đầu = Vợ 

chồng yêu thương nhau nhưng không sống với nhau đến già). (TN) (PT&ĐT) 

2.4.2.2. HDYN giữa các bộ phận khác nhau trong một chỉnh thể 

1. HDYN "BPCTN" >< HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI 

Đầu tiên là hoán dụ chỉ hành vi thực hiện sự việc và kết quả của hành vi bao 

gồm hành vi/ hành động tiêu cực và tích cực của con người. Hành vi/ hành động 

tiêu cực, ví dụ:  

(100) 脚底板抹油。(Bôi dầu dưới bàn chân = Lặng lẽ chuồn đi, chạy trốn). 

(TN) (HV) 

(101) 脚踢倒泰山, 一步迈过黄河。(Chân đá đổ Thái Sơn, một bước bước qua 

Hoàng Hà = Làm việc cấp thiết, muốn hoàn thành việc lớn trong chốc lát). (TN) (HV) 

Hành vi / động tích cực, ví dụ:  

(102) 一步两脚窝。(Một bước hai dấu chân = Hành động quang minh lỗi 

lạc, làm việc chăm chỉ chắc chắn). (TN) (HV) 

(103) 起脚饺子落脚面。(Nhấc chân thì sủi cảo, hạ chân thì mì sợi = Trước 

khi rời khỏi nhà nên ăn sủi cảo, khi trở về nhà thì nên ăn mì sợi). (TN) (HV) 

 “Chân” là cơ quan thực hiện chức năng đi lại. “ 油 (Dầu (mỡ))” (động vật và 

thực vật) là một trong các loại thực phẩm được con người sử dụng trong việc chế biến 

món ăn. Vì “dầu” rất trơn nên nếu để dầu đổ xuống nền nhà, người đi lại sẽ rất dễ bị 

trượt ngã. Từ kinh nghiệm qui ước này, người Hán đã dùng từ “油 (dầu)” kết hợp với từ 

chỉ bộ phận cơ thể như “嘴(miệng)” để thành từ ghép “油嘴 (người mồm mép lém 
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lỉnh)” hoặc dùng hình ảnh bôi dầu dưới bàn chân để chỉ hành động chuồn đi một cách 

lặng lẽ hay chạy trốn trong ví dụ (100); hai chức năng quan trọng của chân là đá và nhảy, 

tuy nhiên chúng ta chỉ đá được những vật có trọng lượng nhẹ hơn so với bàn chân, hoặc 

nhảy cao/xa với một khoảng cách rất thấp/gần, nhưng người Hán đã dùng hình ảnh đá đổ 

Thái Sơn và một bước nhảy qua sông Hoàng Hà để chỉ hành động làm việc cấp thiết, 

muốn hoàn thành việc lớn trong chốc lát trong ví dụ (101), trong khi núi Thái Sơn, một 

ngọn núi nằm ở tỉnh Sơn Đông phía Bắc thành Thái An Trung Quốc được người xưa gọi 

là cột chống trời với diện tích là 426 km² và sông Hoàng Hà, một con sông bắt nguồn từ 

núi Bayan Har thuộc dãy núi Côn Lôn trên cao nguyên Thanh Tạng phía tây tỉnh Thanh 

Hải Trung Quốc có chiều rộng từ 5 đến 20 kilômét [84, tr. 1056-1654]. Tiếp theo, khi 

con người đi trên cát/đất mềm thường để lại dấu chân hoặc nông hoặc sâu. Nếu dấu chân 

nông thì rất dễ bị mờ hoặc bị xóa đi do những tác nhân bên ngoài, còn dấu chân sâu sẽ rất 

đậm và có thể tồn tại lâu hơn. Trong ví dụ (102), người Hán đã dùng “脚窝  (ổ chân)” 

(dấu chân sâu đến mức tạo thành một ổ trũng) để nói đến độ sâu của dấu chân. Hành 

động bước và để lại hai dấu chân như hai cái ổ sâu thể hiện hành động quang minh lỗi lạc, 

làm việc chăm chỉ chắc chắn. Cuối cùng là hành động đi/về (1.2 %), ví dụ: (103) 起脚饺

子落脚面。(Nhấc chân thì sủi cảo, hạ chân thì mì sợi = Trước khi rời khỏi nhà nên ăn 

sủi cảo, khi trở về nhà thì nên ăn mì sợi). Ăn sủi cảo vào thời khắc giao thừa là một tập 

tục dân gian của người Hán, được lưu hành ở các nơi như Hắc Long Giang, Cát Lâm và 

Liêu Ninh. “饺子(jiǎo zi: sủi cảo)” có âm đọc gần giống với âm đọc của từ “交子(jiāo 

zi)”, có nghĩa là (ăn bánh bột mì) vào giờ Tý, lúc nửa đêm. Bánh được gói với nhiều hình 

dạng đặc biệt. Có cái được gói thành hình thỏi tiền xưa (nguyên bảo) với mong muốn 

năm mới phát tài, có cái được gói thành hình bông lúa (mạch tuệ) với mong muốn năm 

mới mùa màng được bội thu. Có khi người ta còn đặt vào trong nhân bánh một đồng tiền 

cổ, nếu ai ăn phải cái bánh này thì trong năm đó sẽ rất may mắn. “面(mì sợi)” là một loại 

thực phẩm truyền thống được ăn vào các ngày lễ và năm mới của người Hán, được lưu 

truyền ở các nơi như Sơn Tây, Thiểm Tây. Người Hán lấy bột mì hoặc bột đậu hỗn hợp 

làm thành mì sợi, nhưng phải để đến mồng hai hoặc mồng ba âm lịch mới ăn với mong 

muốn mùa màng và cát tường may mắn trong năm mới có sự dư giả [83, tr. 421]. Từ tập 

tục chỉ ăn vào đêm giao thừa, nay người Hán cũng ăn sủi cảo trước khi rời khỏi nhà 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bayan_Har&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3y_n%C3%BAi_C%C3%B4n_L%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%E1%BA%A3i
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(nhấc chân), hòng gặp may mắn; khi trở về nhà (hạ chân) thì nên ăn mì sợi để biểu thị sự 

đoàn tụ lâu dài. 

2. HDYN "BPCTN" >< LỜI NÓI CỦA CON NGƯỜI 

Chúng tôi tìm được các biểu thức ngôn ngữ thuộc loại này như:  

(104) 聚口成雷，聚舌成刀。(Tập hợp miệng lại thì thành sấm sét, tập hợp 

lưỡi lại thì thành dao= Ngôn luận mạnh giống như sấm sét, có thể hại người như 

dao). (TN) (NQ) 

(105) 房倒压不杀人，舌头倒压杀人。(Nhà đổ đè không chết người, lưỡi 

đổ đè chết người= Lời nói sắc nhọn, hại người). (TN) (NQ) 

(106) 小孩嘴里讨实话。(Miệng trẻ con nói thật= Lời nói trẻ con đáng tin). 

(TN) (HV) 

(107) 嘴巴是思想的大门。(Miệng là cửa lớn của tư tưởng= Lời nói phản 

ánh tư tưởng của con người). (TN) (NQ) 

3. HDYN "BPCTN" >< KỸ NĂNG CỦA CON NGƯỜI 

(108) 叫人不蚀本儿，不过舌头打个滚。(Kêu người ta không lỗ vốn, 

chẳng qua là cái lưỡi lộn một vòng= Miệng ngọt, sẽ không xui xẻo). (TN) (HV) 

(109) 七嘴八舌头。(Bảy miệng, tám lưỡi= Người nhiều chuyện). (TN) (HV) 

(110) 闭拢眼睛说假话。(Nhắm chặt mắt để nói dối= Nói dối không cần biết 

sự thật). (TN) (HV) 

Qua khảo sát nguồn ngữ liệu, chúng tôi thấy rằng, “心 (tim)” (396/1213 lượt 

trong tổng số 882 câu tục ngữ, 24/82 lượt trong tổng số 70 bài ca dao) là từ ngữ xuất 

hiện với tần số cao hơn các bộ phận khác. Chúng tôi có sơ đồ tâm lan tỏa của ý 

niệm “心 (tim)”  trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán như sau: 
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Sơ đồ 2.4. Sơ đồ tâm lan tỏa của ADYN và HDYN “心 (tim)”  

trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán 

Chúng ta thấy rằng, người Hán đã dựa vào hình dạng, vị trí và chức năng của 

“心 (tim)” để tạo ra những ánh xạ như đã nói trên. Trong tâm thức người Hán, “心 

(tim)”  là bản nguyên của thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, số lượng của từ ngữ 

“心 (tim)” trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán ánh xạ sang miền đích con người tâm lí, 

tinh thần, tình cảm là 376/ 1213/ 952 đơn vị, và chiếm tỉ lệ cao nhất trong số các miền 

đích còn lại. Trong khi đó chỉ có 6/1213/ 952 đơn vị “脑 (não)” xuất hiện trong miền 

con người tâm lí, tinh thần, tình cảm. Bởi lẽ trong tư duy người Hán, “心 (tim)” là nơi 

trú ngụ của ý thức tinh thần và hoạt động tư duy. Nó đã bao hàm cả chức năng của não, 

nên từ ngữ não xuất hiện ít là điều đương nhiên. Ngoài ra, “心 (tim)” có nghĩa đối lập 

với “(色 sắc)” trong phật giáo. Tất cả nội dung của lĩnh vực tinh thần đều thuộc phạm 

vi của “心 (tim)”, nên “心 (tim)” cũng ánh xạ sang miền con người tâm linh. 

Chúng ta nên bàn luận đôi chút về công trình “Culture, Body, and Language: 

Conceptualizations of Internal Body Organs across Cultures and Languages,  

Mouton De Gruyter” của tác giả Yu Ning (2008) [50]. Công trình này của Yu Ning 

có thể nói là một trong những công trình nổi tiếng trên thế giới với nội dung nghiên 

cứu về ý niệm  “心 (tim)” tiếng Hán. Tác giả đã chỉ ra: “Nếu nói về giá trị của “心 

(tim)” trong văn hóa tiếng Hán, thì ý niệm “心 (tim)” quan trọng như ý niệm “God 

(Chúa trời)” trong văn hóa của người phương Tây”. Tác giả đã đưa ra các mô hình 

tri nhận về “心  (tim)” như sau: HEART IS A CONTAINER, HEART FOR 
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MORALITY IS AN OBJECT, HEART STANDS FOR MORALITY, HEART 

STANDS FOR PERSON v.v . Công trình đã đem đến cho nhân loại những tri thức 

quí báu về ý niệm “心 (tim)”  trong tâm thức của người Hán.  

Mặc dù ngữ liệu khảo sát của luận án không giống như trong công trình của 

Yu Ning, tuy nhiên kết quả của luận án cũng đã góp phần làm rõ hơn về ý niệm “心 

(tim)” trong tâm thức tiếng Hán. Ứng với “心 (tim)” là nguyên tố “土 (thổ)”, 

nhưng do bản tính của nó nên người Hán đã qui cho nó cả nguyên tố “火(hỏa)” 

(tim là mặt trời). Do đó, người Hán đã có cách nói: (111) “心里搁不住三把火，不

是招灾就是惹祸。(Trong tim không dập tắt được ba ngọn lửa thì không phải rước 

họa cũng mắc họa = Người bụng dạ hẹp hòi, vứt không được việc sẽ dễ dàng mang 

họa vào thân)”. “心 (tim)” đã tự nâng lên thành bản nguyên của ánh sáng. Nó là ánh 

sáng của trí tuệ, ánh sáng của sự khải huyền trong hang tim. 

2.5. Tiểu kết 

i) Nhóm 56 danh từ chỉ BPCTN (Nhóm 1) và nhóm 187 từ ngữ kết hợp với 

các danh từ thuộc nhóm 1 trong việc tạo nên ADYN và HDYN trong tục ngữ, ca 

dao tiếng Hán (Nhóm 2) mặc dù có sự chênh lệch về số lượng, nhưng sự kết hợp 

giữa chúng đã tạo nên một bức tranh sinh động về ADYN và HDYN "BPCTN" 

trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán. 

ii) Từ miền nguồn BPCTN, người Hán đã có những cách tư duy khá độc đáo 

trong việc chuyển di sang các miền đích khác như: không gian, đồ vật, kinh tế, danh 

dự, quyền lực, xúc giác, thực vật, kinh tế, thời gian và hiện tượng tự nhiên; miền 

tâm lí, tinh thần,  tình cảm, xã hội, sinh học, tâm linh, hành động, kỹ năng, lời nói 

trong khung con người bằng cơ chế tri nhận ADYN hoặc HDYN.  

ii) Các mô hình ADYN, HDYN được xác lập thông qua các biểu thức ngôn 

ngữ cụ thể, chẳng hạn: VẬT CHỨA LÀ TAY, VẬT CHỨA ĐỰNG VẬT CHỨA LÀ 

BỤNG CẢM XÚC LÀ TIM, BỘ PHẬN ĐỊNH VỊ CHO CẢM XÚC >< TIM, 

DANH DỰ LÀ MẶT, TÌNH TRẠNG KINH TẾ >< TAY, HDYN "BPCTN" >< 

CON NGƯỜI VÀ ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH, HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI 

XÃ HỘI, HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI SINH HỌC, HDYN "BPCTN" >< 

HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI, HDYN "BPCTN" >< KỸ NĂNG CỦA CON 

NGƯỜI, HDYN "BPCTN" >< LỜI NÓI CỦA CON NGƯỜI.  
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 iii) Việc chỉ ra các mô hình ánh xạ, cơ chế tri nhận, sơ đồ hình ảnh và sơ đồ 

tâm lan tỏa của các từ ngữ chỉ BPCTN điển mẫu đã góp phần làm rõ thêm cách 

người Hán ý niệm hóa chúng. Dựa vào sự trải nghiệm của cơ thể trong cuộc sống 

thường ngày cũng như các kiến thức đông y trong văn hóa truyền thống, người Hán 

đã tạo nên các ADYN và HDYN "BPCTN" rất phong phú và đa dạng.  

iv) “心” (tim) là yếu tố nổi trội nhất trong 56 danh từ chỉ BPCTN xuất hiện 

trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán. Nó là bản nguyên trong nền văn hóa truyền thống 

của người Hán.  

v) Thông qua kết quả nghiên cứu của một số luận án liên quan đến BPCTN 

trên ngữ liệu là cụm danh từ và thành ngữ, các tác giả đã chỉ ra rằng “胆(mật)” là từ 

ngữ biểu trưng cho ý chí của con người. Tuy nhiên, trong ngữ liệu là tục ngữ và ca 

dao mà luận án chúng tôi sử dụng để nghiên cứu, thì kết quả lại có khác. “胆 (mật)” 

cũng là một trong những từ ngữ được dùng để biểu trưng cho ý chí của con người, 

nhưng “心 (tim)”  vẫn là từ ngữ chiếm tỉ lệ cao hơn cả. 

Tóm lại, kết quả nghiên cứu của chương 2 đã bước đầu phác họa được bức 

tranh ngôn ngữ tiếng Hán trong việc ý niệm hóa từ ngữ chỉ BPCTN bằng hai phương 

thức tri nhận quan trọng là ADYN và HDYN trên ngữ liệu tục ngữ và ca dao.  
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Chương 3 

ẨN DỤ Ý NIỆM VÀ HOÁN DỤ Ý NIỆM MIỀN "BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI"  

TRONG TỤC NGỮ VÀ CA DAO TIẾNG VIỆT 

 

3.1. Dẫn nhập 

Ẩn dụ và hoán dụ đều là những cách thức để mở rộng năng lực ngôn ngữ. 

Nghĩa của tục ngữ và ca dao tiếng Việt cũng đã được tạo nên bởi hai cơ chế tri nhận 

quan trọng là ADYN và HDYN. Miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN đã ánh xạ đến 

các miền đích như: không gian, kinh tế, danh dự, đồ vật, quyền lực, sự việc, xúc 

giác, chất liệu, đồ ăn và các miền đích khác như: tâm lí, tinh thần, xã hội, tình cảm, 

sinh học, tâm linh, hành động, kỹ năng, lời nói trong khung con người. Tư duy của 

người Việt đã ý niệm hoá từ ngữ chỉ BPCTN theo nhiều hướng khác nhau. Trong 

chương này, chúng tôi muốn đi vào xem xét những ADYN và HDYN "BPCTN" 

được dùng như là một thế giới ý niệm gốc (miền nguồn) đã được ánh xạ đến những 

miền ý niệm mới về những đối tượng khác, hoặc những đối tượng trong khung con 

người (miền đích). 

3.2. Sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính BPCTN điển dạng trong hai miền ý 

niệm nguồn và đích trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt 

 Tương tự như ở chương 2, trong chương 3 này chúng tôi cũng đã thống kê 

và phân loại các từ ngữ thuộc cấu trúc hạt nhân của miền ý niệm BPCTN trong 

ngữ liệu tục ngữ, ca dao tiếng Việt thành hai nhóm, gồm nhóm danh từ chỉ 

BPCTN và nhóm từ ngữ kết hợp với danh từ chỉ BPCTN trong việc tạo nên 

ADYN và HDYN.  

Việc phân loại là cơ sở để lí giải cho cấu trúc ADYN và HDYN trên ngữ liệu 

từ ngữ chỉ bộ phận người trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt (miền nguồn). Chúng tôi 

đã thống kê số lượng và tỉ lệ của các nhóm từ này như sau: 
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Bảng 3.1. Nhóm danh từ chỉ BPCTN và nhóm từ ngữ kết hợp với danh từ chỉ 

BPCTN trong việc tạo nên ADYN và HDYN trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt 

STT Tên nhóm Số lượng Tỉ lệ (%) 

1 Nhóm từ ngữ chỉ BPCTN 53 17.7 

2 Nhóm từ ngữ kết hợp với danh 

từ chỉ BPCTN trong việc tạo 

nên ADYN và HDYN 

248 82.3 

TC 301 100 

   

 Nhìn vào bảng 3.1 chúng ta thấy rằng tỷ lệ của từ ngữ thuộc nhóm 2 cao hơn 

nhóm 1. Điều này cho thấy tầm quan trọng của sự vận động trong cơ thể con người 

gồm những vận động mang tính chất vật lí và những vận động mang tính chất tâm lí. 

Dấu hiệu đặc trưng của sự sống con người là trao đổi chất và năng lượng, sinh 

trưởng, cảm ứng, vận động và sinh sản. Do vậy, tuy hai nhóm trên có tỉ lệ cao thấp 

khác nhau, nhưng chúng luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau.  

3.2.1. Nhóm từ ngữ chỉ BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt 

 Theo kết quả khảo sát, chúng tôi đã thống kê được 53 danh từ chỉ BPCTN và 

248 từ ngữ kết hợp với các danh từ này trong việc tạo nên ADYN và HDYN trong 

tục ngữ và ca dao tiếng Việt. (xem phụ lục 6, tr.P90) 

 Qua khảo sát chúng tôi thấy rằng, miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN vừa 

nêu trên đã ánh xạ sang các miền đích không phải là con người và các miền đích 

trong khung con người. Ví dụ: Theo từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê (2014) [74], 

từ “mặt” trong tiếng Việt có các nghĩa chính như sau:  

1. Ý nghĩa thứ nhất của “mặt” là phần phía trước, từ trán đến cằm của người. 

2. Ý nghĩa thứ hai của “mặt” là những nét trên mặt người, biểu hiện thái độ, 

tâm tư, tình cảm (nói tổng quát).  

3. Ý nghĩa thứ ba của “mặt” là mặt người, để phân biệt người này với người 

khác; dùng để chỉ từng cá nhân khác nhau.  

4. Ý nghĩa thứ tư của “mặt” là mặt được coi là biểu trưng cho thể diện, danh 

dự, phẩm giá. 
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5. Ý nghĩa thứ năm cuả “mặt” là phần phẳng ở phía trên hoặc phía ngoài của 

vật, phân biệt với phần bên dưới hoặc bên trong.  

6. Ý nghĩa thứ sáu của “mặt” là phía nào đó trong không gian, trong quan hệ 

với một vị trí xác định. 

Từ các nghĩa trên của từ “mặt”, chúng tôi thấy rằng ba nghĩa 2, 4, 6 là ba 

nghĩa mang giá trị biểu trưng điển hình cho ẩn dụ và hoán dụ. Ngoài ra, chúng tôi 

còn thấy thấy rằng nghĩa thứ hai của từ “mặt” còn chuyển di sang miền đích chỉ 

toàn bộ con người, ví dụ: 

(112) Má bánh đúc, mặt mâm xôi. (TN) (PT&ĐT) 

(113) Xấu mặt ghét người giòn. (TN) (PT&ĐT). 

Hoặc chỉ những con người trong xã hội, ví dụ:  

(114) Tay lọ thì mặt cũng lọ. (TN) (PT&ĐT). 

Ngoài ra, nghĩa thứ sáu của từ “mặt” cũng có sự chuyển di sang miền chỉ 

không gian tâm lí, ví dụ:  

(115) Có hay phải bày ra mặt”. (TN) (VC) 

(116) Có tiền nó xiên lên mặt”. (TN) (VC) 

Kết quả khảo sát của chúng tôi đã cho thấy hai từ “lòng, dạ” không chỉ được 

người Việt xem như là bụng của con người, mà chúng còn có sự chuyển di nghĩa sang 

miền đích khác. Từ ngữ “lòng, dạ” còn ánh xạ sang miền chỉ không gian tâm lí, ví dụ:  

(117) Trăm nhát cuốc hất cả vào lòng. (TN) (VC) 

(118 ) Sống để dạ, chết mang theo. (TN) (VC) 

Từ ngữ “dạ” còn ánh xạ sang miền đích chỉ con người và đặc điểm tính cách, 

ví dụ: (119) Bụng Hạ Giá, dạ Yên Ninh” (TN) (sở thuộc= ST). Từ ngữ “tâm” được 

ánh xạ sang miền đích chỉ con người tâm linh, ví dụ: (120) Tâm động quỷ thần tri 

(TN) (PT&YT). Chúng tôi sẽ trình bày cụ thể hơn sự ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ 

chỉ BPCTN sang các miền đích khác trong các mục dưới đây. 

3.2.2. Nhóm từ ngữ  kết hợp với các danh từ chỉ BPCTN trong việc tạo nên 

ADYN và HDYN 

 Chúng tôi đã thống kê được 248 từ ngữ kết hợp từ với các danh từ chỉ 

BPCTN trong việc tạo nên ADYN và HDYN trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt. 
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Trong đó có 79 từ ngữ là tính từ và 169 từ ngữ là động từ (xem phụ lục 6, tr.  P90). 

Sự kết hợp giữa chúng về mặt ngữ nghĩa – ngữ trong miền nguồn đã ánh xạ sang 

các miền đích như: không gian, ví dụ: (121) Có hay phải bày ra mặt; miền chỉ con 

người và đặc điểm tính cách, ví dụ:  (122) Bé người, to con mắt; hay miền đồ ăn, ví 

dụ: (123) Ăn thịt thì thối, ăn đầu gối thì trơ (TN) (CT); miền chỉ thời gian, ví dụ: 

Mắt ông "cố Mỹ" xanh lè/ Chỉ vì sợ cái chông tre cắm ngầm/ Biết mô mà tránh mà 

lần/ Chông đứng, chông nằm tua tủa khắp nơi…/ Chỉ trong nháy mắt…/ Ôi thôi! 

Nhiều ông "cố vấn" mất toi bộ giò” (CD) (CT). 

 Như vậy, chúng ta thấy rằng, các từ ngữ thuộc nhóm hai và nhóm ba đương 

nhiên phải kết hợp với từ ngữ thuộc nhóm một tương ứng để tạo ra các ADYN hoặc 

HDYN trong tục ngữ và ca dao tiếng Việt.  

3.3. Mô hình tổng quát về sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính BPCTN điển 

dạng trong hai miền ý niệm nguồn và đích trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt 

Dựa vào kết quả thống kê, chúng tôi đã tìm ra các từ ngữ chỉ BPCTN thuộc 

miền nguồn trong tiếng Việt đã có sự chuyển di sang các miền đích khác, cụ thể là: 

Bảng 3.2. Miền ý niệm đích của ADYN  "BPCTN" trong tục ngữ tiếng Việt        

Miền ý niệm nguồn Miền ý niệm đích 
Tần số 

xuất hiện 
Tỉ lệ (%) 

BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 

1. Không gian 19 31.7 

2. Sự việc 12         20 

3. Kinh tế 12 20 

4. Danh dự 7 
11.6 

5. Quyền lực 5 8.3 

6. Đồ vật 3 5 

7. Đồ ăn 1 1.7 

8. Chất liệu 1 1.7 

TC 8 60 100 
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Bảng 3.3. Miền ý niệm đích của ADYN "BPCTN" trong  ca dao tiếng Việt 

Miền ý niệm nguồn Miền ý niệm đích 
Tần số 

xuất hiện 
Tỉ lệ (%) 

BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 

1. Không gian 27 54 

2. Chất liệu 5 10 

3. Xúc giác 4 8 

4. Danh dự 4 8 

5. Sự việc 3 6 

6. Kinh tế 3 6 

7. Thời gian 3 6 

8. Đồ vật 1 2 

TC 8 50 100 
 

 Kết quả thống kê cho thấy, các từ ngữ chỉ BPCTN thuộc miền đích trong tục 

ngữ, ca dao tiếng Việt đã ánh xạ sang các miền đích không phải là con người như: 

không gian, chất liệu, xúc giác, danh dự, sự việc, kinh tế, thời gian, đồ vật, đồ ăn. 

Trong đó, miền chỉ không gian (tâm lí và vật lí ) chiếm tỉ lệ cao nhất so với các 

miền đích khác, gồm 19 đơn vị, chiếm tỉ lệ 31.7 % trong tục ngữ;  và ca dao là: 27 

đơn vị, chiếm tỉ lệ 54%.  

Bảng 3.4. Mô hình tri nhận HDYN từ ngữ chỉ BPCTN trong tục ngữ tiếng Việt 

Miền ý niệm nguồn Miền ý niệm đích 
Tần số xuất 

hiện 

Tỉ lệ 

(%) 

 

 

 

 

 

BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 

HDYN giữa bộ phận và toàn thể 

 

 

Con 

người 

1. tâm lí, tinh 

thần, tình cảm 

 

173 
58.8 

2. xã hội 25 
8.5 

3. sinh học 23 
7.8 

4. tâm linh 2 
0.7 

HDYN giữa các bộ phận khác nhau trong một chỉnh thể 

Con 

người 

1. kỹ năng 31 
10.5 

2. hành vi 29 
9.9 

3. lời nói 9 
3.1 

4. cái chết 2 
0.7 

TC 2 294 100 



85 

Bảng 3.5. Mô hình tri nhận HDYN từ ngữ chỉ BPCTN trong ca dao tiếng Việt 

Miền ý niệm nguồn Miền ý niệm đích 
Tần số xuất 

hiện 

Tỉ lệ 

(%) 

 

 

 

 

BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 

HDYN giữa bộ phận và toàn thể 

 

 

 Con 

người 

1. tâm lí, tinh 

thần, tình cảm 

 

189 
76.3 

2. sinh học 38 
15.3 

3. xã hội 6 
2.4 

HDYN giữa các bộ phận khác nhau trong một 

chỉnh thể 

Con 

người 

1.hành vi 13 
5.2 

2. lời nói 2 
0.8 

TC 2 248 100 

 Nhìn vào bảng 3.4 và 3.5, chúng ta thấy rằng, miền nguồn là các từ ngữ chỉ 

BPCTN trong tục ngữ và ca dao tiếng Việt đã ánh xạ sang các miền đích trong 

khung của con người, gồm miền chỉ tâm lí, tinh thần, tình cảm, xã hội, tâm linh, 

sinh học, hành vi và lời nói. Trong đó, tỉ lệ của miền con người tâm lí , tinh thần, 

tình cảm chiếm vị trí cao hơn cả. Như chúng tôi đã trình bày ở chương 2, hoạt động 

tâm lí xảy ra trong não bộ của chúng ta. Do đó, chúng chịu sự chi phối của quy luật 

sinh học. Đồng thời, con người là một sinh vật xã hội bậc cao nhất, nên tất cả các 

hoạt động tâm lí của con người sẽ không thể thoát khỏi sự ràng buộc của xã hội và 

những ảnh hưởng về văn hóa. Hoạt động tâm lí được thể hiện thông qua các hành vi. 

Từ các hành vi, chúng ta sẽ thấy được các đặc trưng về tính cách, lòng dạ, trạng thái 

tâm lí của đối tượng tham gia giao tiếp. Điều này thể hiện rõ trong tục ngữ và ca 

dao tiếng Việt. 

Như vậy, mô hình tổng quát về sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính 

BPCTN điển dạng trong hai miền ý niệm nguồn và đích đã cho chúng ta thấy sự 

phong phú và đa dạng trong cách người Việt ý niệm hóa về các từ ngữ chỉ BPCTN. 
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3.4. Thiết lập sự ánh xạ của mô hình tri nhận của ADYN và HDYN miền  

“BPCTN” trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt 

Từ việc khảo sát và thống kê nguồn ngữ liệu, chúng tôi thấy có 354 câu tục 

ngữ và 298 bài ca dao tiếng Việt có chứa từ ngữ chỉ BPCTN được người Hán sử 

dụng phương thức ADYN và HDYN trong việc tạo nghĩa. Chúng tôi thiết lập sự 

ánh xạ của mô hình tri nhận của ADYN và HDYN miền  “BPCTN” trong tục ngữ, 

ca dao tiếng Việt như sau: 

3.4.1. Sự ánh xạ của mô hình tri nhận của ADYN “BPCTN” trong tục ngữ, ca 

dao tiếng Việt 

 Kết quả khảo sát đã cho thấy miền nguồn là các từ chỉ BPCTN trong tục ngữ 

và ca dao tiếng Việt đều ánh xạ sang các miền đích như: không gian, kinh tế, danh 

dự, đồ vật, sự việc, xúc giác và chất liệu. Để dễ dàng hơn cho việc nghiên cứu, 

chúng tôi dùng từ “đơn vị” thay cho câu tục ngữ và bài ca dao. Chúng tôi thiết lập 

các mô hình ánh xạ như sau: 

3.4.1.1. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích  không gian 

Như đã nêu ra ở trên, hai từ ngữ “lòng, dạ” không phải là các từ ngữ mang 

đặc trưng vật lí như các bộ phận thuộc cơ thể con người, nhưng chúng đã được tiếng 

Việt xem như là vật chứa đựng những cái tâm lí, tinh thần. Luận án của chúng tôi 

cũng đã tìm thấy các biểu thức ngôn ngữ chứng minh cho điều này.  

1. VẬT CHỨA>< LÒNG  

(124) Trăm nhát cuốc hất cả vào lòng. (TN) (VC) 

(125) Nếu mà có bảy có ba, làm gì đến nỗi xót xa trong lòng. (TN) (VC) 

(126) Khôn ngoan tâm tính tại lòng, lọ là uống nước giữa đồng mới khôn. 

(TN) (VC) 

(127) Một đêm là mấy trống canh/ Ngủ đi thì nhớ, trở mình thì thương/ Ruột 

tằm bối rối tơ vương/  Như ai để nhớ để thương trong lòng. (CD) (VC) 

(128) Qua đồng đứng lại trông đồng/ Đồng như tranh đẹp trong lòng vui 

thay/ Từ ngày thư Bác về đây/ Ruộng cao mát nước, hàng cây thêm chồi/ Lúa chiêm 

cuộn sóng ngang trời/ Cồn hoang ngô mượt, bãi bồi dâu xanh/ Nhớ lời Bác dạy đinh 

ninh: Càng chăm sản xuất, càng nhanh thắng thù. (CD) (VC) 
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2. VẬT CHỨA >< DẠ 

(129) Sống để dạ, chết mang theo. (TN) (VC) 

(130) Thương con để dạ. (TN) (VC) 

(131) Lâu ngày mới gặp một lần/ Chuyện chi trong dạ phân trần với anh/ Bờ 

quanh dòng nước chảy quanh/ Thấy anh có nghĩa ưng anh cho rồi. (CD) (VC) 

(132) Gió đưa cột phướn hao dầu/ Thương em để dạ, chớ sầu mà hư. (CD) (VC) 

  Chúng ta có sơ đồ hình ảnh “lòng, dạ” là vật chứa như sau: 

lòng
dạ

vào lòng trong dạ

 

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ hình ảnh VẬT CHỨA ><LÒNG, VẬT CHỨA><DẠ 

3. VẬT CHỨA LÀ TAY  

“Tay” là một trong những cơ quan quan trọng nhất, quen thuộc nhất đối với 

con người, và cũng là một trong những bộ phận được tri nhận và nghiên cứu sớm 

nhất của nhân loại. Từ chức năng cầm, nắm sự vật, “tay” dần dần trở thành một 

không gian chứa đựng những cái tâm lí trong tư duy của người Việt.  

Điều này được thể hiện qua các biểu thức ngôn ngữ sau: 

(133) Nợ đâu ai đã dắt vào tận tay. (TN) (VC) 

(134) Mình em như cá giữa rào/ Kẻ chài người lưới biết vào tay ai. (CD) (VC) 

(135) Trên trời có ông sao băng/ Ở dưới đồng bằng có kẻ hái hoa/ Người ấy 

mà về tay ta/ Trồng mía mía tốt, trồng cá, cà sai/ Người ấy mà đi lấy ai/ Trồng mía 

mía xấu, trồng khoai khoai hà/ Cây lúa lúa chẳng nở cho/ Mất ba đấu mạ cho bò nó 

ăn/ Ngày mai cấy lúa lăn tăn/ Con chuột nó rúc thì ăn bằng gì/ Nuôi con con chẳng 

biết đi/ Trăm đường thiệt cả lấy gì là hơn. (CD) (VC) 

4. VẬT CHỨA LÀ BỤNG  

“Bụng” được xem là biểu tượng của người mẹ, tương tự như hang [81, tr.  

111]. Do đó, nó sẽ là một vật chứa đựng. Tiếng Việt đã xem bụng là vật chứa đựng 

những ý nghĩ thầm kín. Chẳng hạn như: 

(136) Không sợ hẹp nhà, sợ hẹp bụng. (TN) (VC) 
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(137) Chật nhà nhưng không chật bụng. (TN) (VC) 

(138) Nước giữa dòng khi trong khi đục/ Người ở đời khi nhục khi vinh/ Anh thấy 

em ít nói hiền lành/ Anh mừng thầm trong bụng muốn chung tình với em! (CD) (VC) 

(139) Xét phận em khó vầy loan phụng/ Mai em về còn để bụng thương anh 

(CD) (VC).  

5. VẬT CHỨA LÀ MIỆNG  

(140) Của ngon đưa đến miệng ai từ. (TN)(VC) 

(141) Cơm vào miệng cũng còn rơi. (TN)(VC) 

3.4.1.2. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích danh dự 

1. DANH DỰ LÀ MẶT  

“Mặt” là nơi hội tụ các bộ phận khác như mắt, mày, miệng v.v. Các biểu 

hiện tình cảm như vui – buồn, hạnh phúc – đau khổ, chân thành – giả dối, thắm thiết 

- căm hận; các biểu hiện thái độ như tôn trọng – khinh thị, dứt khoát – do dự, nhập 

cuộc – vô can hay các biểu hiện tâm lí như lo lắng – thờ ơ, phấn kích – u trầm, hồi 

hộp – bình thản đều được thể hiện ở các mức độ khác nhau thông qua các bộ phận 

trên khuôn mặt. Chúng ta thấy rằng, khuôn mặt rất có giá trị trong cuộc sống của 

mỗi con tiếng Việt. Hơn nữa, “mặt” của đối phương là bộ phận đầu tiên mà chúng 

ta nhìn thấy, là bộ phận dễ khiến người ta chú ý nhất và để lại dấu ấn sâu sắc nhất 

trong não bộ của người tham gia giao tiếp. Chính vì vậy mà tiếng Việt đã xem mặt 

là danh dự của bản thân. Điều này được thể hiện rõ trong các biểu thức dưới đây: 

(142) Ai đội mũ lệch, xấu mặt người ấy. (TN) (CT) 

(143) Con khôn nở mặt cha mẹ. (TN) (CT) 

(144) Chó gầy hổ mặt người nuôi. (TN) (CT) 

(145) Thế gian còn mặt mũi nào/ Đã nhổ lại liếm làm sao cho đành. (CD) (CT) 

(146) Con ơi mẹ bảo con này/ Học buôn học bán cho tày người ta/ Con đừng học 

thói chua ngoa/ Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười/ Dù no, dù đói cho tươi/ Khoan ăn 

bớt ngủ là người lo toan/ Phòng khi đóng góp việc làng/  Đồng tiền bát gạo lo toan cho 

chồng/ Trước là đẹp mặt cho chồng/ Sau là họ mạc cũng không chê cười. (CD) (CT) 

(147) Trước hạn thành Hà Tĩnh/ Sau nghênh giá hồi trào/ Cho tỏ mặt anh 

hào/ Người Hồng Sơn, Lam Thủy. (CD) (CT) 
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3.4.1.3. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích  quyền lực 

 1. QUYỀN LỰC >< TAY 

Trong quá trình chinh phục và cải tạo tự nhiên của con người, “tay” lại đóng 

một vai trò hết sức quan trọng từ việc hái lượm cho đến việc chế tạo ra các công cụ 

phục vụ cho săn bắt. Khi và chỉ khi một sự vật nào đó được đặt vào “tay” thì chúng 

ta mới có cảm giác đạt được và có được. Từ tri thức qui ước này, tiếng Việt đã xem 

từ ngữ “tay” thành một phạm vi nắm bắt và khống chế. Do đó, tiếng Việt đã có 

những cách biểu đạt như sau: 

(148) Cá vào tay ai nấy bắt. (TN) (CT) 

(149)  Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay. (TN) (CT) 

3.4.1.4. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích sự việc 

Tiếng Việt cũng đã sử dụng các từ thuộc miền ý niệm “tay, răng, râu, cằm, 

cổ, máu” để chỉ tính chất của sự việc trong thế giới khách quan. Chúng tôi có mô 

hình tri nhận ADYN:  

1. TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỰ VIỆC THUỘC MIỀN ĐÍCH >< BPCTN 

THUỘC MIỀN NGUỒN qua các biểu thức ngôn ngữ gồm:  

(150) Buông tay cỏ, bỏ tay gầu (TN) (CT) để chỉ một việc quan trọng kinh 

nghiệm trong làm ruộng là phải thôi tát nước khi làm cỏ xong. 

(151) Dao phay kề cổ, máu đổ tôi không màng/ Chết tôi tôi chịu chứ buông 

nàng tôi không buông. (CD) (CT) 

(152) Giá duyên chồng vợ không thành/ Trèo lên cây mít, xích ra nhành 

buông tay/ Đôi tay như điểu đậu cành mai, Đậu chưa yên chỗ, trách ai rung cành 

(CD) (CT) để chỉ tính chất của việc yêu.  

(153) Con đã mọc răng, nói năng gì nữa (TN) (CT) để chỉ sự đã muộn màng 

rồi, đừng nói chuyện này khác. 

3.4.1.5. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích kinh tế 

1. KINH TẾ KHÔNG RA GÌ LÀ TRONG TAY KHÔNG CÓ GÌ  

(154) Trai tay không, không ai nhờ vợ. (TN) (CT) 

(155) Tay không nói chẳng nên điều. (TN) (CT) 

(156) Dù ai buôn bán trăm nghề/ Gặp ngày sông nước cũng về tay không. 

(CD) (CT) 
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(157) Nước lã mà vã nên hồ/ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan (CD) (CT). 

Từ ngữ “tay” đã gắn liền với nền văn minh vật chất tiếng Việt.  Hình dáng của 

bàn tay, tư thế của bàn tay và hoạt động của bàn tay đã khiến người Việt chế tạo ra 

các loại công cụ phục vụ cho công việc sản xuất nông nghiệp như: rìu, cuốc, xẻng và 

dao. Do vậy, chúng ta có thể nói rằng, “tay” là một bộ phận linh hoạt nhất, là bộ phận 

đại diện cho các hoạt động liên quan đến kinh tế như: làm kinh tế, làm giàu, thâu tóm 

kinh tế, kiếm tiền, kiếm cơm v.v. Nếu ai đó làm ăn nên nổi, thì trong tay họ sẽ có tiền 

và ngược lại. Từ những kinh nghiệm trong đời sống hằng ngày, người Việt chúng ta 

đã có những cách biểu đạt như trên để chỉ trạng thái kinh tế. Chúng tôi có mô hình 

ADYN TRONG TAY KHÔNG CÓ GÌ LÀ KINH TẾ KHÔNG RA GÌ như sau: 

KINH TẾ KHÔNG RA GÌ LÀ TRONG TAY KHÔNG CÓ GÌ  

Hoạt động sản xuất và tái sản xuất                 BPCTN                         

của cải vật chất cho con người và                   từ vai đến các ngón,                           

xã hội                                                               dùng để cầm nắm                                                                        

Có tác dụng mang lại hiệu quả                        Công cụ để tạo ra của cải, 

tương đối lớn so với                                         vật chất                                               

sức người, sức của                   

Không có tiền                                                   Không có bất cứ thứ gì                        

                                                                          trong tay                                                             

Mô hình 3.1. Mô hình tri nhận ADYN KINH TẾ KHÔNG RA GÌ LÀ TRONG 

TAY KHÔNG CÓ GÌ 

Ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy một mô hình ẩn dụ định hướng như mô hình 

ẩn dụ HAPPY IS UP; SAD IS DOWN (VUI SƯỚNG LÀ LÊN, BUỒN RẦU LÀ 

XUỐNG) mà Lakoff và Johnson đã nêu trong tác phẩm “Metaphors We Live By” 

(1980), đó là CÓ KINH TẾ LÀ HƯỚNG LÊN, KHÔNG CÓ KINH TẾ LÀ 

HƯỚNG XUỐNG, ví dụ:   

(158) “Bụng lép vì đình, bụng phình vì chùa” (TN) (ĐH). “Lép” vốn là từ chỉ 

trạng thái bị dẹp hoặc xẹp xuống, không căng phồng, vì không có gì bên trong của một 

vật nào đó; “phình” vốn là từ chỉ trạng thái to ra do chứa quá nhiều ở bên trong của 

một vật nào đó. Do đó, “lép” và “phình” được tiếng Việt kết hợp với từ ngữ “bụng” 

trong ví dụ trên để chỉ tác hại của việc dựng đình và lợi lộc của việc dựng chùa;  
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3.4.1.6. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích  xúc giác 

1. ÁNH MẮT LÀ SỰ SỜ MÓ 

Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng mô hình ADYN ÁNH MẮT LÀ SỰ SỜ 

MÓ đã được Lakoff và Turner (1989), Kövecses (2010) đề cập đến. Chúng tôi cũng đã 

tìm thấy các biểu thức ngôn ngữ có chứa ADYN loại này trong ca dao tiếng Việt. Ví dụ: 

 (159) Con dao vàng rọc lá trầu vàng/ Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa 

(CD) (CT);  

(160) Gái một con trông mòn con mắt/ Gái hai con, con mắt liếc ngang (CD) (CT). 

Chúng ta dễ dàng hiểu được ngay nghĩa của chúng. Bởi lẽ, từ“mắt” vốn 

thuộc miền ý niệm thị giác, nay đã được người Việt ý niệm hóa thành hành động 

của miền ý niệm xúc giác. Trong đó, thị giác được hiểu là giác quan quan trọng nhất. 

Thông tin dưới dạng các tia sáng do mắt chúng ta thu thập sẽ được não sử dụng để 

tạo ra các hình ảnh rõ nét về thế giới, cho phép chúng ta nhận biết môi trường xung 

quanh. Khi các tia sáng đi từ một môi trường trong suốt sang một môi trường khác 

thì chúng bị bẻ cong, hay còn gọi là khúc xạ. Còn xúc giác là sự phát hiện tiếp xúc 

vật lí. Chúng ta có mô hình ADYN ÁNH MẮT LÀ SỰ SỜ MÓ như sau: 
 

Từ ngữ thuộc BPCTN                        Từ ngữ thuộc BPCTN                         

           Mắt (giác mạc, thủy tinh thể，          Tay  

           thần kinh thị giác)                               

Cảm giác phân biệt được                    Cảm giác về hình thể, trạng thái bên 

ánh sáng, màu sắc, hình dạng             ngoài của sự vật, phát hiện 

thông qua các tác động vật lí              sự tiếp xúc vật lí  

 Người biết                                          Người đụng 

 Ý tưởng                                              Đối tượng                                                                                                

Mô hình 3.2. Mô hình tri nhận ADYN ÁNH MẮT LÀ SỰ SỜ MÓ 

3.4.1.7. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích thời gian 

 1. THỜI GIAN >< BPCTN 

(161) Cưới vợ thì cưới liền tay, Chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. (CD) (CT) 

(162) Đời người chỉ có một gang tay, ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang. (CD) (CT) 

(163) Mắt ông "cố Mỹ" xanh lè, Chỉ vì sợ cái chông tre cắm ngầm. Biết mô 

mà tránh mà lần, Chông đứng, chông nằm tua tủa khắp nơi…Chỉ trong nháy 

mắt…ôi thôi! Nhiều ông "cố vấn" mất toi bộ giò. (CD) (CT) 
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3.4.1.8. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích  đồ vật 

 ĐỒ VẬT >< BPCTN 

Theo quan niệm tiếng Việt Nam, đôi mắt của con người đóng vai trò cực kỳ 

quan trọng trong giao tiếp. Nó chính là “cửa sổ tâm hồn” mỗi con người. Sự 

chuyển động của mắt và tiếp xúc ánh mắt tạo ra độ biểu cảm cao nhất so với các từ 

ngữ thực thể khác không chỉ trên khuôn mặt mà còn trên toàn bộ cơ thể. Đôi mắt có 

thể tạo ra các tín hiệu rõ ràng và chính xác nhất. Khi thái độ, tình cảm, trạng thái 

của con người thay đổi, con ngươi cũng sẽ hoặc giãn ra hoặc co lại để thể hiện các 

biến đổi hoặc tích cực, hoặc tiêu cực của thái độ, tình cảm, trạng thái đó. Đồng thời, 

“mắt” còn được người Việt xem là báu vật và là dụng cụ đo lường. Thật vậy, 

“ mắt” là một bộ phận quí giá nhất mà con người sở hữu. Ngoài chức năng quan sát 

ra, “mắt” còn có thể dùng để đo lường. Chúng ta xem các ví dụ sau: 

(164) Con mắt là ngọc. (TN) (CT) 

(165) Trời sanh con mắt là gương/ Người ghét ngó ít, người thương ngó 

nhiều. (CD) (CT) 

Ngoài ra, “xương, da” và “nuốm ruột” cũng được người Việt chuyển di sang 

miền đích đồ vật.  “Xương” là một bộ phận trông có vẻ như là các cơ quan chết, nhưng 

thực ra thì xương được hợp thành từ các tế bào và mô hoạt động cho phép xương tăng 

trưởng khi còn ở giai đoạn phát triển của phôi và trong suốt thời kì trẻ thơ. Dó đó, xương 

đã trở thành bộ khung, là từ ngữ cốt lõi, chính yếu của cơ thể trong việc chống chịu với 

các áp lực mà chúng luôn phải đối mặt hằng ngày. “Da” là cơ quan rộng nhất trong cơ 

thể chúng ta, nặng khoảng 5 kg và bao phủ lên một diện tích khoảng 2 m2. Nó tạo nên 

một mặt phẳng không thấm nước và dai, bảo vệ chúng ta ngoài ảnh hưởng của môi 

trường. Bên cạnh đó, da còn giúp chúng ta cảm nhận rõ cấu trúc và nhiệt độ môi trường 

xung quanh, điều hòa thân nhiệt. Từ chức năng của “xương” và “da” người Việt đã 

chuyển di nghĩa của nó vào trong nghề sản xuất gốm, ví dụ:  

(166) “Nhất xương, nhì da, thứ ba dạc lò” (TN) (CT). “Xương” tức xương 

gốm, là phần gốm bên trong lớp men phủ; “da” tức là da gốm, là phần phủ bên 

ngoài xương gốm. Câu tục ngữ này đã nói về kinh nghiệm trong làm gốm. Để có 

một sản phẩm hoàn hảo thì các nghệ nhân phải biết cách kết hợp các đặc tính của 

xương gốm và da gốm. 
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“Ruột” cũng là một trong những bộ phận rất quan trọng trong cơ thể người. 

Các bệnh như tắc ruột, lồng ruột non sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và giảm đi tuổi thọ. 

Tiền của là do con người cực khổ làm ra, nên khi chi tiêu sẽ thường gắn với tâm lí 

tiếc của. Người Việt hay nói “tiếc đứt ruột” trong trường hợp bản thân cho người 

khác một món đồ mà bản thân thấy quí giá, hoặc là hối tiếc khi bản thân không nhận 

được lợi lộc, kết quả như người khác. Do vậy, người Việt đã xem “ruột” là của cải, 

là thứ quí báu. Ví dụ: (167) “Của là nuốm ruột”. (TN) (CT) 

3.4.1.8. Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích  chất liệu 

1. CHẤT LỎNG TRONG BÀU CHỨA>< LÒNG 

Người Việt ngoài việc ý niệm hóa từ ngữ “lòng” như là một vật chứa đựng ra, 

thì “lòng” còn được người Việt xem như là một chất liệu được dốc (đưa hết tất cả ra 

để dùng vào việc gì) vào trong một bàu chứa. Tức là đem hết tâm tình, niềm tin của 

mình vào một việc nào đó. Chúng tôi tìm thấy các biểu thức ngôn ngữ như sau:                                                                                             

 (168) Dốc một lòng trong một đạo. (TN)(CT) 

Ai ơi hãy hoãn lấy chồng/ Để cho trai gái dốc lòng đi tu. (CD) (CT) 

 (169) Biển cạn, lòng không cạn/ Núi lở, non mòn, nghĩa bạn còn đây/ Dù 

trong nước đọng bùn lầy/ Nhị vàng bông trắng vẫn đầy hương thơm. (CD)(CT) 

 (170) Cụ Hồ với dân/ Như chân với tay/ Như chày với cối/ Như cội với cành/ Toàn 

dân dốc một lòng thành/ Làm tròn nhiệm vụ đáp tấm tình Cụ thương dân. (CD) (CT) 

Chúng tôi cũng đã tìm thấy sự ánh xạ từ miền nguồn là BPCTN sang miền đồ 

ăn trong tục ngữ tiếng Việt. Ví dụ:  (171) Ăn thịt thì thối, ăn đầu gối thì trơ. (TN) (CT) 

Như vậy, trên cơ sở vận dụng lí thuyết NNHTN chúng tôi đã tìm ra các miền 

đích mà miền nguồn “BPCTN” đã ánh xạ đến. Kết quả nghiên cứu đã cho ta thấy 

mối quan hệ giữa NNHTN với y học, sinh  học và các ngành nghề khác. 

3.4.2. Sự ánh xạ của mô hình tri nhận của HDYN BPCTN trong tục ngữ, ca dao 

tiếng Việt 

 Miền nguồn trong tục ngữ và ca dao tiếng Việt đều được ánh xạ đến hai miền 

đích giống nhau trong khung con người đó là miền con người (tâm lí, tình cảm,  tinh 

thần, sinh học, xã hội) và miền chỉ hành vi / hành động của con người. Chúng tôi 

miêu tả cụ thể như sau: 
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3.4.2.1. HDYN giữa bộ phận và toàn thể 

1. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI VÀ ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH 

Cả tục ngữ và ca dao tiếng Việt đều xuất hiện HDYN BPCTN biểu trưng cho 

con người hoặc con người và đặc điểm tính cách. 

Người Việt dễ dàng hiểu câu (172) “Nhất có râu, nhì bầu bụng” 

(TN)(PT&ĐT) có nghĩa là người già (có râu) và phụ nữ có thai (bầu bụng) là hai đối 

tượng cần được chăm sóc, đối xử đặc biệt. Bởi vì họ hiểu một cách vô thức rằng 

“râu” để chỉ người (già) và “bụng” để chỉ người (mang thai). Nói cách khác, 

“râu” và “bụng” là hai từ ngữ thuộc miền ý niệm con người. Miền ý niệm con 

người trong ví dụ này đã trở thành miền ý niệm chính trong việc giải thích nghĩa 

của tục ngữ vừa nêu.  

Ngoài ra, chúng ta có thể thấy người Việt thường nói một số câu tục ngữ 

khác được tạo lập từ miền ý niệm con người và đặc điểm tính cách như: 

(173)  Ăn cháo đòi ói, ăn rau xanh ruột. (TN) (PT&ĐT) 

(174)  Miệng đọc khoán, tay bẻ măng. (TN)(PT&ĐT) 

(175) Ruột để ngoài da, mắt để trốc trán. (TN)(PT&YT) 

(176) Đàn bà yếu chân mềm tay, làm ăn chẳng được, lại hay nỏ mồm (CD) (PT&ĐT) 

Các ví dụ trên đã cho chúng ta thấy các từ ngữ thuộc "BPCTN" đã được 

dùng để chỉ toàn bộ con người. Khi nói “Ăn cháo đòi ói, ăn rau xanh ruột” (TN) 

(PT&ĐT), người nghe hiểu rằng đây là câu nói chỉ người hay làm cao, quen ăn sang; 

“Miệng đọc khoán, tay bẻ măng (TN)(PT&ĐT), Miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm (TN) 

(PT&ĐT) để chỉ người trên miệng thì ngon ngọt nhưng trong lòng thì ngấm ngầm 

hại người; “Không mó tay lại hay miệng nói” chỉ người lười biếng (TN)(PT&ĐT); 

hoặc câu “ Lấy chồng ăn những của chồng, Ăn hết con mắt, khoét lòng con ngươi 

(CD)(PT&ĐT)”  để chỉ người phụ nữ có tính cách xấu. 

Chúng tôi áp dụng mô hình HDYN để giải thích nghĩa của câu  “Ruột để 

ngoài da, mắt để trốc trán” (TN)(PT&YT),  như sau:  

Người Việt dùng “ruột” và “da” (ý niệm A1, A2) để hoán dụ con người và 

đặc điểm tính cách (xấu) (ý niệm B). Ruột, da và con người cùng thuộc một khung 

tri nhận là “bộ phận và toàn thể”. Sự kích hoạt của ý niệm ruột và da sẽ kéo theo sự 
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kích hoạt của ý niệm con người và đặc điểm tính cách (xấu). Trong đó, sự nổi trội 

về mặt vị trí của ruột và da đã được người Việt lựa chọn. Ruột vốn nằm bên trong 

cơ thể người, nay lại nằm ngoài để chỉ người bộp chộp, cho người khác thấy mọi 

suy nghĩ của mình; mắt vốn nằm ở vị trí ngang thái dương nay lại nằm ở vị trí cao 

nhất của trán để chỉ người không thèm để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh 

mình. Từ cách tri nhận này của người Việt, chúng ta đã dễ dàng hiểu được nghĩa 

câu tục ngữ trên chỉ người vô tâm, vô tính (xấu). 

Trái với miền ý niệm con người và đặc điểm tính cách xấu như vừa trình bày 

ở trên, trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt cũng xuất hiện miền ý niệm con người và 

đặc điểm tính cách tốt. Chúng ta có các biểu thức ngôn ngữ sau: 

(177)  Miệng se, có chè tiếp khách, váy rách có lụa bán rao. (TN)(PT&ĐT) 

(178) Đầu đội trời chân đạp đất. (TN)(PT&ĐT) 

(179)  Nhác trông sao Đẩu về Đông/ Chị em ra sức cho xong ruộng cày/ Lấm 

lem tay cắm chân cày/ Nay trồng cây mọc, càng ngày hữu thu. (TN)(PT&ĐT) 

2. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI TÂM LÍ, TÌNH CẢM, TINH THẦN 

Trong cuộc sống hằng ngày, bằng cách này hay cách khác con người giao 

tiếp và thể hiện tình cảm với nhau. Khi chủ thể thực hiện một hành động nào đó 

khiến cho đối tượng cảm thấy đó là hành động tích cực thì não chúng ta sẽ tiết ra 

serotonin- một chất dẫn truyền thần kinh. Chất này được tìm thấy trong đường tiêu 

hóa và hệ thống thần kinh trung ương. Khoảng 80 % tổng số Serotonin của cơ thể 

con người nằm trong ruột, được sử dụng để điều chỉnh chuyển động ruột, 20% còn 

lại được tổng hợp trong tế bào thần kinh Serotonergic trong thần kinh trung ương, 

nơi nó có nhiều chức năng khác nhau: điều chỉnh tâm trạng, sự thèm ăn, giấc ngủ, 

co cơ và một số chức năng thuộc về nhận thức. Serotonin bị suy giảm dẫn đến việc 

cảm thấy buồn chán, giảm sự ham muốn, giảm quan tâm hoặc dễ dàng cáu giận, 

gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc. Đây chính là cơ sở để người Việt 

tạo ra những HDYN từ ngữ chỉ BPCTN biểu trưng cho tâm lí tích cực hoặc tiêu 

cực của con người. [33, tr. 580] 

a. HDYN "BPCTN" >< TÂM LÍ 

a.1. HDYN "BPCTN" >< TÂM LÍ TIÊU CỰC 
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(180) Trước làm phúc, sau tức bụng. (TN) (PT&ĐT) 

(181)  Có thì ăn, không có bấm bụng mà chịu. (TN) (PT&ĐT) 

(182)  Lúa bông vang thì vàng con mắt. (TN) (PT&ĐT) 

(183) Mất miếng ăn, lộn gan lên đầu. (TN) (PT&YT) 

(184) Sáu giờ còn ở kinh đô/ Chín giờ xe lửa đã vô cửa Hàn/ Mười giờ bước 

xuống xà lan/ Bóp bụng mà chịu/ nát gan trăm bề/ Bước lên tàu, tàu thổi súp lê/ Khoát 

khăn kéo lại bảo em về nuôi con/ Đầu hè có buồng chuối non/ Để dành xáo, ghế cho 

con ăn lần/ Khoai từ, khoai choái, khoai nần/ Còn một vạt bắp trước sân chưa già/ Với 

hũ sắn lát trong nhà/ Để dành xáo, ghế cho qua tháng ngày/ Bớ em ơi! (TN) (PT&ĐT) 

(185) Đêm đêm vuốt bụng thở dài/ Thở ngắn bằng chạch, thở dài bằng lươn. 

(TN) (PT&ĐT) 

“Bụng” là cơ thể con người, là nơi chứa ruột, dạ dày v.v... nên bụng được 

xem là nơi nương náu, nhưng cũng là nơi giày vò. Nhiệt ở bụng tạo điều kiện dễ 

dàng cho mọi sự thay đổi. Tuy nhiên, cái nhiệt độ đó phải có độ nóng và độ mạnh 

thích hợp đối với mỗi người vào mỗi thời điểm [81, tr. 111]. Sự thay đổi nhiệt độ 

của bụng sẽ kéo theo sự thay đổi nhiệt độ của ruột. Nhiệt độ nóng, mạnh của bụng 

là cơ sở để người Việt có thể nói “Trước làm phúc, sau tức bụng” (TN) (PT&ĐT) để 

tâm lí bực bội của con người. Đây là tâm lí của người làm việc tốt nhưng lại bị bội 

ơn; “Có thì ăn, không có bấm bụng mà chịu” (TN) (PT&ĐT) chỉ tâm lí bị ức chế 

của con người (“bấm bụng mà chịu” nghĩa là nén việc tức tối, không ưa ý ở trong 

bụng). Hoặc để chỉ sự tức giận, tiếng Việt nói: “Mất miếng ăn, lộn gan lên đầu” 

(TN) (PT&YT). Trong cuộc sống hằng ngày, nhu cầu về ăn uống của con người là 

rất cần thiết. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chỉ vì miếng ăn mà những con 

người trong xã hội trở nên thù hằn nhau, người trong gia đình giận hờn nhau, người 

hàng xóm cũng trở nên không thân thiện v.v. Người Việt đã chọn sự nổi trội về 

chức năng của “gan”, bộ phận sản sinh ra sức mạnh để có cách nói hoán dụ trên.  

Gọi x, y là hai thang độ của trạng thái tâm lí. Trong đó, x= BT (bình thường), 

y= TG (tức giận); đầu=Đ, gan=G, có ăn= C, không có ăn= K, mất miếng ăn= m, lộn 

gan lên đầu= l. Chúng tôi có sơ đồ hình ảnh của câu tục ngữ “Mất miếng ăn lộn gan 

lên đầu” như sau: 
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Sơ đồ 3.2. Sơ đồ hình ảnh của câu tục ngữ “Mất miếng ăn lộn gan lên đầu” 

a.2. HDYN "BPCTN" >< TÂM LÍ TÍCH CỰC 

Như đã trình bày ở trên, hoạt động tâm lí xảy ra trong não bộ chúng ta có ảnh 

hưởng đến sự chuyển động của ruột do có sự xúc tác của chất Serotonin. Do vậy, 

khi vì một lí do nào đó làm chúng ta cảm thấy buồn thì trong bụng sẽ quặn thắt, có 

cảm giác khó chịu. Ngược lại, khi con người cảm thấy vui, ngoài việc cảm thấy cơ 

thể sảng khoái, chúng ta cũng cảm thấy cái bụng trở nên nhẹ nhàng. Trong giao tiếp, 

tiếng Việt cũng thường nói câu “Thôi, vứt đi, đừng để trong bụng mà nặng.” khi 

khuyên một ai đó đừng buồn phiền nữa. Từ ngữ “bụng” trong “bụng quặn thắt” 

hay  “bụng nhẹ nhàng” mà chúng tôi trình bày ở đây chỉ là cách nói hoán dụ cho từ 

ngữ “ruột”. Vì “bụng”  là từ ngữ bên ngoài, dễ thấy và nó trở nên nổi trội hơn so 

với “ruột” ở bên trong, không thể trực tiếp nhìn thấy được. Từ những tri thức mang 

tính nghiệm thân, người Việt đã có những cách nói HDYN thể hiện tâm trạng vui 

trong tục ngữ và ca dao. Ví dụ:  

(186) Nhiều no lòng, ít mát ruột. (TN) (PT&ĐT) 

(187) Có vay có trả mới thỏa lòng nhau. (TN) (PT&ĐT) 

(188)  Ai ơi dắt trâu ra đồng, Ta cày ta cấy cho lòng ta vui… (TN) (PT&ĐT) 

(189)  Cứ trong gia tộc nhà ta/ Cấy cày là nghiệp ông cha nối dòng/ Mỗi kỳ 

gặt hái vừa xong/ Mọi người hớn hở trong lòng yên vui.  (CD) (PT&ĐT) 

b. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI TINH THẦN 

Tư duy là việc lấy tri thức của bản thân làm trung gian nhằm phản ánh một 

cách gián tiếp và khái quát các sự vật khách quan. Nó là một hình thức cao cấp của 

hoạt động tri nhận, đi sâu vào bản chất và phát hiện ra tính qui luật của sự vật bằng 

những hình thức như biểu tượng, khái niệm, phán đoán và suy lí. 
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Tinh thần là kết quả của tư duy. Nếu đứng ở khía cạnh toàn bộ ý thức và tư 

tưởng mà nói, tinh thần không chỉ là một quá trình cụ thể của tư duy, mà nó còn 

khái quát hơn, cao hơn cả ý thức. Do vậy, nó phải là yếu tố đại diện cho các tầng 

bậc của thông tin. 

Trong tục ngữ và ca dao tiếng Việt, chúng tôi thấy có sự xuất hiện của 

HDYN từ ngữ chỉ BPCTN thay cho ý chí cao, ý chí thấp của con người. Các biểu 

thức ngôn ngữ như sau đã nổi lên miền ý niệm chỉ con người tinh thần. Trong đó, 

“gan” là từ ngữ chiếm tỉ lệ cao nhất (18/27 đơn vị) trong tiểu miền chỉ ý chí của 

con người. Như chúng ta đã biết, “gan” và “mật” là hai từ ngữ có liên hệ mật thiết 

với nhau. “Gan” là bộ phận có chức năng tạo “mật”, là cơ quan phát sinh những 

cơn giận, lòng dũng cảm. Người Việt đã chọn những chức năng thuộc về sinh học 

và điểm nổi trội giữa gan (to) và mật (nhỏ) để có các cách nói hoán dụ này. Ngoài ra, 

“lòng”, “tay” cũng được người Việt sử dụng trong việc tạo nên nghĩa HDYN loại 

này. Chúng tôi không thấy biểu thức ngôn ngữ nào trong tục ngữ và ca dao tiếng 

Việt có chứa “mật” để biểu trưng cho ý  chí của con người. 

(190) Có chí có gan gian nan vượt tuốt. (TN) (PT&ĐT) 

(191) Có chí làm quan, có gan làm  giàu. (TN) (PT&ĐT) 

(192) Có gan ăn cướp, có gan chịu đòn”. (TN) (PT&ĐT) 

(193) Gan Thanh Nghệ. (TN) (ST) 

(194) Cho dù Mỹ ngụy trăm tay/ Quyết không chia được đất này là hai / Cho 

dù cạn nước Đồng Nai / Nát chùa Thiên Mụ không phai lòng vàng. (TN) (PT&ĐT) 

(195) Kẻng giòn báo động máy bay / Tay con tay súng, băng ngay ra hầm/ 

Máy bay Mỹ bán vừa tầm / Đặt con xuống hầm, lắp đạn bắn ngay / Khắp trời lưới 

lửa bủa vây/ Máy bay giặc Mỹ lăn quay lộn nhào. (TN) (PT&ĐT) 

c. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI TÌNH CẢM 

Tình cảm có ảnh hưởng đến quá trình tri nhận của con người. Nó vừa có tác 

dụng tích cực nhưng cũng có tác dụng tiêu cực. Những tình cảm, cảm xúc thỏa đáng sẽ 

có chức năng tổ chức tích cực đối với hoạt động tri nhận của con người và ngược lại. 

Trong đó, những cảm xúc, tình cảm tốt sẽ làm tăng năng suất hoạt động của não bộ, 

nâng cao tốc độ và chất lượng của hoạt động tri nhận. Những cảm xúc không tốt như 



99 

hoảng sợ, buồn bã, tức giận sẽ làm tan rã chức năng của hoạt động tri nhận.  Trong giao 

tiếp hằng ngày, người ta không thể tránh khỏi những cảm xúc, tình cảm vui, buồn, yêu, 

giận xen lẫn. “Mặt” của con người là gương mặt, là nơi thể hiện những tư tưởng và 

tình cảm của bản thân. Hay nói cách khác, “mặt” là phần sống động nhất, nhạy cảm 

nhất vì nó là trung khu của các giác quan, là nơi đã phản ánh một phần thế giới sâu kín 

bên trong con người. Các kinh nghiệm sống đã cho chúng ta thấy được các điệu bộ, nét 

mặt có thể thể hiện tình cảm của con người. “Mặt” đã thay thế cho toàn bộ cơ thể. Do 

đó, tiếng Việt có cách nói: (196)“Xa mặt cách lòng” (TN) (PT&ĐT) hay (197)“Cách 

mặt, khuất lòng” (TN) (PT&ĐT). Ngoài ra, các hoạt động tri nhận về cảm xúc, tình 

cảm còn được người Việt thể hiện trong các câu tục ngữ và các bài ca dao sau: 

(198) Tay phân tay sao nỡ, ruột cắt ruột sao đành . (TN)(PT&YT) 

(199) Mật ngọt rớt xuống thau đồng, Những lời anh nói cho lòng em say. 

Một trâu anh sắm đôi cày, Một chàng đôi thiếp có ngày oan gia! Chàng ơi! Chàng 

cho em ra, Nhẽ đâu một ổ đôi gà ấp chung.  (CD) (PT&YT) 

(200) Đêm đêm tưởng giải ngân hà, Chuôi sao tinh đẩu đã ba năm tròn. Đá 

mòn nhưng dạ chẳng mòn, Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ.  (CD)(PT&YT) 

(201) Vợ chồng đầu gối má kề, Lòng nào mà bỏ mà về sao đang. Hồ về chân 

lại đá ngang, Về sao cho dứt cho đang mà về. (CD)(PT&ĐT) 

(202) Ngó lên trời, trời trong như bột/ Ngó xuống biển, biển trắng như bông/ 

Em ơi ở chi lớn tuổi không lấy chồng/ Mùa đông gió lạnh, đóng cửa loan phòng đợi 

ai/ Ngó lên trời, trời trong lại trắng/ Ngó xuống đất, đất trắng lại trong / Làm gái 

như ai, làm gái như em đây chắc dạ bền lòng/ Lỡ duyên kia chịu lỡ, em đóng cửa 

loan phòng đợi anh. (CD) (PT&ĐT) 

Khi nghe người Việt nói: (203)“Máu chảy ruột mềm” (TN)(PT&ĐT), 

(204)“ “Đắng cay cũng thể ruột rà, ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng” (TN) 

(PT&ĐT), (205) “Anh em hòn máu xắn đôi, gặp khi mưa gió chỉ trôi nước ngoài” 

(TN)(PT&ĐT), (206) “Anh em cốt nhục đồng bào, Vợ chồng là nghĩa lẽ nào chẳng 

thương” (TN )(PT&ĐT), (207)“Môi hở, răng lạnh” (TN) (PT&ĐT), (208) “Khôn 

khi vô sự, thảo khi no lòng” (TN) (PT&ĐT) thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được 

người đó đang nói về tình cảm gia đình. Bởi lẽ, “máu” được con người xem như 
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là phương tiện truyền dẫn sự sống, sự đam mê. Đối với người Việt và một số dân 

tộc khác, “máu” còn được xem là từ ngữ thể hiện tình cảm. Bên cạnh đó, tiếng 

Việt còn sử dụng các từ ngữ mang tính tương trợ về mặt vị trí, có mối quan hệ 

khăng khít với nhau như cốt nhục (xương thịt) và  môi – răng để ánh xạ sang miền 

chỉ tình cảm. “Lòng” cũng vậy, nó không những được người Việt xem như là vật 

chứa đựng, mà nó còn được ánh xạ sang chỉ tình cảm giữa người với người. 

3. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI XÃ HỘI 

 Miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN đã ánh xạ sang miền đích con người 

xã hội, gồm người giàu, người nghèo và người có quyền. Điều này được thể hiện 

qua các ví dụ đó là:  

(209) Mưa không tới mặt, nắng không tới mày. (TN) (PT&ĐT) 

(210) No cơm ấm cật, giậm giật mọi người. (TN) (PT&ĐT) 

(211) Nhìn đến anh lụy nhỏ hai hàng/ Chừng nào đá nọ thành vàng sẽ hay/ Sợ 

anh ham chân dép chân giày/ Thấy em nghèo khổ mỗi ngày mỗi xa. (TN) (PT&ĐT) 

Theo kết quả khảo sát, “mặt” là từ ngữ thay cho con người xã hội, chiếm tỉ 

lệ cao nhất (8/29 đơn vị). Trong quá trình giao tiếp với nhau trong xã hội, bộ phận 

dễ lưu lại ấn tượng nhất đối với các đối tượng tham gia giao tiếp đó chính là “khuôn 

mặt”. Cái “khuôn mặt” đó có thể đã làm cho chúng ta lưu luyến, nhớ nhung, hoặc 

yêu thương, nhưng cái khuôn mặt đó cũng có thể khiến chúng ta tức giận và hận thù. 

Hay nói cách khác, “mặt” biểu trưng cho tình cảm, tính cách và ý chí của mỗi con 

người. Mối quan hệ với những người xung quanh, hay danh dự và địa vị của một 

người đều có thể hiện ra ở trên “mặt”. Do đó, “mặt” đã trở nên nổi trội hơn so với 

các bộ phận khác trong tâm thức của người Việt. 

 4. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI SINH HỌC 

Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng cách người Việt tư duy về những con 

người sinh học rất phong phú và đa dạng. Họ có thể nói người nào đó đẹp bằng các 

biểu thức ngôn ngữ như:  

(212) Má hồng không thuốc mà say. (TN) (PT&ĐT) 

(213) Đừng tham da trắng tóc dài, đến khi nhỡ bữa chẳng mài mà ăn. (CD) 

(PT&ĐT) 
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(214) Má hồng mệnh bạc. (TN) (PT&ĐT) 

(215) Dẫu rằng da trắng tóc mây / Đẹp thì đẹp vậy, dạ này không ưa/ Vợ ta 

dầu có quê mùa/ Thì ta vẫn cứ sớm trưa vui cùng. (TN) (PT&ĐT) 

(216) Ông tơ hồng mắc kẹt bụi tre / Hai đứa mình lại gở đặng mai ông xe 

liền. Biểu ông tơ bóp bụng chịu phiền, Se người má phấn mặt chữ điền cho tui  

(TN)(PT&ĐT). 

(217) Mẹ em cấm đoán em chi/ Để em sắm sửa em đi lấy chồng / Lấy chồng 

cho đáng tấm chồng/ Bõ công trang điểm má hồng răng đen. (TN) (PT&ĐT) 

(218) Thấy cô yếm đỏ răng đen / Nam mô di phật lại quên mất chùa. (TN) 

(PT&ĐT) 

Chúng ta thấy rằng, người Việt đã có cách nói HDYN từ ngữ chỉ BPCTN biểu 

trưng cho con người đẹp. Các bộ phận tham gia trong loại HDYN này là tóc, mặt, má, 

răng và da. Ở một số nước phương Tây, “tóc” có thể  chỉ sức mạnh trai tráng, tư 

cách cá nhân hay là dấu hiệu của quyền uy, phẩm cách quí tộc hoặc vương giả. Ở một 

số nước phương Đông, nó là dấu hiệu của sự để tang hoặc là dấu hiệu của sự phục 

tùng. Việt Nam là một đất nước phát triển về nông nghiệp, nên tiếng Việt thường liên 

hệ tóc với thực vật (dạng cỏ). “Tóc” mọc tốt sẽ thể hiện cho sự tăng trưởng và phát 

triển dồi dào những cây lương thực. Cỏ (tóc) có mọc tốt hay không sẽ dựa vào năng 

lượng của mặt trời (máu). Hơn nữa, theo tri thức ngành y, chúng ta biết được rằng cơ 

thể được bảo vệ bởi lớp da bên ngoài, lông – tóc và móng. Tất cả có được tính bền 

nhờ vào sự hiện diện của một loại protein sợi, có tên là chất sừng (karatin). Do đó, vẻ 

bóng bẩy của tóc và sự rạng rỡ của da sẽ thể hiện tình trạng của sức khỏe và cách 

sống; “Má” là từ ngữ thuộc “khuôn mặt” nên nó cũng là nơi thể hiện thần thái của 

con người.  Nó là miền thứ trong khung con người nên tiếng Việt nói “má phấn mặt 

chữ điền” thì chúng ta dễ dàng hiểu ngay là người ta đang nói về người phụ nữ vừa 

đẹp, vừa mạnh mẽ. Điều đặc biệt trong văn hóa người Việt đó là vẻ đẹp của người 

phụ nữ khi họ sở hữu hàm “răng đen”. Tục nhuộm răng là tục cổ xưa của dân tộc 

Việt, có từ thời các vua Hùng với tục ăn trầu [13, tr. 62]. Con trai, con gái khoảng 

mười tuổi trở lên, sau khi đã thay hết răng sữa sẽ bắt đầu nhuộm. Đàn ông thì nhuộm 

khoảng một hai lần thì thôi, nhưng đàn bà lại nhuộm mỗi năm một lần. Vì đàn bà lấy 
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răng đen nhánh (răng đen rưng rức) làm đẹp, nên họ thường nhuộm đến ngoài ba 

mươi tuổi mới thôi. [2, tr.  321- 322], [21, tr. 131] 

Các từ ngữ “má hồng, má phấn, mặt chữ điền, da trắng, tóc dài, tóc mây, 

răng đen (theo tục xưa)” là những từ ngữ nổi trội hơn so với những từ ngữ thuộc cái 

xấu như: “gò má cao, má tóp lưng còng, xấu mặt, lẹm cằm răng hô, mắt trắng” nên 

chúng được người Việt ý niệm hóa thành con người đẹp thuộc khung tri nhận bộ 

phận và toàn thể. 

Để nói về những người có hình dáng xấu, người Việt sẽ nói: 

(219) Gò má cao, sát chồng. (TN)(PT&ĐT) 

(220) Yêu nhau từ thuở má hồng, Đến khi má tóp lưng còng vẫn yêu. (TN) 

(PT&ĐT) 

(221) Mặt tày lệnh, cổ tày cong. (TN) (PT&ĐT) 

(222)  Xấu mặt ghét người giòn .(TN) (PT&ĐT) 

(223) Thà rằng chịu lạnh nằm không/ Còn hơn lấy gái lẹm cằm răng hô. (TN) 

(PT&ĐT) 

(224)  Đàn bà mắt trắng hai chồng, đàn ông mắt lươn hai vợ (TN) (PT&ĐT). 

 Tương tự, người Việt cũng đã sử dụng cơ chế HDYN từ ngữ chỉ BPCTN để 

chỉ miền con người sinh học ở hai giai đoạn khác nhau đó là người trẻ và người già. 

“Người trẻ” là người đang ở vào thời kì còn ít tuổi, cơ thể đang phát triển hoặc chỉ 

đứa trẻ, đứa nhỏ. “Người già” là người ở vào độ tuổi có hiện tượng sinh lí suy yếu 

dần trong giai đoạn cuối của quá trình sống tự nhiên. Ở đây, người Việt đã lựa chọn 

các từ ngữ thuộc miền con người trong giai đoạn đang phát triển như: “mở mắt, xanh 

đầu, vắt mũi chửa sạch, má xanh, mái đầu còn xanh” và các từ ngữ thuộc miền con 

người ở vào thời kỳ suy yếu như: “già tóc, già râu, mái tóc trắng ngần, răng long tóc 

bạc” để thay thế cho cả con người mang những đặc điểm sinh học. Chúng ta thử hỏi 

là tại sao tiếng Việt lại chọn các từ ngữ trên mà không phải là những từ ngữ khác trên 

cơ thể chúng ta như “xanh miệng, xanh tay, xanh chân v.v.” để chỉ người còn trẻ, 

“tóc rụng, lông bạc” v.v. để chỉ người già?  Chúng tôi thấy rằng, người Việt đã lựa 

chọn các từ ngữ trên không phải là ngẫu nhiên, mà có cơ sở khoa học. Thứ nhất, 

người Việt đã dựa vào sự thay đổi về sinh lí học của các từ ngữ trên, từ tóc đen (xanh) 
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cho đến tóc trắng (bạc), râu trắng (bạc); từ răng sữa, răng mới sau răng sữa (trẻ) cho 

đến cuối cùng là răng long (răng bị rời ra, không còn bám chặt ở nướu). Thứ hai, 

người Việt đã lựa chọn các đặc tính nổi trội, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. 

Điều đáng nói thêm ở đây đó chính là các từ ngữ “xanh”, “bạc” và “sữa”. Tóc 

người vốn đen nhưng người Việt lại dùng “xanh đầu”, trong đó “xanh” ẩn dụ cho sự 

phát triển ở giai đoạn đầu, “đầu” hoán dụ cho “tóc”-> người trẻ; “tóc” và “râu” của 

người già vốn có màu trắng, nhưng người Việt cũng nói “tóc bạc”, “râu bạc”, tức 

tóc và râu có màu trắng đục như màu của bạc (kim loại)-> người già; “sữa” vốn là 

chất lỏng có màu trắng đục do tuyến vú của phụ nữ tiết ra sau khi sinh con, là nguồn 

thực phẩm chủ yếu của trẻ sơ sinh (giai đoạn đầu của sự phát triển), nay người Việt 

lại dùng hình ảnh “miệng còn hơi sữa” để người nhỏ tuổi (trẻ). Chúng tôi tìm thấy 

các biểu thức ngôn ngữ sử dụng cơ chế HDYN loại  này như sau: 

(225) Khôn mở mắt đã khôn, dại bạc đầu còn dạ. (TN) (PT&ĐT) 

(226) Xanh đầu con nhà bác, bạc đầu con nhà chú. (TN) (PT&YT) 

(227) Mới ba tuổi miệng còn hơi sữa. (TN) (PT&ĐT) 

(228) Mẹ em tham gạo tham gà/ Bắt em để bán cho nhà cao sang/ Chồng em 

thì thấp một gang/ Vắt mũi chửa sạch, ra đàng đánh nhau/ Nghĩ mình càng tủi càng 

đau, Trách cha trách mẹ tham giàu tham sang. (CD) (PT&ĐT) 

(229) Ai đi Uông Bí, Vàng Danh/ Má hồng để lại má xanh mang về/ Ai đua 

sông Trước thì đua, Sông Sau có miếu thờ vua thì đừng. (CD) (PT&YT) 

(230) Đào liễu em ơi một mình! Đôi vai gánh chữ chung tình, xa là đường 

xa/ Tấm áo nâu sồng, xếp nếp em đội đầu/ Tấm yếm đào sen em khéo giữ màu/ 

Răng đen rưng rức, mái đầu em hãy còn xanh/ Ấy thế mà sao em ở vậy cho đành!/ 

Sao em chẳng kiếm chút chông lành, kẻo thế mỉa mai/ Sách có chữ rằng: " Xuân bất 

tái lai". (CD) (PT&YT) 

(231)“Già gì? Già tóc, già râu/ Tinh thần đánh Mỹ, lão đâu có già!/ Con đi 

bộ đội phương xa/ Còn lão ở nhà vào bạch đầu quân/ Đêm đêm vác gậy đi tuần/ 

Mái tóc trắng ngần đứng giữa đồng xanh. (CD) (PT&ĐT) 

(232)“Em ơi ta nguyện cùng nhau/ Răng long tóc bạc ta đừng quên nhau. 

(CD) (PT&ĐT) 
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3.4.2.2. HDYN giữa các bộ phận khác nhau trong một chỉnh thể 

Miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN đã ánh xạ sang miền đích chỉ hành 

động của con người trong tục ngữ và ca dao tiếng Việt. 

1. HDYN "BPCTN" >< HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI 

HDYN "BPCTN"  thay cho hành động của con người bao gồm hành động tích 

cực, hành động tiêu cực và các hành động sinh học bình thường. Miền ý niệm “chân” 

có số lượng cao nhất (19/35 đơn vị). “Chân” có chức năng đi lại nên nó thể hiện mối 

quan hệ xã hội giữa người với người. Nó là từ ngữ để xích mọi người gần lại với nhau 

hơn. Khi nói đến miền ý niệm “chân”, chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến các từ ngữ 

khác như: “đùi, đầu gối, cẳng chân, bàn chân, ngón chân, mu bàn chân và gót chân”. 

Trong đó, “bàn chân” là từ ngữ quan trọng nhất trong việc thực hiện chức năng đi lại 

của “chân”. Để bảo vệ cho bàn chân của mình, người ta thường mang giày hoặc dép. 

Tuy nhiên, nếu đi giày hoặc dép to/nhỏ hơn so với bàn chân, chúng ta sẽ cảm thấy rất 

khó chịu, gây trở ngại đến hoạt động đi lại của bản thân. Từ những kinh nghiệm trong 

đời sống hằng ngày, tiếng Việt đã có cách nói: (233) “Đo chân đóng giày” để chỉ 

hành động chắc chắn của con người. Tương tự, tiếng Việt cũng sử dụng từ ngữ “đầu” 

trong việc tạo nên HDYN chỉ hành động chắc chắn của con người. Ví dụ: (234)“ “Đo 

đầu thửa mũ”. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tìm thấy những biểu thức ngôn ngữ khác 

trong miền ý niệm chỉ hoạt động của con người dưới đây. 

(235) Nhịn miệng qua ngày, ăn vay mắc nợ. (TN) (PT&ĐT) 

(236) Muốn ăn thì đầu gối phải bò. (TN) (PT&ĐT) 

(237) Con đĩ già mồm, kẻ trộm già miệng. (TN) (PT&ĐT) 

(238) Đói lòng ăn nắm lá sung/ Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng/ Một 

thuyền một lái chẳng xong/ Một chĩnh đôi gáo, còn nong tay vào. (TN) (PT&ĐT) 

(239) Trót vì tay đã nhúng chàm/ Dại rồi còn biết không làm sao đây. (TN) 

(PT&ĐT) 

2. HDYN "BPCTN" >< LỜI NÓI CỦA CON NGƯỜI 

“Ngôn ngữ chính là biểu cảm tâm hồn và trời đất qui định tâm hồn ta thuộc 

về một dân tộc nhất định” [19, tr. 535]. Quả đúng như vậy, trong văn hóa người 

Việt Nam, khi một đứa trẻ lớn lên đầu tiên nó sẽ được học chào và mời. Thông qua 
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lời chào, đứa trẻ sẽ biết được các đại từ nhân xưng phức tạp kèm hành động thể hiện 

lễ nghĩa hay văn hóa. Người Việt Nam rất coi trọng lời ăn tiếng nói trong giao tiếp. 

Nó là biểu hiện đầu tiên của giao tiếp xã hội [10, tr. 421]. Lời ăn tiếng nói có tác động 

mạnh đến tình cảm của con người. Các câu tục ngữ như: (240) Ăn no lòng, nói mất 

lòng (Ăn thì bụng sẽ no, nhưng lời nói thật dễ khiến mất tình cảm) (TN) (PT&YT), 

(241) Chẳng được miếng thịt miếng xôi, cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng (TN) 

(PT&YT) và (242) Chẳng được phẩm oản phẩm xôi, cũng được lời nói cho vui tấm 

lòng (TN) (PT&YT) (trong giao tiếp nhiều khi chỉ cần một lời nói có tình có nghĩa 

cũng làm cho người khác vui lòng, không cần phải có quà cáp gì); (243) “Lời nói 

chẳng mất tiền mua, Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau” (TN) (PT&YT) (trong giao 

thiệp nên lựa lời nói thanh nhã để người nghe vui lòng, tránh làm mất tình cảm) đã 

nổi lên miền ý niệm chính là miền ý niệm thuộc về lời nói.  

3. HDYN "BPCTN" >< KỸ NĂNG CỦA CON NGƯỜI 

Miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN còn ánh xạ sang miền đích biểu trưng 

cho kỹ năng của con người. Trong các từ ngữ tham gia tạo thành loại HDYN này, 

“tay” là từ ngữ có số lượng nhiều nhất (17/31 đơn vị).  

Chúng ta biết rằng, con người dùng “tay” để lao động hoặc bắt đầu một hoạt 

động nào đó. Đây chính là đặc trưng về chức năng của tay. Đặc trưng của chức năng 

này càng thể hiện rõ ràng hơn khi chúng ta  lấy “tay” thay cho người có kỹ năng. 

Nghĩa là lấy từ ngữ “tay”- một BPCTN để thay thế cho toàn bộ con người là kết quả 

của HDYN, thuộc kiểu bộ phận thay cho toàn thể, là một hiện tượng lấy “A” (miền 

nguồn) để chỉ “B” (miền đích), A và B  ở trong cùng một khung tri nhận. Ví dụ: (244) 

“Tay bắt đầu rau, tay lau mặt mẹ” (TN) (PT&ĐT). Tương tự, chúng ta có các biểu thức 

ngôn ngữ thể hiện miền HDYN này là: (245) “Miệng bà đồng lồng chim khướu”, (246) 

“Lưỡi không xương trăm đường lắt léo” (TN) (PT&YT). 

Lakoff  đã cho rằng: “Hoán dụ là một loại đặc tính tri nhận cơ bản. Con người 

thường lấy mặt dễ cảm nhận hoặc dễ lý giải của một sự vật nào đó để thay thế cho một 

bộ phận hoặc mặt khác hoặc toàn thể sự vật”. [29, tr. 77] 

Ngoài ra, một trong những chức năng cơ bản của tay là thực hiện một kỹ 

năng hoặc một hoạt động nào đó. Vì vậy, sử dụng “đặc trưng nổi bật” của “tay” để 
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hoán dụ cho con người có liên quan mật thiết với kỹ năng hoặc hoạt động. Con 

người khi phát huy tài năng của bản thân thì cần thiết phải dùng “tay” để thao tác, 

dần dần “tay” đã có sự liên hệ với kỹ năng, tay nghề và kỹ xảo. “Tay” từ kỹ năng 

làm việc đến con người có kỹ năng làm việc (HDYN). 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở HDYN “tay” biểu trưng 

cho con người có kỹ năng làm việc. Chúng tôi còn phát hiện rằng “tay” trong 5/17 

trường hợp sau là một kết cấu tri nhận ẩn dụ xuyên miền. “Tay” từ kỹ năng làm việc 

hoán dụ cho con người có kỹ năng làm việc (HDYN), từ con người có kỹ năng làm 

việc (miền cụ thể) ẩn dụ cho kỹ năng mà con người nắm bắt (miền trừu tượng) 

(ADYN). Nói tóm lại, ở đây đã xuất hiện sự giao thoa và ánh xạ giữa “tay” - một lĩnh 

vực tri nhận cụ thể đến một lĩnh vực tri nhận từu tượng. Ví dụ:  

(247)  Mát tay, hay thuốc. (TN)(PT&YT) 

(248)  Mau tay, hay làm.  (TN) (PT&YT) 

(249)  Ăn bốc quen tay, ngủ ngày quen mắt. (TN) (PT&YT) 

(250)  Ăn bòn giòn tay, ăn mày say miệng. (TN) (PT&YT) 

(251)  Chân tay lanh lẹ là mẹ làm nên. (TN) (PT&YT) 

Chúng ta có mô hình ánh xạ ẩn dụ xuyên miền chỉ kỹ năng như sau: 

thông thuộc

 

             Mô hình 3.3. Mô hình ánh xạ ẩn dụ xuyên miền chỉ kỹ năng 
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Qua nghiên cứu chúng tôi thấy rằng, “lòng” có tần số xuất hiện là cao nhất 

(44/559 lượt trong tổng số 354 câu tục ngữ và 111/372 lượt trong tổng số 298 bài ca 

dao). Từ ngữ “tay”  đứng ở vị trí thứ hai (83/554 lượt trong tổng số 354 câu tục ngữ 

và 37/366 trong tổng số 298 bài ca dao). Mặc dù từ ngữ “lòng” chiếm tỉ lệ cao nhất, 

nhưng nó không phải là một thực thể vật lí như các BPCTN. Do đó, chúng tôi chọn 

từ ngữ “tay” để vẽ sơ đồ tâm lan tỏa. Chúng tôi có sơ đồ tâm lan tỏa của miền ý 

niệm “tay” trong tục ngữ và ca dao tiếng Việt như sau: 

 

Sơ đồ 3.3. Sơ đồ tâm lan tỏa của ADYN và HDYN “Tay”  

trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt 

Chúng ta thấy rằng, tiếng Việt đã dựa vào hình dạng và chức năng của “tay” 

để tạo ra các ánh xạ như đã nói trên. 

Mặc dù chúng ta chưa xác định được miền nguồn cụ thể của từ ngữ “lòng”, 

nhưng từ bao đời nay, nó đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt. Nó được xem là một vật 

chứa đựng những cái tâm lí, tình cảm và tinh thần. Từ ngữ “tim” cũng được ánh xạ 

sang miền chỉ tình cảm và tinh thần trong ca dao tiếng Việt, nhưng số lần xuất hiện thì 

thấp hơn nhiều so với từ ngữ “lòng”, chỉ có 2/931 lượt/ 652 đơn vị. Chúng tôi thử hỏi 

tại sao “tim”- một bộ phận rất quan trọng đối với sự sống của con người, lại xuất hiện 

với tần số thấp như vậy?  Từ đó, chúng tôi đã thử làm phép thế giữa từ ngữ “lòng” và 

“tim”, “lòng” và “bụng” trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt, tức là câu nào có chứa từ 

ngữ “lòng”, chúng tôi lại thay vào đó là từ ngữ “tim” hoặc “bụng” xem nghĩa của câu 
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có hợp lí hay không. Kết quả khảo sát đã cho kết quả đáng ngạc nhiên. Trong tổng số 

155 đơn vị có chứa từ ngữ “lòng”, chúng tôi đều có thể thay thế bằng từ ngữ “tim” 

hoặc “bụng”, cụ thể: số câu mà “tim” có thể thay thế “lòng” là 115/155, số câu mà 

“bụng” có thể thay thế là: 40/155. Đối với từ ngữ “bụng”, chúng tôi dựa vào cách thức 

người Việt tri nhận về nó làm cơ sở cho việc thay thế từ ngữ “lòng”. Trong tâm thức 

người Việt, “bụng” là nơi chứa đựng những từ ngữ tâm lí như vui buồn, tức, giận, ví 

dụ: “Có thì ăn, không có thì bấm bụng mà chịu”; chứa đựng tư tưởng, suy nghĩ, ví dụ: 

“Suy bụng ta ra bụng người”. Đối với từ ngữ “tim”, chúng tôi dựa vào vị trí và chức 

năng của nó, kết hợp với cách tri nhận của người Việt về nó làm cơ sở cho việc thay 

thế từ ngữ “lòng”. “Tim” là bộ phận trung tâm của hệ tuần hoàn, có chức năng điều 

khiển máu trong cơ thể. Trong tim có xảy ra hoạt động điện nên “tim” cũng thuộc từ 

ngữ “hỏa”. Do đó, mọi cảm xúc sẽ bắt nguồn từ “tim” và đương nhiên chúng phải 

chịu sự kiểm soát của não và các dây thần kinh. Ngoài ra, người Việt còn tri nhận 

“tim” như là vật chứa, ví dụ: người Việt có thể nói: “Hình ảnh của anh đã khắc sâu 

trong trái tim của em”, “Anh luôn tồn tại trong trái tim của em”v.v. 

Chúng ta xem kết quả phép thế mà chúng tôi vừa nói trên trong một số ví dụ 

của tục ngữ và ca dao tiếng Việt như sau: 
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Bảng 3.6. Kết quả phép thế từ ngữ “tim” và từ ngữ “bụng” thay cho từ ngữ “lòng” 

 

Stt Câu/ bài có chứa từ ngữ “lòng” 
Từ ngữ được dùng để thay thế 

Tim Bụng 

1 Khôn ngoan tâm tính tại lòng, lọ là uống 

nước giữa đồng mới khôn. 

+ - 

2 Trăm nhát cuốc hất cả vào lòng. + - 

3 Thức lâu mới biết đêm dài/ Ở lâu mới 

biết lòng người có nhân/ Mật ngọt càng 

tổ chết ruồi/ Những nơi cay đắng là nơi 

thật thà. 

+ - 

4 Con cua không sợ, anh sợ con còng/ Dao 

phay anh không sợ, chỉ sợ gái hai lòng 

hại anh. 

+ - 

5 Bên sông thưa thớt tiếng gà/ Mây trôi 

xuống bến, trăng tà về tây/ Đò em đợi 

bến sông này/ Đưa đoàn chiến sĩ đêm nay 

lên đương/ Đò em chở bạn tình thương/ 

Chở lòng yêu nước can trường qua sông. 

+ - 

6 Khôn khi vô sự, thảo khi no lòng. - + 

7 Nhiều no lòng, ít mát ruột. - + 

8 Nước dầu đục mấy lắm phèn cũng trong/ 

Cảm thương cho kẻ má hồng/ Tối ngày 

chưng diện mà lòng tối đen. 

- + 

9 Khác nào quạ mượn lông công, Ngoài thì 

xinh đẹp trong lòng xấu xa 

- + 

10 Lỗ miệng thì nói nam mô, trong lòng thì 

đựng ba bồ dao găm. 

- + 

 

Dấu  “+” là từ ngữ có thể thay thế được, dấu “-” là từ ngữ không thể thay thế 
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Kết quả khảo sát đã cho thấy, từ “lòng” rất có khả năng là một trường hợp hoán dụ 

thay thế cho từ “tim” và từ “bụng”. Trường hợp từ “lòng” thay thế cho từ “bụng”, chúng 

tôi không bàn đến ở đây do đã có nhiều công trình trình bày về vấn đề này. Chúng tôi chỉ 

trình bày kết quả mới trong luận án là trường hợp từ “lòng” thay thế cho từ  “tim”. Theo 

đông y, “tim” và “ruột non” có mối quan hệ trong và ngoài dựa trên mạng lưới kinh mạch. 

Mạch tim thuộc tim, nhưng lại chạy xuống dưới ruột non. Mạch ruột non thuộc ruột non 

nhưng lại chạy lên tim. Tim thuộc bên trong, còn ruột non thuộc bên ngoài. Kinh mạch của 

hai từ ngữ này liên thông với nhau nên đây là nguyên nhân khiến khí huyết lưu thông. Về 

sinh lí thì hai từ ngữ này điều hòa lẫn nhau. Khí của tim thông với ruột non và khí của ruột 

non thông với tim. Về bệnh lí, chúng cũng có ảnh hưởng qua lại. Chẳng hạn, khi tim quá 

nóng, ngoài những triệu chứng có thể xuất hiện như miệng đắng, lưỡi lở loét ra, còn xuất 

hiện các hội chứng nhiệt ruột non như nước tiểu ít, đậm màu vàng, đau nóng. Nếu ruột non 

thực sự bị nhiệt thì sẽ ảnh hưởng đến tim, làm xuất hiện tâm lí chán chường. Bên cạnh đó, 

chúng tôi cũng đã chỉ ra mối quan hệ giữa não bộ và ruột non như trên. Khi có tác động 

tâm lí, 80 % tổng số Serotonin (chất điều chỉnh chuyển động ruột) trong ruột sẽ làm cho 

bụng chúng ta cảm thấy bồn chồn, xốn xang, khó chịu. Tim lại chịu sự chi phối của não bộ 

nên ba từ ngữ là não- tim- ruột non có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Để diễn tả các trạng 

thái tâm lí, tiếng Việt thường sử dụng từ ngữ “lòng” chứ không phải là  từ ngữ “tim”, 

trong khi đó chính “tim” và sự liên hệ của nó với “não” và “ruột non” mới thực sự là từ 

ngữ khiến chúng ta cảm thấy thất vọng, buồn bã, và các trạng thái tâm lí khác. Đương 

nhiên, kết quả này chỉ là bước đầu khảo sát miền nguồn của  từ “lòng” trên ngữ liệu tục 

ngữ và ca dao, vấn đề mà lâu nay còn đang bỏ ngỏ trong ngành ngôn ngữ học Việt Nam. 

Để có kết luận chuẩn xác hơn thì chúng tôi cần phải tiếp tục tiến hành thu thập, khảo sát và 

nghiên cứu sâu hơn trong các nguồn ngữ liệu khác của tiếng Việt. 

Để thấy rõ hơn điểm mới của luận án này so với các công trình đi trước, 

chúng tôi so sánh cụ thể như sau: 

So sánh với luận án “Thành ngữ tiếng Anh và thành ngữ tiếng Việt có yếu tố 

chỉ BPCTN dưới góc nhìn NNHTN” của tác giả Nguyễn Ngọc Vũ (2008) [23], luận 

án chúng tôi cũng tìm ra các mô hình ẩn dụ ý niệm giống với luận án này là BỘ 

PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI ĐƯỢC XEM LÀ VẬT CHỨA ĐỰNG, QUYỀN LỰC >< 
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BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI. Kết quả nghiên cứu giống nhau vừa nêu trên đã cho 

thấy tư duy là yếu tố mang tính phổ quát cho tất cả các ngôn ngữ trên thế giới dù 

chúng có sự khác nhau về ngữ hệ hay loại hình. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi cũng có những điểm khác biệt.  

Một là, ngoài các yếu tố thuộc nhóm danh từ ra, chúng tôi còn tìm được 

nhóm từ ngữ kết hợp với 53 danh từ chỉ BPCTN trong việc tạo nên ADYN và 

HDYN trong tục ngữ, ca dao người Việt. 

Hai là, chỉ có ba yếu tố là “đầu”, “mắt” và “trái tim” được xem là vật chứa 

đựng trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong khi đó, luận án của chúng tôi đã 

tìm ra thêm các yếu tố ngoài ba yếu tố trên, gồm: “tay”, “bụng”, “miệng”. Ở trang 

92/265 tác giả Nguyễn Ngọc Vũ đã chỉ ra: “ Chúng tôi không tìm được thành ngữ tiếng 

Việt chứa yếu tố đầu nào được tạo lập từ ẩn dụ ý niệm “cái đầu là vật chứa 

đựng,...xuất hiện trong ngữ cố định tiếng Việt như “trong đầu, “trong óc, “trong tâm 

trí”, “nhồi sọ””. Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng ẩn dụ ý niệm “cái đầu là vật 

chứa đựng” không xuất hiện trong thành ngữ hay tục ngữ mà nó lại xuất hiện trong ca 

dao tiếng Việt, ví dụ: “Bốn con ngồi bốn chân giường/ Mẹ ơi mẹ hỡi mẹ thương con 

nào? / Mẹ thương con bé mẹ thay/ Thương thì thương vậy chẳng tầy trưởng nam/ 

Trưởng nam nào có gì đâu/ Một trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam.” Đối với các mô hình 

tri nhận hoán dụ ý niệm cũng vậy, chúng tôi cũng đã tìm ra các mô hình hoán dụ ý 

niệm như BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI >< CON NGƯỜI VÀ ĐẶC ĐIỂM TÍNH 

CÁCH, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI >< KỸ NĂNG. Mặc dầu vậy, các yếu tố chỉ 

BPCTN đã được tác giả Nguyễn Ngọc Vũ nghiên cứu trong chương 4 và trong luận án 

của chúng tôi là không hoàn toàn giống nhau. Cùng là HOÁN DỤ Ý NIỆM MẮT 

BIỂU TRƯNG CHO KỸ NĂNG, nhưng kỹ năng về yếu tố mắt mà Nguyễn Ngọc Vũ 

nghiên cứu là “nhắm mắt cũng có thể lái xe”, còn trong luận án chúng tôi là “nhắm 

mắt để nói dối”. Hơn nữa, trong HOÁN DỤ Ý NIỆM TAY >< KỸ NĂNG, chúng tôi 

phát hiện rằng có một số tục ngữ không chỉ thuộc miền con người có kỹ năng mà là các 

trường hợp của ẩn dụ xuyên miền.  Ngoài ra, chúng tôi còn xác lập được các mô hình 

ẩn dụ ý niệm và hoán dụ ý niệm khác; cơ chế tri nhận ADYN, HDYN, sơ đồ hình ảnh, 

sơ đồ tâm lan tỏa mà trong luận án của tác giả Nguyễn Ngọc Vũ chưa thấy đề cập đến, 

đó là: ĐỒ VẬT >< BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI; TÌNH TRẠNG KINH TẾ >< 

BPCTN; HOÁN DỤ Ý NIỆM BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI >< CON NGƯỜI TÌNH 
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CẢM; HOÁN DỤ Ý NIỆM BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI >< CON NGƯỜI XÃ HỘI; 

HOÁN DỤ Ý NIỆM BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI >< LỜI NÓI CỦA CON NGƯỜI. 

3.5. Tiểu kết 

i) Số lượng danh từ chỉ BPCTN và từ ngữ kết hợp với các danh từ này trong 

việc tạo nên ADYN và HDYN trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt chiếm số lượng 

đáng kể, gồm 53 danh từ chỉ BPCTN (Nhóm 1) và 248 từ ngữ kết hợp với các danh 

từ này (Nhóm 2).  

ii) “Tay”- từ chỉ BPCTN xuất hiện nhiều nhất trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt.  

 iii) Các mô hình ADYN, HDYN được xác lập thông qua các biểu thức ngôn 

ngữ cụ thể trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt, chẳng hạn: VẬT CHỨA>< LÒNG, VẬT 

CHỨA >< DẠ, VẬT CHỨA LÀ TAY, VẬT CHỨA LÀ BỤNG, VẬT CHỨA LÀ 

MIỆNG, KINH TẾ KHÔNG RA GÌ LÀ TRONG TAY KHÔNG CÓ GÌ, DANH DỰ 

LÀ MẶT, TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỰ VIỆC THUỘC MIỀN ĐÍCH >< BPCTN 

THUỘC MIỀN NGUỒN, ÁNH MẮT >< SỰ SỜ MÓ, CHẤT LỎNG TRONG BÀU 

CHỨA>< LÒNG, QUYỀN LỰC >< TAY, HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI VÀ 

ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH, HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI XÃ HỘI, HDYN 

"BPCTN" >< CON NGƯỜI SINH HỌC, HDYN "BPCTN" >< HÀNH VI CỦA CON 

NGƯỜI, HDYN "BPCTN" >< KỸ NĂNG CỦA CON NGƯỜI, HDYN "BPCTN" >< 

LỜI NÓI CỦA CON NGƯỜI.  

 iv) Việc chỉ ra các mô hình ánh xạ, cơ chế tri nhận, sơ đồ hình ảnh và sơ đồ 

tâm lan tỏa của các từ ngữ chỉ BPCTN điển mẫu đã góp phần làm rõ thêm cách 

người Việt ý niệm hóa chúng. Dựa vào sự trải nghiệm của cơ thể trong cuộc sống 

thường ngày, người Việt đã tạo nên các ADYN và HDYN "BPCTN" rất phong phú 

và đa dạng.  

v) Việc phân tích sự chuyển di từ miền ý niệm từ ngữ chỉ BPCTN sang phạm 

trù khác đã giúp chúng ta nhận ra phần nào cách tư duy của người Việt về các từ ngữ 

chỉ BPCTN. Với ý niệm về BPCTN, người Việt đã có những mối liên tưởng để từ đó 

tạo nên những cách diễn đạt ẩn dụ, hoán dụ các ý niệm thuộc phạm trù như: không 

gian, đồ vật, kinh tế, danh dự, quyền lực, xúc giác, kinh tế, thời gian và hiện tượng 

tự nhiên; miền tâm lí, tinh thần,  tình cảm, xã hội, sinh học, tâm linh, hành động, kỹ 

năng, lời nói trong khung con người. 
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Chương 4 

NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT CỦA ẨN DỤ Ý NIỆM, 

HOÁN DỤ Ý NIỆM MIỀN “ BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI” TRONG TỤC 

NGỮ, CA DAO  TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT 

 

4.1. Dẫn nhập 

 Ngôn ngữ là sản vật tổng hợp của các từ ngữ như năng lực nhận thức, văn 

hóa xã hội và hiện thực khách quan. Do đó, những từ ngữ thuộc ngôn ngữ như tục 

ngữ và ca dao là nơi cơn người thể hiện thái độ nhận thức của mình đối với thế giới 

khách quan. Đồng thời, chúng cũng là nơi mà người bản ngữ ghi lại những giá trị 

thẩm mĩ, truyền thống văn hóa xã hội và tâm sinh lý của một dân tộc. Ở chương bốn 

này, chúng tôi tiến hành so sánh đối chiếu ADYN và HDYN BPCTN nhằm tìm ra 

những nét tương đồng và dị biệt về đặc điểm ngôn ngữ, đặc trưng văn hóa và tư duy 

thể hiện trong tục ngữ, ca dao của hai ngôn ngữ. Tiếng Hán và tiếng Việt là hai 

ngôn ngữ thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, là hai đất nước cùng thuộc nền văn hóa 

phương Đông nên những điểm tương đồng trong hai ngôn ngữ chắc chắn sẽ xuất 

hiện nhiều hơn so với những điểm dị biệt. Song, do những đặc điểm về truyền thống 

văn hóa, lịch sử xã hội nên những điểm dị biệt trong ngôn ngữ của hai dân tộc sẽ chi 

tiết và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. 

4.2. Những điểm tương đồng và dị biệt của ADYN BPCTN trong tục ngữ, ca 

dao tiếng Hán và tiếng Việt 

 Từ kết quả nghiên cứu của chương hai và chương ba, chúng tôi đã tìm ra 

điểm tương đồng và dị biệt trong cách người Hán và tiếng Việt ý niệm hóa thế giới 

thông qua miền ý niệm chỉ BPCTN.  

NNHTN cho rằng, ngữ nghĩa không tồn tại độc lập với người sử dụng mà nó 

là quá trình ánh xạ từ ngôn ngữ đến cấu trúc ý niệm. Loại ánh xạ này là một tổ hợp 

quan hệ giữa biểu đạt ngôn ngữ và cấu trúc ý niệm. Ý nghĩa là một loại phản ánh hiện 

thực thế giới khách quan. Nó được tạo ra trên cơ sở ý niệm. Hay nói cách khác, cái 

mà ngôn ngữ tái hiện chính là cấu trúc ý niệm, chứ không phải nó trực tiếp tái hiện 

hiện thực khách quan. Trong đó, khái niệm được hình thành là nhờ vào sự tác động 
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qua lại giữa con người và thế giới khách quan. Như vậy, từ quan điểm của NNHTN 

chúng ta thấy rằng, ý nghĩa có được từ kinh nghiệm của con người, con người lại có 

cấu trúc sinh lí giống nhau, mà ý nghĩa có được là nhờ vào kinh nghiệm sinh lí giống 

nhau của con người. Những kinh nghiệm của cơ thể cuối cùng cũng thông qua ý niệm 

hóa và phạm trù hóa để hình thành nên ý nghĩa. 

4.2.1. Những điểm tương đồng của ADYN BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng 

Hán và tiếng Việt 

4.2.1.1. Sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính BPCTN điển dạng trong hai miền ý 

niệm nguồn và đích trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả người Hán và người Việt đều có sự giống 

nhau trong cách chọn lọc và phân bố các thuộc tính BPCTN điển dạng trong hai 

miền ý niệm nguồn và đích trong tục ngữ, ca dao, gồm nhóm danh từ chỉ BPCTN 

và nhóm từ ngữ kết hợp với danh từ trong việc tạo nên ADYN và HDYN. Miền 

nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN đều được ánh xạ sang các miền đích như: không 

gian, đồ vật, kinh tế, sự việc, danh dự, quyền lực, xúc giác và chất liệu. Trong đó, 

miền không gian trong cả hai ngôn ngữ chiếm tỉ lệ cao nhất, cụ thể là: 45/104 đơn 

vị, chiếm tỉ lệ 43.2 % trong tục ngữ tiếng Hán; 10/12 đơn vị, chiếm 83.4 % trong ca 

dao tiếng Hán; 19/60 đơn vị, chiếm tỉ lệ 31.7 % trong tục ngữ tiếng Việt; 27/50 đơn 

vị, chiếm tỉ lệ 54 % trong ca dao tiếng Việt.  

4.2.1.2. Sự tương đồng trong cơ chế thiết lập mô hình tri nhận ADYN  

Sự tương đồng trong cơ chế thiết lập mô hình tri nhận ADYN cũng rất rõ 

ràng, cụ thể như sau: 

a. Sự tương đồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN 

đến miền đích không gian 

Từ đặc điểm tương đồng trong sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính BPCTN 

điển dạng trong hai miền ý niệm nguồn và đích trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và 

tiếng Việt, hai dân tộc đã xây dựng các mô hình ADYN tương ứng như:  

1. VẬT CHỨA LÀ TAY  

(252) 手中有钱，天天过年。(Trong tay có tiền, mỗi ngày đều giống như 

tết= Trong tay có tiền thì mỗi ngày đều sống rất tốt, tốt như ăn Tết). (TN) (VC) 
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(253) Mình em như cá giữa rào/ Kẻ chài người lưới biết vào tay ai. (CD) (VC) 

2. VẬT CHỨA LÀ BỤNG  

(254) 口里挪，肚里攢。(Phanh lại trong miệng, tiết kiệm trong bụng= Tiết 

kiệm từ miệng, không nở ăn, tích lũy lại). (TN) (VC) 

(255) Xét phận em khó vầy loan phụng/ Mai em về còn để bụng thương anh 

(CD) (VC). 

Chúng tôi thấy rằng người Hán thường xem những thứ được chứa đựng trong 

bụng lâu ngày đều thối tha, bẩn thỉu, trừ lục phủ ngũ tạng như cách tri nhận  của 

người Việt, nhưng lại có khác so với một số nước trên thế giới. Chẳng hạn Ai Cập 

xưa cho rằng trong các phủ tạng có chứa đầy quyền lực thần diệu. Trong các lễ ướp 

xác, chúng được lấy ra khỏi cơ thể người quá cố và đựng trong một chiếc bình di 

cốt. Chiếc bình này được đặt trên một con thuyền thần diệu biểu thị cuộc hành trình 

sang thế giới bên kia. Mọi mưu toan của bọn quỷ sứ và quái vật đều nhằm cướp 

chiếc bình ấy và chiếm lấy những quyền lực thần diệu chứa trong đó; người 

Aztèque-dân tộc văn minh của châu Mỹ (Mexico) thì liên hệ rác rưởi và các vật uế 

tạp với khái niệm tội lỗi; hay người Fali ở Bắc Cameroun và người Bateké ở Congo 

cũng đều tin rằng các vong hồn tới trú ngụ trên những đống rác. Ý nghĩa bí hiểm 

của phân (p) và từ đó ý nghĩa của nghi lễ ăn “p” cũng nằm trong hệ biểu tượng văn 

hóa thế giới. “p” có khả năng truyền sinh lực. Đó là lí do tại sao trong y học cổ 

truyền của nhiều dân tộc hay dùng “p” làm vị thuốc [81, tr. 739]. 

3. VẬT CHỨA LÀ MIỆNG 

Chúng ta thấy rằng, “miệng” là nơi đưa thức ăn vào, do đó chức năng chính 

của nó là ẩm thực. “Miệng” của con người thường nằm ở phía ngoài, có thuộc tính 

“ra/ vào”. Con người thường xem cơ thể của mình là vật chứa nên đã dùng kiểu ý 

niệm này để ánh xạ sang một vật thể khác ngoài con người, thậm chí là xem các 

trạng thái hoặc sự vật trừu tượng cũng như là vật chứa. Người Hán và tiếng Việt đã 

xem “miệng” là một phần của vật chứa cơ thể, là vị trí mà cơ thể có thể tương 

thông với thế giới bên ngoài. Chúng tôi nêu hai ví dụ VẬT CHỨA LÀ MIỆNG 

trong tục ngữ tiếng Hán và tiếng Việt như sau: 
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(256) 到嘴噙香才是肉， 攥在手心里才是钱。(Ngậm hương trong miệng 

mới là thịt, nắm chắc trong tay mới là tiền = Đạt được điều tốt đích thực mới tính. 

(TN) (VC) 

(257) Của ngon đưa đến miệng ai từ. (TN)(VC) 

b. Sự tương đồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN 

đến miền đích chỉ danh dự con người 

1. DANH DỰ LÀ MẶT  

(258) 地是刮金板，有地就有脸。(Đất là bảng dán vàng, có đất thì có mặt 

= Đất là bảng dán vàng, có đất thì có thể trồng trọt, bán lấy tiền, có tiền thì có máu 

mặt). (TN) (CT) 

(259)  Con khôn nở mặt cha mẹ. (TN) (CT) 

“脸 /面 (Mặt)” là nơi thể hiện mọi cảm xúc của con người. Khi nhìn vào 

“mặt” người khác, chúng ta có thể biết được người đó đang vui hay buồn, mạnh 

bạo hay sợ hãi, v.v. Các trạng thái cảm xúc của mặt luôn đi kèm với một sự thay đổi 

nhiệt độ nào đó trên khuôn mặt. Chúng ta có thể nói: đỏ mặt, nóng mặt, tím mặt, 

mặt lạnh, v.v. Đây chính là tính nghiệm thân về nhiệt độ của gương mặt. Bên cạnh 

đó, trong giao tiếp thông thường, “mặt” là BPCTN đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy, 

do đó, nó mang tính đại diện cao hơn các BPCTN khác. Từ đây, “mặt” đã trở nên 

có giá trị trong cuộc sống của chúng ta. Đây chính là lý do tại sao mà con người nói 

chung, người Hán và người Việt nói riêng lại xem “mặt” như là “danh dự” của 

chính mình. Có “mặt mũi” là có “danh dự”, “địa vị”, còn “mất mặt” tức là “mất đi 

đanh dự” và “vị thế” đã bị hạ thấp. 

c. Sự tương đồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN 

đến miền đích chỉ quyền lực 

1.  QUYỀN LỰC >< TAY 

(260) 手腕子给人家攥着。(Cổ tay đã để cho người ta cầm rồi= Bị người 

quản thúc, không có tự do). (TN) (CT) 

(261) Cá vào tay ai nấy bắt. (TN) (CT) 

d. Sự tương đồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN 

đến miền đích chỉ sự việc 
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1. TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỰ VIỆC THUỘC MIỀN ĐÍCH >< BPCTN 

THUỘC MIỀN NGUỒN 

(262) 手背是肉，手掌也是肉。(Ngón tay cũng là thịt, lòng bàn tay cũng là 

thịt = Đều giống nhau). (TN) (CT) 

(263) Con đã mọc răng, nói năng gì nữa. (TN) (CT) 

đ. Sự tương đồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN 

đến miền đích kinh tế 

1. TÌNH TRẠNG KINH TẾ >< TAY 

(264) 左手花了右手来。(Tay trái tiêu, tay phải đến= Tiền dễ kiếm, dễ tiêu). 

(TN) (ĐH) 

(265) Trai tay không, không ai nhờ vợ. (TN) (CT) 

“左 (trái)”, “右 (phải)” là hai chữ tượng hình của tay trái và tay phải được 

phân biệt trong Giáp cốt văn. Từ nghĩa gốc là tay trái và tay phải, chúng đã có sự 

chuyển nghĩa về từ chỉ phương hướng trái, phải. Trái, phải mang nội hàm văn hóa 

đặc biệt tiếng Hán. Có trường phái cho rằng phải tôn, trái ti, nhưng cũng có trường 

phái cho rằng trái tôn, phải ti. Quan niệm phải tôn, trái ti được biểu hiện trong nhiều 

phương diện khác nhau. Thứ nhất là do tập tục ăn ở. Người giàu có ở hàng bên phải, 

người nghèo khổ ở hàng bên trái. Thứ hai là từ khi xuất hiện xã hội thị tộc phụ hệ, 

họ luôn có quan niệm nam tôn nữ ti. Do đó, nam luôn có sự liên hệ với bên phải, nữ 

luôn có sự liên hệ với bên trái. Thứ ba là phương diện đi lại. Khi nhường đường thì 

người Hán thường nhường bên phải. Từ quan niệm này, phải, trái đã có sự chuyển 

nghĩa. “Phải” có nghĩa là tôn trọng, thân thiết, vị trí trên, chính trực. Trái lại, “trái” 

lại có nghĩa thấp hèn, xa cách, vị trí dưới, gian xảo. Quan niệm trái tôn phải ti tiếng 

Hán xuất hiện khi kiến trúc nhà ở xuất hiện. Đối với người Hán, khi làm nhà thì mặt 

chính của nhà phải hướng về phía chính Nam. Do đó, bên trái của nhà đương nhiên 

là hướng Đông, hướng của mặt trời mọc nên tốt; bên phải của nhà sẽ là hướng Tây, 

hướng của mặt trời lặn nên xấu. Từ hai quan niệm này, người Hán đã có cách nói 

trái trước phải sau hoặc phải trước trái sau trong tục ngữ để chỉ trạng thái kinh tế. Ví 

dụ: (266)左手花了右手来。(Tay trái tiêu, tay phải đến= Tiền dễ kiếm, dễ tiêu); 
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(267) 左手进来，右手出去。(Tay trái vào, tay phải ra= Tiền tiêu nhanh, không 

thừa). Mặc dù có hai quan niệm nhưng người Hán vẫn coi trọng bên phải hơn bên 

trái. Điều này giống với cách tri nhận của một số nước khác trên thế giới như nước 

Anh, nước Nhật. Người Anh  thường nói “right” để biểu thị nghĩa chính xác, tốt; 

“all’s right” để biểu thị tất cả đều tốt; “right way” để biểu thị chính đạo hay “get on 

the right of someone” để biểu thị đạt được sự cưng chiều của ai đó. Nói vậy, nếu 

tiếng Việt chúng có quan niệm nam tả, nữ hữu có nghĩa là tôn trái, ti phải hay sao? 

Chúng tôi thấy rằng tiếng Việt cũng tôn phải ti trái như hầu hết các nước khác trên 

thế giới. Chỉ có điều quan niệm nam tả, nữ hữu là bất di bất dịch trong tâm thức tiếng 

Việt. Quan niệm này dựa trên lý thuyết âm dương trong triết học Trung Quốc cổ đại. 

Theo thuyết này thì âm dương là hai mặt, hai thế lực đối lập nhau nhưng lại thống 

nhất với nhau trong vạn vật, là khởi đầu của mọi sinh thành biến hóa. Âm dương 

không loại trừ nhau mà tạo điều kiện tồn tại cho nhau, là động lực của mọi vận động 

và phát triển. Quy luật âm dương chỉ rõ mọi sự vật đều có âm dương, trong dương có 

âm, trong âm có dương, âm thăng dương giáng, âm dương cân bằng thì sự vật tồn tại. 

Nam thuộc dương nên có sự liên hệ với phía trái thuộc âm, nữ thuộc âm nên có sự 

liên hệ với phía phải thuộc tính dương. Ngoài ra, tiếng Việt tôn phải (dương) nên nam 

giới có sự liên hệ với phía trái (âm), ti trái (âm) nên nữ giới có sự liên hệ với phía 

phải (dương). Quan niệm này đã đi sâu vào đời sống văn hóa tâm linh tiếng Việt.  Để 

chỉ tình trạng kinh tế, tiếng Việt lại sử dụng hình ảnh “tay không”. [76, tr. 81] 

e. Sự tương đồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN 

đến miền đích xúc giác 

1. ÁNH MẮT LÀ SỰ SỜ MÓ 

 (268)见凡人不睁眼。(Nhìn người trần không trợn mắt= Ánh mắt nịnh bợ, 

không để ý đến người khác). (TN) (CT) 

(269)  Con dao vàng rọc lá trầu vàng/ Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa. (CD) (CT) 

f. Sự tương đồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN 

đến miền đích thời gian 
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1. THỜI GIAN >< BPCTN 

(270)  眼睛一眨，老母鸡变鸭。(Mắt vừa chớp thì gà mẹ biến thành vịt= 

Biến hóa quá nhanh). (TN) (CT) 

(271) Đời người chỉ có một gang tay, ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang. (TN) (CT) 

g. Sự tương đồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN 

đến miền đích đồ vật 

1. ĐỒ VẬT >< BPCTN 

(272)富人妻，墙上皮，掉了一层再和泥；穷人妻，心肝肺，一时一刻

不能离。(Vợ người giàu là da trên tường, rơi một lớp thì có thể quét lại; vợ người 

nghèo là tim gan phổi, lúc nào cũng không thể rời xa=  Đàn ông có tiền thường không có 

tình cảm sâu sắc với vợ, có thể tùy ý bỏ vợ; người đàn ông nghèo thì xem vợ quan trọng 

như mạng của mình). (TN) (CT) 

 (273)  Con mắt là ngọc. (TN) (CT) 

Ngoài ra, tiếng Hán và tiếng Việt là hai ngôn ngữ cùng thuộc loại hình ngôn 

ngữ đơn lập, nên thường xuất hiện nhiều trật tự từ và hư từ. Trong đó, trật tự từ là 

quan trong hơn cả. Tục ngữ, ca dao cuả cả hai dân tộc đều lợi dụng đặc điểm ngôn 

ngữ này trong việc cấu tạo nên tục ngữ, ca dao để chúng thêm phần đặc sắc hơn [64, 

tr. 152]. Do đó, để tạo nên các loại ADYN và HDYN từ ngữ chỉ BPCTN, người  

Hán và người Việt thường kết hợp giao hoán giữa một danh từ chỉ BPCTN và một 

động từ hoặc danh từ về mặt ngữ nghĩa – ngữ dụng. Ví dụ: 眼里出 (trong mắt xuất 

hiện), 肠子嫩 (ruột non), 面软 (mặt mềm), 歪嘴 (lệch miệng-> miệng lệch) v.v. 

trong tiếng Hán; “tay ngắn”, “miệng nói”, “tay đàn”, “no bụng”, “đói con mắt” 

v.v. trong tiếng Việt. Trật tự các cụm từ chính phụ của tiếng Hán khác với tiếng 

Việt. Chẳng hạn: trong hai cụm từ 黑脸, 笑脸, từ ngữ chính đứng sau là 脸(mặt), từ 

ngữ phụ đứng trước là 黑(đen) hoặc 笑 (cười). Trong khi đó, ở cụm từ chính phụ 

của tiếng Việt, từ ngữ chính đứng trước, từ ngữ phụ đứng sau. Do đó, tiếng Việt sẽ 

dịch hai cụm từ trên là “mặt đen”, “mặt cười”. Một đặc điểm ngôn ngữ đặc biệt 

khác trong tiếng Hán đó là hiện tượng cùng một chữ hán nhưng có cách đọc khác 

nhau. Ví dụ chữ “长” (zhǎng) trong câu: (274)只长前心，不长后心。(Chỉ phát 
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triển tim trước, không phát triển tim sau= Người trong lòng chỉ có tiền, không tử tế) 

và “长” (cháng) trong câ: (275) 一条腿长、一条腿短。(Một cái đùi dài, một cái 

đùi ngắn = Phát triển không cân bằng). Đây là điểm nổi bật chỉ có trong tiếng Hán, 

không có trong tiếng Việt. Hoặc hiện tượng hài âm (âm đọc gần giống hoạc giống 

nhau). Ví dụ âm “qián” của chữ “前” (tiền/ phía trước) trong câu tục ngữ 只长前

心，不长后心。(Chỉ phát triển tim trước, không phát triển tim sau = Người trong 

lòng chỉ có tiền, không tử tế) có âm đọc giống với chữ 钱 “qián” (tiền/ tiền tệ) nên 

người Hán đã dùng “前” (tiền/ phía trước) để chỉ người ham 钱 “qián” (tiền/ tiền tệ). 

           Như vậy, kết quả khảo sát nguồn ngữ liệu đã cho thấy người Hán và người 

Việt thích sử dụng những hình ảnh thực tế trong thế giới khách quan và các bộ phận 

mà có thể trực tiếp nhìn thấy bằng mắt thường để tạo nên ADYN.  

4.2.2. Những điểm dị biệt của ADYN BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và 

tiếng Việt 

4.2.2.1. Điểm dị biệt trong sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính BPCTN điển dạng 

trong hai miền ý niệm nguồn và đích của ADYN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và 

tiếng Việt 

Bên cạnh sự tương đồng, trong sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính 

BPCTN điển dạng trong hai miền ý niệm nguồn và đích trong tục ngữ, ca dao tiếng 

Hán và tiếng Việt cũng tồn tại những điểm dị biệt. Đó là những điểm dị biệt thuộc 

về miền ý niệm từ ngữ chỉ BPCTN tham gia cấu tạo nên ADYN và các miền đích 

trong hai ngôn ngữ, cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Số lượng và tỉ lệ của danh từ chỉ BPCTN tham gia vào việc cấu tạo nên 

ADYN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt. 

 

Stt 

Miền ý niệm 

từ ngữ chỉ 

BPCTN 

Tiếng Hán Tiếng  Việt 

Tục ngữ Ca dao Tục ngữ Ca dao 

1 Tim 
20 

(12.5 %) 

8 

(38.1 %) 

 

* 

 

* 

2 Tay 
41 

(25.5%) 

6 

(28.6 %) 

22 

(30.3 %) 

14 

(25.5 %) 
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3 Mặt 
24 

(15 %) 

1 

(4.8) 

11 

(15.2 %) 

3 

(5.5 %) 

4 Bụng 
17 

(10.6 %) 

2 

(9.5%) 

1 

(1.4 %) 

3 

(5.5 %) 

5 Mắt 
13 

(8.2 %) 

 

* 

2 

(2.7 %) 

6 

(10.9 %) 

6 Miệng 
14 

(7.6 %) * 

4 

(5.7 %) 

1 

(1.8 %) 

7 Chân 
7 

(4.5 %) * 

1 

(1.4 %) * 

 

8 
Da 

4 

(2.6%) 

1 

(4.8 %) 

3 

(4.2 %) 

3 

(5.5 %) 

9 Đầu 
3 

(2 %) * 

1 

(1.4 %) 

1 

(1.8 %) 

10 Xương 
2 

(1.5 %) * 

4 

(5.7 %) 

1 

(1.8 %) 

11 Ruột 
2 

(1.0 %) * 

1 

(1.4 %) 

 

* 

12 Thịt 
4 

(2.6 %) 

1 

(4.8 %) 

2 

(2.7 %) 

 

* 

13 Dạ 
* * 

4 

(5.7 %) 

5 

(9.1 %) 

14 Gan 
1 

(0.8 %) 

2 

(9.5%) 

1 

(1.4 %) 

 

* 

15 Họng 
1 

(0.8 %) * 

 

* 

 

* 

16 Lưng 
 

* * 

3 

(4.2 %) 

2 

(3.6 %) 

17 Mạch máu 
* 

 * 

1 

(1.4 %) 

1 

(1.8 %) 

18 Mông 
1 

(0.8 %) * 

 

* * 

19 Mũi 
4 

(2.6 %) * 

 

* 

1 

(1.8 %) 

20 Răng 
1 

(0.8 %) * 

1 

(1.4 %) 

 

* 
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21 Phổi 
1 

(0.8 %) * 

 

* 

 

* 

 

22 
Mật 

1 

(0.8 %) * 

 

* 

 

* 

23 Lòng 
 

* * 

5 

(6.8 %) 

12 

(21.8) 

24 Tâm 
 

* * 

1 

(1.4 %) 

 

* 

25 Cổ 
 

* * 

1 

(1.4 %) 

1 

(1.8 %) 

26 Thân 
 

* 1 

1 

(1.4 %) 

 

* 

 

27 
Cằm 

 

* * 

1 

(1.4 %) 

 

* 

28 Râu 
 

* * 

1 

(1.4 %) 

 

* 

29 Tai 
 

* * 

 

* 

1 

(1.8 %) 

Tổng cộng 162 (100%) 21 (100%) 73 (100 %) 55 (100%) 
 

Dấu “*” biểu thị không có trong tục ngữ và ca dao tiếng Hán và tiếng Việt. 

Nhìn vào bảng 4.1, chúng tôi thấy rằng các từ ngữ chỉ BPCTN thuộc miền 

nguồn trong tiếng Hán và tiếng Việt là tương đối giống nhau. Tuy nhiên, giữa chúng 

lại có sự dị biệt về tỉ lệ xuất hiện. Miền ý niệm “tim” có tỉ lệ xuất hiện cao nhất 

trong tục ngữ và ca dao tiếng Hán (12.5 % trong tục ngữ và 38.1 % trong ca dao). 

Trong khi đó, chúng tôi lại không thấy sự xuất hiện của từ ngữ “tim”  trong tục ngữ 

và ca dao tiếng Việt. Từ ngữ xuất hiện nhiều nhất trong tục ngữ và ca dao tiếng Việt 

là từ ngữ “tay” (30.3 % trong tục ngữ và  25.5 trong ca dao %).  Các từ ngữ không 

tham gia vào việc cấu tạo nên ADYN trong tục ngữ và ca dao tiếng Hán là lòng, 

tâm, cổ, thân, cằm, râu, tai. Tương tự, các từ ngữ không tham gia vào việc cấu tạo 

nên ADYN trong tục ngữ và ca dao tiếng Việt là trán, phổi mật. Ngoài ra, còn có 

một số từ ngữ chỉ tham gia cấu tạo nên ADYN hoặc trong tục ngữ, hoặc trong ca 

dao của hai ngôn ngữ. 



123 

Bên cạnh sự dị biệt về các từ ngữ tham gia cấu tạo nên ẩn dụ, số lượng và tỉ 

lệ của các miền đích của ADYN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt 

cũng có sự dị biệt. Chúng tôi lập bảng so sánh số lượng và tỉ lệ của các miền đích 

của ADYN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt như sau:  

Bảng 4.2. Số lượng và tỉ lệ của các miền đích của ADYN trong tục ngữ,  

ca dao tiếng Hán và tiếng Việt 

Stt Miền ý niệm đích 
Tiếng Hán Tiếng  Việt 

Tục ngữ Ca dao Tục ngữ Ca dao 

1 Không gian 
45 

(43.2 %) 

10 

(83.4 %) 

19 

(31.7 %) 

27 

(54 %) 

2 Danh dự 
21 

(20.1 %) 

* 7 

(11.6) 

4 

(8 %) 

3 Quyền lực 
13 

(12.5 %) 

* 5 

(8.3 %) 

* 

4 Sự việc 
11 

(10.6 %) 

* 12 

(20 %) 

3 

(6 %) 

5 Kinh tế 
5 

(4.8 %) 

1 

(8.3 %) 

12 

(20 %) 

3 

(6 %) 

6 Xúc giác 
3 

(2.9%) * 

 

* 

4 

(8 %) 

7 Thời gian 
3 

(2.9 %) * 

7 

(10.9 %) 

3 

(6 %) 

8 Đồ vật 
1 

(1 %) 

* 3 

(5 %) 

1 

(2 %) 

9 Cuộc sống 
1 

(0.8 %) * 

 

* 

* 

10 
Hiện tượng tự 

nhiên 

1 

(0.8 %) * 

 

* 

* 

11 Chất liệu 
 

* 

1 

(8.3 %) 

1 

(1.7 %) 

5 

(10 %) 

12 Đồ ăn 
 

* * 

        1 

(1.7 % ) 

 

* 

Tổng cộng 104 (100%) 12 (100%) 60 (100 %) 50 (100 %) 

Dấu “*” biểu thị không có trong tục ngữ và ca dao tiếng Hán và tiếng Việt. 
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 Bảng so sánh trên đã cho ta thấy miền nguồn trong hai ngôn ngữ đã ánh xạ 

sang các miền đích về cơ bản là giống nhau. Trong đó, miền đích không gian trong 

cả hai ngôn ngữ chiếm tỉ lệ cao nhất (43.2 % và  83.4 % trong tục ngữ và ca dao 

tiếng Hán; 31.7 % và 54 % trong tục ngữ và cao dao tiếng Việt ). Tuy nhiên, vẫn có 

một số miền chỉ xuất hiện trong ngôn ngữ này, nhưng lại không xuất hiện trong 

ngôn ngữ kia, chẳng hạn như miền chỉ “đồ ăn” không xuất hiện trong tục ngữ và 

cao dao tiếng Hán mà chỉ xuất hiện trong tục ngữ tiếng Việt. Sự dị biệt này còn thể 

hiện rõ ràng hơn khi chúng ta so sánh sự dị biệt trong cơ chế thiết lập mô hình tri 

nhận ADYN trong hai ngôn ngữ. 

4.2.2.2. Sự dị biệt trong cơ chế thiết lập mô hình tri nhận ADYN trong tục ngữ, ca 

dao tiếng Hán và tiếng Việt 

a. Sự dị biệt trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN đến 

miền đích không gian 

Bên cạnh nét tương đồng trong Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ 

BPCTN sang miền đích không gian của hai ngôn ngữ như đã trình bày ở trên, người 

Hán còn có cách tri nhận đặc biệt về “心 (tim)” mà tiếng Việt không có. Người Hán 

cho rằng, “tim” là nơi trú ngụ của cảm xúc, tinh thần nên đã tạo ra các mô hình ánh 

xạ kiểu VẬT CHỨA ĐỰNG CẢM XÚC LÀ TIM, ví dụ: (276) 恼在心里，喜在面

上。(Phiền toái trong tim, vui trên mặt= Trong lòng tức giận nhưng không thể hiện 

ra mặt) (TN) (vật chứa); hay BỘ PHẬN ĐỊNH VỊ CHO CẢM XÚC LÀ TIM, ví dụ: 

(277) 火从心头起，恨从肋间生。(Phẫn nộ bắt nguồn từ đầu tim (trong tim), hận 

thù sinh ra từ giữa sườn= Phẫn nộ hận thù). Trong khi đó, yếu tố tương đương với 

“心 (tim)” được người Việt  sử dụng  trong ADYN loại này là “lòng” và “dạ”. 

Người Hán đã có cách tri nhận thú vị về “眼睛 / 眼 / 目 (mắt)”, đó là  VẬT 

CHỨA LÀ MẮT, ví dụ: (278)  情人眼里出西施。(Trong mắt người tình xuất hiện 

Tây Thi = Người rất mực yêu thương của bản thân lúc nào cũng đẹp) (TN) (vật 

chứa). Người Hán quan niệm “mắt” là cửa sổ để nhìn ra thế giới bên ngoài, ví dụ: 

(279) 眼睛是灵魂的窗户。(Mắt là cửa sổ của linh hồn = Ánh mắt của một người 

thể hiện diện mạo tinh thần của người đó). Người Hán  dùng “目”, “眼” và “眼睛” 

để biểu thị “mắt” . Tuy nhiên ý nghĩa của chúng lại có diễn biến rất phức tạp. Vào 
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thời tiên Tần, để biểu thị “mắt” của con người, người Hán dùng “目”, ví dụ: “mục, 

nhân nhãn”, còn “眼” thì không chỉ biểu thị tròng mắt của con người mà còn biểu 

thị tròng mắt của con vật. Vào thời Tây Hán và Đông Hán, để biểu thị mắt thì người 

người Hán dùng cả “目”(mục) và “眼”(nhãn), biểu thị tròng mắt dùng “睛” (tinh), 

“眼睛” (nhãn tinh), “目睛” (mục tinh). Vào Ngụy Phổ Nam Bắc Triều Tùy và 

Đường Ngũ thì “眼”(nhãn) được sử dụng phổ biến và thay thế cho “目” (mục), biểu 

thị tròng mắt chỉ còn lại “眼睛” (nhãn tinh) và “目睛” (mục tinh). Đến thời Tống 

Kim Nguyên và Minh Thanh trở về sau toàn dùng “眼睛”(nhãn tinh) để biểu thị mắt 

và “眼珠”(nhãn chu) để biểu thị tròng mắt [80, tr. 414- 421]. Trong khi đó, để biểu 

đạt ADYN tương đương, người Việt lại sử dụng thành ngữ “Con mắt là cửa sổ của 

tâm hồn” [8, tr. 137] chứ không phải là tục ngữ. Chúng tôi không tìm thấy tục ngữ 

nào tương đương trong ngữ liệu nghiên cứu của chúng tôi. Như vậy, chúng ta thấy 

rằng, từ việc xem “mắt” là bộ phận dùng để nhìn ra thế giới bên ngoài, người Hán 

đã tri nhận mắt là không gian chứa đựng thế giới tình cảm.    

b. Sự dị biệt trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN đến 

miền đích chỉ danh dự con người 

  “头 / 首 (Đầu)” là bộ phận nằm ở vị trí cao nhất trong cơ thể người, do đó 

người Hán dùng các từ “头” (đầu), “首” (thủ) để biểu đạt phần đầu. “Đầu” còn là 

một trong những bộ phận quan trọng của cơ thể người. Không có “đầu” cũng chính 

là không có sinh mạng.  Trong văn hóa của dân tộc Hán, mũ trên đầu như thế nào thì 

sẽ thể hiện thân phận và địa vị như thế ấy, là một hiện tượng biểu trưng cho sự vinh 

danh. Do đó, ngoài ADYN tương đồng DANH DỰ LÀ MẶT trong tiếng Hán và 

tiếng Việt  ra, người Hán còn có ADYN DANH DỰ LÀ ĐẦU, ví dụ: (280) 把屎盆

子往自己头上扣。(Úp chậu phân lên đầu mình = Tự hủy danh tiếng của bản thân) 

(TN) (CT). Trong khi đó, chúng tôi lại không tìm thấy mô hình tri nhận ADYN 

DANH DỰ LÀ ĐẦU trong nguồn ngữ liệu mà chúng tôi sử dụng để nghiên cứu. 

c. Sự dị biệt trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN đến 

miền đích  quyền lực 

Ngoài từ “tay” được người Hán và người Việt sử dụng để tạo nên mô hình 

ánh xạ ADYN chung là: QUYỀN LỰC >< TAY ra, hai ngôn ngữ còn sử dụng các 
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yếu tố khác như: “屁股 (mông)” trong tiếng Hán, ví dụ: (281) 拿大屁股压人。

(Lấy mông to đè người = Dùng quyền lực để áp đảo người khác), và “thịt” trong 

tiếng Việt, ví dụ: (282) Lấy thịt đè người.  

d. Sự dị biệt trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN đến 

miền đích kinh tế 

Cả người Hán và người Việt đều sử dụng “手 (tay)” để biểu đạt mô hình ánh 

xạ ADYN TÌNH TRẠNG KINH TẾ >< TAY. Tuy nhiên, người Hán lại chú ý vào 

chức năng hoạt động của “tay” theo hai hướng đối lập hơn là chú ý đến trạng thái 

của “tay” như trong tiếng Việt. Trong tục ngữ tiếng Hán có các câu như: (283) 左

手花了右手来。(Tay trái tiêu, tay phải đến = Tiền dễ kiếm, dễ tiêu), (284) 左手进

来，右手出去。(Tay trái vào, tay phải ra = Tiền tiêu nhanh, mau hết tiền), (285)东

手来西手去。(Tay Đông đến, tay Tây đi = Tiền tiêu rất nhanh, không thừa đồng 

nào). Tục ngữ tiếng Việt có các câu tục ngữ như: (286) Tay không chẳng thèm nhờ 

vợ; (287) Tay không nói chẳng nên điều; (288) Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.  

Ngoài ra, người Việt còn dùng yếu tố “bụng” để biểu đạt cho ADYN loại 

này, ví dụ: (289) “Bụng lép vì đình, bụng phình vì chùa.”, nhưng trong ngữ liệu 

tiếng Hán mà chúng tôi sử dụng để nghiên cứu lại không có. Sự khác biệt này có thể 

lý giải dựa trên đặc trưng văn hóa của hai quốc gia. Cả hai đất nước đều thuộc nền 

văn hóa nông nghiệp. Tuy nhiên, nếu như người Hán làm nông nghiệp trồng lúa khô, 

thì người Việt lại làm nông nghiệp trồng lúa nước. Lúa khô rất dễ làm nên đơn vị 

lao động duy nhất là “gia đình”, trong khi đó, đơn vị lao động trong làm lúa nước 

là “làng xã”. Do đó, người Việt đã rất coi trọng “làng xã”. Người Việt cũng 

thường nói: “Phép vua thua lệ làng.” Làng xã tổ chức cúng bái hay bất kỳ một hoạt 

động nào, người trong làng đó cũng phải đóng góp sức lực, của cải.  

đ. Sự dị biệt trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN đến 

miền đích thời gian 

Cả hai ngôn ngữ đều có sự phân biệt trong việc lựa chọn các từ ngữ chỉ 

BPCTN trong việc tạo nên ADYN miền thời gian. Ngoài việc dùng các hình ảnh 

như: “mắt vừa chớp”, “trong chớp mắt” để ánh xạ đến miền chỉ thời gian ra, người 

Hán còn dùng hình ảnh trong phật giáo là “mới cạo đầu” để biểu thị một thời gian 

rất nhanh, ví dụ: (290) 和尚刚剃头，就有了道行。(Hòa thượng mới cạo đầu thì 
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liền có đạo hạnh = Người trong chốc lát đã có bản lĩnh, hoặc đột nhiên biến tốt). 

Trong khi đó, người Việt lại ví cuộc đời của con người chỉ ngắn như “một gang 

tay”, nên chúng ta nên tranh thủ thời gian, đừng để thời gian trôi qua vô ích. 

d. Sự dị biệt trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn là từ ngữ chỉ BPCTN đến 

miền đích chất liệu 

Sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích chất liệu cũng 

có sự dị biệt trong trong tư duy của hai dân tộc. Trong khi người Hán xem CHẤT LỎNG 

TRONG BÀU CHỨA ><TIM, ví dụ: (291) 新做围屋团团圆，围屋肚里种香圆，香

圆大哩我爱摘，心肝大哩我爱连。(Nhà mới xây xung quanh thật là ấm cúng. Trong 

nhà trồng phật thủ, phật thủ nhiều, tôi thích hái, tim gan đầy / yêu nhiều tôi lại thích gắn bó) 

(CD) (CT), thì người Việt lại xem CHẤT LỎNG TRONG BÀU CHỨA >< LÒNG, ví dụ: 

(292) Biển cạn, lòng không cạn/ Núi lở, non mòn, nghĩa bạn còn đây/ Dù trong nước đọng 

bùn lầy/ Nhị vàng bông trắng vẫn đầy hương thơm (CD) (CT). 

Ngoài ra, có những ADYN chỉ xuất hiện trong Tiếng Hán nhưng lại không 

có trong tiếng Việt, đó là sự ánh xạ từ miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang 

miền đích chỉ hiện tượng tự nhiên (HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN >< BPCTN), ví dụ: 

(293) 春冻骨头，秋冻肉。(Mùa Xuân lạnh xương, mùa Thu lạnh thịt = Mùa Xuân 

lạnh hại người, mùa Thu lạnh một chút chẳng sao). Ngược lại, có những ADYN chỉ 

xuất hiện trong tiếng Việt nhưng lại không có trong tiếng Hán, đó là Sự ánh xạ từ 

miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN sang miền đích chỉ đồ ăn, ví dụ:  (294) Ăn thịt 

thì thối, ăn đầu gối thì trơ (TN) (CT). 

4.3. Những điểm tương đồng và dị biệt của HDYN BPCTN trong tục ngữ, ca 

dao tiếng Hán và tiếng Việt 

4.3.1. Những điểm tương đồng của HDYN BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng 

Hán và tiếng Việt 

4.3.1.1. Điểm tương đồng trong sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính BPCTN điển 

dạng trong hai miền ý niệm nguồn và đích của HDYN trong tục ngữ, ca dao tiếng 

Hán và tiếng Việt 

           Miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN trong tiếng Hán và tiếng Việt đều ánh 

xạ sang các miền đích trong khung con người như: tâm lí, tinh thần, tình cảm, xã hội, 

sinh học, hành động, kỹ năng, lời nói. Trong đó, miền nguồn là các từ ngữ chỉ 
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BPCTN ánh xạ sang miền đích con người tâm lí, tinh thần, tình cảm chiếm tỉ lệ cao 

nhất, cụ thể là: 618 đơn vị, chiếm tỉ lệ 79.5 % trong tục ngữ tiếng Hán; 49 đơn vị, 

chiếm tỉ lệ 84.5 % trong ca dao tiếng Hán; 173 đơn vị chiếm tỉ lệ 58.8 % trong tục 

ngữ tiếng Việt; 189 đơn vị, chiếm tỉ lệ 76.3 % trong ca dao tiếng Việt.  

4.3.1.2. Sự tương đồng trong cơ chế thiết lập mô hình tri nhận HDYN "BPCTN" 

trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt 

 Khác với cơ chế tri nhận ADYN, cơ chế tri nhận HDYN được sử dụng nhiều 

hơn trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán (836 / 952 đơn vị) và tiếng Việt (542/ 652 đơn vị.  

Chúng tôi nêu lên một mô hình ánh xạ HDYN "BPCTN" tương đồng xuất 

hiện trong cả hai ngôn ngữ như sau: 

A. HDYN giữa bộ phận và toàn thể 

1. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI VÀ ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH 

(295) 张开喉咙见心肺。(Mở cổ họng là nhìn thấy tim phổi = (Người thẳng 

thắn). (TN) (PT&ĐT) 

(296) 宰相肚子能行船。(Bụng tể tướng có thể chống được thuyền = Người 

khoan dung, độ lượng). (TN) (PT&ĐT) 

2. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI  TÂM LÍ, TÌNH CẢM, TINH THẦN 

a. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI TÂM LÍ 

(297) 把心都快提到嗓子眼儿上了。(Đem tim nâng nhanh đến trên mắt 

họng (cổ họng) rồi = Nơm nớp lo âu, rất sợ hãi). (TN) (PT&ĐT) 

(298) Mất miếng ăn, lộn gan lên đầu. (TN) (PT&ĐT) 

(299) 心肝跌进肚里头。(Tim gan ngả vào bên trong bụng = Yên tâm, thoải 

mái. (TN) (PT&ĐT) 

(300) Nhiều no lòng, ít mát ruột (TN) (PT&ĐT). 

b.  HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI TINH THẦN 

(301) 一个孩子胆小，两个孩子胆大，三个孩子什么都不怕。(Một đứa 

trẻ mật nhỏ, hai đứa trẻ mật lớn, ba đứa trẻ thì cái gì cũng không sợ = Một đứa trẻ 

thì sợ, nhiều đứa trẻ thì gì cũng dám làm). (TN) (PT&ĐT) 

(302)  Có chí có gan gian nan vượt tuốt. (TN) (PT&ĐT) 
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(303) 胆小不得将军做。(Người mật nhỏ không có được chức tướng quân 

để làm = Người hèn nhát không làm được tướng quân). (TN) (PT&ĐT) 

 (304) Cả sóng ngã tay chèo. (TN) (PT&ĐT) 

b.1. HDYN "BPCTN" >< SUY NGHĨ CỦA CON NGƯỜI 

(305)  心上有七十二个窟窿眼儿。(Trên tim có bảy mươi hai lỗ nhỏ = 

Người nhiều suy nghĩ). (TN) (PT&ĐT) 

(306)   Bàn tay không che nổi mặt trời. 

b.2. HDYN "BPCTN" >< TRÍ TUỆ CỦA CON NGƯỜI 

(307)  死心瞎肺半个肝。(Tim chết, phổi mù quáng, gan nửa miếng = 

Người không sáng dạ, thiếu suy nghĩ). (TN) (PT&ĐT) 

(308)  Bụng đói thì tai điếc. 

c. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI TÌNH CẢM 

(309) 黄连树根盘根，穷苦人心连心。(Rễ cây Hoàng Liên là rễ chùm, 

người nghèo khổ tim liên tim= Quan hệ tình cảm thân thiết của người nghèo, cùng 

một lòng). (TN) (PT&ĐT) 

(310) Tay phân tay sao nỡ, ruột cắt ruột sao đành.  (TN)(PT&YT) 

3. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI XÃ HỘI 

(311)  赤脚的撵兔、穿鞋的吃肉。(Người đi chân không đuổi bắt thỏ, người 

mang giày ăn thịt thỏ= Người nghèo lao động, người giàu hưởng lợi). (TN) (PT&ĐT) 

(312) Nhìn đến anh lụy nhỏ hai hàng/ Chừng nào đá nọ thành vàng sẽ hay/ Sợ 

anh ham chân dép chân giày/ Thấy em nghèo khổ mỗi ngày mỗi xa). (TN) (PT&ĐT) 

Miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN đã ánh xạ sang miền đích chỉ con người 

xã hội. Trong đó, cả người Hán và tiếng Việt đều sử dụng hình ảnh “打赤脚(đi chân 

không)” và “穿鞋 (mang giày)”  để chỉ người nghèo và người giàu. Chân ở đây chính 

là bàn chân, là điểm tựa của thân thể trong khi đi, là một trong những bộ phận hấp dẫn 

của cơ thể sau cặp mắt, mái tóc, thân hình và mông [81, tr. 54]. Bàn chân rất quan trọng 

đối với cơ thể con người. Nó vừa là biểu tượng của tâm hồn, vừa là biểu tượng thể hiện 

giá trị của cuộc sống con người. Bàn chân không mang giày tức là người đó có cuộc 

sống khó khăn, không có tài sản gì. Bàn chân mang giày / dép tức là người đó có cuộc 
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sống sung túc, đầy đủ. Cách tri nhận về đôi chân trần tiếng Hán và tiếng Việt khác với 

phương Tây. Phương Tây cho rằng những ai để chân trần có nghĩa là thể hiện sức 

mạnh và tính đàn ông của họ. Ngoài ra, đối với người Hán, bàn chân và đôi hài của 

người phụ nữ được xem là vật thờ của tình yêu. Đây là lý do tại sao người Hán lại có 

tục bó chân cho phụ nữ. Người phụ nữ có chân nhỏ là người phụ nữ đẹp và gợi cảm.  

4. HDYN "BPCTN" >< CON NGƯỜI SINH HỌC 

(313)  嘴上无毛，办事不牢。(Trên miệng không có lông, làm việc không 

chắc chắn = Người trẻ tuổi làm việc không đáng tin). (TN) (PT&ĐT) 

(314) Khôn mở mắt đã khôn, dại bạc đầu còn dại.  (TN) (PT&ĐT) 

           (315) 恩爱夫妻不到头。(Vợ chồng yêu thương nhau không đến đầu = Vợ 

chồng yêu thương nhau nhưng không sống với nhau đến già). (TN) (PT&ĐT) 

(316) Xanh đầu con nhà bác, bạc đầu con nhà chú. (TN) (PT&YT) 

(317) 小脚，爱吃糖，没有钱买，抱着小脚哭一场。(Chân nhỏ/ cô gái chân 

nhỏ, thích ăn kẹo, không có tiền mua, ôm cái chân nhỏ khóc một trận (CD) (PT&ĐT) 

(318) Đừng tham da trắng tóc dài, đến khi nhỡ bữa chẳng mài mà ăn  

(CD)(PT&ĐT). 

B. HDYN giữa các bộ phận khác nhau trong một chỉnh thể 

1. HDYN "BPCTN" >< HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI 

(319)  Đo chân đóng giày (TN) (HV). 

(320)  脚底板抹油。(Bôi dầu dưới bàn chân =Lặng lẽ chuồn đi, chạy trốn). 

(TN) (HV) 

(321)  Cầm đuốc soi chân người. (TN) (HV) 

2. HDYN "BPCTN" >< LỜI NÓI CỦA CON NGƯỜI 

(322) 房倒压不杀人，舌头倒压杀人。(Nhà đổ đè không chết người, lưỡi 

đổ đè chết người= Lời nói sắc nhọn, hại người). (TN) (NQ) 

(323)  Sa chân chết đuối, sảy miệng chết oan. (TN) (PT&ĐT) 

3. HDYN "BPCTN" >< KỸ NĂNG CỦA CON NGƯỜI 

(324)叫人不蚀本儿，不过舌头打个滚。 (Kêu người ta không lỗ vốn, 

chẳng qua là cái lưỡi lộn một vòng = Miệng ngọt, sẽ không xui xẻo). (TN) (HV) 
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(325) Mát tay, hay thuốc. (TN) (PT&YT) 

Như vậy, sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính BPCTN điển dạng trong hai 

miền ý niệm nguồn và đích của ADYN, cơ chế thiết lập mô hình ADYN trong tục ngữ, 

ca dao tiếng Hán và tiếng Việt đều giống nhau. Chúng ta có thể lí giải điểm giống nhau 

này trong hai ngôn ngữ dựa trên cấu trúc sinh lí của con người. Chúng ta biết rằng, con 

người nói chung đều có cấu trúc sinh lí giống nhau. Cấu trúc sinh lí giống nhau này đã 

quyết định đến kinh nghiệm sinh lí giống nhau của con người. Kinh nghiệm sinh lí 

giống nhau đã dẫn đến việc người Hán và tiếng Việt có cách tri nhận giống nhau. 

4.3.2. Những điểm dị biệt của HDYN BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và 

tiếng Việt 

4.3.2.1. Điểm dị biệt trong sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính BPCTN điển dạng trong 

hai miền ý niệm nguồn và đích của HDYN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt 

Bên cạnh sự tương đồng, sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính BPCTN điển 

dạng trong hai miền ý niệm nguồn và đích trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng 

Việt cũng có sự dị biệt về miền ý niệm từ ngữ chỉ BPCTN tham gia cấu tạo nên 

HDYN và các miền đích trong hai ngôn ngữ, cụ thể như sau: 

Bảng 4.3. Số lượng và tỉ lệ của danh từ chỉ BPCTN tham gia vào việc cấu tạo nên 

HDYN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt. 

Stt Danh từ chỉ 

BPCTN 

Tiếng Hán Tiếng  Việt 

Tục ngữ Ca dao Tục ngữ Ca dao 

1 Tim 
376 

(35.2 %) 

16 

(26.2 %) * 

2 

(0.6 %) 

2 Miệng 
86 

(8 %) 

1 

(1.6) 

61 

(12.6 %) 

12 

(3.8 %) 

3 Mắt 
71 

(6.6 %) 

3 

(4.9 %) 

34 

(7 %) 

8 

(2.5 %) 

4 Chân 
62 

(8.4 %) 

4 

(6.6 %) 

23 

(4.7 %) 

20 

(6.3 %) 

5 Tay 
4.5 

(5.7 %) 
* 

61 

(12.6 %) 

33 

(10.4 %) 
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6 Mặt 
57 

(5.2 %) 

2 

(3.3 %) 

51 

(10.6 %) 

7 

(2.2 %) 

7 Bụng 
65 

(6 %) 

3 

(4.9 %) 

30 

(6.2 %) 

5 

(1.6 %) 

8 Đầu 
33 

(2.9 %) 

1 

(1.6) 

20 

(4.2 %) 

11 

(3.5 %) 

9 Lưỡi 
27 

(2.4 %) 
* 

5 

(1.1 %) * 

10 Mật 
57 

(5.2 %) 

2 

(3.3 %) 
* 

* 

11 Tai 
21 

(1.9 %) 
* 

8 

(1.7 %) * 

12 Mũi 
14 

(1.2 %) 
* 

2 

(0.4 %) 

2 

(0.6 %) 

13 Xương 
12 

(1 %) 

3 

(4.9 %) 

3 

(0.6 %) 10 (3.2 %) 

14 Ruột 
16 

(1.5 %) 

8 

(13.1 %) 

14 

(2.9 %) 

19 

(6.0 %) 

15 Gan 
10 

(0.9 %) 

11 

(18 %) 

17 

(3.5 %) 

3 

(0.9 %) 

16 Não 
6 

(0.5 %) 
* * 

* 

17 Máu 
6 

(0.5 %) 
* 

13 

(2.7 %) 

6 

(1.9 %) 

18 Răng 
11 

(1.1 %) 

1 

(1.6) 

12 

(2.5 %) 

6 

(1.9 %) 

19 Cổ 
7 

(0.6 %) * 

5 

(1 %) * 

20 Thịt 
15 

(1.4 %) 

2 

(3.3 %) 

6 

(1.2 %) 

5 

(1.6 %) 
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21 Da 
20 

(1.9 %) 

3 

(4.9 %) 

17 

(3.4 %) 

5 

(1.6 %) 

22 Ngực 
5 

(0.4 %) 
* * 

* 

23 Phổi 
4 

(0.3 %) * * * 

24 Tóc 
2 

(0.1 %) 
* 

3 

(0.6 %) 

6 

(1.9 %) 

25 Vai 
4 

(0.3 %) 
* 

3 

(0.6 %) 

6 

(1.9 %) 

26 Eo 
5 

(0.4 %) 
* * 

* 

27 Gân 
2 

(0.1 %) 
* * 

* 

28 Gáy 
2 

(0.1 %) 
* * 

* 

29 Họng 
3 

(0.2 %) 
* 

1 

(0.2) * 

30 Trán 
4 

(0.3 %) 
* * 

* 

31 Má 
2 

(0.1 %) 
* 

6 

(1.2 %) 

14 

(4.4 %) 

32 Môi 
1 

(0.1 %) 
* 

12 

(2.4 %) 

2 

(0.6 %) 

33 Phế quản 
1 

(0.1 %) 
* * 

* 

34 Tủy 
1 

(0.1 %) 

1 

(1.6) 
* 

* 

35 Lòng * * 
39 

(8 %) 

99 

(31.2 %) 
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36 Dạ * * 
14 

(2.9 %) 

23 

(7.3 %) 

37 Lưng 
4 

(0.3 %) 
* 

8 

(1.6 %) 

6 

(1.9 %) 

38 Cật * * 
4 

(0.8 %) * 

39 Mép * * 
4 

(0.8 %) * 

40 Râu 
3 

(0.2 %) 
* 

4 

(0.8 %) 

2 

(0.6 %) 

41 Trôn * * 
2 

(0.4 %) * 

42 Tâm * * 
2 

(0.4 %) 

1 

(0.3 %) 

43 Hàm * * 
1 

(0.2) * 

44 Lợi * * 
1 

(0.2) * 

45 Cằm * * * 
2 

(0.6 %) 

46 Óc * * * 
1 

(0.3 %) 

Tổng cộng 1065 (100 %) 61 (100 %) 486 (100%) 317 (100%) 

Dấu “*” biểu thị không có trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt 

 Bảng 4.3 đã cho chúng ta thấy rằng, “tim” vẫn là từ ngữ có tần số xuất hiện cao 

nhất trong tất cả các từ ngữ tham gia vào việc tạo nên HDYN trong tục ngữ và ca dao 

tiếng Hán (35.2% trong tục ngữ và  26.2 % trong ca dao). Trong khi đó, từ ngữ có tỉ lệ 

cao nhất trong tiếng Việt lại là từ ngữ “lòng” (8 % trong tục ngữ, 31.2 % trong ca dao). 

Có các từ ngữ không tham gia vào việc tạo nên HDYN trong tục ngữ và ca dao tiếng 

Hán, nhưng lại xuất hiện trong tục ngữ và ca dao tiếng Việt là lòng, dạ, lưng, cật, mép, 

râu, trôn, tâm, hàm, lợi, cằm, óc. Ngược lại, các từ ngữ tham gia vào việc cấu tạo 
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HDYN trong tục ngữ và ca dao tiếng Hán, nhưng lại không xuất hiện trong tục ngữ và 

ca dao tiếng Việt là mật, não, ngực, phổi, eo, gáy, trán, phế quản, tủy. 

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy số lượng và tỉ lệ của các miền đích của 

HDYN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt cũng tồn tại điểm dị biệt. 

Chúng tôi lập bảng số lượng và tỉ lệ của các miền đích của HDYN trong tục ngữ, ca 

dao tiếng Hán và tiếng Việt như sau: 

Bảng 4.4. Số lượng và tỉ lệ của các miền đích của HDYN trong tục ngữ,  

ca dao tiếng Hán và tiếng Việt 

Stt Miền ý niệm 

đích 

Tiếng Hán Tiếng  Việt 

Tục ngữ Ca dao Tục ngữ Ca dao 

1 tâm lí, tinh 

thần, tình cảm 

618 

(79.5 %) 

49 

(84.5 %) 

173 

(58.8 %) 

189 

(76.3 %) 

4 xã hội 26 

(3.4 %) 

1 

(1.7 %) 

25 

(8.5 %) 

6 

(2.4 %) 

5 sinh học 23 

(2.9 %) 

6 

(10.4 %) 

23 

(7.8 %) 

38 

(15.3 %) 

6 tâm linh 3 

(3 %) 

1 

(1.7 %) 

2 

(0.7 %) 

* 

7 hành vi 78 

(10.1 %) 

1 

(1.7 %) 

29 

(9.9 %) 

13 

(5.2 %) 

8 kỹ năng 15 

(1.9 %) 

* 31 

(10.5 %) 

* 

9 lời nói 15 

(1.9 %) 

* 9 

(3.1 %) 

2 

(0.8 %) 

11 cái chết * * 2 

(0.7 %) 

* 

Tổng cộng 778 (100 %) 58 (100 %) 294 (100 %) 298 (100%) 

 

 Dấu “*” biểu thị không có trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt. 

 Bảng so sánh trên đã cho ta thấy miền nguồn trong hai ngôn ngữ đã ánh xạ sang 

các miền đích về cơ bản là giống nhau. Trong đó, miền đích tâm lí, tinh thần, tình cảm 

trong cả hai ngôn ngữ chiếm tỉ lệ cao nhất (79.5 % và  84.5 % trong tục ngữ và ca dao 

tiếng Hán; 58.8 % và 76.3 % trong tục ngữ và cao dao tiếng Việt ). Tuy nhiên, vẫn có 

một số miền chỉ xuất hiện trong ngôn ngữ này, nhưng lại không xuất hiện trong ngôn 
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ngữ kia, chẳng hạn như miền chỉ “cái chết” không xuất hiện trong tục ngữ và cao dao 

tiếng Hán mà chỉ xuất hiện trong tục ngữ và cao dao tiếng Việt; miền chỉ sức khỏe chỉ 

xuất hiện trong tiếng Hán, nhưng không xuất hiện trong tiếng Việt. Sự dị biệt này còn 

thể hiện rõ ràng hơn khi chúng ta so sánh sự dị biệt trong cơ chế thiết lập mô hình tri 

nhận HDYN trong hai ngôn ngữ. 

4.3.2.2. Sự dị biệt trong cơ chế thiết lập mô hình tri nhận HDYN "BPCTN" trong 

tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt 

 A. HDYN giữa bộ phận và toàn thể 

 1. HDYN BPCTN ><CON NGƯỜI VÀ ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH 

Tiếng Việt có câu nói: “Chân mình những lấm mê mê, lại còn cầm đuốc mà rê 

chân người” để chỉ con người với khuyết điểm của họ. Ngược lại, đối với người Hán, 

hình ảnh “đầu trọc” (326)  明人家头秃, 偏来翻帽子 = Biết người ta đầu trọc, lại cứ 

đến giở mũ ra= Cố ý vạch trần điểm yếu của người khác) mới là điểm yếu của họ.  

Ngoài ra, để chỉ một người đàn ông nào đó rất khoan dung độ lượng thì 

người Hán sẽ nói là (327) 将军额上跑得马,宰相肚里好撑船。(Trên trán tướng 

quân ngựa chạy được, trong bụng tể tướng chống thuyền được= Người khoan dung, 

độ lượng), (328) 丞相肚里能撑船。(Trong bụng thừa tướng có thể chống thuyền = 

Người có sự độ lượng, có thể chịu đựng). Chúng tôi không tìm thấy cách tri nhận 

này trong nguồn ngữ liệu tiếng Việt. 

2. HDYN BPCTN ><CON NGƯỜI TÂM LÍ, TINH THẦN, TÌNH CẢM 

Tiếng Hán có mô hình ánh xạ HDYN "BPCTN" >< THÁI ĐỘ TIÊU CỰC 

nhưng  chúng tôi lại không thấy có mô hình này trong ngữ liệu tiếng Việt mà chúng 

tôi sử dụng để nghiên cứu. Để chỉ thái độ không tốt của một người nào đó, người 

Hán thường nói:   

(329)  一会儿白脸，一会儿红脸。(Lúc thì mặt trắng, lúc thì mặt đỏ = Thái 

độ lúc xấu lúc tốt, lúc cứng, lúc mềm (TN) (PT&ĐT). 

Hoặc để thể hiện chính nghĩa, công lí, người Hán đã dùng hình ảnh “chân thẳng” 

hay “chân lệch”, nhưng chúng tôi không thấy hình ảnh này xuất hiện trong nguồn ngữ 

liệu tiếng Việt, ví dụ: (330)  脚正鞋不歪。(Chân thẳng giày không lệch = Lòng dạ 

trong sáng, hành động ngay thẳng). Điều này cũng đã được Jean Chevalier (2002) đề cập 
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đến trong “Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới” đó là: “Theo quan điểm về trật tự thứ 

bậc của trạng thái tinh thần, dấu vết của những trạng thái thượng đẳng trùng với chân 

trục thẳng đứng, tức là với trạng thái trung dung của chính nhân” [81, tr. 53]. Do vậy, 

một sự biến dạng nào đó của bàn chân đều thể hiện điểm yếu trong tâm hồn.  

Tiếng Hán có mô hình ánh xạ HDYN "BPCTN" >< PHẨM CHẤT ĐẠO 

ĐỨC CỦA CON NGƯỜI, ví dụ: (331) 君子量，丈夫心。(Khí phách của quân tử, 

tim của chồng= Khí phách của quân tử, sự độ lượng của chồng) (TN) (PT&YT) và 

mô hình HDYN "BPCTN" >< TRÍ TUỆ CAO SIÊU, ví dụ: (332) 眼皮一眨巴一个

道道。(Mí mắt mới chớp đã biết= Người thông minh, chú ý nhiều) (TN) (PT&YT), 

nhưng trong nguồn ngữ liệu tiếng Việt lại không có. 

3. HDYN BPCTN ><CON NGƯỜI XÃ HỘI 

Để chỉ người nghèo, người Hán còn sử dụng hình ảnh hoán dụ khác, đó là (333)  

“腿肚子贴灶王爷，人走家搬。(Đùi và bụng dán ông táo, người đi thì nhà cũng di 

chuyển theo= Người nghèo”. Hình ảnh này đã gắn liền với Thần lò trong văn hóa của 

người Trung Hoa. Đối với người Trung Hoa nói chung và người Hán nói riêng, “thần 

lò” không chỉ ghi lại mọi việc làm của gia chủ trong cả năm và bẩm báo lên Ngọc 

Hoàng vào cuối năm ra, họ còn xem “thần lò” là vị thần đại diện cho “nhà”. Một 

người mà đùi và bụng dán ông táo tức là người đó không có gia sản gì ngoài vị “thần 

lò”. Trong khi đó, tiếng Việt lại có những cách tư duy khác để chỉ người nghèo như: 

“(334)  Chân không đến đất, cật chẳng đến trời”; (335) “Của trời vận, ngắn tay không 

với đến”; (336) “Ngắn cổ bé miệng, kêu không tới trời”; (337) “Ngắn tay với chẳng đến 

trời”. Như vậy, ngoài việc người Hán và tiếng Việt chú ý vào cái có/không, sở hữu/ hay 

không sở hữu một từ ngữ vật chất nào đó của con người để chỉ người giàu/ nghèo ra, 

người Hán còn chú ý đến hình dáng của chân và kết quả của việc đi lại. Trong khi đó, 

tiếng Việt chúng ta lại chú ý đến khoảng cách dài/ngắn của từ ngữ chỉ BPCTN trong 

không gian, hay nói cách khác là người Việt có tư duy co giãn. 

 B. HDYN giữa các bộ phận khác nhau trong một chỉnh thể 

Cơ chế thiết lập mô hình tri nhận HDYN "BPCTN" trong tục ngữ, ca dao tiếng 

Hán và tiếng Việt trong HDYN giữa các bộ phận khác nhau trong một chỉnh thể là 

hoàn toàn giống nhau, như: HDYN BPCTN >< HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI, 

HDYN BPCTN ><LỜI NÓI CỦA CON NGƯỜI và  HDYN BPCTN ><KỸ NĂNG 
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CỦA CON NGƯỜI. Tuy nhiên, việc sử dụng các yếu tố BPCTN kết hợp với đặc 

trưng văn hóa, người Hán và người Việt  đã cho chúng ta thấy rằng ngôn ngữ  không 

chỉ phản ánh tư duy, mà còn phản ánh mô hình văn hóa trong xã hội đó. Ngôn ngữ 

khác nhau sẽ phản ánh các nền văn hóa khác nhau. Mô hình văn hóa cũng chính là 

mô hình tri nhận thế giới. Con người sống trong những mô hình đặc thù sẽ có những 

trải nghiệm và thấm nhuần mô hình văn hóa đó ngay từ khi mới sinh ra, từ đó hình 

thành nên các góc độ tư duy, quan niệm giá trị, hành vi chuẩn mực và cách xem xét 

vấn đề một cách riêng biệt. Các trải nghiệm của mô hình văn hóa tồn tại đồng thời 

trong khung tri nhận trong não bộ của con người. Nó cũng chính là cơ sở tạo nên ngữ 

nghĩa trong ngôn ngữ. Ví dụ chỉ người Hán mới có thể tạo ra câu nói: (338) 七十二

个心眼，八十多个转轴子。(Bảy mươi hai cái tim mắt, hơn tám mươi cái bánh xe 

quay= Suy nghĩ nhiều, đầu óc linh hoạt); (339) 眼皮上贴着人民币。(Trên mí mắt 

dán nhân dân tệ= Người chỉ biết tiền), (340) 顶着一脑袋高粱花。(Đội hoa cao 

lương trên sọ não = Người quê mùa), (341) 起脚饺子落脚面。(Nhấc chân thì ăn sủi 

cảo, hạ chân thì ăn mì sợi= Trước khi rời khỏi nhà nên ăn sủi cảo, hòng gặp may mắn; 

khi trở về nhà thì nên ăn mì sợ để biểu thị sự đoàn tụ lâu dài), (342) 脚踢倒泰山、一

步迈过黄河。(Chân đá đổ Thái Sơn, một bước bước qua Hoàng Hà = Làm việc cấp 

thiết, muốn hoàn thành việc lớn trong chốc lát), (343) 一步两脚窝。(Một bước hai ổ 

(dấu) chân= Hành động quang minh lỗi lạc, làm việc chăm chỉ chắc chắn).  

Ngược lại, có những câu nói chỉ có tiếng Việt mới có thể tạo ra, ví dụ: (344) 

“Gan Sặt, mặt Báng, dáng Giầu, đầu Cẩm”, (345) “Đào liễu em ơi một mình!/ Đôi 

vai gánh chữ chung tình, xa là đường xa/ Tấm áo nâu sồng, xếp nếp em đội đầu/ 

Tấm yếm đào sen em khéo giữ màu/ Răng đen rưng rức, mái đầu em hãy còn xanh/ 

Ấy thế mà sao em ở vậy cho đành!/ Sao em chẳng kiếm chút chông lành, kẻo thế 

mỉa mai/ Sách có chữ rằng: " Xuân bất tái lai." 

 Như vậy, dù là trong ADYN hay trong HDYN, chúng ta cũng tìm thấy điểm 

tương đồng và dị biệt trong cách tư duy của hai dân tộc. Để biết được cơ sở của sự 

tương đồng và dị biệt, chúng ta nên đi sâu vào việc tìm hiểu một số nét tương đồng 

và dị biệt về ngôn ngữ, tư duy, văn hóa thể hiện qua ADYN, HDYN từ ngữ chỉ 

BPCTN trong hai ngôn ngữ. 

 



139 

4.4. Tiểu kết 

i) Kết quả nghiên cứu đã cho chúng ta thấy sự tương đồng và dị biệt trong sự 

chọn lọc và phân bố các thuộc tính BPCTN điển dạng trong hai miền ý niệm nguồn và 

đích của ADYN, HDYN; sự tương đồng và khác trong cơ chế  thiết lập các mô hình 

ánh xạ ADYN và HDYN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt. 

 ii) Là hai ngôn ngữ cùng thuộc một loại hình ngôn ngữ, là hai dân tộc đều lấy 

nông nghiệp làm gốc và cùng chịu ảnh hưởng bởi các luồng văn hóa như Phật giáo và 

Nho giáo nên cách tư duy tiếng Hán và tiếng Việt về cơ bản là giống nhau.  Song, mỗi 

dân tộc đều có kinh nghiệm sống và các mô hình văn hóa riêng biệt, nên cách tri nhận 

của họ về thế giới khách quan cũng có điểm dị biệt ở những khía cạnh sâu, cụ thể. 

iii) Các hình ảnh ẩn dụ, hoán dụ trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng 

Việt rất phong phú và đa dạng. Chúng đã tạo nên một bức tranh muôn màu muôn vẻ 

về những sự vật, sự việc cụ thể, trừu tượng; về con người trong xã hội, trong thế 

giới nội tâm và cả trong thế giới tâm linh của hai dân tộc. 

iv) Đối với ADYN, miền nguồn là các từ ngữ chỉ BPCTN trong tục ngữ, ca 

dao tiếng Hán và tiếng Việt đều ánh xạ đến các miền đích như: không gian, đồ vật, 

kinh tế, sự việc, xúc giác, v.v. Cả hai ngôn ngữ đều xuất hiện các mô hình ánh xạ như: 

VẬT CHỨA LÀ TAY, VẬT CHỨA LÀ BỤNG, DANH DỰ LÀ MẶT, ÁNH MẮT 

LÀ SỰ SỜ MÓ, v.v. Tuy nhiên, ADYN “BPCTN” trong hai ngôn ngữ vẫn xuất hiện 

một số điểm dị biệt rất tinh tế. Chẳng hạn: trong khi tiếng Việt chỉ dùng từ “mặt” để 

ánh xạ đến miền danh dự của con người, thì tiếng Hán lại sử dụng thêm từ “đầu”; 

miền nguồn trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán không ánh xạ đến miền đồ ăn, nhưng 

trong tiếng Việt lại có, v.v. Tương tự, HDYN trong hai ngôn ngữ cũng xuất hiện 

những điểm tương đồng và dị biệt. Miền nguồn trong cả hai ngôn ngữ đều ánh xạ đến 

miền đích trong khung con người như: CON NGƯỜI TÂM LÍ, TINH THẦN, TÌNH 

CẢM, v.v. Bên cạnh điểm tương đồng, điểm dị biệt trong HDYN của hai ngôn ngữ 

cũng rất chi tiết và độc đáo, thể hiện đặc trưng hóa và tư duy của mỗi dân tộc. 

v) Điểm tương đồng và dị biệt trong cách tư duy của người Hán và người 

Việt còn thể hiện trong cách lựa chọn các hình ảnh ẩn dụ và hoán dụ trong hai ngôn 

ngữ. Tuy nhiên trong khuôn khổ của một luận án, chúng tôi không thể trình bày hết 

được tất cả sự tương đồng và dị biệt về điểm này. Chúng tôi chỉ chọn một số hình 

ảnh đặc trưng của ẩn dụ và hoán dụ trong hai ngôn ngữ để phân tích.   
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KẾT LUẬN 

 

Luận án Từ ngữ chỉ BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt 

dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận là một công trình nghiên cứu ứng dụng lý thuyết 

ADYN, HDYN của NNHTN để miêu tả và phân tích những ADYN, HDYN cụ thể 

thể hiện qua ngữ liệu tục ngữ và ca dao của hai dân tộc. Luận án cũng đã làm rõ mục 

tiêu nghiên cứu là chỉ ra những loại ADYN và HDYN của miền ý niệm chỉ BPCTN 

được sử dụng trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt; phân tích vai trò của 

những ẩn dụ, hoán dụ trong việc thể hiện tư duy của từng dân tộc, từ đó tìm ra những 

điểm tương đồng và dị biệt trong việc sử dụng ẩn dụ, hoán dụ giữa hai ngôn ngữ. 

Những điểm tương đồng và dị biệt đã được chúng tôi giải thích dựa trên mối quan hệ 

giữa ngôn ngữ, văn hoá và tư duy của hai dân tộc. Từ kết quả khảo sát, phân tích, so 

sánh đối chiếu từ ngữ chỉ BPCTN trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt dưới 

ánh sáng của lý thuyết NNHTN, luận án đi đến các kết luận sau: 

1. Từ kết quả khảo sát 952 đơn vị trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và 652 

đơn vị trong tục ngữ, ca dao tiếng Việt, chúng tôi thấy rằng ADYN và HDYN 

"BPCTN" trong tiếng Hán và tiếng Việt có miền ý niệm trung tâm là "BPCTN", 

bao gồm 56 danh từ và 187 đơn vị kết hợp với danh từ chỉ BPCTN trong việc tạo 

nên ADYN và HDYN trong tiếng Hán; 53 danh từ chỉ “BPCTN” và 248 đơn vị 

kết hợp với danh từ chỉ BPCTN trong việc tạo nên ADYN và HDYN trong tiếng 

Việt. Mô hình tri nhận khái quát của "BPCTN" bao gồm mô hình ẩn dụ, mô hình 

hoán dụ, mô hình sơ đồ hình ảnh và cơ chế ADYN, HDYN. Các mô hình này giúp 

cho người Hán và tiếng Việt tri nhận cụ thể, rành mạch về "BPCTN" được sử 

dụng trong giao tiếp và tư duy. 

2. Chúng tôi nhận thấy có một số lượng lớn những trường hợp chuyển di khái 

niệm từ miền chỉ BPCTN đến những phạm trù thuộc đối tượng khác. Chúng tôi cũng 

đã xác định được sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính điển dạng của từ ngữ chỉ 

BPCTN trong hai miền ý niệm nguồn - đích. Theo đó, từ góc độ lựa chọn phân tích, 

những từ ngữ được xem là điển dạng của BPCTN trong miền tri nhận nguồn là: tim, 

miệng, mắt, chân, tay, mặt, bụng, đầu, lưỡi, mật v.v. trong tiếng Hán, và lòng, tay, dạ, 

chân, ruột, má, miệng, đầu, xương v.v. trong tiếng Việt. 
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3. Từ việc xác lập sự lựa chọn và phân bố thuộc tính giữa hai miền ý niệm 

nguồn - đích, chúng tôi đã thiết lập lại những mô hình ánh xạ ADYN và HDYN trong 

tiếng Hán và tiếng Việt như: VẬT CHỨA LÀ TAY,  VẬT CHỨA LÀ BỤNG,  VẬT 

CHỨA LÀ MIỆNG, TÌNH TRẠNG KINH TẾ>< TAY, DANH DỰ LÀ MẶT, DỤNG 

CỤ ĐO LƯỜNG LÀ MẮT, HDYN BPCTN >< CON NGƯỜI VÀ ĐẶC ĐIỂM TÍNH 

CÁCH, HDYN BPCTN >< CON NGƯỜI TÂM LÍ, TÌNH CẢM, TINH THẦN, HDYN 

BPCTN >< CON NGƯỜI XÃ HỘI, HDYN BPCTN >< CON NGƯỜI SINH HỌC, 

HDYN BPCTN >< CON NGƯỜI TÂM LINH. v.v.  Miền nguồn là các từ ngữ chỉ 

BPCTN đã ánh xạ sang một loạt các miền đích khác như: không gian, kinh tế, đồ vật, 

chất liệu, xúc giác, thực vật, thời gian, con người tâm lí, tinh thần, tình cảm, con 

người xã hội, con người sinh học v.v. Việc phân tích các ánh xạ ADYN và HDYN đã 

làm rõ cách người Hán và tiếng Việt ý niệm hóa về BPCTN.  

4. Kết quả đối chiếu giữa ADYN và HDYN miền BPCTN trong tiếng Hán và 

tiếng Việt cho ta thấy điểm tương đồng và dị biệt trong việc chọn lọc và phân bố 

các thuộc tính BPCTN điển dạng trong hai miền ý niệm nguồn và đích của ADYN, 

HDYN; cơ chế thiết lập mô hình ánh xạ ADYN và HDYN trong tục ngữ, ca dao 

tiếng Hán và tiếng Việt. Đặc biệt là sự khác nhau về ngôn ngữ, khung tri nhận và 

mô hình văn hóa. Miền nguồn trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt đều 

được ánh xạ sang các miền đích như: không gian, đồ vật, kinh tế, sự việc, danh dự, 

quyền lực, xúc giác và chất liệu; tâm lí, tinh thần, tình cảm, xã hội, sinh học, hành 

động, kỹ năng, lời nói, v.v. Tuy nhiên, các yếu tố tham gia trong việc cấu tạo nên 

ADYN, HDYN “BPCTN” có những điểm dị biệt. Trong tiếng Hán, ngoài từ “mặt” 

ra, từ  “đầu”  cũng  được người Hán sử dụng trong việc ánh xạ sang miền đích danh 

dự của con người, v.v.  

5. Kết quả đối chiếu đã cho thấy từ ngữ nổi trội nhất trong miền ý niệm 

BPCTN người là “tim” trong tiếng Hán  và “tay” trong tiếng Việt.  

6. Kết quả nghiên cứu đã giúp chúng tôi thấy được cách tư duy tiếng Hán và 

tiếng Việt trong việc ý niệm hóa từ ngữ chỉ BPCTN thông qua hai cơ chế tri nhận của 

nhân loại là ADYN và HDYN trong nguồn ngữ liệu tục ngữ và ca dao của hai dân tôc. 
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Cả trong tiếng Hán và tiếng Việt, cơ chế HDYN chiếm số lượng nhiều hơn ADYN. 

Do đó chúng ta có thể nói rằng, HDYN là một cơ chế tri nhận phổ biến của nhân loại 

nói chung và tiếng Hán, tiếng Việt nói riêng. Họ đã sử dụng phương thức HDYN một 

cách vô thức (không cần suy nghĩ) trong giao tiếp. Kết quả nghiên cứu cũng đã giúp 

chúng tôi phát hiện ra nhiều ô trống về ngôn ngữ và tư duy của hai dân tộc. 

7. Trong quá trình dạy học ngoại ngữ, người dạy cần lồng ghép các nội dung 

liên quan đến tục ngữ, ca dao để giờ học trở nên thú vị hơn. Bên cạnh đó, nếu người 

dạy chú trọng đến việc giải thích những ADYN và HDYN "BPCTN" xuất hiện phổ 

biến thì người học sẽ có thể suy ra được nghĩa và nhớ lâu hơn các câu tục ngữ, các bài 

ca dao. Từ đây, người học cũng có thể dễ dàng hiểu được nghĩa của các bài đọc hiểu 

tiếng Hán thuộc lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa, hoặc vận dụng chúng trong giao tiếp. 

8. Trong khuôn khổ của luận án, còn một số vấn đề chúng tôi chưa có điều 

kiện để tìm hiểu, nghiên cứu thật triệt để như: chưa khảo sát hết tất cả các từ chỉ 

hoạt động sinh học của con người trong miền nguồn; chưa phân tích được những 

chuyển di ngược từ những phạm trù khác đến phạm trù con người; chưa khảo sát 

hết các mô hình văn hóa chi phối khung tri nhận của hai dân tộc. Đó là những định 

hướng nghiên cứu có thể nối tiếp luận án này trong tương lai. 

Từ chỉ BPCTN là đơn vị cơ bản trong hệ thống ngôn ngữ của mỗi dân tộc. 

ADYN và HDYN BPCTN là một phần văn hóa tiếng Hán và tiếng Việt. Chúng là 

minh chứng thể hiện mối quan hệ giữa ADYN, HDYN, tư duy và văn hóa. Kết quả 

nghiên cứu của đề tài tìm ra những ADYN, HDYN có giá trị với nhận thức và giao tiếp 

của con người. 
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P 1 

PHỤ LỤC 1 

TỪ NGỮ THUỘC MIỀN Ý NIỆM “BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI”  

TRONG TỤC NGỮ, CA DAO TIẾNG HÁN  

Danh từ chỉ BPCTN Từ ngữ kết hợp với danh từ chỉ BPCTN 

 trong việc tạo nên ADYN và HDYN 

Tính từ Động từ 

STT Từ ngữ STT Từ ngữ STT Từ ngữ STT Từ ngữ 

1 脚/足 

(chân) 

1 脚板 (bàn 

chân) 

1 高 (cao) 1 到/ 来 (đến)  

      2 迎 (đón) 

      3 迈 (bước) 

      4 踢 (đá) 

      5 踏 / 踩 / 蹬  (đạp/ 

giẫm) 

      6 跳 (nhảy) 

      7 跑 (chạy) 

      8 爬/ 登 (trèo) 

      9 拗 (gàn) 

      10 嬲 (bám theo) 

      11 去/ 行/ 走 (đi) 

      12 动 (động) 

  2 膝腿 (đầu 

gối) 

2 低 (thấp)   

  3 腿 (đùi)     

2 手 

(tay/thủ

) 

4 掌 (bàn 

tay) 

3 空  (không/ 

rỗng/ trống)  

13 交 (giao) 

      14 伸 (duỗi/ giương/ 

thò) 

      15 穿 (xâu) 

      16 剜 (khoét) 
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      17 剃 (cắt) 

      18 倒 (đổ) 

      19 堵(chắn) 

      20 吊 (treo) 

      21 压 (đè) 

      22 开/张 (mở) 

      23 带 (mang) 

      24 堵塞(lấp) 

      25 扎 (đâm/ xâu) 

      26 打(đánh/ tát/ lộn) 

      27 扒 (để dành) 

      28 拍(vỗ) 

      29 拉 (kéo) 

      30 抽 (co) 

      31 抹 (bôi) 

      32 抱 (ôm) 

      33 挪 (phanh) 

      34 挑 (gánh/ móc) 

      35 拿/攥 (cầm, nắm) 

      36 拭 (phủi) 

      37 换 (đổi) 

      38 捋 (lôi) 

      39 捉 (bắt) 

      40 捂/ 捏 (bịt) 

      41 插 (cắm vào) 

      42 提 (xách) 

      43 掰 (bẻ) 

      44 掏 (lấy ra 

      45 搬 (nhặt) 
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      46 搁 (dập) 

      47 握 (bắt/nắm) 

      48 撒/脱 (buông) 

      49 摸 (mò/ sờ) 

      50 摔 (vung) 

      51 摇 (lắc) 

      52 摆 (bày/ đặt) 

      53 砸 (đập) 

      54 che/ đậy) 

      55 盖 (phủ) 

      56 牵(dắt) 

      57 擦(chùi) 

      58 起 (nhấc) 

      59 贴 (dán) 

      60 覆 (lật) 

      61 翻(lật/ trở) 

      62 扇 (quạt) 

      63 切 (cắt) 

      64 量 (đo) 

      65 遮(che) 

      66 浇 (dội) 

      67 买 (mua) 

      68 钻(chích) 

      69 藏 (giấu) 

      70 着 (đo) 

      71 烧 (đốt) 

      72 挑刺 (bới móc) 

  5 胳膊/膀臂

(cánh tay) 

4 长 (dài)   

  6 手腕子 5 短 (ngắn)   
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(cổ tay) 

  7 手心 (lòng 

bàn tay) 

    

  8 手指 

(ngón tay) 

    

3 肚/肚子 

(bụng) 

  6 饥 (đói) 73 勒 (thít) 

    7 饱 (no) 74  

     撑 (căng)   

    8 圆 (tròn) 75 腆 (ưỡn) 

    9 紧 (chật)   

    10 窄 (hẹp)   

    11 宽 (rộng)   

4 脖子 

(cổ) 

    76 缩 (thụt) 

5 皮 (da)       

6 头 (đầu)     77 叩(cúi) 

      78 回  (ngoảnh/ trở 

về) 

      79 顶 (đội lên)  

      80 嫌 (nghi ngờ) 

      81 想 (nhớ) 

7 腰(eo)       

8 肝 (gan)       

9 筋 (gân)       

10 脑勺 

(gáy) 

      

11 耳/耳朵 

(tai) 

9 耳朵根子 

(gốc tai), 

12 聋 (điếc) 82 听 (nghe) 

    13 软 (mềm)   
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  10 喉 (họng)     

  11 眼睫毛 

(lông mi) 

    

  12 眉毛 

(mày/ lông 

mày) 

    

12 背

(lưng) 

      

13 舌头

(lưỡi) 

  14 沉 (trũng) 83 卷 (uốn) 

    15 浅 (cạn)   

    16 深 (sâu)   

    17 扁 (dẹt),    

    18 尖 (nhọn)   

    19 平 (bằng )   

    20 坚/硬 (cứng)   

    21 发灰 (xám xịt)   

14 腮 (má)       

        

15 眼/眼睛

/目 

(mắt) 

13 眼皮 (da 

mắt/ mí 

mắt) 

22 斜 (hiến 84 看 (nhìn/ xem) 

    23 瞎 (mù) 85 闭 (nhắm/ bịt) 

      86 眨 (chớp/ liếc) 

      87 朝 (hướng về) 

      88 挤/ 眨巴 (nháy 

      89 皱 (chau) 

    24 花 (mờ) 90 观 (nhìn) 

      91 见 (thấy) 

  14 眼珠/眼珠   92 睁/瞪 (trợn) 
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子 (tròng/ 

tròng mắt) 

16 胆 

(mật) 

  25 大 (to)   

    26 小 (nhỏ)   

    27 壮/强 (mạnh)   

17 

脸/面 

(mặt) 

  28 漆 漆 黑  (đen 

ngòm/tối tăm) 

 

  

    29 白 (trắng)   

    30 红 (đỏ)   

    31 黑 (đen)   

    32 光/ 明 (sáng)   

18 

血 

(máu) 

15 脉窝 (ổ 

mạch/ 

mạch 

máu) 

  93 流 (chảy) 

 

 

16 血管 

(huyết 

quản) 

    

19 口/嘴/

嘴巴 

(miệng/ 

mồm) 

  33 满 (đầy) 94 吃 (ăn/uống) 

      95 把式 (giỏi võ) 

      96 言/讨/说 (nói) 

      97 咽 (ngậm) 

      98 喝 (uống) 

      99 切 (nghiến) 

      100 嚼 (nhai) 

      101 咬 (cắn) 
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      102 吹 (thổi) 

      103 吞 (nuốt) 

      104  吐 (nhổ) 

      105 念 (tụng/nhớ) 

      106 打拌 (tranh chấp) 

      107 数 (đếm) 

      108 馋(thèm) 

      109 笑(cười) 

    34 笨 (vụng về)   

    35 苦 (đắng)   

 

 

  36 蜜 蜜  (ngon 

ngọt) 

  

20 嘴唇 

(môi) 

      

21 屁股 

(mông) 

      

22 鼻子

(mũi) 

    110 出 (ra) 

      111 出水 (chảy nước) 

      112 出气 (ra hơi) 

23 脑/脑凭 

(não/ 

sọ/ sọ 

não) 

      

24 胸口/胸

脯/胸 

(ngực) 

      

 

 

17 肺管子 

(phế quản) 

  113 呛(sặc) 

25 肺

(phổi) 
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26 牙 

(răng) 

    114 错起 (mọc sai) 

      115 长 (phát triển) 

27 胡子

(râu) 

    116 翘 (vểnh) 

28 肠子/肠 

(ruột) 

  37 弯 (cong)   

    38 正/直 (thẳng)   

29 额角上 

(thái 

dương) 

      

30 

肉 (thịt) 

18 肥肉/膘 

(thịt mỡ/ 

mỡ) 

  117 巴 (bám) 

 

 

19 精肉 (thịt 

nạc) 

    

31 心(tim)   39 乱 (loạn) 118 反复 (thay đổi) 

    40 偏/歪(lệch) 119 疼 (yêu thương) 

    41 善 (thiện) 120 痴 (si) 

    42 喜 (vui) 121 碎 (vỡ) 

    43 痛快 (vui vẻ) 122 缠 (buộc) 

 

 

 

 

44 快  (sảng 

khoái)  

123 挂念 (thấp thỏm) 

 

 

 

 

45 忧 / 烦 / 悲 

(buồn) 

124 连 (liên kết) 

    46 疼 (đau/ xót)   

 

 

 

 

47 慌 / 乱 

(hoảng/loạn)  

  

 

 

 

 

48 焦 / 悬  (lo 

lắng)  

  

    49 急 (nhanh/ vội   
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vàng) 

    50 安/ 安宁 (yên)    

    51 旺 (vượng)   

    52 实 (thực)    

    53 称/合 (hợp)     

    54 稳 (ổn định)    

    55 丑 (xấu)     

    56 坏 (hỏng)    

    57 好 (tốt)   

    58 臭 (hôi)   

 

 

 

 

59 冷 / 寒 / 冻 

(lạnh) 

  

    60 凉 (lạnh/mát)   

    61 热 (nóng)   

32 头发 

(tóc) 

 

 

    

33 骨髓

(tủy) 

 

 

    

34 肩膀 

(vai/ bờ 

vai) 

 

 

    

35 

骨

(xương) 

20 脑根 (gốc 

não/ 

xương 

chẩm) 

62 酥 (giòn)   

 

 

21 胯 (xương 

hông) 

63 轻 (nhẹ)   

35 21 63 124 

56 187 
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PHỤ LỤC 2 

BIỂU THỨC ẨN DỤ Ý NIỆM BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI  

TRONG TỤC NGỮ TIẾNG HÁN  

 

A KHÔNG GIAN 

1 眼乃心之苗。 
Mắt là cây non mới nhú của tim = 

Mắt thể hiện ra tâm trạng của con 

người. 

2 有话烂在肚里。 
Có lời nói thối trong bụng = Mãi mãi 

để một lời nói nào đó hay một sự việc 

nào đó ở trong lòng, không nói ra. 

3 眼泪往肚子里流。 

Nước mắt chảy vào trong bụng = Có 

chuyện khổ nhưng không nói ra 

ngoài, chỉ một mình mình đau lòng và 

khóc. 

4 门牙掉了肚里咽。 
Nuốt cái răng cửa bị rơi vào bụng = 

Chịu sự ức hiếp của người khác, 

ngậm đắng trong bụng. 

5 口里挪，肚里攢。 
Phanh lại trong miệng, tiết kiệm 

trong bụng = Tiết kiệm từ miệng, 

không nở ăn, tích lũy lại. 

6 肚子 里盛不下二斤油。 
Trong bụng không giữ lại nỗi một ký 

dầu = Có việc gì đều nói ra, không 

giữ nỗi trong lòng. 

7 死棋肚里有仙着。 

Đã có kế hay cho nước cờ chết trong 

bụng =  Sự việc xem ra đã vô vọng, 

phải nắm bắt những vấn đề liên quan 

mới có thể cứu vãn được. 

8 矮子肚里疙瘩多。 
Người thấp thì trong bụng nhiều mụn 

nhọt = Người thấp trong bụng nhiều 

suy nghĩ, nhiều quỷ quyệt. 

9 孬人肚里疙瘩多。 
Người xấu trong bụng có nhiều mụn 

nhọt = Người xấu luôn có ý xấu. 

10 
夫妻夫妻，老婆摸着汉子肚里注

意。 

Vợ chồng, vợ chồng, bà vợ sờ được 

chủ ý trong bụng của ông chồng = Vợ 

là người hiểu tâm trạng của chồng 

nhất. 
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11 光棍肚里有把秤。 
Trong bụng người thông minh luôn 

có cái cân = Trong bụng người thông 

minh luôn có tính toán. 

12 被头里做事终晓得。 

Làm việc trong đầu nhưng cuối cùng 

cũng bị phát hiện = Việc làm dù có 

giấu kín đến đâu, cuối cùng cũng sẽ 

bị lộ. 

13 欲识心中意，全看脸上容。 
Muốn biết ý trong tim thì xem vẻ mặt 

= Từ cách thể hiện có thể nhìn ra ý 

khác của người đó. 

14 手头有了钱，戈壁滩上摆酒筵 
Tay có tiền mới có thể bày cỗ trên sa 

mạc = Trong tay có tiền thích làm gì 

thì làm. 

15 钱 到手才算财，肉到口才算吃。 

Tiền đến tay mới tính là của, thịt vào 

miệng mới tính là ăn = Tiền của vào 

trong tay mới tính là của mình, giữ 

được. 

16 钱到手，样样有。 
Tiền đến tay, cái gì cũng có = Có tiền 

trong tay thì cái gì cũng có 

17 手中有权，神仙来拜年。 
Trong tay có quyền, thần tiên đến 

thăm tết = Trong tay có tiền thì ai 

cũng đến nịnh nọt, ton hót. 

18 手中有钱，天天过年。 
Trong tay có tiền, ngày nào cũng như 

tết = Trong tay có tiền thì mỗi ngày 

đều sống rất tốt, tốt như ăn tết 

19 一朝权在手，黄金万斗有。 
Một vương quyền ở trong tay thì sẽ 

có một vạn đấu vàng = Chỉ cần có 

quyền lực trong tay thì sẽ có tiền bạc. 

20 一朝权在手，便把令来行。 

Mộtvương quyền ở trong tay thì sẽ 

dùng mệnh lệnh để hành sự = Có 

quyền lực trong tay thì sẽ chỉ tay năm 

ngón 

21 臭嘴不臭心。 
Hôi miệng chứ không hôi tim = Ngoài 

miệng cãi cọ rồi là xong, không để 

trong lòng.  

22 寒天饮冷水，点点记心头。 

Trời lạnh uống nước lạnh, dần dần sẽ 

ghi nhớ ở tim = Cực khổ trong quá 

khứ sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, một 

chút cũng không quên được. 
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23 各人心头有个打米碗。 
Tim mỗi người đều có cách kiếm cơm 

= Sống như thế nào thì mỗi người đều 

có dự định riêng. 

24 运用之妙，在于一心。 

Nghệ thuật vận dụng ở trong tim = Có 

vận dụng linh hoạt địa thế trong chiến 

đấu hay không thì người chỉ huy phải 

dựa vào tình huống thực tế. 

25 酒醉心里明，酒后吐真言。 

Rượu say trong tim vẫn rõ, sau khi 

uống rượu thì sẽ nói ra những lời nói 

thật = Tuy uống rượu say nhưng trong 

lòng vẫn rõ, lời nói lúc này là lời nói 

thật. 

26 恶从心头起，怒向胆边生。 
Ác bắt nguồn từ tim, phẫn nộ sinh ra 

từ mật= Do phẫn nộ và hận thù dẫn 

đến sinh ra hành động ác.  

27 恼在心里，喜在面上。 
Phiền toái trong tim, vui trên mặt = 

Trong lòng tức giận nhưng không thể 

hiện ra mặt. 

28 爱在心里，恨在面皮。 
Thương ở trong tim, hận ở da mặt = 

Yêu thương con cái ở trong lòng 

nhưng vẻ mặt lại tỏ ra nghiêm khắc. 

29 火从心头起，恨从肋 间生。 
Phẫn nộ bắt nguồn từ tim, hận thù 

sinh ra từ giữa sườn = Phẫn nộ hận 

thù. 

30 
骨鲠在喉，不得不吐；坏仇在心
不得不报。 

Xương mắc trong họng không thể 

không nhổ ra; trong tim có thù hận 

sâu sắc thì không thể không báo thù = 

Xương mắc trong cổ không thể không 

nhổ ra, trong lòng có thù hận sâu sắc 

thì không thể không báo thù. 

31 
到嘴噙香才是肉， 攥在手心里才

是钱。 

Ngậm hương trong miệng mới là thịt, 

nắm chắc trong tay mới là tiền = Đạt 

được điều tốt đích thực mới tính. 

32 到手的泥鳅又溜了。 
Chạch đã đến tay lại lủi rồi = Đã bắt 

được nhưng lại trốn thoát. 

33 打拳不练功，到头两手空。 

Đánh quyền không luyện công, đến 

cuối cùng chỉ còn hai tay không = 

Học võ thì phải thường xuyên luyện 

tập, nếu không cuối cùng cũng chẳng 

có gì. 



P 13 

34 如入宝山空手回。 

Như vào núi có nhiều báu vật mà lại 

tay không trở về = Vốn có được cái gì 

đó rất lớn, nhưng ngược lại lại không 

có gì 

35 钱眼出火, 财眼生力。 

Mắt thấy tiền thì sinh ra lửa, mắt thấy 

của thì sinh ra sức mạnh = Tiền của 

thúc đẩy con người tạo ra một sức 

mạnh nào đấy. 

36 眼睛是灵魂的窗户。 
Mắt là cửa sổ của linh hồn = Ánh mắt 

của một người thể hiện diện mạo tinh 

thần của người đó. 

37 不到两京，虚了眼。 

Không đến hai kinh (Lạc Dương và 

Trường An đời Đường), rỗng cả mắt 

= Đến kinh thành sẽ được mở rộng 

tầm mắt. 

38 天理自在人心。 
Lý trời tự có trong tim người = Công 

lý trong lòng người. 

39 手中 没把米，叫鸡鸡不来。 

Trong tay không có gạo, gọi gà gà 

không đến = Không có cái gì tốt cho 

người ta, người ta không bằng lòng 

theo mình. 

40 手中 无良马，只好把驴骑。 

Trong tay không có ngựa tốt, đành 

phải lấy lừa để cưỡi = Trong tay 

không có điều kiện, phải lợi dụng vào 

điều kiện thấp hơn. 

41 手里 无钱，世界难分。 
Trong tay không có tiền, thế giới khó 

chia = Trong tay không có tiền làm 

không được việc 

42 情人眼里出西施。 
Trong mắt người tình xuất hiện Tây 

Thi = Người rất mực yêu thương của 

bản thân lúc nào cũng đẹp. 

43 五指抓田螺，手里攥着的事。 
Năm ngón tay bắt ốc, sự việc nắm 

chắc trong tay = Nắm bắt đầy đủ sự 

việc trong tay 

44 喜欢破财，不在心上。 

Lúc vui vẻ, người ta thường tốn một 

ít tiền của thì chẳng có gì, không để 

trong tim = Lúc vui vẻ, người ta 

thường tốn một ít tiền của thì chẳng 

có gì, không để trong lòng. 

45 一块石头压在心上。 
Một hòn đá đè lên tim = Sự việc trầm 

trọng, không thể thoát khỏi. 
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B DANH DỰ 

46 把屎盆子往自己头上扣。 
Úp chậu phân lên đầu mình = Tự hủy danh 

tiếng của bản thân. 

47 把脸装进裤裆里。 Bỏ mặt vào trong đũng quần = Mất mặt 

48 谁有脂粉不往脸上搽。 
Ai có son phấn mà chẳng bôi lên mặt = Ai 

cũng thích thể diện. 

49 脸皮扒下来能当鞋底穿。 
Da mặt víu xuống cũng có thể làm đế giày để 

mang = Người mặt dày, không biết nhục. 

50 脸上贴金。 Dán vàng trên mặt = Tô điểm cho đẹp người. 

51 打狗不看主人面子。 
Đánh chó không xem mặt chủ = Trừng phạt ai 

đó nhưng không nể mặt chủ hoặc cấp trên của 

người đó . 

52 
地是刮金板，有地就有

脸。 

Đất là  vàng, có đất thì có mặt=Đất là bảng 

dán vàng, có đất thì có thể trồng trọt, bán lấy 

tiền, có tiền thì có máu mặt.  

53 
不图你的里子，也不借你

的面子。 

Không có mưu đồ với tấm vải lót của bạn, 

cũng không mượn cái mặt của bạn =  Không 

dựa vào mối quan hệ và tình cảm để làm việc. 

54 拿狗屎往人脸上抹。 
Lấy phân chó bôi lên mặt người khác = Làm 

tổn hại danh tiếng của người khác. 

55 露多大脸，现多大眼。 
Lộ mặt lớn bao nhiêu, hiện mắt to bấy nhiêu 

= Có được vinh dự bao nhiêu thì lòi mặt xấu 

bấy nhiêu. 

56 面皮值几个钱一斤。 
Da mặt đáng vài đồng một cân = Không nên 

chú ý lắm đến thể diện. 

57 脸面值千金。 
Mặt đáng giá nghìn vàng = Mặt mày rất quan 

trọng, không được để mất mặt. 

58 脸让黑瞎子舔了。 
Mặt để cho gấu đen liếm rồi = Người không 

có mặt mũi, không biết nhục. 

59 
人没脸，树没皮，百法难

治。 

Người không có mặt, cây không có vỏ, trăm 

cách cũng khó chữa = Người không biết liêm 

sỉ, ai cũng không biết làm thế nào. 

60 面软的受穷。 
Người mặt mềm thì chịu khổ = Người thích 

thể diện thì phát tài không nỗi. 
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61 女人是男人的门面。 
Phụ nữ là bề mặt của đàn ông = Vợ tốt khiến 

chồng nở máy nở mặt, vợ không tốt khiến 

chồng mất mặt. 

62 
丢脸不丢脸，混个肚儿

圆。 

Mất mặt không mất mặt, phải khiến cái bụng 

tròn = Không cần có mất mặt hay không, chỉ 

cần ăn no cái bụng là được. 

63 碍了面皮，饿了肚皮。 
Vướng lớp da mặt, đói cái bụng = Thích thể 

diện thì chịu thiệt thòi. 

64 
拿别人的金，往自己脸上

贴。 

Lấy vàng của người khác đem dán lên mặt 

của mình = Đoạt thành quả của người khác để 

cho mình nổi tiếng. 

65 
人活脸，树活皮，活人肚
里一口气。 

Người sống nhờ mặt, cây sống nhờ vỏ, người 

sống tức giận trong bụng = Làm người thì 

cần có máu mặt và sự tranh cãi. 

66 
金钱如粪土，脸面值千

金。 

Tiền bạc như rác rưởi, mặt mũi đáng nghìn 

vàng = Không nên xem trọng tiền bạc, nên 

giữ gìn thể diện. 

C QUYỀN LỰC 

67 在人家手心攥着。 
Nắm trong tim bàn tay người khác = Bị 

người khống chế, quản thúc. 

68 攥在手心里当糖人儿捏。 
Nặn kẹo đường trong lòng bàn tay = Do 

người sắp đặt. 

69 
手心的麻雀，飞不到天上

去。 

Chim sẻ trong lòng bàn tay không thể bay lên 

trời được = Dưới sự khống chế của người 

khác không thể thoát ra được. 

70 手腕子给人家攥着。 
Cổ tay đã để cho người ta cầm rồi = Bị người 

quản thúc, không có tự do.  

71 抓住手腕子。 
Đã nắm được cổ tay =  Đã nắm được chứng 

cứ tội phạm ngay tại hiện trường. 

72 手大遮不过天。 
Bàn tay to cũng không cheđược trời = Quyền 

lực của người đó có lớn đến đâu cũng không 

thể ôm đồm tất cả. 

73 拿大屁股压人。 
Lấy mông to đè người = Dùng quyền lực để 

áp đảo người khác. 

74 一手遮天，一手盖地。 
Một tay che trời một tay phủ đất = Che đậy 

chân tình, bao biện tất cả. 

75 
小小信贷员，一手能遮

天。 

Người cho vay một tay che trời = Người cho 

vay quyền lực rất lớn. 
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76 牵着鼻子跑。 
Dắt mũi chạy = Bị người khác khống chế, 

làm theo ý đồ của người khác. 

77 穿着鼻子走。 
Xâu mũiđi = Bị người khác khống chế, làm 

theo ý đồ của người khác. 

78 利器入手，不可假人。 
Binh khí sắc bén đã đến tay thì không thể cho 

người khác mượn = Quyền lực lớn thì không 

thể giao cho người khác. 

79 在人家的掌心内翻筋斗。 
Lộn nhào ở trong tim bàn tay của người khác 

= Rơi vào vòng vây của người khác, không 

thể thoát ra được. 

D 
  
SỰ VIỆC (chỉ tính chất, trạng thái, kết quả của sự việc) 

80 
只看脚面光、不看脚后
疤。 

Chỉ thấy mặt trước của chân sáng, không 

thấy mặt sau của chân có sẹo =  Chỉ thấy mặt 

tốt, không thấy mặt xấu = Chỉ thấy được 

thành tích mà không thấy khuyết điểm. 

81 扬手可摘的桃子未必甜。 
Quả đào vừa đưa tay đã có thể hái thì chưa 

chắc ngọt = Hạnh phúc không dễ dàng có 

được. 

82 东踢一脚、西踢一脚。 
Đông đá một chân, Tây đá một chân = 

Không có đầu mối, sự việc phức tạp.  

83 手在胳膊头 
Tay ở đầu cánh tay = Quản lí việc nào đó thì 

có thể chiếm vị trí trước tiên để tìm ra lợi ích 

84 
吃人家一口，还人家一

顿。 

Ăn của người ta một miệng, trả cho người ta 

một bữa = Nhận ân huệ của người khác thì 

phải trả gấp đôi. 

85 死人的眼睛定相了。 
Mắt người chết đã định tướng rồi = Tốt xấu 

gì thì đã định hình, không thay đổi được. 

86 出水才看两腿泥。 
Lụt lội mới nhìn thấy hai đùi dính bùn = Sự 

việc đến cuối cùng mới biết được kết quả. 

87 
老在河边转、没有不湿脚
的。 

Thường xuyên đi bên sông, không thể không 

ướt chân = Thường xuyên ở vào một hoàn 

cảnh nào đó thì khó tránh được việc chịu ảnh 

hưởng. 
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88 歪嘴吹灯，斜了气。 
Miệng lệch thổi đèn, tạo ra tà khí = Sự việc kì 

lạ khiến người khác khó hiểu. 

89 忙中遇着腿缠筋。 
Trong cái bận rộn lại gặp phải gân buộc đùi = 

Vốn đã bận lại còn gặp phải việc vướng tay 

vướng chân. 

90 
后颈窝的头发，摸得到看

不到。 

Tóc sau gáy sờ được nhưng không nhìn thấy 

được = Chỉ nhìn thấy bề ngoài chứ hoàn toàn 

không hiểu hết được. 

E KINH TẾ 

91 东手来西手去。 
Tay Đông đến, tay Tây đi = Tiền tiêu rất 

nhanh, không thừa đồng nào. 

92 空手打空拳。 
Tay không đánh quyền không = Không làm 

được việc khi không có tiền trong tay. 

93 空手捏两拳。 
Tay không nặn lưỡng quyền = Hai bàn tay 

trắng. 

94 左手花了右手来。 
Tay trái tiêu, tay phải đến = Tiền dễ kiếm, dễ 

tiêu 

95 左手进来，右手出去。 
Tay trái vào, tay phải ra = Tiền tiêu nhanh, 

mau hết tiền. 

F XÚC GIÁC (ÁNH MẮT LÀ SỰ SỜ MÓ) 

96 
狐狸再狡猾，也逃不过猎

手的眼睛。 

Cáo có xảo quyệt thế nào đi nữa, cũng không 

thoát khỏi mắt của tay đi săn= Quỷ kế cuối 

cùng cũng bị biết tỏng tòng tong. 

97 见凡人不睁眼。 
Nhìn người trần không trợn mắt = Ánh mắt 

nịnh bợ, không để ý đến người khác. 

98 错翻的眼珠子。 Tròng mắt liếc sai = Nhìn nhầm người. 

G THỜI GIAN 

99 眼睛一眨，老母鸡变鸭。 
Mắt vừa chớp thì gà mẹ biến thành vịt = Biến 

hóa quá nhanh. 

100 
冬长夏不短，春秋一眨

眼。 

Đông dài Hạ không ngắn, Xuân Thu trong 

chớp mắt = Thời gian lạnh nóng của mùa 

Đông và mùa Hạ thường dài, thời gian mát 

mẻ của mùa Xuân Thu ngắn. 

101 

 

和尚刚剃头，就有了道

行。 

 

Hòa thượng mới cạo đầu thì liền có đạo hạnh 

= Người trong chốc lát đã có bản lĩnh, hoặc 

đột nhiên biến tốt. 
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H ĐỒ  VẬT 

102 

富人妻，墙上皮，掉了一

层再和泥；穷人妻，心肝
肺，一时一刻不能离。 

Vợ người giàu là da trên tường, rơi một lớp 

thì có thể quét lại; vợ người nghèo là tim gan 

phổi, lúc nào cũng không thể rời xa=  Đàn 

ông giàu thường không có tình cảm sâu sắc 

với vợ, có thể tùy ý bỏ vợ; người đàn ông 

nghèo thì xem vợ quan trọng như mạng của 

mình. 

103 
手是戥子眼是秤，心眼儿

就是定盘星。 

Tay là cân tiểu ly, mắt là cân, bụng dạ là hoa 

dầu = Bán đồ không cần dùng cân cũng có 

thể ước lượng được trọng lượng một cách 

tương đối. 

I HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN (THỜI TIẾT) 

104 春冻骨头，秋冻肉。 
Mùa Xuân lạnh xương, mùa Thu lạnh thịt = 

Mùa Xuân lạnh hại người, mùa Thu lạnh một 

chút chẳng sao. 
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PHỤ LỤC 3 

BIỂU THỨC HDYN "BPCTN" 

TRONG TỤC NGỮ TIẾNG HÁN 

A CON NGƯỜI TÂM LÍ, TÌNH CẢM, TINH THẦN 

1 
鸟看羽毛人看心，蒺藜枯了

还扎人。 

Chim xem lông vũ, người xem tim; gai 

khô rồi nhưng vẫn còn chích người = 

Nhìn người nên nhìn vào bản chất. 

2 
人，美在心里；蛇，美在皮

上。 

Người đẹp trong tim, rắn đẹp ngoài da = 

So một người tốt hay xấu thì nên xem 

bản chất chứ đừng chỉ xem bề ngoài. 

3 骨头里装着黑髓。 
Trong xương chứa tủy đen= Bản chất 

xấu.  

4 宁当饿死鬼，不吃瞪眼食。 
Thà làm ma chết đói, chứ không ăn thức 

ăn trợn mắt = Thà đói chết chứ không 

cầu xin người khác. 

5 
宁可黑脸求土，决不笑脸求

人。 

Thà mặt đen cầu đất, quyết không mặt 

cười cầu người = Thà chịu khổ chịu mệt 

chứ không cầu xin người khác. 

6 
血管里淌的是血，水管里淌

的是水。 

Chảy trong huyết quản là máu, chảy 

trong vòi nước là nước = Mỗi người đều 

có bản tính riêng, tình cảm riêng. 

7 
东西地，南北拐，人人都有

偏心眼。 

Đất Đông Tây, rẽ Nam Bắc, người người 

đều có mắt tim lệch = Thiên vị là bản 

tính của con người, ai cũng có. 

8 人心必有一偏。 
Tim người tất nhiên phải có một sự thiên 

vị = Lòng người thường thiên  vị. 

9 刮公家的油， 长自己的膘。 
Lấy dầu của công, nuôi mỡ của mình= 

Làm tổn hại của công để làm lợi cho 

mình. 

10 年轻肠子嫩。 
Tuổi trẻ ruột non= Tuổi trẻ không có 

kinh nghiệm, không biết chuyện. 

11 
手是戥子眼是秤，心眼儿就

是定盘星。 

Tay là cân tiểu ly, mắt là cân, bụng dạ là 

hoa dầu = Bán đồ mà không cần dùng 

cân cũng có thể ước lượng được trọng 

lượng một cách tương đối 



P 20 

12 
庄稼佬，庄稼佬，肚里装着

一块表。 

Người nông dân, người nông dân, trong 

bụng chứa một cái đồng hồ = Người làm 

ruộng không cần đồng hồ thời gian vẫn 

tính được thời gian. 

13 
七十三，八十四，不死也是

儿女眼里一根刺。 

Bảy mươi ba, tám mươi tư, không chết 

cũng chỉ là cái gai trong mắt con cái = 

Người gìa rồi, không còn tác dụng, 

không được con cái hoan nghênh. 

14 各花入各眼。 
Mỗi hoa vào mỗi mắt= Mỗi người có mỗi 

quan điểm, mỗi sở thích. 

15 脑门上也没贴帖。 
Trên cửa não (trán) cũng không dán 

thiệp = Người tốt người xấu vốn không 

có tiêu chí gì. 

16 把脉窝摸准了。 
Mò trúng mạch máu rồi = Biết được tính 

tình của người khác. 

17 
你有你的千里眼，我有我的

顺风耳。 

Bạn có mắt nghìn dặm, tôi có tai xuôi gió 

= Mỗi người đều có bản lĩnh riêng. 

18 近不近，瞧人心。 

Gần hay không gần thì cần phải xem tim 

người = Có phải là người thân thiết hay 

không thì còn phải xem xem lòng dạ của 

người đó. 

19 看人看心，听话听音。 

Nhìn người nên nhìn tim, nghe lời nói 

nên nghe âm thanh = Nhìn người nên 

nhìn xem bụng dạ tốt xấu, nghe lời nói 

thì nên nghe hàm ý của nó. 

20 
金凭火炼方知色，人与难斗

方知心。 

Vàng phải dựa vào việc nung lửa mới 

biết được màu sắc, người phải đấu tranh 

với khó khăn mới biết được tim người đó 

=  Trước khó khăn hoặc tiền bạc mới biết 

được người đó như thế nào. 

21 
金将石试方知色，人为财交

始见心。 

Vàng phải mài trên đá mới biết màu sắc 

của nó tốt hay xấu, trao đổi tiền của với 

người khác mới biết được tim người đó = 

Đứng trước của cải vật chất mới biết 

được người đó như thế nào. 

22 三九天里冰，寡妇老婆心。 
Ở lâu trong băng lạnh, tim của bà quả 

phụ = Lòng dạ người quả phụ cứng ngắc, 

lạnh lùng với người khác. 
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23 最毒妇人心。 
Độc ác nhất là tim phụ nữ = Độc ác nhất 

là lòng dạ phụ nữ. 

24 蝎子的尾巴地主的心。 
Đuôi bọ cạp, tim địa chủ = Địa chủ lòng 

dạ độc ác. 

25 蝎子的尾巴后妈的心。 
Đuôi bọ cạp, tim mẹ kế = Mẹ kế lòng dạ 

độc ác. 

26 城门洞里风，地主老财心。 
Gió trong động cửa thành, tim của  địa 

chủ = Tâm địa độc ác của điền viên địa 

chủ. 

27 
青竹蛇儿口，黄蜂尾上针；

两般不为毒，最毒妇人心。 

Miệng rắn ở bụi tre xanh, kim trên đuôi 

ong vàng; hai thứ đó nhìn chung là không 

độc, mà độc nhất là tim phụ nữ = Lòng 

dạ của phụ nữ thường độc ác. 

28 天下最毒妇女心。 
Thiên hạ, độc nhất là tim phụ nữ = Độc 

ác nhất là lòng dạ phụ nữ. 

29 女人心，海底针。 
Tim phụ nữ, kim đáy biển = Lòng dạ của 

phụ nữ thường độc ác. 

30 菩萨面，蝎子心。 
Mặt bồ tát, tim bọ cạp = Miệng ngọt, 

nhưng trong lòng ác độc. 

31 喜鹊嘴，刀子心。 
Miệng chim khách, tim dao nhíp = Người 

ngoài miệng nói ngọt, trong lòng ác độc. 

32 豆腐嘴，刀子心。 
Miệng đậu phụ, tim dao nhíp = Miệng 

ngọt, nhưng trong lòng ác độc. 

33 冰糖嘴，刀子心。 

Miệng đường phèn, tim dao nhíp = Người 

ngoài miệng thì lời ngon tiếng ngọt dễ 

nghe, nhưng trong lòng thì độc ác, chỉ 

muốn hại người. 

34 白糖嘴巴砒霜心。 
Miệng đường trắng, tim thạch tín = Ngoài 

miệng thì nói rất ngọt nhưng ngược lại 

trong lòng lại rất độc ác. 

35 蜜罐子嘴，秤钩子心。 
Miệng là hủ mật ong, tim là cái móc cân 

= Ngoài miệng nói ngọt, trong lòng giở 

trò ma quỷ. 

36 蜂蜜嘴，蝎子心。 
Miệng mật ong, tim bọ cạp = Lời nói 

ngon ngọt, nhưng trong lòng ác độc. 

37 八哥嘴巴毒蛇心。 
Miệng sáo, tim độc ác = Ngoài miệng nói 

nghe hay nhưng trong lòng lại độc ác. 
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38 
铁打的嘴，豆腐的心，硬着

脖子学犟劲。 

Miệng sắt, tim đậu phụ, cứng cổ để học 

hỏi sự kiên cường = Người có tính tình 

mạnh mẽ, bụng dạ tốt 

39 人面虎狼心。 
Người mặt hổ, tim sói = Người nhìn 

ngoài hiền nhưng bên trong lại ác. 

40 明人家头秃， 偏来翻帽子。 
Biết người ta đầu trọc, lại cứ đến giở mũ 

ra = Cố ý vạch trần điểm yếu của người 

khác. 

41 光头自找刺逢棵钻。 
Đầu trọc tự tìm cây có gai để chích = Tự 

gây phiền phức, tự nhận tội. 

42 眼中钉，肉中刺。 
Đinh trong mắt, gai trong thịt = Người 

đáng ghét nhất, đáng hận nhất. 

43 
不是精肉不巴骨，不是肥肉

不巴皮。 

Không phải thịt nạc thì không bám 

xương, không phải thịt mỡ thì không bám 

da= Người thế nào sẽ ở cùng người thế 

đó. 

44 强盗收心做好人。 
Tim trộm cắp thường xuyên làm người 

tốt = Người xấu đổi ác theo thiện. 

45 宰相肚子能行船。 
Bụng tể tướng có thể chống được thuyền 

= Người khoan dung, độ lượng 

46 头顶着天、脚踩着地。 
Đầu đội trời, chân đạp đất = Quang minh 

lỗi lạc, hình tượng cao lớn, trang nghiêm 

không sợ hãi. 

47 把好心当作了驴肝肺。 
Đem tim tốt làm thành gan, phổi lừa = 

Lòng tốt đã bị hiểu sai lệch 

48 火要空心，人要实心。 
Ngọn lửa không tim, người nên thực 

tim= Người thật thà, trung thành, làm 

việc đáng tin, được người tín nhiệm. 

49 脸不红，心不跳。 
Mặt không đỏ, tim không đập= Người rất 

bình tĩnh, dáng ra vẻ không có gì. 

50 面不改色，心不跳。 
Mặt không đổi sắc, tim không đập = 

Người rất bình tĩnh, dáng ra vẻ không có 

gì. 

51 命好心也好，富贵直到老。 

Mệnh tốt tim cũng tốt, phú quí mãi đến 

già = Người có vận mệnh tốt, lòng dạ lại 

lương thiện có thể có được phú quý cả 

đời. 

52 张开喉咙见心肺。 
Mở miệng là nhìn thấy tim phổi= Người 

thẳng thắn. 
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53 一片好心被当成驴肝肺。 
Một trái tim tốt đã trở thành gan phổi của 

lừa = Thành ý đã bị hiểu sai lệch.  

54 
手指堵塞不了泉水，恶语誣

蔑不了好人。 

Ngón tay lấp không được dòng suối, lời 

nói ác không vu khống được người tốt = 

Người tốt không sợ ai nói xấu. 

55 好心人不存鬼心肠。 
Người có tim tốt không tồn tại tim ruột 

quỷ = Người có lòng tốt thường không có 

chủ ý xấu. 

56 
大人不把小人怪，宰相肚里

能行船 

Người lớn không trách người nhỏ, trong 

bụng tể tướng có thể chống thuyền = 

Người có tấm lòng khoan dung, hay tha 

thứ cho người khác. 

57 吐口唾沫脸上楷掉。 
Nhổ nước bọt trên mặt làm gương = 

Người đặc biệt thật thà. 

58 山里的孩子心儿善。 

Những đứa trẻ sống ở miền quê hẻo lánh 

thường có tim lương thiện= Những đứa 

trẻ sống ở miền quê hẻo lánh thường thật 

thà, lòng dạ lương thiện. 

59 直肠子没弯儿。 
Ruột thẳng không cong= Người thật thà 

có gì nói nấy, không giấu giếm suy nghĩ. 

60 手插鱼蓝，避不得腥。 
Tay thò vào giỏ cá, tránh không khỏi mùi 

tanh = Làm việc không cần đắn đo suy 

nghĩ, không sợ gánh trách nhiệm. 

61 好心遭雷打。 
Tim tốt gặp phải sét đánh = Thể hiện lòng 

tốt nhưng ngược lại lại bị đả kích. 

62 好心没好报，气得胡子翘 
Tim tốt không được báo đáp tốt, giận đến 

nỗi râu vểnh lên= Một tấm lòng tốt 

không báo đáp làm người ta tức giận. 

63 好心不得好报。 

Tim tốt không được báo đáp tốt = Một 

tấm lòng tốt không báo đáp được sự báo 

đáp tốt, trái lại còn gặp phải những điều 

không may. 

64 好心招人嫌。 
Tim tốt lại làm người khác hiềm nghi = 

Thể hiện lòng tốt nhưng ngược lại lại bị 

người ghét. 

65 好心总得好报。 
Tim tốt sẽ được báo đáp tốt = Đối xử tốt 

với người khác, cuối cùng sẽ được báo 

đáp tốt. 

66 心肠掉在肚皮外。 Tim ruột rơi ngoài da bụng= Thẳng thắn. 
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67 心肠吊在肚皮外。 
Tim ruột treo ngoài da bụng= Trong lòng 

khỏe khoắn vì người chính trực. 

68 找不扎手的光把儿攥。 
Tìm thứ gì không đâm tay mà cầm = Tìm 

người nghe lời, người không sinh sự mà 

sử dụng 

69 
将军额上跑得马,宰相肚里好

撑船。 

Trên trán tướng quân ngựa chạy được, 

trong bụng tể tướng chống thuyền được 

= Người khoan dung, độ lượng. 

70 黄天不负好心人。 
Trời vàng sẽ không phụ người có tim tốt 

= Người có lòng tốt sẽ đạt được kết quả 

tốt. 

71 
肚里能化铁，嘴里才敢嚼

钢。 

Trong bụng hóa sắt, trong miệng mới có 

thể nhai thép = Có năng lực, nắm chắc 

thành công rồi mới nhận làm. 

72 丞相肚里能撑船。 
Trong bụng thừa tướng có thể chống 

thuyền= Người có sự độ lượng, có thể 

chịu đựng. 

73 心胸坦荡荡，有话当面讲。 

Trong tim thẳng thắn, có chuyện gì thì 

nói nay trước mặt= Trong lòng thẳng 

thắn, có chuyện gì thì nói ra ngay trước 

mặt, không giấu giếm. 

74 英雄肝胆，菩萨心肠。 
Gan mật anh hùng, tim ruột bồ tát = 

Người can đảm lại có tấm lòng lương 

thiện. 

75 人心是铁，官法如炉。 

Tim người là sắt, quan pháp là lò luyện = 

Dù tính cách của con người có cứng như 

sắt đá thì cũng không địch nổi lò luyện 

của pháp luật. 

76 男儿两膝有黄金。 
Hai đầu gối nam nhi có vàng = Nam tử 

Hán không dễ quỳ xuống để cầu xin 

người khác. 

77 土命人心实。 
Người nhà quê thực tim= Người thật thà, 

không hay nghĩ ngợi xa xôi. 

78 嘴上贴了封条。 
Trên miệng đã dán tem niêm phong = 

Không nói chuyện, trầm mặc. 

79 肚里有货倒不出。 
Trong bụng có hàng nên đổ không ra = 

Người có học vấn nhưng biểu đạt không 

thành lời. 
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80 歪嘴和尚吹不出好调调。 
Hòa thượng miệng lệch thổi chẳng ra 

điệu gì hay = Người không tốt, nói lời và 

làm việc không tốt. 

81 
门难进， 事难办，脸难看，

人不见。 

Cửa khó vào, việc khó làm, mặt khó coi, 

người không thấy = Cơ quan làm việc và 

người làm việc không tốt với quần 

chúng. 

82 吃鱼不沾腥，偷油不露嘴。 
Ăn cá không mắc xương, trộm dầu không 

dính miệng = Giảo hoạt, thủ đoạn cao, 

làm việc xấu mà không để lại dấu vết. 

83 吃饭抢大腕，干活白瞪眼。 
Ăn cơm cướp bát lớn, làm việc chỉ trợn 

mắt = Người chỉ biết ăn, không biết làm. 

84 吃人不吐骨头。 
Ăn người không nhổ xương = Người 

tham lam, hung ác, tàn bạo. 

85 吃人不见血。 
Ăn người không thấy máu = Thủ đoạn 

giết người rất hiểm độc, không để lại dấu 

vết. 

86 三斤半鸭二斤半嘴。 
Ba cân rưỡi vịt, hai cân rưỡi miệng = 

Người chỉ biết bẻm mép. 

87 热面孔翻作冷心肠。 

Bộ mặt nóng đổi thành tim ruột lạnh = 

Người tham quyền lợi, trở mặt không 

nhận người, từ thân thiết trở thành lạnh 

nhạt.  

88 肚子疼埋怨灶王爷。 
Bụng đau trách ông táo = Mình gặp phải 

vấn đề lại đi trách móc người khác. 

89 拉不下脸子。 
Cái mặt kéo không xuống = Bị đánh cũng 

không khai. 

90 光喝汤不沾油手。 

Chăm chăm ăn canh nhưng tay lại không 

dính dầu= Muốn được lợi ích nhưng lại 

không muốn gánh vác một chút trách 

nhiệm nào. 

91 顾嘴不顾身。 
Chăm miệng không chăm thân= Chỉ biết 

ăn chứ không để ý đến những ảnh hưởng 

không tốt cho sức khỏe. 

92 只长前心，不长后心。 
Chỉ dài tim trước, không dài tim sau= 

Người trong lòng chỉ có tiền, không tử tế. 

93 光说不练是嘴把式。 
Chỉ nói mà không luyện, miệng giỏi võ= 

Chỉ nói mà không làm. 
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94 麻雀跟雁飞，矮人空心高。 

Chim sẻ bay cùng chim nhạn, người thấp 

không tim cao= Chỉ trích những người 

chỉ biết mơ những cái cao xa, nhưng 

không thực tế và không thực hiện được. 

95 摔手掌柜的。 
Chủ tiệm vung tay đi một cách thản 

nhiên= Người không lo lắng quan tâm 

đến việc gì. 

96 有话不隔肚皮说。 
Có chuyện là nói, không cách da bụng= 

Nói chuyện thẳng thắn. 

97 抽了腿、缩了脖儿。 Co đùi, trụt cổ= Người rụt rè, khúm núm. 

98 眼皮朝上翻。 
Mí mắt lật lên trên= Người cao ngạo, 

xem thường người khác. 

99 
满嘴仁义道德，一肚子男盗

女娼。 

Đạo đức nhân nghĩa đầy miệng, bụng đầy 

ma quỷ = Ngoài miệng thì ra vẻ nhân 

nghĩa, đạo đức nhưng trong lòng thì ác 

độc. 

100 
棒棰打他手里过一下，也要

刮掉四两末。 

Đầu chày đánh trong tay anh ta một cái, 

anh ta cũng muốn cưa nó ra vài khúc   = 

Người ích kỷ, ham tài, ti tiện 

101 
易涨易退山涧水，常反常复

奸贼心。 

Dễ lên dễ xuống là nước khe suối, dễ 

thay đổi thất thường là tim kẻ gian = 

Bụng dạ của kẻ gian thay đổi thất 

thường, không cố định. 

102 
易反易覆黄河水，易变易怒

妇人心。 

Dễ xảy ra biến động bất thường là nước 

Hoàng Hà, dễ thay đổi, dễ tức giận là tim 

phụ nữ = Lòng dạ của phụ nữ thay đổi 

thất thường. 

103 
把好心眼挂在鼻子上专为别

人看。 

Đem cái mắt tim tốt treo trên mũi chuyên 

cho người khác xem = Ngoài mặt thường 

giả vờ tốt bụng cho người khác xem. 

104 把脑袋藏在裤裆里。 
Đem não đại (đầu) giấu trong đũng quần 

= Tham sống sợ chết 

105 貌和心不和。 
Diện mạo hòa hợp, tim không hòa hợp= 

Ngoài mặt thì bằng lòng, nhưng trong 

lòng thì hục hặc. 

106 君子貌，小人心。 
Diện mạo quân tử, tim tiểu nhân = Diện 

mạo thì ra vẻ đứng đắn ngay thẳng, trong 

lòng thì lại giả dối, xảo trá. 
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107 
把手伸进喉咙里也掏不出三

话来。 

Đưa tay vào trong họng cũng không nói 

được ba câu =  Người ít nói 

108 得了便宜不松口。 
Được rẻ cũng không rộng miệng (nhè ra) 

= Tham đến vô cùng. 

109 腰来腿不来、跌倒不起来。 
Eo đến đùi không đến, ngã nhào cũng 

không đứng dậy = Bộ dạng lười biếng, 

không ra sức làm việc để sống. 

110 从骨头里榨油。 
Ép dầu từ xương= Dùng thủ đoạn cứng 

rắn, dồn ép mới có được. 

111 蹬鼻子上脸。 Giẫm mũi mà lên mặt= Tham lam 

112 杀人不眨眼。 
Giết người không chớp mắt = Người 

hung bạo tàn ác, giết người thành tính. 

113 杀人又怕腥手。 
Giết người lại sợ tay tanh= Vừa muốn 

làm việc xấu, vừa sợ mang tiếng xấu 

114 两眼不离财。 
Hai mắt không rời của = Người mê của, 

chỉ xem trọng tiền của. 

115 
贼人安的贼心肠，老鼠找的

米粮仓。 

Kẻ cướp yên tim ruột của kẻ cướp, chuột 

thì tìm vựa lúa gạo = Người xấu, suy 

nghĩ xấu. 

116 不出脓，不出血。 
Không ra mủ, không ra máu= Người 

chậm chạp. 

117 不打嘴巴子，不叫二大伯。 
Không tát vào mồm, không gọi bác hai = 

Không chịu sự trừng trị nghiêm khắc thì 

không chịu thua. 

118 
不火里加薪，反倒凉水浇

头。 

Không thêm củi vào lửa, ngược lại lại dội 

nước lạnh lên đầu= Không cổ vũ người 

khác, mà lại dội nước lạnh 

119 翻手为云覆手为雨。 

Lật tay làm mây, phất tay làm mưa = 

Người thay đổi khó lường, xảo trá biến 

hóa, thường chỉ những người mưu mô 

thủ đoạn 

120 拿着自个儿肠子叫人家捋。 
Lấy ruột mình ra gọi người ta đến lôi= 

Có lỗi không sửa, trách móc oán hận 

người khác 

121 上台拍手，下台打狗。 

Lên sân khấu thì vỗ tay, xuống sân khấu 

thì đánh chó = Khi người ta được thế thì 

nịnh bợ người ta, khi người ta thất thế thì 

tấn công người ta 
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122 眉毛胡子一把抓。 
Lông mày, râu nắm một túm = Không 

phân biệt nặng nhẹ, chính phụ. 

123 扁舌头说圆话。 
Lưỡi dẹt nói lời tròn = Nói đưa đẩy, 

không thật lòng. 

124 良心都在胳肢窝里了。 
Lương tim (tâm ) phát triển trong nách 

rồi = Người có lòng bất chính, không có 

lương tâm. 

125 眼斜心不正。 
Mắt lệch tim không thẳng= Mắt lệch lòng 

dạ không đứng đắn. 

126 眼睛生在额角上。 
Mắt mọc ra ở trên thái dương (góc trán) 

= Nhìn lên trên, cao ngạo, xem thường 

người khác. 

127 嘴硬骨头酥。 
Miệng cứng, xương giòn= Miệng thì 

cứng rắn, trong lòng thì mềm yếu. 

128 言和心不和。 
Miệng hòa hợp, tim không hòa hợp= 

Bằng miệng không bằng lòng. 

129 嘴巴不漏风。 
Miệng không hở gió= Người kín miệng, 

gì cũng không nói ra ngoài. 

130 嘴甜心苦，两面三刀。 
Miệng ngọt tim đắng, hai mặt, ba dao = 

Thể hiện bên ngoài và trong lòng không 

giống nhau. 

131 嘴儿蜜蜜甜，心头漆漆黑。 
Miệng thì ngon ngọt, tim đen ngòm = 

Người lòng dạ độc ác, tham lam. 

132 开口是骂，动手是打。 
Mở miệng là chửi, giơ tay là đánh = 

Người hung bạo, bản tính thích đánh 

người. 

133 抽疯嘴说坏话。 
Mọc cái miệng điên, nói không đứng đắn 

= Người nói năng không có đạo lí. 

134 一肚子坏水。 
Một bụng nước thối= Người trong lòng 

xấu xa. 

135 又想吃热羊肉，又怕烫手。 
Muốn ăn thịt dê nóng nhưng lại sợ phỏng 

tay = Làm việc có chút ngần ngại, muốn 

làm nhưng lại sợ. 

136 想吃肉又怕烫了舌头。 
Muốn ăn thịt lại sợ nóng lưỡi = Làm việc 

đắn đo, muốn làm nhưng sợ. 

137 脑袋不好剃。 Não khó cắt = Người khó bàn bạc. 

138 横挑鼻子，竖挑眼。 Ngang móc mũi, dọc móc mắt= Bới móc. 



P 29 

139 手指头不往外掰 
Ngón tay không bẻ ra ngoài = Chỉ nghĩ 

cho mình mà không nghĩ cho người 

ngoài. 

140 人没良心，铁没刚。 
Người không có lương tim (tâm), sắt 

không cứng= Người vong ơn bội nghĩa. 

141 小白脸儿不安好心眼儿。 
Người mặt trắng, mắt tim không yên= 

Người đọc sách lòng dạ xấu, lắm chiêu. 

142 人嘴两张皮。 
Người miệng hai lớp da= Người có 

miệng thích nói gì thì nói nấy, không 

đáng tin. 

143 穷人乍富，伸腰腆肚。 
Người nghèo mới giàu, giương eo ưỡn 

bụng= Người mới giàu lại tự mãn và đắc 

ý. 

144 
瘸子恨，瞎子愣，眼斜心不

正。 

Người què hận, người mù ngớ ra, mắt 

gian tim không ngay thẳng= Người 

không thật thà, lòng không ngay thẳng. 

145 贵人眼高。 
Người quí phái mắt để trên cao= Chỉ 

trích người xem thường người bình 

thường khác. 

146 
十冬腊月生的，冻手冻脚

的。 

Người sinh vào tháng 10, tháng 11, tháng 

12 âm lịch thường động tay, động chân= 

Người tay chân không yên, cái gì cũng 

thích sờ mó. 

147 
使珍珠上布上阴影的人，他

的心砍上必然沾满灰尘。 

Người tạo ra vết bẩn trên vải, trên ngọc 

trai thì vùng tim của anh ta chắc chắc đã 

dính đầy bụi trần = Người gây tổn hại 

cho người khác là người xấu. 

148 搬起石头打自己的脚 
Nhặt đá đánh vào chân của mình = Có dã 

tâm hại người, lừa gạt người khác, ngược 

lại lại hại chính mình 

149 比棒槌多两耳朵。 
Nhiều hơn cái chày gỗ (giặt áo quần) hai 

cái lỗ tai = Người chậm chạp, cứng nhắc, 

không linh hoạt. 

150 肚饱眼里馋 
No bụng, thèm trong mắt = Người tham 

lam. 

151 上面握手，脚下使绊。 

Phía trên thì bắt tay, dưới chân thì làm 

cho người vấp ngã = Người hai mặt, bên 

ngoài thì tốt lành, bên trong thì ngấm 

ngầm hại người. 
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152 
上边说着话、脚底下使绊

儿。 

Phía trên thì nói chuyện, dưới chân thì 

gạt chân người khác = Bên ngoài thì 

nhiệt tình, hòa nhã nhưng bên trong thì 

hại người. 

153 错起牙巴说错话。 
Răng mọc lệch, nói lời sai = Cố ý nói lời 

sai. 

154 见银眼黑。 Thấy bạc  mắt đen= Người tham lam. 

155 
见人冷面一声笑，心中暗藏

一把刀。 

Thấy người mặt lạnh cười một tiếng, 

trong tim như chứa một con dao = Mặt 

người hận thù, bí hiểm độc ác. 

156 见钱眼开，福至心灵。 
Thấy tiền mắt sáng, hạnh phúc đến cả tim 

linh (tâm hồn) = Người ham tài hám lợi, 

suy nghĩ linh hoạt. 

157 自古官家财主一条心。 
Thời xưa, quan lại và nhà giàu cùng một 

tim = Thời xưa, quan lại và nhà giàu 

cùng một ruột. 

158 
人心不知足，有了五谷想六

谷。 

Tim người không biết đủ, có được ngũ 

cốc lại còn muốn lục cốc = Tham lam 

không biết chán, mấy cũng không thấy 

đủ. 

159 人心不知足，得陇又望蜀。 

Tim  người không biết đủ, được Cam Túc 

lại còn muốn Tứ Xuyên = Tham lam 

không biết chán, mấy cũng không thấy 

đủ. 

160 人心不足蛇吞象。 
Tim người không biết đủ, rắn nuốt voi = 

Tham lam không biết chán, mấy cũng 

không thấy đủ. 

161 心毒锅也漏。 
Tim ác thì nồi cũng thủng = Người độc 

ác, hại người hại ta. 

162 歪心看正人。 
Tim lệch xem người ngay = Người không 

ngay thẳng mới có cách nhìn không đúng 

về người khác. 

163 贪心嚼不烂。 
Tim tham nhai không nát = Người ham 

tiền bạc, ngược lại giữ không nổi. 

164 心亏眼不见，理短手不拦。 

Tim xấu mắt không nhìn thấy được, lí 

cùn thì tay không ngăn được= Người có 

lòng xấu, lí cùn thì không có tư cách 

khuyên nhủ và an ủi người khác. 
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165 茶来伸手，饭来张口 
Trà đến thì đưa tay, cơm đến thì há 

miệng= Người không tự lao động mà lại 

muốn hưởng thành quả, lười biếng  

166 脸上阳，肚里阴。 
Trên mặt dương, trong bụng âm = Bên 

ngoài nhìn ra vẻ lương thiện, nhưng bên 

trong thì xấu xa. 

167 脸上微微笑，心里藏毒药。 
Trên mặt thì mỉm cười, trong tim  giấu 

thuốc độc = Người ngoài mặt thì hòa nhã 

đáng yêu, nhưng trong lòng độc ác. 

168 眼皮上贴着人民币。 
Trên mí mắt dán nhân dân tệ = Người chỉ 

biết tiền. 

169 嘴上没把门儿的。 
Trên miệng không có cửa = Người hễ có 

chuyện là nói tùy tiện. 

170 嘴上说人话，肚里怀鬼胎。 
Trên miệng nói tiếng người, trong bụng 

mang thai quỷ = Ngoài miệng nói ngọt, 

bụng dạ xấu xa. 

171 嘴上说、脚下擦。 
Trên miệng nói, dưới chân chùi = Nói 

xong lại không thừa nhận, chối bỏ. 

172 
嘴上天官赐福，肚子里男盗

女娼。 

Trên miệng thì nói chuyện phước lành, 

trong bụng giở trò ma quỷ = Người bên 

ngoài nói ngọt, bên trong thì xấu xa. 

173 
嘴上挂着蜜糖罐儿，心里藏

着马蜂针。 

Trên miệng treo hộp kẹo ngọt, trong tim 

giấu kim ong vò vẹ =  Bên ngoài lương 

thiện, trong lòng độc ác. 

174 台上握手、台下踢脚。 

Trên sân khấu thì bắt tay, dưới sân khấu 

thì đá chân =  Người hai mặt, bên ngoài 

thì tốt lành, bên trong thì ngấm ngầm hại 

người 

175 心上有七十二个窟窿眼儿。 
Trên tim có bảy mươi hai lỗ mắt = Người 

nhiều suy nghĩ 

176 
六月的天，孩子的脸，说变

就变。 
Trời tháng 6, mặt trẻ con, nói đổi là đổi = 

Người có tính tình thay đổi thất thường. 

177 肚里有鬼，脸上有黑。 
Trong bụng có quỷ, trên mặt có vết đen = 

Người có hành vi không lương thiện, làm 

chuyện xấu. 

178 肚子里没硬货。 
Trong bụng không có hàng cứng = Người 

không có bản lĩnh cứng rắn. 

179 黑眼珠见不得白银子。 
Tròng đen nhìn không được bạc trắng = 

Người tham của, thấy tiền là cần. 
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180 眼睛里容不得沙子。 
Trong mắt không chứa được hạt cát = 

Một chút cũng không thể tha thứ cho 

người khác. 

181 眼珠子里没人。 
Tròng mắt không có người = Xem 

thường người khác. 

182 口里摆菜碟儿。 
Trong miệng bày đĩa thức ăn = Giả nghĩa 

tiếp đãi, chỉ nói đưa đãi. 

183 嘴里念弥陀, 心寒毒蛇窝。 
Trong miệng niệm a di đà, tim lạnh ổ rắn 

độc =  Bên ngoài lương thiện, trong lòng 

độc ác. 

184 
口里仁义道德，心里男盗女

娼。 

Trong miệng thì đạo đức nhân nghĩa, 

trong tim thì xấu xa= Trong miệng thì 

đạo đức nhân nghĩa, trong lòng thì xấu xa 

185 耳朵里塞了驴毛。 
Trong tai mọc lông lừa = Người không 

nghe lời người khác nói. 

186 
心里搁不住三把火，不是招

灾就是惹祸。 

Trong tim không dập tắt được ba ngọn 

lửa thì không phải rước họa cũng mắc 

họa = Người bụng dạ hẹp hòi, vứt không 

được việc sẽ dễ dàng mang họa vào thân. 

187 心缝里塞不下半根牛毛。 
Trong vành tim nhét không được nửa sợi 

lông bò = Trong lòng nhỏ hẹp. 

188 
当面叫人哥哥，背后推人下

坡坡。 

Trước mặt gọi bằng anh, sau lưng dụi 

nghiêng người ta = Trước mặt thì thân 

thiện, sau lưng thì hạ độc thủ. 

189 当面是人，背后是鬼。 
Trước mặt là người, sau lưng là quỷ = 

Người hai mặt, bên ngoài vờ làm người 

tốt, bên trong xấu xa, làm điều xấu. 

190 当面一套，背后一套。 
Trước mặt một bộ (mặt), sau lưng một bộ 

(mặt) = Người hai mặt, nói và làm không 

giống nhau. 

191 自己吃饭还嫌肚大。 
Tự mình ăn cơm lại trách cái bụng to = 

Người keo kiệt bủn xỉn. 

192 自搬砖头自打脚。 
Tự nhặt gạch vụn tự đánh vào chân = Có 

dã tâm hại người, lừa gạt người khác, 

ngược lại lại hại chính mình 

193 卷着舌头说话。 
Uốn lưỡi nói chuyện = Nói chuyện 

không thực sự cầu thị. 
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194 喝凉水不塞牙。 
Uống nước lạnh không mắc kẽ răng= 

Trách người xem sự việc quá dễ dàng, 

đơn giản. 

195 世上人多心不平。 

Trên thế gian có nhiều người có tim 

không bình thường= Lòng người có tốt 

có xấu, những người có lòng bất chính 

cũng không ít. 

196 不撞南墙不回头。 
Không đụng bức tường phía Nam không 

quay đầu= Người ngoan cố, không nhận 

sai, không hối cải. 

197 
不撞礁石不转舵，不碰破脸

不回头。 

Không đụng đá ngầm không chuyển 

bánh lái thuyền, không nát mặt không 

quay đầu = Người ngoan cố, không nhận 

sai, không hối cải. 

198 一个鼻孔出气。 
Một lỗ mũi ra hơi = Thái độ và ý kiến của 

hai người hoàn toàn giống nhau. 

199 
一马不配两鞍、一脚难踏两

船。 

Một ngựa không thể thắng hai yên, một 

chân khó đạp hai thuyền = Thái độ rõ 

ràng, không lòng này ý khác. 

200 恩人相见，分外眼明。 
Gặp ân nhân, đặc biệt mắt sáng rực = 

Gặp ân nhân thì rất thân thiện. 

201 清晨三叩头，早晚一炉香。 
Sớm mai, cúi đầu ba cái,sớm tối một lư 

hương = Rất thành khẩn. 

202 仇人相见，分外眼明。 
Kẻ thù gặp nhau, mắt sáng quắc = Đặc 

biệt căm giận kẻ thù. 

203 心里有坎面上平。 

Trong tim có chỗ lồi lõm nhưng trên mặt 

thì không thể hiện gì = Trong lòng có 

điều không bằng lòng, không mãn ý 

nhưng lại không nói ra. 

204 一会儿白脸，一会儿红脸。 
Lúc thì mặt trắng, lúc thì mặt đỏ= Thái 

độ lúc xấu lúc tốt, lúc cứng, lúc mềm. 

205 翻脸不认人。 
Trở mặt không nhận người = Thái độ đột 

nhiên thay đổi, không khách sáo với bạn 

bè thân thích. 

206 翻脸不相识。 
Trở mặt không nhận nhau = Thái độ đột 

nhiên thay đổi,  cắt đứt tình cảm và quan 

hệ thường ngày. 
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207 翻脸不认亲。 
Trở mặt không nhận người thân = Thái 

độ đột nhiên thay đổi, khách sáo với bạn 

bè thân thích. 

208 上嘴唇往下嘴唇一碰。 
Môi trên đụng môi dưới một cái = Thái 

độ hời hợt, ăn nói tùy tiện, không có 

trách nhiệm. 

209 大官睡大觉，小官跑断腰 

Quan lớn ngủ say, quan nhỏ chạy gãy eo 

= Quan lớn dễ làm, không bận không 

mệt; làm quan nhỏ bận rộn, mệt muốn 

chết. 

210 
耳不听，心不烦；眼不见，

嘴不馋。 

Tai không nghe, tim  không buồn; mắt 

không thấy, miệng không thèm= Không 

nghe thấy trong lòng sẽ không phiền não, 

không nhìn thấy mắt sẽ không thèm. 

211 吃耳光，陪笑脸。 
Ăn bạt tai, mặt phải cười = Chịu nhục 

đón tiếp.  

212 人逢喜事脚板轻。 
Người khi gặp việc vui thì bàn chân thấy 

nhẹ = Người khi gặp việc vui thì đi lại 

nhẹ nhàng, thoải mái. 

213 心宽出少年。 
Tim rộng thành thiếu niên = Người có 

lòng rộng mở, vui vẻ thì không bị già đi. 

214 心里痛快百病消。 
Trong tim vui vẻ thì trăm bệnh đều hết = 

Trong lòng vui vẻ thì không mắc bệnh gì. 

215 
儿女一句贴心话，暖到父母

半世心。 

Một câu nói mát tim của con cái, ấm đến 

tim của bố mẹ nửa đời = Lời nói chu đáo 

của con cái sẽ mang đến cho bố mẹ sự 

ấm áp bất tận. 

216 子孝父心宽。 
Con hiếu thảo, cha tim rộng= Con hiếu 

thảo, cha vui lòng 

217 
父不忧心因子孝，家无烦恼

为妻贤。 

Bố không buồn tim vì con có hiếu, nhà 

không phiền muộn vì có vợ hiền = Con  

hiếu thảo thì tâm trạng của bố thoải mái, 

vợ hiền hậu thì nhà chồng không buồn 

phiền. 

218 心肝跌进肚里头。 
Tim gan ngả vào bên trong bụng= Yên 

tâm, thoải mái. 
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219 
过了九月九，大夫高了手，

米饭萝卜丝，吃了去病根儿 

Sang ngày mồng 9 tháng 9, bác sĩ sẽ 

được cao tay hơn, ăn cơm củ cải sợi sẽ 

tiêu trừ mầm mống của bệnh tật = Sang 

ngày 9 tháng 9 âm lịch, ăn loại rau củ có 

lợi cho sức khỏe như củ cải đã đến mùa 

thu hoạch, bệnh nhân cũng dần dần ít đi, 

bác sĩ cũng được nghỉ ngơi.  

220 手中有粮，心里不慌。 

Trong tay có lương thực ăn, trong tim 

không lo lắng = Trong tay có lương thực 

ăn, trong lòng không lo lắng, không thấy 

bất an. 

221 滚汤对热水，乐开了心。 
Nước sôi sùng sục, vui đến mở tim = Cực 

kỳ vui vẻ, thoải mái. 

222 三年不见官，脸上福团团。 

Ba năm không làm quan, trên mặt tràn 

ngập hạnh phúc = Không  phiền phức vì 

việc làm quan, tâm trạng sẽ rất tốt, rất 

hạnh phúc. 

223 心静自然凉。 
Tim tĩnh tự nhiên sẽ cảm thấy thoải mái = 

Bình tĩnh tự nhiên sẽ cảm thấy mát mẻ. 

224 看别人吃豆腐牙齿快。 
Nhìn người khác ăn đậu phụ, răng thấy 

sảng khoái= Nhìn người khác làm việc 

cảm thấy dễ dàng. 

225 鼻子不是鼻子，脸不是脸。 
Mũi không phải mũi, mặt không phải 

mặt= Người tức giận thường biểu hiện 

trên mặt. 

226 
世上伤心无限事，最难死别

与生离。 

Trên thế gian việc làm người khác 

thương tim (tâm) có rất nhiều, giữa sự 

sống và cái chết là khó nhất= Sự sống và 

cái chết là điều khiến người ta đau lòng 

nhất. 

227 脚踢后脑勺。 
Chân đá sau gáy= Rất bận, rất gấp,  

không nghỉ ngơi. 

228 
大清早起打个碗，三天三夜

心里烦。 

Sớm dậy bưng cái bát, ba ngày ba đêm 

buồn trong tim= Gặp phải chuyện không 

may, trong lòng thấy không thoải mái. 

229 宁鼻子甩脸子。 
Hất mũi ném mặt= Dáng vẻ tức giận, 

không bằng lòng. 

230 心急等不得豆煮烂。 
Tim vội vàng đợi không được đậu nấu 

nhừ = Không thể đợi chờ được. 
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231 高手相争，心乱必败。 
Cao thủ đánh nhau, tim loạn tất bại= Các 

cao thủ đấu nhau, nếu bên nào hoang 

mang, rối trí thì sẽ  bị thất bại.  

232 同吃易消化，独食撑肚皮。 
Cùng ăn thì dễ tiêu hóa, ăn một mình thì 

căng da bụng = Ăn một mình thì đau tức, 

làm một mình thì cực thân. 

233 脚踩着刀尖儿过日子。 
Chân dẫm mũi dao sống qua ngày = Gặp 

cảnh nguy hiểm, suốt ngày phấp phỏng 

lo âu.  

234 
一只眼不是眼，一个儿不壮

胆。 

Một con mắt thì không phải mắt, một đứa 

con thì mật không mạnh = Chỉ có một 

đứa con thường lo tuyệt hậu. 

235 心急吃不得热粥。 
Tim vội vàng ăn không được cháo nóng = 

Quá gấp gáp sẽ không đạt được mục 

đích, không làm được việc. 

236 心里揣着兔子。 
Trong tim giấu thỏ = Trong lòng lo lắng 

không yên, tim đập thình thịch. 

237 心焦谋必乱。 
Tim lo lắng mưu tất loạn = Tâm trạng lo 

lắng sẽ không có chủ ý. 

238 
胸口上挂笊篱，多劳这份

心。 

Trên ngực treo cái vợt thức ăn, đã lo 

nhiều cho phần tim này = Lo nghĩ cho 

mệt, không cần thiết. 

239 
冷虫叫一声，懒婆娘心一

惊。 

Côn trùng bị lạnh kêu lên một tiếng cũng 

đã làm cho tim bà vợ lười giật mình= 

Trời sắp lạnh rồi mà công việc chuẩn bị 

chống rét vẫn chưa làm xong nên trong 

lòng cảm thấy lo lắng. 

240 心急马行迟。 
Tim vội vàng, ngựa đi chậm = Lòng lo 

lắng nên cảm thấy ngựa chạy chậm. 

241 
一口吃了二十五只老鼠，百

爪挠心。 

Đã ăn hai mươi lăm con chuột, trăm 

móng cào trong tim = Người cảm thấy 

trong lòng khó chịu hoặc tâm trạng 

không yên. 

242 心歪脚不正、脚歪心不定。 

Tim nghiêng ngã thì chân không vững, 

chân không vững thì tâm không yên= 

Dụng tâm không đúng đắn thì tâm trạng 

sẽ không yên. 
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243 心急锅不滚。 
Tim vội vàng, nước không sôi= Trong 

lòng lo lắng nên cảm thấy nước cũng lâu 

sôi. 

244 手中无寸铁，腹内有雄兵。 

Trong tay không một tấc sắt, trong 

bụnglại có hùng binh = Trong tay không 

có vũ khí nhưng lòng tin đủ lớn, gan đủ 

mạnh. 

245 粗脖子红脸。 
Cổ to mặt đỏ= Dáng vẻ hoảng sợ hoặc 

cuống lên. 

246 心急透不出好花。 
Tim vội vàng hái không được hoa đẹp = 

Lòng vội vàng không làm được việc. 

247 树怕剥皮，人怕伤心。 
Cây sợ bóc vỏ, người sợ đau tim= Cây sợ 

bóc vỏ, người sợ đau lòng 

248 子用父钱心不痛。 
Con dùng tiền bố mẹ nên tim không xót = 

Không tiêu tiền của mình nên không đau 

lòng. 

249 胸脯上长草，慌了心。 
Mọc cỏ trên ngực nên hoảng tim= Tâm 

trạng hoảng loạn. 

250 呛了肺管子。 
Sặc phế quản= Nói chối tai làm người 

nghe không vui mừng. 

251 一根肠子挂两下。 
Một ruột móc hai bên = Mệt nhọc trong 

lòng. 

252 
看破世事惊破胆，伤透人情

寒透心。 

Nhìn thấy thế sự bị vỡ thì sợ vỡ gan, 

thương xót tình người thì lạnh thấu tim = 

Người thất vọng, đau lòng đối với nhân 

tình và thế sự. 

253 脚丫子朝天。 
Chân hướng lên trời = Bận đến nỗi chân 

không chạm đất. 

254 手长衣袖短。 
Tay dài mà tay áo lại ngắn = Muốn làm 

nhưng lại không có điều kiện nên không 

làm được. 

255 耳朵眼儿磨出茧子来。 
Lỗ tai cọ ra cục chai = Vì nghe nhiều lần 

nên thấy chán. 

256 
好曲子唱了三遍，也要口臭

了。 

Bài hát hay hát ba lần, miệng cũng hôi= 

Nói đi nói lại cũng nhàm tai. 

257 
人未伤心不得死，花残叶落

是根枯。 

Người chưa đau tim chưa đáng chết, hoa 

tàn lá rụng là do rễ khô = Người chưa 

đau lòng chưa được chết, hoa tàn lá rụng 

là do rễ khô.  



P 38 

258 狼不刁谁的孩子谁心不疼。 

Sói không ăn con của người nào thì 

người đó không thấy đau tim= Không 

đụng vào lợi ích của người nào thì người 

đó sẽ không đau lòng. 

259 月缺能圆，心碎难补。 
Trăng khuyết có thể tròn, tim vỡ khó vá 

lại = Người quá đau lòng. 

260 肚子不饶人。 
Bụng không tha cho người = Bụng đói 

khó chịu, ai cũng chịu không nỗi. 

261 肚子在打机枪。 
Trong bụng đang bắn súng máy = Bụng 

đói cồn cào. 

262 一挂肠子闲着半挂。 Một ruột, trống nửa ruột= Ăn không no. 

263 把脖子勒起来 
Thít chặt cổ lại = Không ăn cơm, đang 

đói. 

264 三尺肠子空着二尺半。 
Ba thước ruột, trống hai thước rưỡi = Ăn 

không no, thấy đói 

265 羞恶之心，人谐有之。 
Mọi người đều có tim e thẹn = Mọi người 

đều có lòng e thẹn, xấu hổ 

266 
心慌吃不得热粥，跑马看不

得三国。 

Tim hoảng ăn cháo nóng không được,  

ngựa  chạy xem không được ba nước = 

Người tâm trạng hoảng loạn không yên 

thì không làm được việc. 

267 听书长智，看戏慌心。 
Nghe sách dài trí, xem kịch hoảng tim= 

Đọc sách thì biết thêm tri thức, xem kịch 

làm lòng người hoảng loạn.  

268 把肠子都悔青了。 Ruột hối hận rồi = Rất hối hận 

269 失主心急，为的追赃 
Người mất của, tim vội vàng để tìm tang 

vật = Người mất của luôn vội vàng tìm 

lại thứ bị mất đi. 

270 
冷饭难吃，冷言难听，冷眼

难看。 

Cơm lạnh khó ăn, lời lạnh khó nghe, mắt 

lạnh khó nhìn= Lời nói thờ ơ, mặt mày 

lạnh nhạt làm người khác khó chịu đựng 

được. 

271 大眼瞪小眼。 
Mắt to trợn mắt nhỏ = Lo lắng không có 

cách,  thẩn người ra. 

272 心急遇上了慢郎中。 
Tim đã gấp gáp lại gặp phải thầy lang 

chậm chạp = Lòng gấp gáp lại gặp phải 

người chậm chạp. 
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273 男人使船，女人心悬。 

Đàn ông sử dụng thuyền, đàn bà treo 

tim= Tính nguy hiểm của việc chèo 

thuyền ra biển là rất lớn, khiến cho người 

trong nhà lo lắng. 

274 心有余而力不足。 
Tim có thừa nhưng lực không đủ = Trong 

lòng muốn làm nhưng sức lực không đủ. 

275 人怕伤心，树怕剥皮。 

Người sợ thương tim, cây sợ bóc vỏ = 

Người bị thương trong lòng thường mất 

đi dũng khí và hi vọng, rất khó phấn chấn 

trở lại. 

276 名使心乱，利令智昏。 
Danh vọng khiến tim loạn, lợi lộc khiến 

đau đầu= Vì tiền đồ danh lợi mà lòng rối 

bời, đau đầu đau não, mất đi lí trí. 

277 
头顶上失了三魂, 脚底下走了

六魄。 

Trên đỉnh đầu mất ba hồn, dưới chân đi 

sáu phách = Người kinh hoàng sợ hãi, 

hồn bay phách lạc. 

278 入世越深心越寒。 
Vào thế gian càng sâu thì tim càng lạnh= 

Càng thâm nhập vào xã hội càng hiểu xã 

hội và càng thất vọng về xã hội. 

279 伸头一刀，缩头一刀。 
Thò đầu một đao, thụt đầu cũng một đao 

= Tiến lên hay rút lui cũng giống nhau, 

không thể trốn thoát. 

280 出家人勿起嗔心。 
Người xuất gia đừng nổi giận tim= 

Người xuất gia không dễ dàng tức giận. 

281 
你嫌我的脸黑、我嫌你的脚
大。 

Anh nghi cái mặt tôi đen, tôi nghi cái 

chân anh to= Thù hằn lẫn nhau 

282 吹胡子瞪眼睛。 Thổi râu trợn mắt= Dáng vẻ tức tối. 

283 好夫妻也有红脸时。 
Vợ chồng hòa thuận cũng có lúc đỏ mặt= 

Vợ chồng hòa thuận cũng có lúc mâu 

thuẫn và cãi vã. 

284 咸老婆子淡操心。 
Các bà vợ đều có tim vặt vảnh = Không 

có chuyện cũng tìm chuyện, lo lắng rỗi 

hơi. 

285 忘掉脑勺后去了。 
Quên sau cái muỗng não (gáy) rồi = 

Quên mất tiêu rồi. 

286 小和尚念经有口无心。 
Tiểu hòa thượng tụng kinh có miệng 

không tim= Lanh lẹ, miệng nói nhanh 

nhưng không để ý gì. 
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287 处处留心皆学问。 
Lưu tim khắp nơi đều học vấn = Chỉ cần 

để ý thì thấy khắp nơi trong cuộc sống 

đều có học vấn. 

288 
宁可经心百日，不可大意一

时。 

Thà rằng trăm ngày chịu để tim, không 

thể đại khái một giờ = Luôn luôn lưu tâm 

để ý, một chút cũng không được qua loa 

đại khái. 

289 父子吵架有口无心。 

Bố con cãi nhau có miệng mà không tim= 

Bố con cãi nhau, trên miệng thì cái gì 

cũng có thể nói ra nhưng trong lòng thì 

không có gì. 

290 人在曹营心在汉。 
Người ở trại Tào Tháo nhưng tim ở Hán 

= Người ở đây nhưng trong lòng lại nghĩ 

một nơi khác. 

291 肚痛心知。 
Bụng đau, tim biết= Bản thân có vấn đề 

gì thì trong lòng người đó rõ nhất. 

292 吃浆湖长的，迷住了心窍。 
Ăn hồ đặc (dán) lớn lên thì sẽ mất đi lỗ 

tim (năng lực nhận thức và tư duy) = 

Người hồ đồ, ngoan cố không tỉnh ngộ. 

293 满怀心腹事，尽在不言中。 
Đầy ắp việc tim bụng, nhưng không cần 

phải nói bằng lời = Tuy không nói nhưng 

cũng không giấu được tâm sự trong lòng. 

294 要知心腹事，但听口中言。 

Để biết việc tim bụng thì nghe những lời 

trong miệng = Để hiểu được một người 

muốn làm gì thì chỉ cần nghe lời người 

đó nói là được. 

295 白眼无珠，不识好歹。 
Có mắt không tròng, không biết tốt xấu = 

Người không có năng lực phân biệt tốt 

xấu. 

296 做梦挖元宝，想偏心啦。 
Nằm mơ đào được đỉnh vàng, nghĩ đến 

lệch tim rồi = Mơ quá mức, ảo tưởng. 

297 人去不中留，留人难留心。 

Người đi không giữ lại, giữ người khó 

giữ tim= Người đã muốn rời xa thì không 

nên miễn cưỡng giữ lại, nếu đã giữ lại thì 

lòng cũng khó mà giữ được. 

298 不到黄河心不死。 

Không đến Hoàng Hà, timkhông chết = 

Người có quyết tâm cao, không làm đến 

cùng không được, không đạt được mục 

đích không buông xuôi. 
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299 一片冰心在玉壶。 
Một trái tim lạnhở hồ ngọc = Người bụng 

dạ thuần khiết, ý chí kiên cường. 

300 黄天不负苦心人。 
Trời vàng không phụ người khổ tim= Chỉ 

cần miệt mài, nguyện vọng nhất định sẽ 

thực hiện được. 

301 苍天不负苦心人。 
Trời xanh không phụ người khổ tim= Chỉ 

cần miệt mài, nguyện vọng nhất định sẽ 

thực hiện được. 

302 腊月里萝卜动个心。 
Vào tháng chạp, củ cải động tim người = 

Trong lòng sinh ra một nguyện vọng nào 

đó. 

303 好事天顺心。 
Việc tốt trời thuận tim= Trời cũng thuận 

theo ý người, làm trọn việc tốt lành. 

304 耳朵根子缺钙。 
Gốc tai thiếu canxi = Người không có 

chủ kiến, chỉ biết phụng mệnh của người 

khác. 

305 大姑娘坐轿，头一回。 
Cô gái ngồi kiệu, đầu ngảnh lại= Lần 

đầu từng trải. 

306 各人洗脸各人光。 
Người nào rửa mặt, người đó sáng= Mỗi 

người làm việc của mình, mỗi người đều 

có điểm tốt của mình. 

307 骨鲠在喉，一吐为快。 
Xương cá mắc ở họng, nhổ ra mới thấy 

thoải mái = Trong lòng có chuyện gì thì 

nói ra mới cảm thấy thoải mái. 

308 不能一口吞下一头牛。 

Không thể một miệng mà nuốt hết một 

con trâu = Làm việc cần có kế hoạch, 

làm từng bước, không được vội mong kết 

quả. 

309 捏着鼻子喝酸醋。 
Bịt mũi uống dấm = Miễn cưỡng làm một 

việc gì đó. 

310 脚踏两只船。 
Chân đạp cả hai thuyền = Lưỡng lự khi 

gặp một việc nào đó. 

311 打破脑袋用扇子扇。 
Đánh vỡ sọlấy quạt quạt = Xem cái chết 

ngoài suy tính, hoàn toàn không để ý gì. 

312 把脑袋掖在裤带上。 
Đem não đại (đầu) nhét vào lưng quần= 

Bất chấp nguy hiểm tính mạng, đem việc 

sống chết ở ngoài dự tính. 

313 把头往老虎嘴巴里填 
Lấp đầu vào trong miệng hổ = Bất chấp 

nguy hiểm, tự tìm đến cái chết. 
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314 白米饭养黄了牙齿。 
Cơm trắng nuôi vàng cả răng= Được 

sống trong một cuộc sống rất tốt nhưng 

lại không thành tài.  

315 人众耳朵长， 办事好商量。 
Nhiều người tai dài, làm việc dễ thương 

lượng = Nhiều người thông tin dễ hiểu, 

dễ làm việc. 

316 吃了没鼻子的亏。 
Chịu phải cái xui không có mũi= Sức 

phân biệt quá kém nên xui xẻo. 

317 
凡人的肉眼，认不出真菩萨

来。 

Mắt thịt của người trần, nhận không ra bồ 

tát thật = Mắt không biết nhìn, nhận 

không ra người có bản lĩnh hoặc địa vị. 

318 拿棍子打自己脑凭。 
Lấy gậy đánh vào sọ của mình = Lời nói 

và hành động mâu thuẫn nhau, làm bản 

thân rất khó chịu. 

319 苍蝇都爬到眼睫毛上来啦。 
Ruồi nhặng bò lên đến lông mi rồi = Ức 

hiếp người quá đáng. 

320 往脸上抹屎狗。 
Bôi phân chó trên mặt= Xỉ vả người 

khác. 

321 往脸上撒尿。 
Đái  bậy trên mặt người khác = Ức hiếp 

người khác. 

322 
花枝叶下犹藏刺，人心难保

不怀毒。 

Dưới cành hoa còn giấu gai, tim người 

khó bảo đảm là không có độc = Lòng 

người hiểm ác, khó đoán. 

323 
百尺井水能看清，寸厚人心
难看透。 

Giếng nước một trăm thước có thể nhìn 

rõ, tim người một tấc khó nhìn thấu = 

Lòng người không dễ hiểu, khó đoán. 

324 虎豹不堪骑，人心隔肚皮。 
Hổ báo không thể cưỡi, tim người cách 

da bụng= Không đoán thấu suy nghĩ của 

người khác. 

325 老虎花在骨，人心花在内。 
Hổ tiêu ở xương, tim người tiêu ở trong = 

Lòng người tốt hay xấu không thể nhận 

ra từ bề ngoài. 

326 
黄河万丈有底，人心三寸难

猜。 

Hoàng Hà trăm nghìn thước còn có đáy, 

tim người ba tấc lại khó đoán được = 

Lòng người khó đoán.  

327 牛肚能吃，人心难知。 
Lòng bò ăn được, tim người khó biết = 

Lòng bò ăn được, lòng người khó biết. 
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328 人面咫尺，心隔千里。 
Mặt người cách nhau rất gần, tim người 

cách nhau nghìn dặm = Sự thật lòng của 

con người khó hiểu. 

329 圣人难测娘们心。 
Thánh nhân cũng khó đoán được tim phụ 

nữ = Cái gì cũng đoán được nhưng 

không đoán được lòng phụ nữ. 

330 看面难看心。 
Nhìn mặt khó nhìn tim= Lòng người khó 

hiểu 

331 海水知深浅，人心难忖量。 
Nước biển còn biết sâu cạn, tim người 

khó có thể đo lường = Lòng người không 

dễ hiểu, khó đoán. 

332 
十丈深水易测，一个人心难

探。 

Nước sâu mười thước dễ đoán, tim của 

một con người khó thăm dò = Lòng 

người khó đoán. 

333 虎心隔毛衣，人心隔肚皮。 
Tim hổ cách áo lông, tim người cách da 

bụng= Không đoán thấu suy nghĩ của 

người khác. 

334 人心隔肚皮,你我两不知。 
Tim người cách da bụng, anh và tôi hai 

người không biết = Không đoán thấu suy 

nghĩ của người khác. 

335 
人心隔肚皮,知人知面难知

心。 

Tim người cách da bụng, biết người, biết 

mặt, không biết tim = Không đoán thấu 

suy nghĩ của người khác. 

336 
人心隔着一张皮，皮里皮外

不一样。 

Tim người cách da bụng, da trong da 

ngoài không giống nhau = Không đoán 

thấu suy nghĩ của người khác. 

337 人心隔肚皮,做事两不知。 
Tim người cách da bụng, làm việc cả hai 

đều không biết = Không đoán thấu suy 

nghĩ của người khác 

338 人心隔肚皮,嘴巴一层皮。 
Tim người cách da bụng, miệng một lớp 

da= Không đoán thấu suy nghĩ của người 

khác. 

339 人心隔肚皮,虎心隔毛衣。 
Tim người cách da bụng, tim hổ cách lớp 

lông = Không đoán thấu suy nghĩ của 

người khác. 

340 人心隔肚皮。 
Tim người cách da bụng= Không đoán 

thấu suy nghĩ của người khác. 
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341 人心难测，海水难量。 
Tim người khó đoán, nước biển khó 

lường = Không đoán thấu suy nghĩ của 

người khác. 

342 海枯终见底，人死不知心。 
Biển khô cuối cùng cũng nhìn thấy đáy, 

người chết không biết tim = Lòng người 

khó đoán, khó hiểu. 

343 
知人知面不知心，知树知叶

不知根。 

Biết người, biết mặt, không biết tim, biết 

cây, biết lá, không biết rễ= Không đoán 

được suy nghĩ của người khác. 

344 
天边鹰，水底鱼，高可射，

低可钓，唯有人心不可料。 

Chim ưng trên trời, cá dưới nước, cao có 

thế bắn, thấp có thể câu, duy nhất 

timngười là không thể đụng = Lòng 

người khó hiểu 

345 
画人画虎难画骨，知人知面

不知心。 

Vẽ người, vẽ hổ, khó vẽ xương, biết 

người, biết mặt, không biết tim= Lòng 

người khó đoán. 

346 打头不应脑 
Đánh đầu không kích ứng não= Không 

mò được suy nghĩ, không biết ra sao cả. 

347 说是开心的钥匙。 

Lời nói là chìa khóa của việc mở trái tim 

= Lời nói hay sẽ khiến tâm trạng người 

khác vui vẻ, thoải mái và hiểu được lí lẽ 

của sự việc. 

348 
儿女一句贴心话，暖到父母

半世心。 

Một câu nói mát tim của con cái, ấm đến 

tim của bố mẹ nửa đời = Lời nói chu đáo 

của con cái sẽ mang đến cho bố mẹ sự 

ấm áp bất tận. 

349 
眼睛眨一眨，肚里想办法，

眼睛闭一闭，肚里打主意。 

Mắt liếc một cái, trong bụng nghĩ cách, 

mắt nhắm một cái, trong bụng đã có chủ 

ý = Người có bộ não linh hoạt, nhiều chủ 

ý. 

350 心有灵犀一点通。 

Tim có tê giác thì cái gì cũng có thể lĩnh 

hội được = Trong lòng có tê giác thì cái 

gì cũng có thể lĩnh hội được hoặc có suy 

nghĩ giống nhau. 

351 舌头再硬穿不过腮。 
Lưỡi có cứng cũng không thể xuyên qua 

má được = Dù nói gì đi nữa, vô lí cũng 

không trở thành có lí được. 
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352 哑巴吃饺子心里有数。 
Người câm ăn sủi cảo thì trong tim có 

đếm= Trên miệng không nói nhưng trong 

lòng có tính toán. 

353 
不做亏心事不怕鬼敲门，做

了亏心事，日夜鬼敲门。 

 Không làm việc trái với tim, ban đêm 

không sợ quỷ gõ cửa, làm việc trái với 

tim ban đêm quỷ gõ cửa = Người không 

làm việc xấu thì không sợ gì, làm việc 

xấu thì luôn lo sợ. 

354 理穷舌头短。 
Lí nghèo, lưỡi ngắn= Không có đạo lí, 

không có gì để nói. 

355 
白日不做亏心事，夜里不怕

鬼敲门。 

Ban ngày không làm việc trái với tim, 

ban đêm không sợ quỷ gõ cửa = Người 

không làm việc xấu thì không sợ gì. 

356 
平生不作亏心事，世上应无

切齿人。 

Cả đời không làm việc trái với tim, trên 

thế gian sẽ không có người nghiến răng= 

Người cả đời không làm việc xấu thì sẽ 

không có người nào hận thù. 

357 脚歪走不端正。 
Chân lệch nên đi không ngay ngắn= Bản 

thân có khuyết điểm, làm không được 

việc. 

358 脚正鞋不歪。 
Chân thẳng giày không lệch = Lòng dạ 

trong sáng, hành động ngay thẳng. 

359 脚正不怕鞋歪。 

Chân thẳng không sợ giày lệch = Bản 

thân làm việc đúng, hành vi ngay thẳng, 

không sợ sự chỉ trích hay bàn luận của 

người khác. 

360 公理自在人心。 
Công lí tự có trong tim người = Có lí hay 

vô lí thì người xung quanh nhìn thấy rõ 

nhất. 

361 把天放在头上说话。 
Đặt trời trên đầu để nói chuyện = Nói 

không trái với đạo lý, không trái với 

lương tâm. 

362 
双手不摸溏鸡屎，吃饭不怕

碗沿脏。 

Hai tay không sờ vào phân gà loãng, ăn 

cơm không sợ mép bát bẩn = Việc xấu kg 

cạnh bên thì không có gì do dự 

363 把舌头伸直再说话。 
Kéo đầu lưỡi thẳng ra rồi nói chuyện = 

Người nói không có đạo lí, nói không lưu 

loát. 
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364 不吃鱼口不醒。 
Không ăn cá miệng không tanh= Không 

làm việc xấu không bị nghi ngờ. 

365 
没有吃珍珠玛瑙，不怕开肠

破肚。 

Không ăn trân châu mã não thì không sợ 

mổ bụng banh ruột= Không làm chuyện 

xấu nên không sợ người khác chỉ trích. 

366 
不做贼，心不凉，不吃鱼，

嘴不腥。 

Không làm giặc, tim không lạnh, không 

ăn cá, miệng không tanh = Không làm 

việc xấu, lòng không lo lắng, không sợ 

hãi. 

367 不怕大风扇了舌头。 
Không sợ gió to quạt vào lưỡi= Nói 

chuyện không hợp tình hợp lý sẽ bị 

người khác chê cười. 

368 
为人不做亏心事，半夜敲门

心不惊。 

Làm người mà không làm chuyện trái với 

lương tim (tâm), nửa đêm gõ cửa trong 

lòng không sợ = Làm chuyện xấu, trong 

lòng cảm thấy bất an. 

369 人心是杆秤。 
Tim người là đòn cân = Phải trái, đúng 

sai, công bằng hay không thì trong lòng 

mọi người rõ nhất. 

370 舌头长寿命也长。 
Lưỡi dài tuổi thọ cũng dài = Người hay 

nói đến đạo lí thường sẽ trường thọ. 

371 
人眼是把秤，心里有八两，

大家称半斤。 

Mắt người là cái cân, trong tim có tám 

lượng, mọi người cân nửa cân = Trong 

lòng mọi người biết đúng sai. 

372 
人没做亏心事，不怕鬼叫

门。 

Người không làm việc phụ tim (lương 

tâm), không sợ quỷ gọi cửa = Người 

không làm việc xấu thì không sợ gì. 

373 人有亏心事，肚内不安宁。 
Người làm chuyện trái với lương tim 

(tâm), trong bụng không yên = Làm 

chuyện xấu, trong lòng cảm thấy bất an. 

374 
理直千人必往，心亏寸步难

行。 

Người thẳng thắn đâu cũng đi được, 

người làm việc trái với tim thì một bước 

nhỏ cũng khó bước = Người ngay thẳng 

không sợ gì nên đâu cũng đi được, người 

làm việc xấu cái gì cũng sợ nên chẳng 

dám đi đâu. 

375 心虚才怕热饭烫。 
Tim hư mới sợ cơm canh nóng = Trong 

lòng không đứng đắn, không yên, sợ 

người khác phê bình. 
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376 心无亏，为霹雳同居。 

Tim không làm việc xấu thì có thể ở cùng 

với nguy hiểm = Không làm việc xấu thì 

dù có rơi vào chỗ nguy hiểm cũng không 

sợ. 

377 心歪脚不正，脚歪心不定。 
Tim lệch chân không thẳng, chân lệch 

tim không định= Trong lòng làm điều xấu 

khiến tâm trạng không yên. 

378 心正不怕影儿斜。 
Tim ngay không sợ bóng nghiêng= Hành 

vi rõ ràng, thẳng thắn thì không sợ người 

khác chỉ trích. 

379 心正从来不怕魔。 
Tim ngay từ trước đến nay không sợ ma 

= Trong lòng lương thiện, quang  minh 

lỗi lạc sẽ không sợ yêu ma. 

380 人心揣在群众的肚里。 
Tim người ở trong bụngcủa quần chúng = 

Người tốt hay xấu thì trong lòng mọi 

người biết rõ nhất. 

381 心正不怕邪，路上不怕蛇。 

Tim sáng sủa không sợ tà, trên đường 

không sợ rắn = Lòng dạ quang minh lỗi 

lạc sẽ không sợ tà ma, trên đường không 

sợ rắn. 

382 心正百邪不染。 
Tim sáng sủa, không nhiễm trăm tà = 

Lòng dạ quang minh lỗi lạc sẽ không sợ 

gió độc khí tà. 

383 心上有杆秤。 
Trên tim có cân đòn = Phải trái, đúng sai, 

công bằng hay không thì trong lòng mọi 

người rõ nhất 

384 肚里不寒，不怕吃西瓜。 

Trong bụng không  lạnh không sợ ăn dưa 

hấu = Hành động ngay thẳng, không mờ 

ám sẽ không sợ người khác chỉ trích, 

nghị luận. 

385 肚里没病死不了人。 
Trong bụng không có bệnh thì không 

chết người được = Có hành động  ngay 

thẳng thì không sợ hãi. 

386 暗室亏心，神目如电。 

Trong phòng tối làm những việc trái với 

tim, mắt của thần giống như điện = 

Người làm bất cứ việc xấu gì cũng không 

thoát khỏi con mắt của thần linh. 
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387 
心里没有鬼，不怕半夜敲门

声。 

Trong tim không có quỷ, không sợ tiếng 

gõ cửa nửa đêm =  Người không làm việc 

xấu thì không sợ gì. 

388 大伙儿心里都有杆秤。 
Trong tim  mọi người đều có cân đòn = 

Có lí hay vô lí thì người xung quanh nhìn 

thấy rõ nhất. 

389 心里有面镜儿 
Trong tim có mặt kính = Trong lòng hiểu 

rõ. 

390 心里没病不怕冷年糕。 

Trong tim không bệnh không sợ bánh 

niên cao (tết) lạnh = Trong lòng không 

có gì xấu thì không sợ người khác phê 

bình, chỉ trích. 

391 心里没鬼不怕喝水。 
Trong tim không có quỷ thì không sợ 

uống nước = Trong lòng không làm việc 

xấu, bình thản, không sợ bị báo ứng. 

392 人们心里有杆秤。 
Trong tim mọi người đều có cân đòn = 

Phải trái, đúng sai, công bằng hay không 

thì trong lòng mọi người rõ nhất 

393 老实鼻子空，肚里打灯笼。 
Trung thực rỗng trong mũi, trong bụng 

thắp đèn lồng = Thật thà hay không thì tự 

trong lòng mỗi người biết. 

394 无事敲门心不惊。 
Vô sự gõ cửa tim không sợ= Vô sự gõ 

cửa lòng không sợ. 

395 
有心打石石成砖，无心开井

井不会圆。 

Có tim đập đá, đá thành bột, vô tim đào 

giếng, giếng sẽ không tròn = Làm việc 

phải chuyên tâm mới làm tốt việc. 

396 耳朵摆到烧腊盘子里去啦。 
Tai đặt vào mâm sấy khô đi rồi = Chửi 

người không có tai, không nghe gì. 

397 东耳朵进，西耳朵出。 
Tai Đông vào, tai Tây ra= Nghe cũng 

giống như chưa nghe, không để trong 

lòng. 

398 天心即民心。 

Tim trời là tim dân = Người xưa cho rằng 

trời có ý thức, có tình cảm, tâm nguyện 

của trời chính là tâm nguyện của nhân 

dân. 

399 
鼻子上抹蜜糖，干馋捞不

着。 

Đường mật bôi trên mũi, khô thèm mò 

không ra = Không có được, ước muốn 

không thực hiện được. 
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400 人阔心也高。 
Người giàu, tim cũng cao= Người có 

tiền, có điều kiện thì yêu cầu cũng sẽ cao. 

401 人各有心，心有所欲。 
Mỗi người đều có tim, mỗi tim đều có 

nguyện vọng = Mỗi người đều có một 

nguyện vọng nào đó. 

402 人心难满，洞洞难填。 
Tim người khó đầy, lỗ thủng khó bồi = 

Dục vọng của con người khó bằng lòng. 

403 熟油苦菜，由人心爱。 
Rau đắng trộn dầu, do tim người thích = 

mỗi người có sở thích riêng 

404 老天不负苦心人。 
Ông trời không phụ người khổ tim= Chỉ 

cần miệt mài, nguyện vọng nhất định sẽ 

thực hiện được. 

405 欲广福田，须凭心地。 
Muốn mình có phúc thì cần dựa vào tim 

(tâm) địa =  Muốn mình có phúc thì lòng 

dạ phải lương thiện. 

406 人心都在人心上。 
Tim  người ở trên tim người = Người cần 

phải có lương tâm. 

407 良心叫狗吃了。 
Lương tim (tâm) cho chó ăn rồi = Người 

mất đi lương tâm. 

408 勤劳不负苦心人。 
Cần cù không phụ người khổ tim = Chỉ 

cần miệt mài, nguyện vọng nhất định sẽ 

thực hiện được. 

409 练兵必先练心。 
Luyện binh, trước tiên phải luyện tim 

(tâm) = Rèn luyện binh sĩ quan trọng 

nhất là giáo dục đạo đức. 

410 君子量，丈夫心。 
Khí phách của quân tử, tim của chồng = 

Khí phách của quân tử, sự độ lượng của 

chồng. 

411 心肝被狗吃了。 
Tim gan bị chó ăn rồi = Người mất đi 

lương tâm. 

412 
七十二个心眼，八十多个转

轴子。 

Bảy mươi hai cái mắt  tim, hơn tám mươi 

cái bánh xe quay = Suy nghĩ nhiều, đầu 

óc linh hoạt. 

413 咸吃萝卜淡操心。 
Đều ăn củ cải nhưng lại ít động tim = 

Trách người lo chuyện rỗi hơi, không 

nhọc lòng suy nghĩ gì. 
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414 
杀人之心不可有，防人之心

不可无。 

Tim giết người thì không nên có, tim đề 

phòng người thì nên có = Ý nghĩ giết 

người không có,  ý nghĩ đề phòng người 

thì không thể không. 

415 
野兽的皮毛好辨别，坏人的

心眼难捉摸。 

Da lông của thú hoang dã dễ phân biệt, 

mắt tim của người xấu khó sờ= Lòng 

người xấu khó đoán được. 

416 
干活要多点心眼，增水要多

掏泉眼。 

Làm việc sinh sống thì cần có mắt tim 

một tí, muốn có nhiều nước thì cần phải 

đào nhiều mắt (mạch) nước = Cần động 

não để nghĩ ra cách, đào nhiều nguồn 

nước, mở ra nguồn nước, nước mới 

nhiều. 

417 一个心眼，一副肠子。 
Một cái mắt tim, một khúc ruột= Ý nghĩ, 

tình cảm giống nhau. 

418 梦是心头想。 
Mộng là nghĩ ở trong tim = Trong mơ 

gặp cái gì là do trong lòng nghĩ đến cái 

đó 

419 十八股肠子想断了九股。 
Mười tám đoạn ruột muốn cắt hết chín 

đoạn= Phí công suy nghĩ 

420 有多大肚子，吃多少饭食。 
Bụng to bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu= Làm 

việc cần nghĩ đến điều kiện của bản thân. 

421 浇树要浇根，知人要知心。 
Đốt cây nên đốt gốc, biết người nên biết 

tim= Hiểu người phải thực sự hiểu từ lĩnh 

vực tư tưởng 

422 脑袋里少根弦。 
Trong não thiếu dây đàn= Tư duy đơn 

giản, thiếu cảnh giác. 

423 有钱买得人心软。 
Có tiền mua được tim người mềm= Chỉ 

cần dùng tiền mua quà tặng thì người 

khác sẽ mềm lòng 

424 猪油吃多了，蒙了心。 Ăn nhiều mỡ lợn, tít cả tim= Hồ đồ. 

425 人心自不同，花有别样红。 

Tim người hẳn không như nhau,  hoa có 

màu đỏ khác nhau = Mỗi người đều có 

suy nghĩ khác nhau, tốt xấu không giống 

nhau. 

426 养儿不知儿女心。 
Nuôi con không biết tim con cái = Người 

làm bố mẹ cũng không hiểu hết suy nghĩ 

của con cái. 
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427 说者无意，听者有心。 

Người nói vô ý, người nghe có tim = 

Người nói không có ý như thế hoặc 

không để ý đến một vấn đề nào đó, 

nhưng người nghe suy nghĩ nhiều và phát 

hiện ra vấn đề. 

428 没心没肺，活到百岁。 
Không tim, không phổi sẽ sống đến trăm 

tuổi= Không kỳ kèo, không suy nghĩ 

nhiều sẽ sống lâu. 

429 操心不禁老。 
Điều khiển tim nhiều thì không thể không 

già = Lo nghĩ ngợi, mệt mỏi về tinh thần 

sẽ khiến người nhanh già. 

430 司马昭之心, 路人皆知。 
Tim của Tư Mã Chiêu người đi đường 

đều biết= Âm mưu, dã tâm, mọi người 

đều biết. 

431 文章千古事，得失寸心知。 

Văn chương viết về những sự việc xưa 

nay, được hay mất thì trong tim biết= 

Văn chương lưu truyền những sự việc 

thiên cổ, thành công hay thất bại thì trong 

lòng mình đều biết.  

432 眼珠一转，计上心来。 
Con ngươi mới chuyển động, mưu kế đã 

đến tim= Vừa mới suy nghĩ đã có chủ ý. 

433 饱食终日，无所用心。 
Cả ngày ăn no, không dùng tim cho việc 

gì =  Cả ngày ăn cơm no, việc gì cũng 

không muốn. 

434 一脚门里、一脚门外。 
Một chân trong cửa, một chân ngoài cửa 

= Chủ ý không chắc chắn, chỉ biết chờ 

xem. 

435 天象起于人心。 
Khí tượng bắt nguồn từ tim người = Mọi 

truyền thuyết về khí tượng đều do con 

người tưởng tượng tạo ra. 

436 人同此心，心同此理。 

Người cùng tim này, tim cùng lý này = 

Người có cách nghĩ hoặc tiếp nhận tình 

cảm của một sự việc nào đó là giống 

nhau. 

437 隔着肚皮斗心眼儿。 
Cách da bụng đấu mắt tim= Âm mưu, 

thủ đoạn trêu đùa để đánh bại đối 

phương. 

438 把心肝五脏都掏净了。 
Đem tim gan, ngũ tạng đều moi ra hết = 

Giở mọi mưu kế, vắt kiệt chất xám để 

tìm cách. 
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439 心疑生暗鬼。 
Tim nghi sinh quỷ = Trong lòng nghi ngờ 

sẽ sinh ra chủ ý xấu. 

440 烫面耳朵，没点主心骨。 
Tai mặt nóng, không có chủ tim xương = 

Người không có chủ kiến. 

441 老不舍心，少不舍力。 
Người già không vứt bỏ tim, người trẻ 

không vứt bỏ sức lực = Người già hay lo 

nghĩ, người trẻ thích gắng sức. 

442 谁心里都有个小九九。 
Mỗi người đều có dự định  trong tim= 

Mỗi người đều có dự định  trong lòng 

443 人无主心骨，要吃眼前苦。 
Người không có chủ tim xương, phải ăn 

cái cái khổ trước mắt = Làm việc thì nên 

có chủ kiến, nếu không sẽ bị thiệt thòi. 

444 女人的心是朝外的。 

Tim của phụ nữ luôn hướng ra ngoài = 

Phụ nữ sau khi kết hôn, những cái trong 

lòng nghĩ đến đều là những việc của bên 

nhà chồng. 

445 百人百条心。 
Trăm người trăm trái tim= Mỗi người 

đều có tính toán riêng của mỗi người, 

không cùng chung một lòng. 

446 肚里卖的什么药。 
Bán thuốc gì trong bụng= Đưa ra chủ ý 

gì, làm trò gì. 

447 心尖上窟窿多。 Trên tim có nhiều lỗ= Suy nghĩ nhiều 

448 买卖俩心眼。 
Tim của người mua và người bán = 

Người mua và người bán không cùng 

một suy nghĩ. 

449 肚里装有什么货。 
Trong bụng có hàng gì=  Đưa ra chủ ý gì, 

làm trò gì. 

450 人人心里有，人人嘴上无。 

Trong tim mọi người đều có, trên miệng 

mọi người đều không = Ai cũng nghĩ 

trong lòng như vậy nhưng ai cũng không 

nói ra. 

451 张天师抄了手，没法可使。 
Trương Thiên Sư đã thu tay vào trong tay 

áo thì hết cách = Không có kế nào để 

làm, đành phải bó tay 

452 夫妻同床睡，人心隔肚皮。 

Vợ chồng ngủ cùng giường, tim người 

cách da bụng= Cùng ở một nơi, ngoài 

mặt có vẻ hài hòa, nhưng trong lòng mỗi 

người đều có ý tưởng riêng. 
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453 有心不在忙。 
Có tim thì không vội = Có tính toán trong 

lòng nên không vội vàng làm việc. 

454 不可一心二用。 
Không được một tim, hai dùng = Làm 

việc gì cần phải tập trung tinh lực, không 

được phân tâm. 

455 饱暖生闲事，饥寒发盗心。 

Ấm no sinh ra chuyện rỗi hơi, đói rét 

sinh ra tim  trộm cắp = Người được ăn no 

mặc ấm thường sinh ra chuyện nọ chuyện 

kia, người cực khổ thường sinh ra ý nghĩ 

trộm cắp. 

456 
偷人之心不可有，防人之心

不可无。 

Tim ăn cắp không có, tim phòng người ăn 

cắp thì phải có = Không ăn cắp đồ của 

người khác nhưng nên phòng tránh ý đồ 

ăn cắp của người khác. 

457 
上有天，下有地，中间有良

心。 

Trên có trời, dưới có đất, giữa có lương 

tim= Làm gì nên nghĩ đến lương tâm, trời 

đất sẽ làm chứng. 

458 要翻身先翻心。 
Cần lật thân thì trước tiên phải lật tim= 

Làm việc thì nên bắt đầu từ suy nghĩ. 

459 人各有心，心各有志。 
Mỗi người đều có tim, mỗi tim đều có chí 

= Mỗi người đều có dự định và chí 

hướng riêng của mỗi người. 

460 眼皮一眨巴一个道道。 
Mí mắt mới chớp đã biết= Người thông 

minh, chú ý nhiều. 

461 山高水远、人高脚长。 
Núi cao nước sâu, người cao chân dài= 

Nhìn xa trông rộng, suy nghĩ vấn đề sâu 

xa. 

462 福至心灵。 
Phúc đến  tim nhanh= Vận may đã đến 

rồi thì con người trở nên thông minh hơn. 

463 后脑勺都是眼。 
Sọ sau đều là mắt= Người thông minh, 

cảm giác nhạy bén. 

464 耳听六路，眼观八方。 
Tai nghe sáu đường, mắt nhìn tám hướng 

= Người thông minh lanh lợi, quan sát 

tình huống xung quanh tỉ mỉ. 

465 肚子里墨水儿多 
Trong bụng nhiều nước mực= Người có 

tri thức phong phú, trình độ văn hóa cao. 

466 撑锤压千斤，人小骨头重。 
Đỡ chùy đè nghìn cân, người nhỏ nhưng 

xương nặng= Người nhỏ, trẻ tuổi nhưng 

có năng lực và tác dụng lớn. 
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467 富了口袋却穷了脑袋。 
Cái túi thì giàu mà cái não thì nghèo= 

Chỉ biết kiếm tiền, không để ý việc học 

tập tri thức, văn hóa. 

468 上眼皮只看见下眼皮。 
Da mắt trên chỉ xem được da mắt dưới = 

Người có tầm nhìn ngắn, cạn. 

469 眼睛光看到鼻子尖上。 
Mắt không nhìn thấy được mũi nhọn= 

Tầm nhìn ngắn, nông. 

470 耳软眼瞎，手长智短 
Mắt mù tai mềm, trí ngắn tay dài= Người 

không có chủ kiến, thiếu sức phán đoán, 

trí tuệ và năng lực kém cỏi 

471 驴踢人不中人也踢驴一脚。 
Lừa đá không trúng người, người cũng 

đá lại một chân= Thiếu kiến thức 

472 船怕有钉眼，人怕无心眼。 

Thuyền sợ có mắt đinh, người sợ không 

có mắt tim= Thuyền có mắt đinh thì nước 

sẽ vào, người không giỏi giang thì sẽ bị 

thiệt thòi. 

473 死心瞎肺半个肝。 
Tim chết, phổi mù quáng, gan nửa miếng 

= Người không sáng dạ, thiếu suy nghĩ. 

474 心肺上窟窿眼少。 
Trên tim phổi có ít lỗ mắt nhỏ = Thiếu 

suy nghĩ, đầu óc không linh hoạt. 

475 伸着脖子等死。 
Chìa cổ ra đợi chết =  Dù nguy hiểm sắp 

đến cũng không nghĩ cách chạy thoát. 

476 伸着脑袋让人家弹。 
Chìa sọ não ra cho người ta đàn = Để 

người sắp đặt, làm tổn hại. 

477 
不打勤，不打懒，单打不长

眼。 

Không đánh cần cù, không đánh lười 

biếng, chỉ đánh không mọc mắt = Người 

thông minh thì may mắn, người không 

thông minh thì xui xẻo. 

478 两眼一抹黑。 
Hai mắt bị bôi nhọ = Cái gì cũng không 

biết, việc gì cũng không hiểu. 

479 民心不可侮。 
Tim dân không thể ức hiếp= Lòng dân 

không dễ ức hiếp. 

480 
只要大家一条心，铁人也开

心。 

Chỉ cần mọi người cùng chung một tim 

thì người sắt cũng vui tim (mừng)= Chỉ 

cần mọi người cùng chung một lòng thì 

người sắt cũng vui tim (mừng). 

481 
力气是压大的胆子是吓大

的。 

Chí khí là áp lực lớn, mật là nỗi sợ hãi 

lớn = Chí khí và ý chí đều được luyện từ 

trong thực tiễn. 
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482 人胆是吓出来的。 
Mật người là do sợ hãi mà ra = Chí khí 

và to gan đều được luyện từ trong thực 

tiễn. 

483 钢梁磨成针，只怕有耐心。 
Thanh sắt mài thành kim, chỉ sợ tim nhẫn 

nại = Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

484 有钱胆就状。 Có tiền mật lớn = Dám làm việc. 

485 腰有钱粮，气粗胆壮。 
Eo có tiền lương, khí thô, mật mạnh = 

Có tiền, lời nói mạnh bạo, to gan 

486 二人同心，其利断金。 
Hai người đồng tim sẽ bẻ gãy được kim 

loại nhọn, cứng = Lực lượng đoàn kết 

lớn mạnh. 

487 二人合心，黄土成金。 

Hai người hợp thành một tấm tim, đất  

cũng có thể biến thành vàng = Lực lượng 

lớn và đồng lòng có thể tạo ra của cải to 

lớn. 

488 功夫不负苦心人。 
Công phu không phụ người khổ tim = 

Chỉ cần quyết tâm rèn luyện thì nhất định 

sẽ gặt hái được thành quả. 

489 有心不怕迟。 
Có tim thì không sợ trễ = Có quyết tâm 

thì không sọ thời gian dài, chậm một tí 

cũng cũng sao. 

490 吃了秤砣铁了心。 
Đã ăn quả cân, tim cũng thành sắt = 

Quyết chí, không thay lòng đổi dạ. 

491 
女人越离越胆大，男人越离

越害怕。 

Phụ nữ càng li hôn, càng lớn mật, đàn 

ông càng li hôn, càng sợ hãi = Phụ nữ li 

hôn nhiều lần nên sao cũng được, đàn 

ông thì ngược lại rất sợ ly hôn. 

492 有心不愁山路难。 
Có tim không buồn vì đường lên núi khó 

= Ý chí kiên cường thì không sợ đường 

núi cao khó đi. 

493 艺高人胆大，胆大艺愈高。 

Người thủ thuật cao mật lớn, mật lớn thì 

nghệ thuật càng cao = Người có thủ thuật 

cao siêu thì có ý chí cao, người có ý chí 

cao mới có nghệ thuật cao siêu. 

494 多个人多个胆。 
Thêm người thì thêm mật= Thêm người 

là thêm ý chí. 

495 天下无难事，只怕有心人。 
Thiên hạ không có việc khó, chỉ sợ tim 

người = Ý chí của con người. 
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496 协力山成玉，同心土变金。 
Hiệp lực núi thành ngọc, đồng tim đất 

thành vàng = Ý chí con người 

497 黄忠人老心不老。 
Hoàng Trung người tuy già nhưng tim 

không già = Người già nhưng ý chí 

không suy giảm. 

498 气生胆，胆生智。 
Khí sinh mật, mật sinh trí = Dũng khí có 

thể sinh ra to gan, to gan co thể sinh ra trí 

tuệ. 

499 不怕人老，单怕心老。 

Không sợ người già, chỉ sợ tim già = 

Người già yếu là hiện tượng tự nhiên, 

nhưng ý chí của con người thì không 

được suy giảm. 

500 
不怕年轻无根，只怕老来无

心。 

Không sợ trẻ tuổi không có gốc, chỉ sợ 

khi già lại không có tim= Không sợ khi 

trẻ tuổi phiêu bạt giang hồ, chỉ sợ về già 

không có chí hướng. 

501 不跳黄河心不死。 

Không nhảy Hoàng Hà, tim không chết = 

Người có quyết tâm cao, không làm đến 

cùng không được, không đạt được mục 

đích không buông xuôi. 

502 给个水缸做胆。 
Lấy cái lu làm mật= Người  trở nên mạnh 

mẽ hơn. 

503 胆大福自大。 
Mật lớn phúc tự lớn = Ý chí cao phúc 

phận cũng lớn. 

504 大家一条心，黄土变成金。 
Mọi người một tấm tim (lòng), đất vàng 

biến thành vàng = Lực lượng lớn và đồng 

lòng có thể tạo ra của cải to lớn. 

505 
一个孩子胆小，两个孩子胆
大，三个孩子什么都不怕。 

Một đứa trẻ mật nhỏ, hai đứa trẻ mật lớn, 

ba đứa trẻ thì cái gì cũng không sợ = Một 

đứa trẻ thì sợ, nhiều đứa trẻ thì gì cũng 

dám làm. 

506 钱是人的胆，衣是人的毛。 
Tiền là gan của con người, áo quần là thể 

diện của con người = Có tiền thì gan to. 

507 能人多学艺，胆大本领高。 

Người có thể học nhiều nghệ thuật, mật 

lớn, bản lĩnh cao = Người có học thức 

học được nhiều kỹ thuật, người gan lớn 

thì bản lĩnh mạnh. 
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508 心急能担泰山。 
Tim vội vàng có thể gánh Thái Sơn = 

Trong sự gấp gáp con người có thể tạo ra 

sức mạnh. 

509 老人心不老。 
Người già tim không già= Người già 

nhưng ý chí không già. 

510 老人雄心在。 
Người già vẫn còn mạnh tim= Người tuy 

già nhưng ý chí vẫn còn. 

511 钱为人之胆。 
Tiền là sự to gan của con người = Có tiền 

thì gan to. 

512 财助精神，酒助胆。 

Tiền tài khuyên tinh thần, rượu khuyên 

mật =  Có tiền sẽ khiến tinh thần con 

người tăng lên, uống rượu sẽ khiến mật 

người to lên. 

513 酒壮英雄胆，茶引文人思。 

Rượu làm mật anh hùng to, trà dẫn suy 

nghĩ cho nhà thơ = Rượu có thể làm 

người to gan, trà có thể mở đường suy 

nghĩ cho thi nhân. 

514 人老骨头硬，铁打都不动。 
Người già xương cứng, gậy sắt đánh 

cũng không đụng đậy được = Người càng 

già càng kiên cường. 

515 人合心，马合套。 
Người hợp tim, ngựa hợp dây cương = 

Đồng tâm hiệp lực. 

516 人无钢骨，安身不牢。 

Người không có xương thép,  thân sẽ 

không vững = Người không có phẩm 

chất kiên cường thì sẽ không thể làm việc 

độc lập. 

517 胆大有官做。 
Người mật lớn có quan để làm = Người 

có ý chí cao, việc  gì cũng dám làm nên 

dễ làm quan. 

518 胆大的吓死胆小的。 
Người mật lớn dọa người mật nhỏ= 

Người có ý chí cao thì cái gì cũng dám 

làm. 

519 穷人一条心，黄土变成金。 

Người nghèo đồng tim (lòng), đất vàng 

cũng có thể biến thành vàng = Lực lượng 

lớn và đồng lòng có thể tạo ra của cải to 

lớn. 
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520 穷人同心，为富不仁。 

Người nghèo thì đồng tim, người giàu thì 

độc ác = Người nghèo đồng lòng, đồng 

tâm hiệp lực, người giàu ham tài hám lợi, 

lòng dạ độc ác, không có tình người. 

521 有心开饭店，不怕大肚汉。 
Có tim mở nhà hàng thì không sợ ông 

bụng to= Đã quyết tâm làm việc thì 

không sợ. 

522 穷人肝气旺。 
Người nghèo, khí gan vượng = Người 

nghèo, tính khí lớn, thích nổi giận, thích 

cãi nhau. 

523 艺高胆大，钱大气粗。 
Kỹ thuật cao mật to, có tiền nói khí thế = 

Kỹ thuật cao thì ý chí cao,  có tiền nói 

khí thế. 

524 人怕齐心，虎怕成群。 
Người sợ đồng tim, hổ sợ thành đàn = 

Đoàn kết lực lượng lớn. 

525 人还在，心不死。 
Người vẫn còn, tim không chết = Không 

chịu thất bại 

526 三人同心，其利断金。 
Ba người đồng tim sẽ bẻ gãy được kim 

loại nhọn, cứng = Lực lượng đoàn kết 

lớn mạnh. 

527 三人一条心，黄土变成金。 
Ba người đồng tim, đất cũng có thể biến 

thành vàng = Lực lượng lớn và đồng lòng 

có thể tạo ra của cải to lớn. 

528 万事就怕有心人。 
Vạn sự chỉ sợ tim người= Ý chí con 

người 

529 心强命不强。 
Tim mạnh mà mệnh không mạnh = Con 

người tuy mạnh mẽ đến đâu cũng không 

qua khỏi số phận. 

530 
兄弟抱成一条心，黄土也能

变成金。 

Anh em hợp thành một tấm tim, đất cũng 

có thể biến thành vàng = Lực lượng lớn 

và đồng lòng có thể tạo ra của cải to lớn. 

531 
心往一处想，劲往一个点上

使。 

Tim nghĩ về một chỗ, dùng sức ở trên 

một điểm = Đồng tâm hiệp lực. 

532 人心同一起，黄土变成金。 
Tim người cùng hợp lại, đất vàng biến 

thành vàng = Đồng lòng thì làm việc gì 

cũng được. 

533 人心齐，泰山移。 
Tim người cùng một lòng, Thái Sơn cũng 

có thể dời = Đồng lòng lực lượng lớn 
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534 人心都是肉长的。 
Tim người đều do thịt tạo nên = Người 

đều có tình cảm, nên mỗi người đều phải 

đồng lòng 

535 人心无刚一世穷。 
Tim người không cứng thì cả đời khổ = 

Người nghèo khổ nếu không có chí khí 

thì sẽ khổ cả đời . 

536 
放开胆量走，不怕困难九十

九。 

Thả mật ra, không sợ chín mươi chín khó 

khăn = Mạnh dạn làm, khó khăn gì cũng 

không sợ. 

537 头上长角，身上长刺。 
Trên đầu mọc sừng, trên thân mọc gai = 

Người có tinh thần phản kháng, không 

phục tùng. 

538 难事就怕用心人。 
Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tim 

người = Trên đời không có việc gì khó, 

chỉ sợ lòng người. 

539 天冷迎风站，肚饥挺胸行。 
Trời lạnh đứng hứng gió, bụng đói vẫn 

ưỡn ngực đi = Người kiên cường, có chí 

khí, thà chịu đói chứ không trộm cắp. 

540 把脑袋削成尖儿往上头钻。 
Đem não gọt thành chông để hướng về 

phía trước = Ý chí cao. 

541 人穷骨头硬。 
Người nghèo xương cứng= Người tuy 

nghèo nhưng lại có chí khí. 

542 
胆大变龙变虎，胆小变抱鸡

母。 

Mật to biến rồng biến hổ, mật nhỏ biến 

thành gà mái = Người có ý chí cao làm 

nên nghiệp lớn, người có ý chí thấp một 

việc cũng không thành. 

543 
大胆天下走得，小心寸步难

行。 

Mật to đi khắp thiên hạ, tim nhỏ một 

bước nhỏ cũng khó đi = Ý chí thấp làm 

việc gì cũng không xong. 

544 撑死胆大的，饿死胆小的。 

Chết no thì mật lớn, chết đói thì mật 

nhỏ= Người có ý chí cao việc gì cũng 

dám làm, người có ý chí thấp việc nhỏ 

cũng không dám làm. 

545 
不怕百战失利，就怕灰心丧

气。 

Không sợ trăm trận thất bại, chỉ sợ nản 

tim thối chí = Dù thất bại cũng không nên 

nhụt chí, không nên đánh mất lòng tin 

chiến thắng. 

546 杂扫把打鼓，心不齐。 
Lấy chổi đánh trống, tim không đồng 

nhất = Người không đồng lòng. 
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547 胆小发不了大财。 
Mật nhỏ không thể phát tài = Người có ý 

chí thấp  không dám làm gì nên không 

thể phát tài. 

548 胆小人吃大亏。 
Người mật nhỏ dễ thiệt thòi = Người có ý 

chí thấp  thường bị thiệt thòi. 

549 胆小不得将军做。 
Người mật nhỏ không có được chức 

tướng quân để làm = Người ý chí thấp 

không làm được tướng quân. 

550 
怕刺戳，摘不到鲜花；怕烫
手，吃不到饽饽。 

Sợ gai chích thì không hái được hoa tươi, 

sợ nóng tay thì ăn không được bánh ga- 

tô = Ý chí thấp, không dám làm thì sẽ 

không được gì 

551 心上担不起一根麦芒。 
Trên tim không gánh nổi một cọng rơm 

lúa mạch = Ý chí thấp, gặp tí chuyện mà 

đã không dám chịu trách nhiệm. 

552 饱暖思淫逸，饥寒发盗心。 

Ấm no thì tư tưởng thoải mái, đói rét thì 

sinh ra tim trộm cắp= Ấm no thì tư tưởng 

thoải mái, đói rét thì sinh ra ý định trộm 

cắp. 

553 饥寒起盗心。 
Đói rét sinh ra tim trộm cắp = Người cực 

khổ thường sinh ra ý nghĩ trộm cắp. 

554 吃饼不就菜，各人心里爱。 
Ăn bánh không ăn rau là sở thích trong 

tim mỗi người = Mỗi người đều có một 

sở thích riêng 

555 
心想上高山，反而跌下崖

坎。 

Tim muốn trèo lên núi cao, nhưng lại bị 

rơi từ trên vách đá xuống = Nghĩ cao xa, 

nghĩ đẹp nhưng kết quả lại ngược lại. 

556 即在神前站，就有看佛心。 
Đã đứng trước thần, chắc hẳn sẽ nhìn tim 

Phật = Có một hành động nào đó, thì sẽ 

có một tâm nguyện nào đó. 

557 伸腿子也要看被子 
Thò cái đùi cũng phải xem cái chăn = 

Làm việc cần suy nghĩ điều kiện khách 

quan. 

558 
困难九十九，难不倒两只

手。 

Chín mươi chín khó khăn cũng khó có 

thể lật đổ được hai tay= Khó khăn tuy 

nhiều nhưng sẵn sàng làm thì đều có thể 

khắc phục 

559 没长前后眼。 
Không mọc mắt trước sau= Không thể 

dự đoán tương lai. 
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560 手上无钱财，枉自骨头硬。 

Trên tay không có tiền tài, uổng công 

người xương cứng= Có khí phách kiên 

cường nhưng trong tay không có tiền thì 

làm việc gì cũng khó thành công 

561 黄金有价，心无价。 

Vàng có giá, tim người vô giá = Lòng 

người cao quí hơn nhiều so với những 

thứ khác, không phải có vàng là mua 

được lòng người. 

562 交人交心，浇花浇根。 
Kết bạn giao tim, tưới hoa, tưới rễ = Làm 

bạn với nhau thì nên chân thành. 

563 人对人，心对心。 
Người đối xử với người, tim đối xử với 

tim= Kết bạn với người khác thì nên chân 

thành. 

564 黄金难买人心。 
Vàng khó mua tim người = Dùng vàng 

cũng khó mua được lòng người. 

565 
家有一心，有钱买金；家有

二心，无钱买针。 

Nhà có một tim, có tiền mua vàng;  Nhà 

có hai tim, không tiền mua kim = Cả nhà 

cùng chung một lòng thì cuộc sống ngày 

càng giàu có; không đồng lòng thì cuộc 

sống ngày càng nghèo khổ. 

566 
儿女亲，辈辈亲，打断胳膊

连着筋。 

Nam nữ thân thích, đời đời thân thích, 

đánh gãy cánh tay thì còn liền gân = 

Quan hệ thân thích không thể cắt bỏ 

được. 

567 一根骨头一块皮。 
Một cục xương một miếng da= Quan hệ 

thân thiết. 

568 耳朵不离腮。 
Tai không rời má= Quan hệ gần, thân 

thiết 

569 十指连心，个个都疼。 
Mười ngón liền tim, ngón nào cũng đau = 

Bố mẹ đều yêu thương con cái. 

570 闺女是爹妈心头肉。 
Con gái là thịt trong tim của bố mẹ = Bố 

mẹ yêu thương con gái nhất. 

571 儿女是父母的心头肉。 
Con trai, con gái là thịt trong tim của bố 

mẹ = Bố mẹ yêu thương con cái nhất. 

572 可怜天下父母心。 
Thiên hạ tội nghiệp nhất là tim bố mẹ = 

Tất cả bố mẹ đều yêu thương con cái, vì 

con cái mà nhọc lòng lo nghĩ. 
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573 
只有痴心的父母,难得孝敬的

儿郎儿。 

Chỉ có bố mẹ si tim, khó có con cái hiếu 

thảo = Bố mẹ thường yêu thương con cái, 

ngược lại con cái ít chăm lo cho bố mẹ. 

574 咬咬指头连着心。 
Cắn cắn ngón tay để liên tim= Ba mẹ yêu 

thương con cái. 

575 
苦瓜虽苦共一藤，兄弟虽呆

只一心。 

Mướp đắng tuy đắng nhưng lại cùng 

chung một loại thân leo, anh em tuy khờ 

khạo nhưng lại cùng chung một trái tim= 

Tình cảm mật thiết giữa anh em, đồng 

lòng. 

576 人道难处才见心。 

Đạo người tới lúc khó mới nhìn thấy 

tim= Đến lúc khó khăn mới thấy được 

tấm lòng của người khác đối với mình là 

thật hay giả. 

577 路遥知马力，日久见人心。 
Đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu mới 

biết tim (lòng) người = Thời gian sẽ kiểm 

chứng cho việc người vì người. 

578 良心都是肉长的 
Lương tim (tâm) đều do thịt phát triển mà 

thành = Người đều có tình cảm nên cần 

phải có lòng đồng tình. 

579 人在难时才见心。 
Người khi gặp khó khăn mới thấy được 

tim= Người khi gặp khó khăn mới thấy 

được lòng. 

580 事变知人心。 
Sự việc thay đổi mới biết tim người = Sự 

việc thay đổi mới biết lòng người 

581 乱世见人心。 
Thế loạn mới biết được tim người = Vào 

những năm tháng loạn lạc mới biết được 

lòng người tốt hay xấu. 

582 财帛动人心。 
Tiền bạc làm động tim người = Tiền tài 

có thể làm rung động lòng người. 

583 心去意难留。 
Tim đi thì ý khó giữ = Lòng đã ở nơi 

khác thì hết cách níu kéo. 

584 心非木石岂能无情。 
Timkhông phải là cây, là đá cơ sao lại vô 

tình = Đã là người thì đều có tình cảm. 

585 人心要实，火心要虚。 
Tim người cần thực, tim ngọn lửa cần hư 

= Lòng người cần thành thật. 

586 自古财帛聚人心。 
Từ xưa, tiền bạc có thể tụ hợp tim người 

= Từ xưa, tiền bạc đã có thể thu phục 

lòng người. 
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587 
富向富，贫向贫，善心的可

怜落难人。。 

Người giàu bênh vực người giàu, người 

nghèo bênh vực người nghèo,  cái đáng 

thương của tim thiện trong việc giúp đỡ 

người gặp hoàn cảnh khó khăn = Người 

giàu bênh vực người giàu, người nghèo 

bênh vực người nghèo, những người có 

lòng thiện ủng hộ những người bất hạnh. 

588 穷人奸计，富长良心。 

Người nghèo sinh ra có gian kế, người 

giàu có lương tim (tâm) = Con người một 

khi đã nghèo thì hay sinh ra ý xấu, người 

giàu thì có tấm lòng thương người. 

589 穷人对穷人，五指心连心。 
Người nghèo đối với người nghèo, năm 

ngón tim liền tim = Sự quan tâm lẫn nhau 

giữa người nghèo với người nghèo 

590 穷见穷，心里疼。 
Người nghèo thấy người nghèo, thương 

trong tim= Người nghèo trong lòng yêu 

thương nhau.  

591 天下的穷人心连心。 
Người nghèo trong thiên hạ, tim liền tim= 

Người nghèo và người nghèo đồng tình 

giúp đỡ lẫn nhau. 

592 
黄连树根盘根，穷苦人心连

心。 

Rễ xây Hoàng Liên là rễ chùm, người 

nghèo khổ tim liền tim= Quan hệ tình 

cảm thân thiết của người nghèo, cùng 

chung một lòng. 

593 天下的好人心连心。 
Người tốt trong thiên hạ, tim liền tim= 

Người tốt và người tốt đồng tình giúp đỡ 

lẫn nhau. 

594 天下的穷人心连心。 
Người nghèo trong thiên hạ, tim liền tim= 

Người tốt và người tốt đồng tình giúp đỡ 

lẫn nhau. 

595 
真心要吃人参果，哪怕山高

路难行。 

Thật tim nên ăn quả nhân sâm, sợ gì núi 

cao đường khó đi = Thật lòng sẽ đạt 

được mục đích, có khó khăn gì cũng 

không sợ, có thể khắc phục được. 

596 隔山隔水不隔心。 
Cách núi, cách sông, không cách tim = 

Có lòng giúp đỡ lẫn nhau. 
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597 疾风知劲草，患难识人心。 

Có gió to mới biết cây nào vững, hoạn 

nạn mới biết tim người = Trong đấu tranh 

kịch liệt, hoàn cảnh gian khổ, hoạn nạn 

mới nhìn thấy sự thật lòng của một con 

người. 

598 事久见人心。 
Ở lâu mới thấy tim người = Ở lâu mới 

thấy lòng người. 

599 患难逢知己，日久见人心。 

Gặp hoạn nạn mới biết được tri kỷ, lâu 

ngày mới thấy được tim người = Trong 

khi gặp hoạn nạn mới biết được ai là 

người bạn chân chính, thời gian dài mới 

kiểm nghiệm được sự thật lòng của một 

con người. 

600 人之相知，贵在知心。 
Giao tiếp với người khác quí nhất là biết 

tim= Giao tiếp với người khác quí nhất là 

thật lòng, tin tưởng lẫn nhau 

601 帮人要帮心，帮心要热情。 
Giúp người cần giúp tim, giúp tim cần 

nhiệt tình = Giúp đỡ người khác cần phải 

thành tâm thành ý, đầy sự nhiệt tình. 

602 瓜子不饱是人心。 
Quả dưa không căng tròn, chỉ là do tim 

người = Tặng quà hoặc tiếp đãi nhẹ 

nhàng nhưng tình cảm lại sâu sắc. 

603 有心拜年十五不晚。 
 Có tim thì 15 chúcTết cũng chưa muộn = 

Chỉ cần có lòng, ngày mười lăm đi chúc 

Tết cũng chưa muộn 

604 患难见人心。 
Hoạn nạn mới biết tim người = Trải qua 

hoạn nạn mới nhìn thấy sự thật lòng của 

một con người. 

605 
十个老婆买不住一个男子汉

的心。 

Mười phụ nữ cũng không mua được trái 

tim của một người đàn ông= (cũ) Đàn 

ông rất ít có lòng chân tình với đàn bà. 

606 联了亲，必连心。 
Đã kết thân thì tất nhiên phải kết tim= Đã 

kết thân thì quan hệ tự nhiên sẽ thắm 

thiết. 

607 人往高处走，心向公字奔。 
Người đi về chỗ cao, tim đi về chữ công 

= Người cần tiến bộ, hướng lên, một lòng 

vì công việc. 

608 有一份心尽一份力。 
Có một phần tim, dốc một phần lực = 

Tận tâm tận lực làm việc. 
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609 人离乡越远，心离家越近。 
Người rời quê hương càng xa, tim cách 

nhà càng gần = Càng cách xa quê hương, 

lòng càng nhớ về quê hương. 

610 不行万里路，难见痴人心 
Không đi đường dài, khó gặp người si 

tim= Khen người kiên trinh không thay 

đổi trong tình yêu. 

611 有钱难买痴汉心。 
Có tiền cũng khó mua tim người đàn ông 

si mê = Tiền nhiều cũng không mua được 

tấm chân tình của đàn ông. 

612 
猫嘴是馋的，姑娘家的心是

活的。 

Miệng mèo thì thèm, tim cô gái thì không 

cố định= Lòng của cô gái không vững 

vàng, dễ bị lay động trong tình yêu. 

613 秋天的云，少女的心。 
Mây mùa thu, tim thiếu nữ = Thiếu nữ 

hay thay đổi tình cảm trong yêu đương 

614 他既负心，我亦改意。 
Anh ấy đã phụ tim, tôi cũng đổi ý = Đối 

phương đã thay lòng, mình cũng phải đổi 

ý. 

615 多情女子负心汉。 
Con gái đa tình gặp con trai phụ tim= 

Con gái đa tình gặp phải con trai phụ 

lòng. 

616 蝎子尾后针，最毒负心人。 
Nọc đuôi bò cạp, độc nhất là người phụ 

tim= Độc ác nhất là người phụ lòng 

người khác. 

617 痴心女子负心汉。 
Con gái si tim gặp con trai phụ tim= Con 

gái đa tình gặp phải con trai phụ lòng. 

618 
不怕虎生三只口，只怕人怀

两样心。 

Không sợ hổ sinh ra ba con, chỉ sợ người 

có hai kiểu tim= Kẻ địch hoặc khó khăn 

có lớn đến đâu cũng không sợ, chỉ sợ nội 

bộ mất đoàn kết, có người lòng này ý 

khác. 

B CON NGƯỜI XÃ HỘI 

642 金钱不到人心到。 
Tiền bạc không đến, tim người đến= Sự thông 

cảm mật thiết còn quan trọng hơn tiền bạc. 

643 
刮起四两肉，剥了一张

皮。 

Róc bốn lạng thịt, lột một lớp da= Rất nghèo 

khổ. 

644 肩膀扛一张嘴。 
Bờ vai gánh một cái miệng= Người không có 

gì. 
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645 两条腿支个肚子。 
Hai cái đùi đỡ cái bụng= Chỉ một người 

không có gì 

646 
腿肚子贴灶王爷，人走家

搬。 
Đùi và bụng dán ông Táo, người đi thì nhà 

cũng di chuyển theo = Người nghèo. 

647 打赤脚踏蒺藜。 
Người đi chân đất dẫm phải gai = Rơi vào 

hoàn cảnh khó khăn 

648 光脚的不怕穿鞋的。 
Người chân đất không sợ người mang giày = 

Người nghèo không có cái gì không đắn đo 

suy nghĩ dám đứng dậy đấu tranh. 

649 打赤脚不怕穿鞋的。 
Người đi chân đất không sợ người mang giày 

= Người nghèo không có cái gì không đắn đo 

suy nghĩ dám đứng dậy đấu tranh. 

650 瘸子腿用棍科。 
Dùng gậy đánh đùi người què = Vốn đã bất 

hạnh lại gặp phải tai họa. 

651 金口玉牙，说啥算啥。 
Miệng vàng răng ngọc, nói gì thì chắc đó = 

Có quyền uy, nói lời chắc chắc chắn, không 

thay đổi. 

652 
见事看长短，人面识高

低。 

Nhìn sự việc phải xem dài ngắn, mặt người 

phải biết cao thấp= Nói chuyện hay làm việc 

đều rất cẩn trọng. 

653 头上打一下、脚底板响。 
Đánh một chút trên đầu, dưới bàn chân vang 

lên = Người có tiếng vang lớn. 

654 来头不大，名声不小。 
Cái đầu mới đến không lớn, nhưng danh 

tiếng không nhỏ = Không giống bình thường, 

không thể xem thường. 

655 军有头，将有主。 
Quân có đầu, tướng có chủ = Ngành nào 

cũng có người dẫn đầu. 

656 河水靠流，人群靠头。 
Sông dựa vào dòng chảy, đám người dựa vào 

đầu= Làm việc cần dựa vào người đứng đầu. 

657 
赤脚的撵兔、穿鞋的吃

肉。 

Người đi chân đất đuổi bắt thỏ, người mang 

giày ăn thịt thỏ= Người nghèo lao động, 

người giàu hưởng lợi. 

658 不是骨肉不知疼。 
Không phải xương thịt không biết đau= 

Không phải con ruột, không biết đau. 

659 一层肚皮一层山。 
Cách một lớp da bụng là cách một tầng núi = 

Không phải là con ruột, hay chị em ruột thì 

tình cảm thường xa cách. 
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660 水清见底，明镜照心。 
Nước xanh thấy đáy, gương sáng chiếu tim= 

Lấy sự chân thành để gặp mặt nhau. 

661 足帮手，手帮足 
Chân giúp tay, tay giúp chân= Quan hệ mật 

thiết, giúp đỡ lẫn nhau 

662 医家有割股之心。 
Thầy thuốc cần có tim đồng tình với bệnh 

nhân = Bác sĩ nên có lòng đồng tình với bệnh 

nhân. 

663 
人心换人心，八两换半

斤。 

Timngười đổi timngười, tám lạng đổi nửa cân 

= Giống nhau, mình đối xử tốt với người 

khác, người khác đối xử tốt với mình. 

664 不是骨血不连心。 
Không phải xương máu không liên tim= 

Không phải con trai con gái do mình sinh ra 

thì không tri âm, không tình cảm. 

665 抱的儿子当兵不肉疼。 
Đứa con nhận nuôi đi lính thịt không đau= 

Đứa con nuôi đi lính, nếu bị chết thì không 

đau lòng. 

666 
肚子里 的玩艺，流水的

金钱。 
Nghệ thuật trong bụng, tiền bạc như dòng 

nước = Người có nghệ thuật, kiếm tiền rất dễ. 

667 
不吃穷人血和肉，自己千

年也难肥。 

Không ăn máu thịt của người nghèo, bản thân 

nghìn năm cũng khó béo = Kẻ bóc lột (thời 

xưa) không bóc lột dân nghèo thì làm gì có 

tài sản. 

C CON NGƯỜI SINH HỌC 

619 人是肉长的。 
Người do thịt phát triển mà có = Yêu quí cơ 

thể, không được quá lao lực. 

620 无立足之地。 
Không có nơi đặt chân= Không gian rất nhỏ 

khiến con người không thể vào. 

621 一条腿长、一条腿短。 
Một cái đùi dài, một cái đùi ngắn = Phát triển 

không cân bằng. 

622 大口小口，一月一斗。 
Miệng lớn, miệng nhỏ, một tháng một đấu = 

Dù người lớn hay con nít, mỗi tháng cũng 

phải một đấu gạo. 

623 
鼻子出水舌发灰，不用判

官小鬼催。 

Mũi chảy nước, lưỡi xám xịt, không cần phán 

quan hay tiểu quỷ thúc giục= Người mắc 

bệnh tình nghiêm trọng, không thể không 

chết. 
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624 人血一般红。 
Máu người thường đỏ= Người đều là như thế, 

không có gì đặc biệt. 

625 刀快不怕脖子粗。 
Dao nhanh không sợ cổ thô= Bản lĩnh cao, 

năng lực tốt sẽ dễ dàng chiến thắng kẻ địch  

626 腰齐腿不齐。 
Eo ngay ngắn, đùi không ngay ngắn= Điệu 

và bộ không thống nhất với nhau, không thể 

kết hợp với nhau. 

627 烦恼使人白头。 
Phiền muộn khiến người bạc tóc= Phiền 

muộn khiến người già đi. 

628 恩爱夫妻不到头。 
Vợ chồng yêu thương nhau không đến đầu = 

Vợ chồng yêu thương nhau nhưng không 

sống với nhau đến già. 

629 
病老头过年，一年不如一

年。 

 Già đầu bị bệnh, một năm không như một 

năm =  Người già sức khỏe ngày càng yếu. 

630 
白头花钿满面，不若徐妃

半装。 

Đầu bạcđầy trâm, không bằng Từ Nương (Từ 

Chiêu Bội) trang điểm = Những người phụ nữ 

lớn tuổi nhưng vẫn còn thướt tha. 

631 人生归宿于滑头。 
Đời người cuối cùng cũng quy tụ với đầu 

hói= Đời người cuối cùng cũng về với cái 

chết. 

632 
地质腿、走山过水千万

里。 

Đùi địa chất, phải trèo đèo lội suối ngàn vạn 

dặm = Người làm công việc địa chất rất cực 

khổ, phải trèo đèo lội suối đi đường xa. 

633 脸朝黄土，背朝天。 
Mặt hướng đất, lưng hướng trời = Bán mặt 

cho đất, bán lưng cho trời. 

634 手不能提，肩不能挑。 

Tay không thể xách, vai không thể gánh = 

Người không lao động sẽ suy nhược yếu ớt, 

làm không nổi những việc quan trọng trong 

cuộc sống 

635 长头发，短见识。 
Tóc dài, kiến thức ngắn= Phụ nữ kiến thức 

kém (thời phong kiến trọng nam khinh nữ) 

636 顶着一脑袋高粱花。 
Đội hoa cao lương trên sọ não= Người quê 

mùa. 
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637 千金买一口气。 
Nghìn vàng mua một khẩu khí= Mạng sống là 

quí giá nhất, không thể đễ dàng chết đi. 

638 脖子上只有一个脑袋。 
Trên cổ chỉ có cái sọ= Không thể nguy hiểm 

đến tính mạng. 

639 鼻子是鼻子，眼是眼。 
Mũi ra mũi mắt ra mắt= Mặt mày rõ ràng, 

làm việc ngăn nắp. 

640 血债要用血来还。 Nợ máu phải trả bằng máu= Có thù phải trả. 

641 嘴上无毛，办事不牢。 
Trên miệng không có lông, làm việc không 

chắc chắn = Người trẻ tuổi làm việc không 

đáng tin. 

D CON NGƯỜI TÂM LINH 

668 
心再硬的施主，也搁不住

三千六百生阿弥陀佛。 

Thí chủ tim có cứng đến đâu cũng không bỏ 

được ba nghìn sáu trăm kiếp A di đà phật = 

Thành tâm thành ý, nói lời hay sẽ làm cảm 

động lòng người, làm được việc. 

669 让到是礼，心到佛知。 
Nhường đến là lễ, tim đến phật biết = Chỉ khi 

nhường nhịn mới đạt đến lễ nghĩa, chỉ có khi 

thành tâm phật mới biết.  

670 心诚则灵，意识则应。 
Tim thành thì linh, có ý thức thì ứng = Chỉ 

cần thành tâm thành ý thì sẽ linh nghiệm, làm 

việc sẽ thành công. 

E HÀNH VI 

671 起脚饺子落脚面。 

Nhấc chân thì ăn sủi cảo, hạ chân thì ăn mì 

sợi= Trước khi rời khỏi nhà nên ăn sủi cảo, 

hòng gặp may mắn; khi trở về nhà thì nên ăn 

mì sợ để biểu thị sự đoàn tụ lâu dài. 

672 打人一拳、防人一脚。 
Đấm người một đấm, phòng người một 

chân= Cần phải phòng bị sự trả thù của người 

khác. 

673 
欠债没还清、别想动脚
跟。 

Mắc nợ chưa trả hết, đừng hòng động gót 

chân= Mắc nợ chưa trả hết, hành động bị hạn 

chế. 

674 三日肩膀、两日腿。 
Ba ngày vai, hai ngày đùi= Làm việc, gánh 

đồ thì vai, đùi, chân sẽ đau trong 2 đến 3 

ngày, dần dần sẽ khỏi. 
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675 
袍子长了缠腿、话讲了长

了缠头。 

Áo dài dài quá thì vướng chân, lời nói nói 

nhiều thì vướng đầu= Nói nhiều trở thành vô 

dụng. 

676 可着头做帽子。 
Có thể đo đầu làm mũ = Tính toán tỉ mỉ, 

không dư thừa. 

677 
脚踢倒泰山、一步迈过黄

河。 

Chân đá đổ Thái Sơn, một bước bước qua 

Hoàng Hà = Làm việc cấp thiết, muốn hoàn 

thành việc lớn trong chốc lát. 

678 
心恶无人见，口恶众人

听。 

Tim ác thì không ai thấy, miệng ác thì ai cũng 

nghe = Trong lòng ác thì không ai biết, còn 

mở miệng ác thì ai cũng nghe và có thể trở 

thành tội phạm. 

679 
用来一把抓、不用一脚
踢。 

Cần thì giữ lại một nắm, không cần thì đá 

một chân= Khi cần thì lợi dụng, khi không 

cần thì vứt đi. 

680 
拳头打不过、脚下用绊

子。 

Nắm đấm đánh không lại, dưới chân dùng 

chiêu gạt chân= Dùng hành động minh bạch 

không được thì dùng chiêu hắc ám, tìm cách 

để chiến thắng đối thủ. 

681 
先下手为强，后下手遭

殃。 

Ra tay trước thành sức mạnh, ra tay sau gặp 

tai vạ = Ra tay trước có thể chiếm được ưu 

thế, ra tay sau thường thường bị động, thiệt 

thòi. 

682 往自己脑门贴帽子。 
Dán mũ ở cửa não (trán) của mình = Làm 

dấu cho chính mình. 

683 
破山中贼易，破心中贼

难。 

Trong việc phá núi thì giặc làm rất dễ, trong 

việc phá tim thì giặc làm rất khó = Lòng 

người khó chinh phục. 

684 
猪有四只蹄、人有两只

脚。 

Lợn có bốn móng, người có hai chân = Kiểm 

soát không được hành động của con người. 

685 
人有两只脚、看也看不

牢。 

Người có hai chân,  nhìn cũng nhìn không lâu 

= Người biết đi lại, cử động, không thể kiểm 

soát hành động của họ. 

686 一拳来、一脚去。 
Một cú đấm đến, một cái chân đi= Sử dụng 

phương pháp giống như vậy để đáp trả đối 

phương. 
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687 
只有招架之功，没有还手
之力。 

Chỉ có sức chống đỡ, không có sức hoàn thủ= 

Lực lượng đã dần dần yếu xuống, mất đi khả 

năng đánh trả. 

688 火烧眉毛顾眼前。 
Lửa đốt lông mày, lo cho mắt trước= Giải 

quyết hoặc xử lí trước việc cấp bách nhất. 

689 牵牛下水、六脚齐湿。 
Dắt bò xuống nước, sáu chân đều ướt = Kéo 

theo người khác cùng làm việc, kết quả là cả 

hai bên cùng chịu thiệt thòi. 

690 伤筋动骨一百天。 
Thương gân động cốt một trăm ngày = Gân 

cốt bị thương phải qua một trăm ngày mới 

khỏi. 

691 脚上泡、自己走的。 
Vết phồng rộp trên chân là kết quả của việc 

mình tự đi = Hậu quả của một sự việc là do 

mình tạo ra. 

692 
舌为利害本，口是祸福

门。 

Lưỡi là gốc lợi hại, miệng là cửa họa phúc = 

Nói năng có liên quan đến việc lợi, việc hại, 

tai họa hoặc may mắn, cần cẩn trọng. 

693 
闭口深藏舌，安身处处

牢。 

Bịt miệng giấu lưỡi sâu, yên thân cả đời = Bịt 

miệng không nói chuyện, không gây thị phi 

sẽ bình yên vô sự. 

694 
不干己事不张口，一问摇

头三不知。 

Việc không liên quan đến mình thì đừng mở 

miệng, hễ hỏi thì lắc đầu không biết gì= 

Không phải việc liên quan đến mình thì hoàn 

toàn không nghe, không hỏi, không thể hiện. 

695 两条腿走路。 

Hai cái đùi đi đường= Dùng hai phương pháp 

không giống nhau để làm một việc, hoặc 

đồng thời tiến hành hai sự việc phối hợp lẫn 

nhau. 

696 盲公有竹哑子有手 
Người mù dựa vào gậy để đi đường, người 

câm dựa vào tay để nói chuyện=  Cuối cùng 

cũng có cách giải quyết vấn đề  

697 姑子手里掏孩子。 
Lấy con trong tay ni cô = Gắng ép những thứ 

mà người khác không có 

698 一步两脚窝。 
Một bước hai ổ (dấu) chân= Hành động 

quang minh lỗi lạc, làm việc chăm chỉ chắc 

chắn. 
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699 
谷锄七遍饿死狗，瓜锄九

遍不住手。 

Cuốc ngũ cốc bảy lần thì chó chết đói, cuốc 

dưa chín lần không ngừng tay= Số lần cuốc 

khi trồng ngũ cốc nên ít, số lần cuốc khi trồng 

dưa nên nhiều. 

700 
遇事少插手，困难绕开

走。 

Gặp việc ít ra tay, khó khăn sẽ tránh xa =  Ít 

rỗi hơi để tránh mâu thuẫn 

701 
手稳口也稳，到处好藏

身。 

Giữ tay giữ miệng thì thân đều có chỗ ẩn nấp 

= Ít mở miệng, ít ra tay bậy bạ, như vậy mới 

có thể an toàn chắc chắn 

702 苦海天边，回头是岸。 
Biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ = 

Người phạm tội dù rơi vào tội lỗi, nếu biết 

hối cải thì sẽ có đường ra. 

703 赌子回头金不换。 
Con bạc quay đầu có vàng cũng không đổi = 

Người không làm nghề chân chính thay đổi 

thì thật đáng quý. 

704 败家子回头。 
Người bại sản quay đầu= Người xấu trở 

thành người tốt. 

705 临上轿现扎耳朵眼。 
Sắp lên kiệu bây giờ mới xâu lỗ tai= Sự việc 

đến rồi mới làm công tác chuẩn bị. 

706 
两个瞎子挤眼，看谁哄

谁。 

Hai người mù nháy mắt, xem ai lừa ai = Hai 

bên lừa bịp nhau. 

707 把眼药吃到肚里。 
Đem thuốc nhỏ mắt uống vào trong bụng= 

Làm sai, làm không đúng. 

708 脸丑怪不着镜子。 
Mặt xấu lại trách gương = Hành động của 

mình không tốt, đừng trách người khác. 

709 脚底板抹油。 
Bôi dầu dưới bàn chân= Lặng lẽ chuồn đi, 

chạy trốn. 

710 闭一只眼睁一只眼。 
Một mắt bịt, một mắt trợn = Giả bộ không 

nhìn thấy, không biết/ qua loa đại khái, không 

đối xử thực lòng. 

711 堵着耳朵摇铃铛。 Bịt tai lắc lục lạc = Tự mình lừa dối mình. 

712 踩着肩膀往上爬。 
Đạp vai trèo lên trên= Vì theo đuổi lợi ích và 

địa vị của mình mà đạp đổ người khác. 

713 踩着人的脑袋上房。 
Giẫm lên óc người khác mà lên chi trưởng = 

Ức hiếp người khác. 
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714 把眼珠子剜出来当泡踩。 
Khoét tròng mắt ra làm dưa chua = Hạ độc, 

làm việc hại đến người khác. 

715 登着鼻子散尿。 Trèo lên mũi tiểu bậy = Hiếp người quá mức. 

716 骨头里挑刺。 Bới gai trong xương= Cố ý bới móc tật xấu. 

717 皮笑肉不笑。 
Da cười thịt không cười= Giả bộ làm, giả 

cười. 

718 含着骨头露着肉。 
Ngậm xương lồi ra thịt = Nói chuyện cứ úp 

úp mở mở, giấu giấu giếm giếm, không thật 

tình. 

719 闭塞眼睛捉麻雀。 Bịt mắt bắt chim sẻ = Hành động mù quáng. 

720 
闭着眼睛摸田螺，瞎摸一

气 
Bịt mắt mò ốc, mù mò một hồi = Trong lòng 

không biết chắc, hành động mù quáng. 

721 会偷吃，不会拭嘴。 
Biết ăn vụng, không biết chùi miệng= Làm 

việc xấu lại không biết giấu giếm. 

722 
朝天丢石子砸自个的头、

地上挖坑崴自个的脚。 

Ném đá lên trời đá đập vào đầu của mình, 

đào bới dưới đất làm trẹo thêm cả chân của 

mình =  Tự làm tự chịu, tự mình làm hại 

mình 

723 自己抬石头砸自己的脚。 
Tự mình lấy đá đập vào chân của mình = Nói 

và làm mâu thuẫn với nhau, tự mình hại 

mình. 

724 东西耳朵南北听。 
Tai Đông Tây, nghe Nam Bắc = Lĩnh hội lời 

nói sai. 

725 
打倒在地、还踏上一只

脚。 

Đã đánh ngã trên đất, lại còn đạp thêm một 

chân= Đánh gục đến cùng. 

726 家有万贯、一脚完蛋。 
Nhà có vạn quan, một chân sạch hết = Trong 

nhà có nhiều tiền bạc nhưng hết sạch vì tiêu 

xài hoang phí. 

727 还有舌头碰不着牙的。 
Còn có lưỡi khôngđụng răng= Mọi người ở 

cùng nhau thì chắc chắn phải có chút xích 

mích. 

728 哪有舌头不碰牙的。 
Làm gì có lưỡi không đụng răng= Mọi người 

ở với nhau, nên đụng chạm và xảy ra xích 

mích là chuyện khó tránh khỏi. 
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729 
一个眼朝东，一个眼朝

西。 

Một mắt hướng về Đông, một mắt hướng về 

Tây = Không đoàn kết. 

730 牙齿咬舌头。 
Răng cắn lưỡi= Xảy ra xích mích, mâu thuẫn 

với nhau. 

731 牙齿也会嚼痛舌头。 
Răng cũng sẽ nghiến đau lưỡi= Nội bộ cũng 

sẽ xảy ra mâu thuẫn, xích mích. 

732 
牙跟舌头还有打拌的时

候。 

Răng và lưỡi cũng có khi tranh chấp nhau = 

Nội bộ cũng có khi bất hòa, mâu thuẫn. 

733 
是打没好手，是吵没好

口。 

Đánh thì không có tay đánh tốt, chửi thì 

không có miệng chửi tốt= Đánh người mà 

đánh nhẹ thì  không được, chửi  người mà 

dùng lời hay thì  không xong 

734 矮檐之下出头难 
Dưới mái nhà thấp khó thò đầu ra= Dưới sự 

khống chế của người khác, khó có ngày thoát 

ra 

735 乍穿新鞋、高台脚。 
Vừa mới mang giày mới liền nhấc cao chân= 

Vừa mới được quyền thế liền ra oai. 

736 自己动手，丰衣足食。 
Bản thân động thủ ăn mặc đầy đủ= Bản thân 

tự lao động để giải quyết cái ăn cái mặc của 

mình 

737 
是鸡都长两只爪，是人都

有两只手。 

Là gà đều có hai chân, là người đều có hai tay 

= Người đều có tay để làm việc mà sống, có 

thể tìm ra những đều tốt cho bản thân 

738 
拿得住的是手，掩不住的

是口。 

Cái cầm được là tay, cái không bịt được là 

miệng= Chỉ bí mật cuối cùng cũng bị lộ ra 

739 
锛的木子死在树窟窿里，

吃了嘴的亏。 

Người chặt cây bằng rìu, chết trong cái hốc 

cây, ăn cái xui của miệng= Cái miệng ưa nói, 

chuốc họa vào thân. 

740 长流的水，老太婆的嘴。 
Nước chảy dài, miệng đàn bà = Đàn bà lắm 

mồm. 

741 君子动口不动手。 
Quân tử động khẩu không động thủ= Khi xảy 

ra xung đột nên nói đến đạo lý chứ không nên 

dùng đến võ thuật  
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742 君子动口，小人动手。 

Quân tử động khẩu, tiểu nhân động thủ= 

Những người có giáo dục khi xảy ra xung đột 

thì không dễ gì mà dùng tay đánh người, 

những người không có giáo dục mới dễ dàng 

ra tay đánh người 

743 曲不离口，拳不离手。 

Bài hát không rời khỏi miệng, quyền không 

rời khỏi tay = Một môn nghệ thuật nào đó 

đều cần phải tập luyện thường xuyên, nếu 

không sẽ trở nên lúng túng 

744 嘴浅装不住话。 
Miệng nông chứa không nỗi lời = Có lời thì 

cứ nói ra. 

745 空口说白话。 
Miệng không nói lời trống rỗng = Nói nên có 

căn cứ hoặc nói mà không làm. 

746 头三脚难踢。 
Lúc đầu ba chân khó đá= Sự việc lúc đầu khó 

làm. 

747 火棍长了不烫手。 
Côn lửa dài sẽ không nóng tay = Làm việc gì 

cũng nên suy nghĩ lâu dài, chu đáo, không bị 

động 

748 
说得脱、走得脱；说不

脱、挂到一只脚。 

Nói hay thì có thể đi, nói không hay thì bị 

treo một chân= Đem vấn đề ra nói rõ ràng thì 

sẽ thoát khỏi can hệ, trách nhiệm, nếu nói 

không rõ ràng thì sẽ bị liên lụy. 

F KỸ NĂNG 

749 
叫人不蚀本儿，不过舌头

打个滚。 

Kêu người ta không lỗ vốn, chẳng qua là cái 

lưỡi lộn một vòng = Miệng ngọt, sẽ không 

xui xẻo. 

750 闭拢眼睛说假话。 
Nhắm chặt mắt để nói dối= Nói dối không 

cần biết sự thật. 

751 
跑惯了的腿、吃惯了的

嘴。 

Cái đùi quen chạy, cái miệng quen ăn= 

Người hay đi thì thích đi, người hay ăn uống 

thì thích ăn uống. 

752 大路生在嘴边。 
Đại lộ ở bên cái miệng =  Miệng dùng để hỏi 

đường. 

753 演戏的腿，说书的嘴。 
Cái đùi của diễn kịch, cái miệng của thuyết 

trình (biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, 

bình thoại) 

754 老百姓的眼睛是雪亮的。 
Mắt quần chúng là đèn nê- ông = Sức quan 

sát của quần chúng rất mạnh, việc gì cũng 

không giấu được mắt quần chúng. 
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755 
司机是首长的腿、秘书是

首长的嘴。 

Tài xế là đùi của thủ trưởng, thư ký là miệng 

của thủ trưởng = Lãnh đạo đi đường thì dựa 

vào tài xế lái xe, phát biểu, nói chuyện thì 

dựa vào thư ký viết bản thảo. 

756 大荒年饿不死手艺人。 

Năm đại hạn, nạn đói cũng không thể giết 

chết người có tay nghề= Cho dù gặp năm 

hạn, người có kỹ thuật cao cũng sẽ có đường 

sinh sống chứ không bị chết đói 

757 眼瞎耳朵尖。 
Mắt mù tai nhọn= Tai người mù đặc biệt 

nhạy cảm. 

758 女人的舌头长。 
Lưỡi của phụ nữ dài= Phụ nữ thường thích 

đưa chuyện rỗi hơi. 

759 
孩子是大人的耳朵， 也

是大人的舌头。 

Trẻ con là tai của người lớn, cũng là lưỡi của 

người lớn = Trẻ con lanh tai lẹ mắt. Người 

lớn có thể nghe được thứ gì đó từ trẻ con,  

người lớn làm việc hay nói chuyện đều từ 

miệng trẻ con mà ra. 

760 七嘴八舌头。 Bảy miệng, tám lưỡi= Người nhiều chuyện. 

761 嘴笨舌头沉。 Miệng vụng về, lưỡi trũng= Ăn nói vụng về. 

762 泼妇的舌头，当兵的嘴。 
Lưỡi của  phụ nữ đanh đá, miệng của người 

đi lính = Phụ nữ ăn nói đanh đá, người đi lính 

biết ăn nói. 

763 耳不聋，眼不花。 
Tai không điếc, mắt không mờ= Người tuy 

già nhưng vẫn nghe tốt, nhìn tốt. 

H LỜI NÓI  

764 话一出口，驷马难追。 
Lời nói ra miệng, tứ mã nan truy = Lời nói 

chắc chắn, không nuốt lời. 

765 压在舌头底下。 Đè dưới lưỡi= Không nói, không nhắc đến. 

766 脸贴脸，耳根短。 
Mặt dán mặt, gốc tai ngắn=  Lời nói của vợ 

hoặc chồng, dễ tin. 

767 出口的话，铸成的塔。 
Lời nói ra từ miệng, đúc thành tháp = Lời nói 

chắc chắn, không thay đổi. 

768 小孩嘴里讨实话。 
Miệng trẻ con nói thật= Lời nói trẻ con đáng 

tin. 
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769 拿舌头压死人。 Lấy lưỡi đè chết người= Lời nói hại người. 

770 
嘴是两张皮，说话没根

据。 

Miệng là hai lớp da, nói chuyện không có căn 

cứ = Nói lời không có căn cứ thì sẽ không ai 

tin. 

771 
房倒压不杀人，舌头倒压
杀人。 

Nhà đổ đè không chết người, lưỡi đổ đè chết 

người = Lời nói sắc nhọn, hại người. 

772 媒婆口，没梁斗。 
Miệng bà mối, không đáng tin = Lời nói của 

bà mối không đáng tin. 

773 媒人的嘴，刷锅的水。 
Miệng bà mối, nước lau nồi = Lời nói của bà 

mối không đáng tin. 

774 女人舌头上没骨头。 
Trên lưỡi của phụ nữ không có xương= Phụ 

nữ nói không chuẩn, không đáng tin. 

775 
空口说白话，眼饱肚中
饥。 

Miệng không có gì nên nói những lời rỗng 

tuếch, mắt no mà trong bụng lại đói= Lời nói 

rỗng tuếch sẽ không giải quyết được vấn đề 

thực tế. 

776 聚口成雷，聚舌成刀。 
Tập hợp miệng lại thì thành sấm sét, tập hợp 

lưỡi lại thì thành dao = Ngôn luận mạnh 

giống như sấm sét, có thể hại người như dao. 

777 嘴巴是思想的大门。 
Miệng là cửa lớn của tư tưởng = Lời nói phản 

ánh tư tưởng của con người. 

778 病从口入，祸从口出。 
Họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào = Bệnh 

do ăn uống không vệ sinh tạo thành, họa do 

lời nói không cẩn trọng mà ra. 
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PHỤ LỤC 4 

BIỂU THỨC ẨN DỤ Ý NIỆM BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 

TRONG CA DAO  TIẾNG HÁN 

A KHÔNG GIAN 

1 

小小姑娘能把家，肚里生成一枝

花；别君入房不能得，正是郎入

房洞房。 

Cô gái nhỏ có thể trông nom việc gia 

đình, trong bụng sinh thành một đóa hoa; 

Chàng khác vào nhà không được, chỉ có 

chàng rể mới có thể vào nhà động phòng. 

2 

起早起，面朝东，眼泪汪汪落在

胸，别人家想思想到手，奴奴想

思一场空。 

Thức dậy sớm, mắt hướng về phía Đông, 

nước mắt rơi xuống ngực, người ta suy 

nghĩ thì suy nghĩ liền đến tay/ nghĩ gì 

được đó, còn thân phận nô bộc nghĩ cũng 

bằng không. 

3 

新买葵扇圆当当，草纸扇子两面

黄，妹子好比葵扇样，到哩我手

心就凉。 

Quạt lá cọ mới mua tròn tròn, quạt giấy 

cỏ vàng hai mặt. Em cũng như quạt lá cọ, 

đến trong tim tay/ lòng bàn tay anh thì 

mát liền. 

4 

生爱缠来死爱缠，生死同妹结姻

缘，生也生在妹身上，死也死在

妹身边。 

Sống cũng muốn quấn quýt, chết cũng lại 

muốn quấn quýt, sống chết cùng em để 

kết nhân duyên, sống cũng phải sống 

trên thân/ bên cạnh em, chết cũng muốn 

chết bên thân/bên cạnh em. 

5 

小白菜，地里黄，七岁八岁没了

娘。跟着爹爹还好过，就怕爹爹

娶后娘！娶了后娘三年整，有个

弟弟比我强；他吃肉，我吃汤，

拿起筷子泪汪汪。亲娘想我，我

想亲娘，亲娘想我一阵风，我想

亲娘在心中。河里开花河里落，

我想亲娘谁知道？ 

Cải thìa, vàng trong đất, bảy tám tuổi đã 

không có mẹ. Sống với cha thì còn tốt, 

chỉ sợ cha lấy mẹ kế! Cha lấy mẹ kế 

đúng ba năm thì có đứa em trai mạnh 

hơn tôi; Nó được ăn thịt, tôi chỉ được ăn 

canh, nên hễ cầm đũa lên thì nước mắt 

đầm đìa. Mẹ ruột nhớ tôi chỉ là thoảng 

qua như một cơn gió, tôi nhớ mẹ ở trong 

tim/ lòng. Hoa nở rơi trên sông, tôi nhớ 

mẹ ruột ai mà biết? 

6 

远望高山十二重，高山顶上有好

风，好风吹在郎身上，好妹挂在

郎心中。 

Nhìn núi cao đến mười hai tầng, trên 

đỉnh núi cao có gió mát, gió mát thổi đến 

trên thân thể chàng, người đẹp thì lại 

treo trong tim/ ở trong lòng chàng.  
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7 

头壳晕晕霹霹弹，啰，肚仔痛痛

透心肝，啰。若得阿妹分我睇，

啰，先生免请药免煎，啰。 

Đầu óc cứ choáng váng (thật đấy), bụng 

thì đau thấu tim gan/ đau lòng (thật đấy). 

Nếu được em liếc nhìn, thì tiên sinh 

không cần bốc thuốc cũng không cần sắc 

thuốc nữa (thật đấy). 

8 

日头一出凹里来，手拿香纸去求

财，阿哥好比鸡子样，手中无米

诱不来。 

Mặt trời vừa lên lại lặn xuống, tay cầm 

giấy, hương đi cầu tài lộc, anh giống như 

con gà, trong tay không gạo gọi gà gà 

không đến. 

9 

 食烟爱食两筒烟，连妹爱连两

同年表面就喊同年嫂暗中就喊嫩

娇连。新买凉帽卍字花，头上唔

戴手里拿。 

Hút thuốc thì muốn hút hai bao, ngoài 

mặt thì thích gắn bó với người cùng tuổi, 

nhưng lại nói thầm với chị dâu là muốn 

lấy em vừa đẹp vừa tơ. Cái nón che nắng 

có hoa chữ vạn mới mua được đội trên 

đầu, được cầm trong tay. 

10 

小大姐将十八，手里拿着小鞋

底，胳膊带着一缕麻，且那边来

一个老太太，手里抱着胖娃娃，

叫声大姐你听着，你给点奶水奶

奶他，等他大了拜你作干妈，叫

声老婆子你听着：你的双眼瞎，

不知道干爹在谁家？ 

Cô gái sắp 18 tuổi, đang cầm cái gót giày 

nhỏ trong tay, cánh tay thì đeo một sợi 

đay. Một cụ già đang ôm một đứa bé 

mập mạp dễ thương trong tay đi đến từ 

đằng kia và nói: "Cô ơi, cô nghe này, cô 

cho nó một ít sữa, sau này nó lớn nó gọi 

cô làm mẹ nuôi". Cái bà già kia, bà nghe 

đây: hai con mắt của bà bị mù à,  không 

biết sau này nó làm cha nhà ai đâu đấy. 

B KINH TẾ 

11 

一把扇，一面青，一面兔

子，一面鹰，鹰打兔，兔打

鹰，姐妹二人不放松。两把

扇，两面花，兄弟拿着走姐

家，姐姐见了心欢喜，叫声

兄弟送我吧！空手空脚怎回

家。 

Cái quạt thứ nhất có một mặt xanh, một mặt 

thỏ, một mặt diều hâu, diều hâu đánh thỏ, thỏ 

đánh diêu hâu, hai chị em không buông lòng. 

Cái quạt thứ hai có hai mặt hoa, hai huynh đệ 

cầm về nhà chị, chị thấy thì tim/ lòng rất vui, 

liền bảo hai anh em tôi tặng cho chị đi! Tay 

không chân không/ không có gì thì làm sao mà 

về nhà.  

C CHẤT LIỆU 

12 

新做围屋团团圆，围屋肚里

种香圆，香圆大哩我爱摘，

心肝大哩我爱连。 

Nhà mới xây xung quanh thật là ấm cúng. 

Trong nhà trồng phật thủ, phật thủ nhiều, tôi 

thích hái, tim gan đầy / yêu nhiều tôi lại thích 

gắn bó. 
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PHỤ LỤC 5 

BIỂU THỨC HDYN "BPCTN" 

TRONG CA DAO  TIẾNG HÁN 

A CON NGƯỜI TÂM LÍ, TÌNH CẢM, TINH THẦN 

1 

拍大髀，唱歌谣，人人都欺负

我无老婆。拿起心肝娶几个：

有钱娶个娇娇女，无钱娶个豆
皮婆。 

Vỗ đùi, hát ca dao, mọi người đều bắt 

nạt tôi vì không có vợ. Đem tim gan/ 

tấm lòngđi lấy vài cô: có tiền thì lấy vợ 

đẹp, không tiền thì lấy vợ da đậu/ tàn 

nhang.                   

2 

久哩不曾见心肝，人无见面话

无安，墨水拿来吞落肚，时时

都染我心肝。 

Lâu rồi không thấy tim gan/ em yêu, 

không được gặp mặt, không được nói 

chuyện thì anh đây không yên tâm. 

Nhấc mực nước lên nuốt vào bụng để 

lúc nào cũng nhuộm tim gan anh/ lúc 

nào anh cũng thấy nhớ đến da diết. 

3 

一心想妹同阵行，谁知落雨去

不成，害郎脚下云都起，踏出

踏入望天晴。 

Một tim/ lòng muốn đi cùng em, ai ngờ 

mưa xuống nên không thành, làm dưới 

chân anh đứng ngồi không yên, đi ra đi 

vào chỉ mong trời nắng. 

4 

梨花开来像木犀，翁偸媳妇正

希奇，吃粥吃饭对面坐，自家

想想老皮面。 

Hoa lê nở giống như hoa quế. Cha 

chồng, con dâu thật là kỳ lạ, ăn cơm, ăn 

cháo gì cũng ngồi đối diện với nhau, tự 

mình nghĩ lại thật là mặt, da biến chất/ 

một cặp đê tiện. 

5 
泥水匠，烂肚肠，前讨老婆后

讨娘；还要烧汤洗爷爷。 

Thợ nề, cực kỳ bụng ruột/ rất có lòng, 

trước hỏi bà sau hỏi mẹ, lại còn nấu 

nước nóng tắm cho ông nội. 

6 

光棍头老受苦辛，自拿锁匙自

开门，自热冷饭自拿灯，夜里

困得冷清清，想起大人弗讨

亲，眼泪流到脚后跟。 

Người đàn ông độc thân về già sẽ chịu 

khổ, tự cầm chìa khóa tự mở cửa, tự ăn 

cơm nguội, tự cầm đèn, đêm xuống thì 

buồn đến lạnh lẽo, nghĩ đến chuyện 

mình đã lớn tuổi mà chưa lấy vợ thì 

nước mắt chảy đến gót chân/ rất buồn. 
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7 

先日交情急忙忙，今日反心来

妻郎，神仙难测妹心事，曲尺

难量妹心肠。 

Hôm trước tình cảm qua lại còn vội vội 

vàng vàng, hôm nay sao lại có tim/lòng 

đến anh anh em em. Thần tiên cũng khó 

đoán được tim/tâm sự của em, thước 

khó đo được tim ruột/ lòng em. 

8 

老鸦仔，叫聒聒，有钱莫讨后

来娘。后来娘，没心肠，好衣

没有把我穿，好菜没有把我

尝。一天打三到，三天打九

场；眼泪还没干，就要喊她作

亲娘。 

Con quạ kêu ồn ào, không bàn bạc đã 

cưới mẹ kế. Mẹ kế, không tim ruột/ 

không có lòng dạ tốt, có áo đẹp không 

cho tôi mặc, có món ngon không cho tôi 

thưởng thức. Mỗi ngày đánh tôi ba lần, 

ba ngày đánh chín lượt; nước mắt chưa 

khô, thì lại phải gọi bà ta là mẹ ruột. 

9 

红火筒，黑纸门，里边有个白

闺女，脚又小，脸又好；先浇

牡丹花，后浇灵芝草。不怨不

怨娘，光怨媒人好心肠，媒人

肉放锅熬，媒人骨头当柴烧，

媒人皮当鼓敲。 

Ống lửa đỏ, cửa giấy đen, bên trong có 

một người con gái trắng trẻo, chân lại 

nhỏ, mặt lại đẹp; tưới hoa mẫu đơn rồi 

tưới cỏ linh chi. Không trách mẹ, chỉ 

trách bà mối có tim ruột/ lòng tốt, thịt 

bà mối bỏ vào nồi mà nấu, xương bà 

mối dùng làm củi, da bà mối dùng làm 

trống gõ. 

10 

少小离乡邦，三十始回唐；媒

人来往走忙忙，女母闻声心中
喜！三句唔到就揽糖。 

Nhỏ tuổi rời xa quê hương, ba mươi 

tuổi trở về nước; Bà mối đi qua đi lại 

bận rộn, mẹ vợ nghe tin vui trong tim/ 

lòng! Ba câu ê a thì đã mang đường nâu 

đến đính hôn. 

11 

新买白扇十八行，左边拂来右

边凉，妹个姻缘郎无份，拂到

天光心不凉。 

Quạt mới mua mười tám hàng, bên trái 

phất qua bên phải mát, nhân duyên của 

em, anh không có phận, phất cho đến 

trời sáng thì tim/lòng không lạnh. 

12 

汝不想我我想汝，无好心肝生

坏哩，半箩糙糠半箩米，难为

心肝做出哩。 

Ấy không nhớ anh, anh nhớ ấy, không 

có tim gan/ lòng tốt nên sinh ra xấu xa. 

Nửa thúng trấu, nửa thúng gạo, thật là 

khó cho tim gan/ lònganh. 

13 

 因为心来因为肝，囚为心肝

日夜钻，贴高枕头睡不得，时

时念等嫩心肝。 

Vì tim rồi đến vì gan, bức bối vì tim gan 

nên tối nào cũng quặn thắt, kê gối cao 

lại ngủ không được, nhớ em đến nỗi 

mềm cả tim gan/ nhớ da diết. 
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14 

见娘不语泪纷纷，二八月里问

娘亲！结婚怎不查听好，瞎眼

觅了那门亲。婆婆是个嘟噜

嘴，天天噪俺不殷勤；叔公大

伯都不好；嫂嫂弟媳怀恨心；

还遇那个呆子不跟俺一心。 

Gặp mẹ không nói mà nước mắt đã tuôn 

trào, hỏi mẹ ruột trong tháng 2, tháng 8! 

Kết hôn sao lại không nghe ngóng cho 

kỹ, mắt mù mới đi làm dâu cái nhà đó. 

Mẹ chồng thì có cái miệng làu bàu, 

ngày nào cũng trách con không siêng 

năng; ông chú ông bác gì đều cũng 

không tốt; chị dâu, em dâu thì  tim / 

lòng hận thù; lại gặp thêm cái thằng khờ 

không một tim/ lòng (chung thủy) với 

con. 

15 

南风一起心就凉，好花一采满

身香，三餐不食无打紧，得妹

言语当干粮。 

Gió Nam thổi thì tim/ lòng mát, hoa 

thơm mới ngắt thơm đầy người, ba bữa 

không ăn anh cũng chẳng sao, được lời 

em nói làm lương khô. 

16 

牧童儿，眞受欺！夹着咸鱼又

无尾，夹片猪肉又有皮，一碗

冷饭涤冻水；接转牛绳又要

去，想起悲哀脑根颓，日日如

是悲忧虑！哀哭之时涕丝缕！

何时得到仙骨髓？行云驾雾似

梦去。 

Mục đồng, thật chịu ức hiếp! Gắp con 

cá mặn lại không có đuôi, gắp miếng 

thịt lợn lại không có da, một bát cơm 

nguội rửa nước lạnh; tiếp chuyển đàn bò 

lại phải đi, nghĩ đến chuyện đau buồn 

thì gốc não / xương chẩm suy sập, ngày 

nào cũng đau buồn! Khi buồn khóc, 

nước mắt như tơ! Lúc nào mới có được 

xương tủy thần tiên? Mây kéo đến đem 

theo sương như là giấc mộng. 

17 

愁就不得心头开，切就不得心
肝来，心肝来到会解劝，解劝

心头就会开。 

Buồn là tim / lòng không vui, tất cả là vì 

tim gan/em yêu không đến, tim gan/em 

yêu đến sẽ động viên, động viên thì  tim 

/ lòng anh sẽ vui. 

18 

手拿明镜照容颜，心中有话口

难言，因为个年讲笑起，魂魄

落在妹身边。 

Tay cầm gương sáng soi dung mạo, 

trong tim/ lòng có lời nhưng miệng lại 

khó nói, bởi vì nói ra thì thật buồn cười, 

tâm hồn anh đã ở cạnh em một năm 

nay. 

19 

杨梅好食口里酸，妹子不见心
不安，脱手不得我无话，口信
无搭么心肝。 

Dâu ăn ngon nhưng lại chua trong 

miệng, không thấy em thì tim/ lòng 

không yên, buông tay thì không được 

mà nói cũng không xong, lời nhắn 

không đáp lại thì tim gan/ em yêugì. 



P 83 

20 

不曾食鱼口气腥，不曾同妹出

名声，冷水泡茶不出味，食在

肚中心不甘。 

Chưa từng ăn cá để miệng hôi tanh, 

chưa từng có tiếng tăm cùng với em. 

Nước lạnh pha trà không có vị, uống 

vào trong bụng tim/  lòng không ngọt. 

21 

唱唱歌谣散散心;笃当我是快活

人，吃仔朝顿呒夜顿，黄连树

下来操琴。 

Hát hát ca dao tản hỗn tạp tim/giải sầu; 

người ta cho rằng hiện giờ  tôi là người 

vui vẻ, nào ngờ tôi chỉ ăn buổi sáng mà 

không ăn buổi tối, mộ mình ngồi dưới 

gốc cây Hoàng Liên chơi đàn nhị. 

22 

日日落雨搅大风，不得天晴见

妹容，久哩不曾见妹面，心肝
愁碎目愁蒙。 

Ngày nào cũng mưa to gió lớn, trời 

không nắng để được nhìn thấy em, đã 

lâu chưa gặp mặt em, tim gan buồn nát/ 

lòng buồn rười rượi, mắt buồn rầu. 

23 

 先日见妹笑阴阴，今日见倒

愁伤心，鸡心鸭心同下煮，不

知那个系妹心。 

Ngày trước thấy em cười vui vẻ, hôm 

nay lại thấy em buồn và thương tim/ đau 

lòng, tim gà, tim vịt cùng nấu chung, 

không biết tim /lòng em thì thế nào. 

24 

别乡井，出外洋，十年八载不

思乡，柳色毵毵陌头绿，闺中

少妇恼断肠。 

Xa quê hương ra nước ngoài, mười tám 

năm không nhớ quê hương, liễu xanh 

mảnh dài rũ xuống đầu người xứ lạ, 

thiếu nữ trong khuê phòng buồn đứt 

ruột/ da diết. 

25 

三国好汉是张飞，啰，子龙救

主全全围，啰。覅想情人犹则

可，啰，想起情人心头悲，

啰。 

Hảo hán Tam quốc là Trương Phi, Tử 

Long cứu chủ thoát khỏi vòng vây. 

Không muốn nhớ đến người tình thì 

không được, mà nhớ đến người tình thì 

tim đầu/ trong lòng buồn bã. 

26 

新买水桶尺二长，十指尖尖攀

桶梁，家中还有半缸水，假作

担水看亲郎扇子拨来圆叮当，

汝夫打汝崖痛肠，一心都想来

去救，恐怕雪上又加霜。 

Thùng nước mới mua dài một thước hai, 

mười ngón tay nhọn bám vào gờ thùng, 

trong nhà chỉ còn nửa vại nước, giả vờ 

gánh nước để nhìn anh yêu dùng quạt 

đẩy lục lạc tròn. Nhìn thấy chồng em 

đánh em, mà anh đây thật đau ruột/lòng, 

một tim/lòng muốn đến cứu nhưng chỉ 

sợ  tuyết lại thêm sương. 

27 

明早起来心头焦，啰，焦到香

港路一条，啰。心肝要带俺兄

去，啰，惊畏父兄走路头，

啰。 

Ngày mai thức dậy, tim gan/ lòng thấp 

thỏm lo âu, lo cho con đường đi đến 

Hồng Kông. Tim gan/ lòng muốn tiễn 

anh đi, nhưng chỉ sợ cha anh đi ở đằng 

kia đường mà thôi. 
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28 

天上星多月勿明，河里鱼多水

勿清，京里兵多要反乱，姐妮

房中郎多要乱心。 

Trên trời đầy sao, trăng không sáng, 

dưới sông nhiều cá nên nước không 

xanh. Trong kinh thành quân lính nhiều 

thì nổi loạn, chị em trong nhà nhiều 

chồng thì loạn tim/ lòng dạ rối bời. 

29 

因为心来因为肝，因为心肝心
不安，因为心肝日夜切，刀上

架等刀下钻。 

Vì tim rồi lại vì gan, bởi vì tim gan/ em 

yêu nên tim/ lòng bất an, bởi vì tim gan/ 

em yêu nên ngày đêm nhung nhớ, dao 

trên đợi, dao dưới khoan. 

30 

昨日夜里满天星，今朝落雨弗

该应，情哥郎朆带钉鞋伞，小

奴奴急断肚肠根！ 

Đêm qua bầu trời đầy sao, nhưng sáng 

nay lại mưa thật là không hay, chàng 

chưa mang giày đi mưa và ô, nên tiểu 

nô bộc này lo lắng đứt bụng ruột/ rất lo 

lắng! 

31 

鸡仔叫，心就忙！想起施为就

下床，手托门闩两边开，朝头

进宝晚进财，左手进财右进
宝，好才好禄满家堂。 

Gà gáy, tim liền bận rộn/ lòng vội vàng. 

Nghĩ đến công việc liền xuống giường, 

tay đẩy then mở cửa ra hai bên, sáng 

vào bảo bối tối vào tiền của, tay trái vào 

tiền của tay phải vào bảo bối, phát lộc 

phát tài đầy nhà. 

32 

半夜拍门拍唔开，一见心肝心
就寛，一见心肝心欢喜，唔得

心肝黏心肝。 

Nửa đêm gõ cửa cửa mở, nhìn tim gan/ 

em yêu một tí thì tim/lòng thoải mái 

ngay, nhìn tim gan/ em yêu một tí thì 

tim/lòng vui ngay, ồ, được tim gan dính 

kết tim gan/ em yêu anh. 

33 

[男唱]：枚姐割稻田中央，何

不举头分哥看？眼眉弯弯眞缥

致，眼子迷迷割肚肠！  女

唱：侬割侬稻田中央，何必举

头分哥看，铁打镰钓割侬稻，

怎样割上哥肚肠？ 

Chị Mai cắt lúa giữa đồng, sao không 

ngẩng mặt lên cho anh xem? Mày mắt 

cong cong thật đẹp, mắt mơ màng cắt 

bụng ruột/ xốn xang lòng anh. 
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34 

天磨竹，节节高，隔江水，来

望娘。娘见女儿天上落；嫂嫂

见姑皱眉头。不曾吃大哥肩头

辛苦饭；不曾着嫂嫂嫁来衣；

爹娘生落看看娘，持把花扇，

坐把小轿正好嬉。 

Trời làm khổ tre, cao từng đốt một, cách 

sông cách nước, nhớ mẹ đến da diết. Mẹ 

nhìn thấy con gái liền xuống hạ giới; 

Chị dâu nhìn cô em chồng mà lại chau 

mày. Chưa từng ăn cơm cực khổ trên bờ 

vai của anh trai; chưa từng bảo chị dâu 

may cho áo mới; Sống nhờ áo quần của 

cha mẹ, dùng cái quạt hoa đặc biệt, ngồi 

trên cái kiệu nhỏ thật là vui. 

35 

七丈溪水七丈深，七个娘子赛

观音；七支金扇爗爗熠，撑渡

阿哥看到目金金。七支溪水七

丈流，七个娘子梳雅头；七支

金扇爗爗熠，撑渡阿哥看到涎

流流。 

Bảy thước suối nhỏ bảy thước sâu, bảy 

cô gái lạy Quan Âm; bảy cái quạt vàng 

qua sông các anh nhìn thấy mắt vàng 

vàng/ không chớp mắt. Bảy thước suối 

nhỏ bảy thước sâu, bảy cô gái chải mái 

tóc đẹp qua sông các anh nhìn thấy chảy 

nước dãi. 

36 

交不成来交不成，心肝爱走郎

爱梆，梆转心肝嬲一刻，闲有

好话讲些添。 

Tiếp cận không thành nhưng tim gan/ 

lòng cứ thích  hành lang, thích gõ mõ, 

tiếng gõ mõ làm tim gan/ lòng anh 

ngóng theo em từng khắc. Lúc nào rảnh 

rỗi mà có chuyện gì vui thì nói thêm. 

37 

三日不食饿九餐，爱死不得气

头断，人人问我没个病，相思

因为嫩心肝。 

Ba ngày không ăn, đói chín bữa, muốn 

chết nhưng không tắt thở, người ta hỏi 

thì tôi nói chẳng có bệnh gì, tương tư 

chỉ vì mềm tim gan/ nhớ em yêu. 
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38 

正月写信寄我郎，我郎出屋到

别乡，一年半载不寄信，妹子

心中乱忙忙，空房独睡痛心
肠。二月写信寄我郎，我郎走

哩不回唐，家中爷娘年纪老，

单身独手苦难当，心头想起痛

肝肠。三月写信寄我郎，妹在

家中守空房，月夜心中都挂

念，夜眠独枕到天光，我郎不

转痛心肠。四月写信寄我郎，

妹子无双苦难当，落霜无被难

过夜，目汁双双流到床，紧愁

紧切紧痛肠。五月写信寄我

郎，问郎思量不思量，外边床

秆妹眠烂，内边床秆禾生秧，

思量无双痛心肠。  

Tháng một viết thư gửi chồng tôi, chồng 

tôi rời nhà đi đến xứ người. Một năm 

rưỡi nay không có tin tức. Trong tim/ 

lòng em rối bời, phòng không gối chiếc 

thật đau tim ruột/ lòng. Tháng hai viết 

thư gửi chồng tôi, chồng tôi mãi không 

về nhà. Trong nhà cha, mẹ tuổi đã già,  

một mình em tay đau khó gánh vác hết 

mọi việc, tim / lòng nghỉ đến lại đau gan 

ruột/ lòng.  Tháng ba viết thư gửi chồng 

tôi, em đang ở trong ngôi nhà vắng vẻ, 

tháng ngày đều thấp thỏm trong tim/ 

lòng,đêm ngủ chăn đơn gối chiếc nhưng 

chồng tôi vẫn không đau tim ruột/ lòng. 

Tháng tư viết thư gửi chồng tôi nói rằng 

em là người vợ khổ nhất, không phải vì 

sương đã làm cho em khó ngủ, mà vì 

nước mắt đã rơi xuống giường. Em quá 

buồn, quá tủi và quá đau ruột/ lòng. 

Tháng năm viết thư gửi chồng tôi, hỏi 

chồng có nhớ hay không cái thân 

giường vợ ngủ ở ngoài đã nát tan, cái 

thân giường ở trong đã mọc rêu? Đây là 

những chuỗi ngày làm em nhớ và đau 

tim ruột/ lòng nhất. 

39 

 四两猪肉煮碗汤，妹系唔食

郎唔尝，妹系唔眠郎唔睡，两

人青眼到天光。 

Bốn lạng thịt lợn chỉ nấu được một bát 

canh, em không ăn mà lại cho anh 

thưởng thức, em không ngủ anh cũng 

không ngủ, hai người mắt xanh/ nhìn 

nhau đắm đuối cho đến sáng. 

40 

水粉粉，雨微微；大哥嫁妹甚

悲离！打个银髻风吹起，打个

耳环二厘四；唔曾多谢哥共

嫂，多谢银匠好心机，十朵梅

花共九厘。 

Nước ào ào, mưa phùn. Anh trai gả em 

gái đi lấy chồng thật là thê lương! Bối 

búi tóc giắt bạc lại bị gió thổi bay mất, 

làm đôi bông tai hai li tư. Cảm ơn anh 

và chị dâu, cám ơn tim cơ / tấm lòng 

của thợ bạc đã làm mười đóa hoa mai 

tổng cộng là chín li. 
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41 

讲起交情眞眞趣，郎系起心妹

起意，白纸写信无纸格，滚水

蒸饭就来气。 

Nói đến tình cảm qua lại thì thật là thú 

vị, anh nhắc đến tim/tình cảm, còn em 

thì nhắc đến sự hòa hợp, giấy trắng viết 

thư không đường kẻ, nước sôi, cơm hấp 

thì có hơi. 

42 

新打茶壶六角花，一心打来泡

细茶，冷水泡茶不出味，一心
等妹来翻渣。 

Anh mới mua một cái bình trà hoa lục 

giác, một tim/ lòng mua để pha trà ngon. 

Nước lạnh pha trà không ngon. Một tim/ 

lòng đợi em đến để thay trà. 

43 

食饱明起去放縺，啰，逢着小

娘担水来，啰。一心想食妹嘴

水，啰，惊畏小妹恶挺肩，

啰。 

Ăn no để ngày mai đi thả lưới (thật 

đấy). Gặp cô em đang gánh nước đến. 

Một tim/lòng muốn uống nước miệng/ 

hôn em (thật đấy), chỉ sợ em có ác cảm. 

44 

行桥是行桥，手携书册入书

场。二目金金看一字，一心想

着房内娘。行枋是行枋，手携

书册入书房。一目金金看二

字，一心想着房内人。 

Đi qua cầu là đi qua cầu, tay mang theo 

tập sách để đọc. Hai mắt vàng vàng/ 

không chớp đọc một chữ, một tim/ một 

lòng nhớ vợ ở nhà. Đi xe là đi xe, tay 

mang theo tập sách để đọc. Hai mắt 

vàng vàng/ không chớp đọc hai chữ, một 

tim/ một lòng nhớ vợ ở nhà. 

45 

日想冥梦久亦着，啰。斩树掠

鸟薄有卵，啰。热火専烧浮苗

草，啰，利刀専杀同心人，

啰。 

Ban ngày lại mơ giấc mơ lôi thôi. Chặt 

cây bắt chim lại khao khát có được 

trứng, lửa nóng đốt cháy cỏ non, dao 

sắc giết chết người đồng tim/ chung một 

lòng. 

46 

赏月光，赏月明，年年赏月几

光明；果树团圆装果盒，交结

同心千万年。 

Ngắm ánh trăng, ngắm trăng sáng, năm 

nào cũng ngắm trăng sáng vài lần, trái 

cây đoàn viên đựng vào hộp, liên kết 

đồng tim/ cùng lòng ngàn vạn năm. 

47 

铜打面盆相似金，不冲不磕不

知音，妹子莫嫌家娘恶，不打

不骂不坚心。 

Đồng làm chậu rửa mặt tựa như vàng, 

không gãy, không lồi, không kêu. Em 

đừng trách nhà mẹ ác, không đánh, 

không mắng thì em sẽ không cứng tim/ 

vững lòng. 

48 

阿哥莫话妹无情，夜夜等到人

眠停，打开间门不敢入，自家

无胆莫怨人。 

Anh chớ nói là em vô tình, đêm đêm đợi 

đến khi người ta ngủ, anh mở cửa phòng 

nhưng không dám vào, mình không có 

mật/ mạnh dạn thì chớ trách người 

khác. 
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49 

 妹莫愁来妹莫惊，放大胆量
放心行，刀上架紧刀下过，两

人有命总爱行。 

Em đừng buồn, em đừng sợ, phải phóng 

lượng mật lớn và buông tim ra/ phải 

dũng cảm và đừng lo lắng mà đi. Có 

khó khăn đến đâu thì hai người có 

duyên sẽ luôn thích đi cùng nhau. 

B CON NGƯỜI SINH HỌC   

50 
小脚，爱吃糖，没有钱买，抱

着小脚哭一场。 

Chân nhỏ/ cô gái chân nhỏ, thích ăn 

kẹo, không có tiền mua, ôm cái chân 

nhỏ khóc một trận. 

51 

好不好，好不好，娶个媳妇是

小脚。又歪又臭，薫的我个够

不够。 

Tốt hay không tốt, tốt hay không tốt, lấy 

một nàng là chân nhỏ/ nàng chân 

nhỏ,vừa xiêu vẹo, vừa hôi thối. Cỏ thơm 

là anh đã đủ hay chưa.  

52 

郎系泥肉妹系田，郎系苎子妹

系棉，苎子同棉共下种，心肝
我肉共丘田。 

Anh gắn bó với bùn, em gắn bó với 

ruộng, anh buộc cói em buộc bông, cói 

và bông cùng trồng xuống, tim gan thịt/ 

em yêu và anh cùng chung một thửa 

ruộng. 

53 

心肝我肉嫩娇花，口唇红过石

榴花，乳姑硬过算盘子，脚臂

白过绿豆芽。 

Tim gan thịt/ em yêu tôi non nớt và đẹp, 

môi đỏ hơn lựu, vú cứng hơn con tính 

(trên bàn tính), chân, vai trắng hơn giá 

đậu xanh. 

54 

爬草根两头分，路中来了一个

小学生，骑花马拜丈人；丈人

丈母不在家，推开门来看见

她，粉红脸蛋儿赛桃花，小小
脚儿一并扎，樱桃小口如米银
牙，回家告诉我爹妈，快快娶

了她。 

Cây cỏ mọc hai đầu, xuất hiện một học 

sinh tiểu học trên đường, cưỡi ngựa quí 

chào nhạc phụ; nhạc phụ, nhạc mẫu 

không có nhà, đẩy cửa vào nhà xem em 

nó. Thấy em nó mặt phấn trứng/ tròn 

tựa hoa đào, đôi chân nhỏ, miệng anh 

đào hở răng gạo bạc/ răng trắng như 

gạo liền về nhà nói với cha mẹ, nhanh 

nhanh cưới em nó. 

55 

妹子不使恨嗟嗟，恨坏心肝害

自家，妹子爱学井桶样，拿得

起来放得下。 

Em không nên giận hờn than thở, giận 

sẽ hỏng tim gan/ giảm sức khỏe và hại 

chính mình. Em thích học như cái gàu 

múc nước giếng, cầm lên được, nhưng 

cũng vứt xuống được. 

C CON NGƯỜI XÃ HỘI   

56 

姐妮生来骨头轻，荷叶郎向拍

蜻蜓，荷叶翻身姐落仔水娘，

小奴奴到底是下头人。 

Chị gái sinh ra xương đã nhẹ, bắt chuồn 

chuồn trên lá sen, lá sen lật ngược chị 

rơi xuống mẹ nước, tiểu nô bộc này thì 

ra là người dưới đầu (người hầu). 
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D CON NGƯỜI TÂM LINH   

57 

橘子花开底向天，听人说话气

冲天，寛紧肚皮常受气，一愿
诚心靠佛天。 

Quýt nở hoa cuống hướng lên trời, nghe 

lời người nói khẩu khí cao ngất trời, 

rộng hẹp da bụng thường nạp khí, nhất 

nguyện thành tim/ tâm dựa vào trời, 

phật. 

E HÀNH VI   

58 

连妹不倒心莫焦，实在还系时

连高，东园移竹西园种，虽然

不死叶也燥。 

Muốn gắn kết duyên phận mà em không 

đổ tim/ yêu thì chớ có lo lắng. Thật ra, 

hai ta vẫn đang gắn kết. Dời tre ở vườn 

Đông ra trồng ở vườn Tây, cây không 

chết thì lá cũng khô. 
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PHỤ LỤC 6 

TỪ NGỮ THUỘC MIỀN Ý NIỆM “BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI”  

TRONG TỤC NGỮ, CA DAO TIẾNG VIỆT 

Danh từ chỉ BPCTN 

 

Từ ngữ kết hợp với danh từ chỉ BPCTN 

trong việc tạo nên ADYN và HDYN 

Tính từ Động từ 

STT Từ ngữ STT Từ ngữ STT Từ ngữ STT Từ ngữ 

1 đầu   1 đen 1 cúi  

      2 đội 

      3 suy 

      4 nhớ  

      5 nghi 

      6 luồn 

      7 húi 

      8 gối 

      9 coi  

      10 giương  

      11 khuất  

      12 liếc 

      13 máy 

      14 ngó 

      15 nháy  

      16 nheo  

      17 trông  

      18 chau  

      19 xem    

2 óc       

3 tóc 1 sợi tóc     

4 mặt   2 rắn 20 ngả 
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    3 trớt 21 lại 

    4 dài   

    5 đẹp   

    6 xấu   

    7 trắng   

    8 dơ    

    9 xanh bủng   

    10 lọ   

    11 nhọ   

    12 phù   

    13 rỗ   

    14 sạch   

    15 quang   

    16 sáng   

    17 sưng   

    18 trẽn   

    19 tóp   

    20 lành   

5 mắt 2 chân 

mày/mày 

21 to 22 ngủ 

    22 lắt    

    23 lắt   

    24 léo   

    25 trừng 

trừng 

  

    26 lồi   

    27 mờ   

  3 con 

ngươi 

28 nhỏ   
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    29 trơ   

    30 lẻo   

6 tai     23 điếc 

      24 nghe 

7 má 4 gò má     

8 mũi     25 thở 

9 miệng/

khẩu/m

ồm 

  31 hô 26 nói  

      27 se 

      28 ra miệng 

      29 nam mô 

      30 ho 

      31 há 

      32 dặn 

      33 nhịn 

      34 nhai 

      35 ngậm 

      36 mô 

      37 cãi 

      38 ăn 

      39 sai  

      40 đọc 

      41 cười 

      42 mút 

      43 cắn 

      44 sẩy 

      45 sảy 

    32 thồ lô   
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10 môi   33 thâm    

    34 hở   

11 mép       

12 hàm       

13 lợi       

14 răng/na

nh 

  35 cứng 46 mọc 

    36 thưa   

    37 long   

15 lưỡi   38 mềm 47 lè  

      48 liếm 

16 cằm   39 lẹm   

17 râu       

18 cổ     49 rụt 

19 họng       

20 tay 5 cánh 

tay 

40 thấp 50 ấp 

  6 bàn tay 41 thô 51 ngã 

  7 gang 

tay 

42 nóng 52 giở 

  8 ngón 

tay 

43 khéo  53 bắt 

    44 mau 54 bào 

    45 lanh 55 bấm 

    46 lẹ 56 lau 

    47 quen 57 làm 

    48 lật 58 khoét 

    49 đật 59 cắt 

    50 mỏi 60 gắp 
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    51 rụng 61 cất 

    52 rời 62 cắm 

    53 vụng 63 cầm 

  9 móng tay 54 yếu 64 giữ 

      65 bày ra 

      66 để 

      67 bế 

      68 bẻ 

      69 bó 

      70 bỏ 

      71 bón 

      72 bóp 

      73 chẹt 

      74 chia 

      75 đốt 

      76 dốc 

      77 đỡ 

      78 chùi 

      79 đổ 

      80 chọn 

      81 đem 

      82 bưng 

      83 cởi 

      84 chuyển 

      85 rờ 

      86 mó 

      87 trao 

      88 mang 

      89 thắt 
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      90 soi 

      91 sờ 

      92 rút 

      93 ngoắc 

      94 mở 

      95 buộc 

      96 lộn 

      97 nong 

      98 nhúng 

      99 vỗ 

      100 véo 

      101 vắt 

      102 che 

      103 dò 

      104 buông 

      105 chằn 

      106 vuốt 

      107 với 

      108 xắn 

      109 xách 

      110 chèo 

      111 xoa 

      112 xiên 

      113 chống 

      114 xúc 

      115 phơi 

      116 xé 

      117 đánh 

      118 bán 
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      119 buôn 

      120 đo 

      121 tay 

      122 phân 

      123  

      124 thu 

      125 tay 

      126 ra 

      127 ra 

      128 chỉ 

      129 bắt 

      130 ủ 

      131 trộm 

      132 ăn 

      132 vạch 

      133 lần 

      134 ghi 

      135 gánh  

      136 gắn 

      137 đàn 

      138 cướp 

      139 ăn cắp 

21 bụng   55 cao   

    56 hẳng   

    57 nặng   

    58 gian   

    59 đói   

    60 no   

    61 dốc   
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    62 ngay   

    63 ỏng   

    64 phình   

    65 lép   

22 tim       

23 gan   66 già   

24 cật       

25 ruột       

26 vai   67 nhẹ   

27 lưng   68 ốm 140 khom 

    69 lọi   

28 thân     141 nằm 

29 trôn/đít     142 ngồi 

30 chân/gi

ò 

10 đùi 70 lấm 143 đi 

      144 bò 

      145 bước 

      146 cày 

      147 chạy 

      148 tới 

      149 động 

      150 đặt 

      151 đạp 

      152 sa 

      153 rời 

      154 đưa 

      155 vào 

      156 về 

      157 xuống 

      158 đến 

      159 dời 

  11 đầu 

gối/gối 

71 quá tai   
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  12 bàn 

chân 

72 sể   

  13 gót     

31 da       

32 thịt       

33 máu   73 đỏ 160 chảy 

      161 xong 

34 mạch       

35 xương/

cốt 

14 xương 

hoóc 

74 lụn   

  15 xương 

sống 

    

  16 xương 

sườn 

    

36 lòng   75 đắng cay  162 tương tư  

      163 cam 

      164 xiêu 

      165 vấn vương 

      166 thù 

      167 thương 

    76 chắc 168 quyết  

    77 đau đớn   

    78 đau xót 169 chí quyết 

    79 mát   

37 dạ       

37 16 79 169 

53 248 
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PHỤ LỤC 7 

BIỂU THỨC ẨN DỤ Ý NIỆM BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 

TRONG TỤC NGỮ TIẾNG VIỆT 

A KHÔNG GIAN 

1 Khôn ngoan hiện ra mặt, què quặt hiện ra chân tay 

2 Nuôi con trong dạ mang vạ vào thân. 

3 Đòn gánh giữa đàng vắt ngang lên cổ. 

4 Nuôi con trống dạ, đổ vạ ông vải. 

5 Sống để dạ, chết mang theo. 

6 Thương con để dạ. 

7 Trăm hay xoay vào lòng. 

8 Trăm nhát cuốc hất cả vào lòng. 

9 Đòn dưới đất, cất lên lưng. 

10 Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng con cháu thì lo. 

11 Có hay phải bày ra mặt. 

12 Có tiền nó xiên lên mặt. 

13 Người khôn dồn ra mặt. 

14 Miếng ăn quá khẩu thành tàn 

15 Vạ ở miệng mà ra, bệnh qua miệng mà vào. 

16 Khôn dại tại tâm. 

17 Nợ đâu ai đã dắt vào tận tay 

18 
Con gái giống cha giàu ba mươi đụn, con trai giống mẹ khó lụn tận 

xương. 

19 Nói ngọt lọt đến xương. 

B SỰ VIỆC (tính chất, kết quả của sự việc) 

20 Cơm vào miệng cũng còn rơi. 

21 Của ngon đưa đến miệng ai từ. 

22 Giòi từ trong xương giòi ra. 

23 Máu chảy đến đâu ruồi bâu đến đấy. 

24 Con đã mọc răng, nói năng gì nữa. 

25 Cầm dầu phòng dính tay. 

26 Cầm dầu có hòng ướt tay. 

27 Cầm dầu dính tay. 

28 Có răng răng nhai, không răng lợi ngậm chẳng sai miếng nào. 
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29 Sinh được một con, mất một hòn máu 

30 Ăn xôi chùa ngậm miệng, mắc nước bí bó tay. 

31 Đau mắt thương người mù. 

C KINH TẾ 

32 Bụng lép vì đình, bụng phình vì chùa. 

33 Làm nên một mình một cỗ, chẳng làm nên thì vỗ tay không. 

34 Người có tiền dể đứa tay không. 

35 Số giàu tay trắng cũng giàu, số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo. 

36 Tay không bắt gió trời. 

37 Tay không chẳng thèm nhờ vợ. 

38 Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan. 

39 Tay không nói chẳng nên điều. 

40 Tay trắng hoàn tay trắng. 

41 Trai chê vợ mất của tay không, gái chê chồng  một đồng trả bốn. 

42 Trai tay không, không ai nhờ vợ. 

43 Tay trắng làm nên. 

D DANH DỰ 

44 Ai có mát mặt người ấy. 

45 Ai đội mũ lệch, xấu mặt người ấy. 

46 Chó gầy hổ mặt người nuôi. 

47 Có bát mát mặt. 

48 Con khôn nở mặt cha mẹ. 

49 Người dại cởi truồng, người khôn xấu mặt. 

50 Xấu mặt xin tương, cả phường cùng húp. 

E QUYỀN LỰC 

51 Cờ đến tay ai người ấy phất, đất đến tay ai người ấy nên. 

52 Cờ đến tay mà không biết phất 

53 Cá vào tay ai nấy bắt. 
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54 Lấy thịt đè người. 

55 Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay. 

F ĐỒ VẬT 

56 Con mắt là ngọc. 

57 Của là nuốm ruột. 

58 Nhất xương, nhì da, thứ ba dạc lò. 

G ĐỒ ĂN 

59 Ăn thịt thì thối, ăn đầu gối thì trơ. 

H CHẤT LIỆU 

60 Dốc một lòng trong một đạo. 
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PHỤ LỤC 8 

BIỂU THỨC HDYN "BPCTN" 

TRONG TỤC NGỮ TIẾNG VIỆT 

A CON NGƯỜI TÂM LÍ, TÌNH CẢM, TINH THẦN 

1 Không sợ hẹp nhà, sợ hẹp bụng. 

2 Chật nhà nhưng không chật bụng 

3 Con mắt là mặt đồng cân. 

4 Tâm nhàn thân nhàn. 

5 Máu sinh tật, đất sinh cỏ 

6 Bụng đàn bà, dạ con nít. 

7 Bụng Hạ Giá, dạ Yên Ninh. 

8 Bụng người ta cách da khó biết. 

9 Lòng người nham hiểm biết đâu mà dò. 

10 Lòng người, ai bẻ thước mà đo. 

11 Năm ngón tay có ngón dài, ngón ngắn 

12 Quen biết dạ, lạ hỏi tên. 

13 Quen rái dạ, lạ rái áo. 

14 Đánh chuông ra mặt, đánh giặc ra tay. 

15 Đầu đội trời chân đạp đất. 

16 Miệng se, có chè tiếp khách, váy rách có lụa bán rao. 

17 Một miệng kín, chín mười miệng hở. 

18 Nõn nường trăm cái đầu giường, nghìn cái đầu tay. 

19 Ăn bớt ăn xén, xé mắm còn hòng mút tay. 

20 Ăn cháo đòi ói, ăn rau xanh ruột. 

21 Ăn cơm nhà Phật, đốt râu thầy chùa. 

22 Ăn đầy mồm đầy miệng 

23 Ăn nhau, ruột thịt không từ. 

24 Ăn no tức bụng. 

25 Ăn thì mau chân, việc làm thì đủng đỉnh. 

26 Ăn vụng không biết chùi mép. 

27 Ao sâu cá béo, lòng độc hại thân. 

28 Ao sâu tốt cá, độc dạ khốn thân. 

29 Bé người, to con mắt. 

30 Biết tay ăn mặn mà chừa. 

31 Bưng miệng vò miệng lọ, Ai bưng được miệng thiên hạ. 
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32 Cái lưng thước mốt, cái giò thước hai. 

33 Cái miệng ki bóp, cái trôn tán tài. 

34 Cái miệng làm khổ cái thân. 

35 Cắm đầu rụt cổ, luồn cúi cửa quyền. 

36 Chân đi lật đật lại chê đất hay cao. 

37 Chẹt họng mới há miệng. 

38 Chẹt tay mới há miệng. 

39 Chơi thân rồi lần cả ruột. 

40 Chồng yêu xỏ chân lỗ mũi. 

41 Chưa đặt đít đã đặt mồm. 

42 Có bỏng mới mó đến tai. 

43 Con mắt lắt lẻo cũng đòi trèo thang. 

44 Còng lưng làm cho ngay lưng ăn. 

45 Cua thâm còng, đàn ông thâm môi 

46 Đầu gối quá tai, tay dài tới gối. 

47 Đi xem đất, về cất mặt lên trời. 

48 Dò sông dò bể, ai dễ dò lòng người. 

49 Độc có lông trong bụng. 

50 Đừng thấy ông huyện to bụng mà sợ. 

51 Kẻ cả ngả mặt lên. 

52 Khéo con mắt, vụng hai tay. 

53 Không bóp cổ, chẳng lè lưỡi. 

54 Không mó tay lại hay miệng nói. 

55 Làm biếng lấy miệng mà đưa. 

56 Lội bùn lấm chân, vọc sơn phù mặt. 

57 Mắm miệng day tay, thế thần bịch thóc. 

58 Mặt lầm lầm tát nước đầm không cạn. 

59 Mặt rỗ, tổ ghen. 

60 Mặt tái mét, nói phét thành thần 

61 Méo miệng đòi ăn xôi vò. 

62 Miệng đọc ca, tay đàn lỗi. 

63 Miệng đọc khoán, tay bẻ măng. 

64 Miệng nói hay, tay làm bậy. 

65 Miệng nói hay, tay trao tiền lẻ. 

66 Miệng phàm tay cộc đánh mười chửi năm. 

67 Miệng thồ lô làm khổ chân tay. 

68 Mở miệng thề, cá trê chui ống. 

69 Mỏng môi hay hớt, dày môi hay hàng. 
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70 Mỏng môi hay hớt, trớt môi nói thừa. 

71 Ngồi gốc sung há miệng chực rươi. 

72 No bụng, đói con mắt. 

73 No miệng, đói con mắt. 

74 Ỏng bụng muốn trèo cây cao. 

75 Ra tay mặt, đặt tay trái. 

76 Rắn mặt đâm không rỗ, bỏ không vào. 

77 Ruồi bậu mép chẳng thèm xua. 

78 Sáng tai họ, điếc tai cày. 

79 Tắm khi nào vuốt mặt khi ấy. 

80 Thẳng da lưng thì chùng da bụng. 

81 Thưa răng nói hớt, trớt môi nói thừa. 

82 To mắt hay nói ngang. 

83 Trai thâm môi, gái lồi mắt. 

84 Vụng tay hay con mắt. 

85 Buôn tay mặt, bắt tay trái. 

86 Đi cuốc đau tay, đi cày mỏi gối. 

87 Chờ được vạ thì má đã sưng. 

88 Còn chẳng dè, hết se miệng. 

89 Tâm bất tại nghe nói là cãi 

90 Chỉ biết véo người, hễ người véo trả rụng rời chân tay 

91 Ăn nhiều ăn ít, ăn bằng quả quít cho nó cam lòng. 

92 Bớt bát mát mặt. 

93 Cắn răng, chằn con mắt. 

94 Đẹp mắt ta, ra mắt người. 

95 Được mắt ta ra mắt người 

96 Nhiều no lòng, ít mát ruột. 

97 Vừa mắt ta, ra mắt người. 

98 Có qua có lại mới toại lòng nhau. 

99 Có thì ăn, không có bấm bụng mà chịu. 

100 Có vay có trả mới thỏa lòng nhau. 

101 Ăn ít  no da, ăn nhiều tức bụng. 

102 Ăn lưng đọi, làm lọi lưng. 

103 Ăn no giở mặt, xúc bước chân đổ đi. 

104 Biết đâu mà há miệng chờ ho. 

105 
Chửa đánh được người mày xanh mặt tía, đánh được người hồn vía lên 

mây. 

106 Cưới được nàng dâu, sâu con mắt. 
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107 Đau mắt, giắt răng. 

108 Đói rụng râu, sầu rụng tóc. 

109 Đồng tiền liền khúc ruột. 

110 Lúa bông vang thì vàng con mắt. 

111 Lửa cơ đốt ruột, dao hàn cắt da. 

112 Lựa được con dâu, sâu con mắt. 

113 Mất miếng ăn, lộn gan lên đầu 

114 Ngoài đồng vàng mơ, trong nhà mờ mắt. 

115 Cha mẹ nói oan, quan nói hiếp; chồng có nghiệp nói thừa. 

116 Vụng tay hay lỗ miệng. 

117 Sinh trai thì mừng, sinh gái mặt sưng đâm giận. 

118 Sống chỉ mặt, chết chỉ mồ. 

119 Thà đau ngất, chẳng thà giắt răng. 

120 Thẳng da bụng, chùng da mắt. 

121 Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng. 

122 Trước làm phúc, sau tức bụng. 

123 Vợ ba con ở chưa hết lòng chồng 

124 Có chí có gan gian nan vượt tuốt. 

125 Có chí làm quan, có gan làm  giàu. 

126 Có gan ăn cướp, có gan chịu đòn. 

127 Có gan ăn muống, có gan lội hồ. 

128 Có gan làm thì có gan chịu. 

129 Có gan thì da rách, có sợ thì da lành. 

130 Gan già chết rắn. 

131 Gan già ma mọi. 

132 Gan liền tướng quân. 

133 Gan Thanh Nghệ. 

134 Khôn nên quan, gan nên giàu. 

135 Mặt rỗ, tổ gan. 

136 Sống gửi thịt, chết gửi xương. 

137 Tay giữ con thơ, tay rờ buộc nóc. 

138 Gan đốt trời chẳng sợ. 

139 Cả sóng ngã tay chèo. 

140 Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo. 

141 Gan là sắt. 

142 Ăn bánh đúc đục mặt. 

143 Bụng đói mắt mờ. 

144 Bụng đói thì tai điếc. 
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145 Bàn tay không che nổi mặt trời. 

146 Bàn tay thô không che được mắt thánh. 

147 Có bụng chi nghi bụng nấy. 

148 Suy bụng ta ra bụng người 

149 Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. 

150 Khôn khi vô sự, thảo khi no lòng. 

151 Con lên ba mới ra lòng mẹ. 

152 Anh em sẩy vai xuống cánh tay. 

153 Bụng đói, cật rét. 

154 Máu chảy tới đâu, ruột đau đến đó. 

155 Rủi tay may vai. 

156 Ruột cắt ruột không đành. 

157 Tay đứt ruột xót. 

158 Tay phân tay sao nỡ, ruột cắt ruột sao đành. 

159 Vợ chồng đầu gối tay ấp. 

160 Mẹ con một lần da đến ruột 

161 Máu ai đau thịt nấy. 

162 Máu ai thấm thịt nấy. 

163 Máu chảy ruột mềm. 

164 Máu mủ chẳng thương, thương thiên hạ hàng xứ. 

165 Cách mặt, khuất lòng. 

166 Cách một lần da, xa ba lần thịt. 

167 Được lòng đất, mất lòng người 

168 Được lòng ta xót xa lòng người 

169 Của ít lòng nhiều. 

170 Mất lòng còn ruột. 

171 Mất lòng trước được lòng sau. 

172 Xa mặt cách lòng. 

173 Dụng lòng không dụng thịt. 

B CON NGƯỜI XÃ HỘI 

174 Mát mặt, chặt dạ. 

175 Mưa không tới mặt, nắng không tới mày. 

176 No cơm ấm cật, giậm giật mọi người. 

177 Xấu mặt chặt dạ. 

178 Chân không đến đất, cật chẳng đến trời. 

179 Của trời vận, ngắn tay không với đến. 

180 Ngắn cổ bé miệng, kêu không tới trời. 
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181 Ngắn tay với chẳng đến trời. 

182 Tay lọ thì mặt cũng lọ. 

183 Rộng miệng cả tiếng. 

184 To đầu khó chui. 

185  Không đẻ không thương, không máu không xót. 

186 Anh em rể đánh nhau sể đùi. 

187 Của vắn mặt dài. 

188 Lưỡi mềm thì còn, răng cứng thì gãy. 

189 Miệng ông cai, vai đầy tớ. 

190 Miệng ông cai, vai tên lính 

191 Miệng quan trôn trẻ 

192 Nóng tay bắt lỗ tai. 

193 Phóng tài hóa thu nhân tâm. 

194 Quen mặt, cắt đau. 

195 Quen mặt, đắt hàng. 

196 Tay sốt đổ tay nguội. 

197 Nhất có râu, nhì bầu bụng. 

198 Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. 

C CON NGƯỜI SINH HỌC 

199 Ai cũng đầu đen máu đỏ. 

200 Ai cũng một lần da đến thịt. 

201 Đen đầu thì bỏ đỏ đầu thì nuôi. 

202 Một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi. 

203 Chân đi miệng đi. 

204 Má hồng không thuốc mà say. 

205 Má hồng mệnh bạc. 

206 Con trước mặt, con sau lưng. 

207 Sáng con mắt, chặt đầu gối. 

208 Gò má làm khá người ta. 

209 Mới ba tuổi miệng còn hơi sữa. 

210 Khôn mở mắt đã khôn, dại bạc đầu còn dại. 

211 Xanh đầu con nhà bác, bạc đầu con nhà chú. 

212 Đàn bà mắt trắng hai chồng, đàn ông mắt lươn hai vợ. 

213 Gò má cao, sát chồng. 

214 Má bánh đúc, mặt mâm xôi. 

215 Mặt tày lệnh, cổ tày cong. 

216 Mặt tày rá, má tày giành. 

217 Xấu mặt dễ sai, đẹp trai khó khiến. 
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218 Xấu mặt dễ sai, lành trai khó kiếm. 

219 Xấu mặt ghét người giòn. 

220 Xấu mặt chặt nồi. 

221 Gan Sặt, mặt Báng, dáng Giầu, đầu Cẩm 

D CON NGƯỜI TÂM LINH 

222 Cửa miệng có thần. 

223 Tâm động quỷ thần tri 

E KỸ NĂNG 

224 Miệng ăn núi lở. 

225 
Ăn sương nằm gió, sức đọ nghìn cân, võ nghệ chỉ cần ngoắc một ngón 

tay. 

226 Mát tay, hay thuốc. 

227 Thuộc sách văn hay, mau tay tốt chữ. 

228 Máy mắt ăn xôi, máy môi ăn thịt, máy đít phải đòn 

229 Máy mép ăn xôi, máy môi ăn thịt. 

230 Mau tay, hay làm. 

231 Tay bắt đầu rau, tay lau mặt mẹ. 

232 Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ 

233 Của ở bàn chân bàn tay. 

234 Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay 

235 Ăn vặt quen mồm. 

236 Ăn bốc quen tay, ngủ ngày quen mắt. 

237 Ăn bòn giòn tay, ăn mày say miệng 

238 Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. 

239 Ăn trộm quen tay, ngủ ngày quen mắt. 

240 Chân tay lanh lẹ là mẹ làm nên. 

241 Có mồm thì cắp, có nắp thì đậy. 

242 Gươm hai lưỡi, miệng trăm hình 

243 Khó nhịn miệng, mồ côi nhịn lời. 

244 Khôn khéo lấy miệng mà sai, vụng dại lấy vai mà đỡ. 

245 Khôn thì ngậm miệng, khỏe thì cắp tay. 

246 Lưỡi không xương trăm đường lắt léo. 

247 Mau miệng ăn, thưa miệng nói. 

248 Miệng bà đồng lồng chim khướu. 

249 Miệng thế gian chẳng ít thì nhiều. 

250 Mồm mép thầy cò. 

251 Mồm nhà bếp, mép thợ ngôi. 
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252 Khôn ra miệng, dại ra tay. 

253 Đường đi ở miệng. 

254 Đường đi từ cửa miệng. 

F HÀNH VI 

255 Làm phúc quá tay, ăn mày không kịp. 

256 Con biết ngồi, mẹ rời tay. 

257 Con biết nói, mẹ hói đầu. 

258 Con lên ba mới ra lòng mẹ. 

259 Đo chân đóng giày. 

260 Đo đầu thửa mũ. 

261 Muốn ăn thì đầu gối phải bò. 

262 Nhịn miệng qua ngày, ăn vay mắc nợ 

263 Thà liếm môi liếp mép, còn hơn ăn chép mùa hè 

264 Bắt mạch người trong, bong ra người ngoài. 

265 Đi cưới không tày lại mặt. 

266 Ra tay gạo xay ra cám. 

267 Ra tay tế độ với người trầm luân. 

268 Ăn ráy ngứa miệng. 

269 Cởi áo cho người xem lưng. 

270 Con đĩ già mồm, kẻ trộm già miệng. 

271 Cười hở mười cái răng. 

272 Gái đĩ già mồm, kẻ trộm trắng răng. 

273 Ngon mồm, ôm bụng. 

274 Nước đến chân mới nhảy 

275 Chơi cò, cò mổ mắt 

276 Chơi dao có ngày đứt tay. 

277 Cầm đuốc soi chân người. 

278 Chơi chó: chó liếm mặt, chơi gà: gà mổ mắt. 

279 Gần lửa rát mặt. 

280 Buông tay cày lại quay cuốc góc. 

281 Buông tay cỏ, bỏ tay gầu. 

282 Ở gần kẻ trộm, ốm lưng chịu đòn. 

283 Ở gần nhà giàu, đau răng ăn cốm. 

G LỜI NÓI 

284 Miệng có thép. 

285 Miệng k ẻ sang có gang, có thép. 

286 Ăn no lòng, nói mất lòng. 

287 Nói thật mất lòng, nói sòng khó nghe. 

288 Nói thật trật lỗ tai. 
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289 Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng. 

290 Sa chân chết đuối, sảy miệng chết oan. 

291 Sa chân đỡ lại, sa miệng đỡ không lại. 

292 Nhỡ chân còn chữa được, nhỡ miệng không chữa được. 

H CÁI CHẾT 

293 Thao trường đổ mồ hôi, Xa trường bớt đổ máu. 

294 May hóa long, không may xong máu. 
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PHỤ LỤC 9 

BIỂU THỨC ẨN DỤ Ý NIỆM BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 

TRONG CA DAO  TIẾNG VIỆT 
 

A KHÔNG GIAN 

1 
Nước giữa dòng khi trong khi đục, Người ở đời khi nhục khi vinh. Anh thấy 

em ít nói hiền lành, Anh mừng thầm trong bụng muốn chung tình với em! 

2 

Từ ngày gặp gỡ giữa đường, Những lời bạn nói nhớ thương vô chừng, 

Tưởng là thành cơm thành cháo, tôi bỏ bụng mừng, Hay dâu cá bể, chim 

rừng vội bay! 

3 Xét phận em khó vầy loan phụng, Mai em về còn để bụng thương anh. 

4 Gió đưa cột phướn hao dầu. Thương em để dạ, chớ sầu mà hư. 

5 
Lâu ngày mới gặp một lần, Chuyện chi trong dạ phân trần với anh. Bờ 

quanh dòng nước chảy quanh, Thấy anh có nghĩa ưng anh cho rồi.  

6 Lý mấy câu kẻo sầu trong dạ, Như ta với mình trước lạ sau quen. 

7 

Bốn con ngồi bốn chân giường, Mẹ ơi mẹ hỡi mẹ thương con nào? Mẹ 

thương con bé mẹ thay, Thương thì thương vậy chẳng tầy trưởng nam. 

Trưởng nam nào có gì đâu, Một trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam. 

8 
Cứ trong nghĩa lý luân thường, Làm người phải giữ kỉ cương mới mầu, 

Đừng cậy khỏe, chớ khoe giàu, Trời kia còn ở trên đầu còn kinh. 

9 
Em nay đi cấy đồng sâu, Dưới chân đĩa cắn, trên đầu nắng chang. Chàng 

ơi! Có thấu chăng chàng, Một bát cơm vàng biết mấy công lênh. 

10 
Cửa song loan anh khoan mở đã, Thầy mẹ ở nhà cản khóa niêm phong. 

Anh chớ mê ba đắm nguyệt trong lòng, Một mai e lỗi đạo vợ chồng anh ơi! 

11 
Một đêm là mấy trống canh, Ngủ đi thì nhớ, trở mình thì thương. Ruột 

tằm bối rối tơ vương, Như ai để nhớ để thương trong lòng. 

12 

Qua đồng đứng lại trông đồng, Đồng như tranh đẹp trong lòng vui thay. 

Từ ngày thư Bác về đây, Ruộng cao mát nước, hàng cây thêm chồi. Lúa 

chiêm cuộn sóng ngang trời, Cồn hoang ngô mượt, bãi bồi dâu xanh. 

Nhớ lời Bác dạy đinh ninh: Càng chăm sản xuất, càng nhanh thắng thù. 
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13 

Quả năm ngăn trong lòng sơn đỏ, Qua mấy lời em to nhỏ, sao anh bỏ em 

đành. Thế gian tiếng dữ đồn lành, Bao giờ ông vua Trụ hiền lành, em 

mới xa nhau. 

14 
Thức lâu mới biết đêm dài, Ở lâu mới biết lòng người có nhân. Mật ngọt 

càng tổ chết ruồi, Những nơi cay đắng là nơi thật thà. 

15 Nỗi sầu giật phắt quang đi, Chớ đem vào dạ, chớ ghi vào lòng. 

16 

Thờ cha mẹ, ở hết lòng, Ấy là chữ hiếu, dạy trong luân thường. Chữ 

nghĩa chính là chữ nhường, Nhường anh nhường chị là nhường người 

trên. Ghi lòng tạc dạ chớ quên, Con em phải giữ lấy nền con em. 

17 
Chúng tao đánh lối chữ O, Hỏi xem du kích mày bò đi đâu: - Chúng mày 

đánh lối chữ O, Chúng ông du kích, ông bò sau lưng. 

18 
Vai mang túi bạc kè kè, Nói quấy, nói quá, người nghe ầm ầm. Trong 

lưng chẳng có một đồng, Lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe. 

19 Hoài tiền mua thuốc nhuộm răng, Để tiền mua mía đánh khăng vào mồm. 

20 
Anh nói với em, Như rựa chém xuống đá, Như rạ cắt xuống đất, Như mật rót 

vào tai… Bây chừ anh đã nghe ai, Bỏ em giữa chốn thuyền chài rứa ri? 

21 Mình em như cá giữa rào, Kẻ chài người lưới biết vào tay ai. 

22 

Trên trời có ông sao băng, Ở dưới đồng bằng có kẻ hái hoa. Người ấy mà 

về tay ta, Trồng mía mía tốt, trồng cá, cà sai. Người ấy mà đi lấy ai, Trồng 

mía mía xấu, trồng khoai khoai hà. Cây lúa lúa chẳng nở cho, Mất ba đấu 

mạ cho bò nó ăn. Ngày mai cấy lúa lăn tăn, Con chuột nó rúc thì ăn bằng 

gì. Nuôi con con chẳng biết đi, Trăm đường thiệt cả lấy gì là hơn.  

23 
Ví dù tình bậu muốn thôi, Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra, Bậu ra cho 

khỏi tay qua, Cái xương bậu nát, cái da bậu mòn. 

24 
Bùn xa bèo, bùn khô bèo héo, Lựu xa đào lựu xéo đào xiên.Vàng cầm trên 

tay rớt xuống không phiền, Chỉ phiền một nỗi nợ với duyên không tròn. 

25 

Từ nay tôi cạch đến già, Tôi chẳng dám cấy ruộng bà nữa đâu! Ruộng bà 

vừa xấu, vừa sâu, Vừa bé hạt gạo, vừa lâu đồng tiền, Tôi về cấy ruộng 

quan điền, Bát gạo đã lớn, quan tiền trao tay. 

26 Vô duyên ghét kẻ có duyên, không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay. 

27 Khôn ngoan tâm tính tại lòng, lọ là uống nước giữa đồng mới khôn. 
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B CHẤT LIỆU 

28 Ai ơi hãy hoãn lấy chồng, Để cho trai gái dốc lòng đi tu. 

29 
Biển cạn, lòng không cạn, Núi lở, non mòn, nghĩa bạn còn đây. Dù trong 

nước đọng bùn lầy, Nhị vàng bông trắng vẫn đầy hương thơm. 

30 

Cụ Hồ với dân, Như chân với tay, Như chày với cối, Như cội với cành, 

Toàn dân dốc một lòng thành, Làm tròn nhiệm vụ đáp tấm tình Cụ 

thương dân. 

31 

Trăm năm tạc một chữ đồng, Miệng thời gắn bó nhưng lòng thờ ơ. Đấy 

thờ ơ thì đây chăm chắm, Dốc một lòng em ngẫm không sai. Ai dối ai thì 

trời cũng biết, Ta nói dối mình ta quyết đinh ninh. Nên ra kẻo luống 

công trình, Trước luống công mình, sau luống công ta. 

32 

Trên vườn rau cải, dưới lại rau cần, Cây mơ cây mận ở gần bờ ao, Đầu 

làng có cây đa cao, Trăng thanh gió mát lọt vào tận nơi. Nhà anh có cái 

giếng khơi, Nhác trông xuống giếng có đôi cành hồng, Em nay là gái 

chưa chồng, Anh không có vợ dốc lòng chờ nhau. 

C  XÚC GIÁC (ÁNH NHÌN LÀ SỰ SỜ MÓ) 

33 Con dao vàng rọc lá trầu vàng, Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa. 

34 Gái một con trông mòn con mắt, Gái hai con, con mắt liếc ngang.  

35 
Ô kìa con cái nhà ai, Cái váy thì dài, áo ngắn ngang hông! Thấy ai 

giương mắt ra trông, Nghề nghiệp chẳng có, chổng mông kêu trời 

36 Yêu nhau con mắt liếc qua, Kẻo chúng bạn biết, kẻo cha mẹ ngờ. 

D DANH DỰ 

37 

Con ơi mẹ bảo con này, Học buôn học bán cho tày người ta. Con đừng 

học thói chua ngoa, Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười. Dù no, dù đói 

cho tươi, Khoan ăn bớt ngủ là người lo toan, Phòng khi đóng góp việc 

làng, Đồng tiền bát gạo lo toan cho chồng, Trước là đẹp mặt cho chồng, 

Sau là họ mạc cũng không chê cười. 

38 Thế gian còn mặt mũi nào, Đã nhổ lại liếm, làm sao cho đành 

39 
Trước hạn thành Hà Tĩnh, Sau nghênh giá hồi trào, Cho tỏ mặt anh hào, 

Người Hồng Sơn, Lam Thủy 

40 Thế gian còn mặt mũi nào, đã nhổ lại liếm làm sao cho đành. 
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E SỰ VIỆC (tính chất và kết quả của sự việc) 

41 
Dao phay kề cổ, máu đổ tôi không màng, Chết tôi tôi chịu chứ buông 

nàng tôi không buông. 

42 

Giá duyên chồng vợ không thành, Trèo lên cây mít, xích ra nhành buông 

tay. Đôi tay như điểu đậu cành mai, Đậu chưa yên chỗ, trách ai rung 

cành. 

43 Không thương nỏ nói khi đầu, Làm chi dan díu nửa cầu mà buông. 

F KINH TẾ 

44 Dù ai buôn bán trăm nghề, gặp ngày sông nước cũng về tay không. 

45 Người ta đi ở lấy công, tôi đây đi ở tay không trở về. 

46 Nước lã mà vã nên hồ, Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan. 

G THỜI GIAN 

47 Cưới vợ thì cưới liền tay, Chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. 

48 Đời người chỉ có một gang tay, ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang. 

49 

Mắt ông "cố Mỹ" xanh lè, Chỉ vì sợ cái chông tre cắm ngầm. Biết mô 

mà tránh mà lần, Chông đứng, chông nằm tua tủa khắp nơi…Chỉ trong 

nháy mắt…ôi thôi! Nhiều ông "cố vấn" mất toi bộ giò. 

H ĐỒ VẬT 

50 Trời sanh con mắt là gương, Người ghét ngó ít, người thương ngó nhiều. 
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PHỤ LỤC 10 

BIỂU THỨC HDYN "BPCTN" 

TRONG CA DAO TIẾNG VIỆT 

 

A CON NGƯỜI TÂM LÍ, TÌNH CẢM, TINH THẦN 

1 

Dịu dàng nết đất An Dương, Xưa nay là chốn văn chương nổi tài. Dò 

sông dò biển dễ dò, Mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Nhìn qua ánh 

mắt nụ cười, Làm sao biết được lòng người cạn sâu. 

2 Người đồn giếng đá thì trong, Nghiêng gầu sẽ múc, đo lòng cạn sâu. 

3 Hay làm đầu quang mặt sạch, chẳng hay làm đầu rách mặt dơ 

4 Hai môi không giữ kín răng, Là người yểu tướng nói năng hỗn hào 

5 Đói thời nặng mặt sa mày, no thời tức bụng, trời hay chăng trời. 

6 Mở miệng chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là người lang vân. 

7 Sông sâu, sào ngắn không dò, Người khôn ít nói, khôn đo tấc lòng. 

8 Anh em hòn máu xắn đôi, gặp khi mưa gió chỉ trôi nước ngoài. 

9 Anh em khúc ruột chia hai, mạch còn máu chảy, đứt ngoài liền trong. 

10 Lòng ta đã quyết thì hành, đã đẵn thì vác cả cành lẫn cây. 

11 Lòng ta ta đã chắc rồi, nào ai giục đứng giục, ngồi mà nao. 

12 Chẳng được phẩm oản phẩm xôi, cũng được lời nói cho vui tấm lòng. 

13 Lời nói chẳng mất tiền mua, Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

14 Lời nói chẳng mất tiền mua, Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

15 Anh em rể  đúng lệ mà theo, sợ cái mắt nheo của ông con trưởng. 

16 Phải bỏng thì mó đến tai, Thông minh chữ nghĩa coi ai ra gì. 

17 Môi dày ăn vụng đã xong, môi mỏng hay hớt, môi cong hay hờn 

18 Quần dài thì ăn mắm thối, quần đến đầu gối thì ăn mắm thơm. 

19 Dò sông dò biển con dò, nào ai bẻ thước mà đo lòng người. 

20 Dò sông, dò bể, dò nguồn, biết sao được bụng lái buôn mà dò. 

21 Sông sâu còn có kẻ dò, Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng 

22 Anh em trên thuận dưới hòa, họ hàng đẹp mặt, mẹ cha vui lòng. 

23 Chẳng được miếng thịt miếng xôi, cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng. 
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24 Khác nào quạ mượn lông công, Ngoài thì xinh đẹp trong lòng xấu xa 

25 
Hỡi cô thắt dãi lưng xanh, Ngày ngày thấp thoáng bên mành chờ ai? 

Trước đường xe ngựa bời bời, Bụi hồng mờ mịt ai người mắt xanh. 

26 
Bàn tay còn có ngón dài, ngón ngắn, Con một nhà đứa trắng, đứa đen. 

Hễ mà ăn vóc học quen, Dẫu họ chê vụng, tập rèn phải hay. 

27 
Ai ơi! Chớ lấy học trò, Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm. Ngày thời cắp 

sách đi rong, Tối về lại giữ đèn chong một mình. 

28 Ăn  no rồi lại nằm khoèo, Thấy giục trống chèo bế bụng đi xem. 

29 
Đất có bồi có lở, Người có dở có hay. Coi theo thời mà ở, Chọn theo cỡ 

mà xài, Dẫu ai ỷ thế cậy tài, Em giữ lòng thục nữ dùi mài gương trong. 

30 
Nhác trông sao Đẩu về Đông, Chị em ra sức cho xong ruộng cày. Lấm 

lem tay cắm chân cày, Nay trồng cây mọc, càng ngày hữu thu. 

31 Những người đói rách tả tơi, Rộng lòng đùm bọc những người sa cơ. 

32 Đàn ông miệng rộng thì sang, Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà. 

33 Đàn ông rộng miệng thì tài, Đàn bà rộng miệng điếc tai láng giềng 

34 
Ngày thì quan lớn như thần, Đêm thì quan lớn tần mần như ma, Hai tay 

quan lớn gian tà, Tay xoa cát phẩm, tay sờ hạ chiêu. 

35 Bưng được miếng chĩnh, miếng vò, Nào ai bưng được miệng o, miệng dì. 

36 Đàn bà yếu chân mềm tay, làm ăn chẳng được, lại hay nỏ mồm. 

37 Lấy chồng ăn những của chồng, Ăn hết con mắt, khoét lòng con ngươi. 

38 Một trăm ông chú không lo, Lo về một nỗi mụ o nỏ mồm. 

39 Chân mình những lấm mê mê, lại còn cầm đuốc mà rê chân người. 

40 Tôi đã biết vợ anh rồi, Quăn quăn tóc trán là người hay ghen 

41 
Ai kêu, ai hú bên sông? Tôi đang sắm sửa cho chồng xuống ghe. Chồng 

xuống ghe, quạt che tay ngoắt, Cất mái chèo, ruột thắt từng cơn. 

42 
Anh có thương em thì thương cho trót, Có trục trặc thì trục trặc cho 

luôn. Đừng làm theo thói ghe buồm, Nay về, mai ở cho buồn dạ em. 

43 
Ao sâu thì lắm ốc nhồi, Chồng mình lịch sự nửa người, nửa ta. Ghen 

lắm thì đứt ruột ra, Chồng mình thì tới tay ta phen này. 

44 

Bạc tình chi lắm hỡi chim, Bỏ nhành lê khô héo đi tìm nhành xanh. Bạn 

ham nơi kẻ dỗ người dành, Cho nên bạn lại bỏ đành duyên ta. Cầm dao 

cắt đứt ruột ra. Ruột đau cho mấy không bằng xa nghĩa chàng! 
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45 
Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ, Tay ôm bó mạ nước mắt hai hàng. 

Ai làm lỡ chuyến đò ngang, Cho sông cạn nước đôi đàng biệt ly. 

46 
Cách nhau chỉ một con đò, Ai xui Bắc đợi Nam chờ, hỡi sông! Đôi ta 

tắm nước một dòng, Bên trong bên đục, đau lòng hay chăng? 

47 
Chẳng đi thì dạ chẳng đành, Đi ra mang tiếng dỗ dành nhau đi. Chẳng 

đi thì nhớ thì thương, Đi ra dãi nắng dầu sương khó lòng. 

48 

Chén tình là chén say sưa, Nón tình em đội nắng mưa trên đầu. Lược 

tình em  chải trên đầu, Gương tình soi mặt làu làu sáng trong. Ngồi  

buồn nghĩa đến hình dong, Con dao lá trúc cắt lòng đôi ta. 

49 

Chi cha sao nắng bể đầu, Anh về làm rể ngõ hầu an thân. Bùn lên từ 

chóp đến chân, Em ngồi vắt vẻo ngoài sân ăn quà.  Cực lòng anh lắm, 

chi cha. Vợ không phải vợ, chồng ra chi chồng! 

50 Chiều chiều chim vịt kêu chiều, Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau. 

51 Chiều chiều không cắt mà đau, Cách em một phút ruột rầu như dưa. 

52 

Cởi cái thương trả phắt, Cởi cái nhớ cho rồi. Bao nhiêu lời nói những 

hồi, Bỏ vô nồi nấu, sôi rồi bỏ di. Dao vàng cắt ruột máu rơi, Ruột đau 

chưa xót bằng lời em than. 

53 

Cuộc tương phùng ai nỡ khiến phân li, Vì cảnh nghèo xui khiến anh ra 

đi đau lòng. Nhưng anh xin thề cùng đất nước núi sông, Dẫu có xa xôi 

muôn dặm, nhưng tấc lòng anh ở đây. 

54 

Đêm năm canh không ngủ, dậy ngồi. Cớ sao trong dạ bồi hồi chuyện 

chi?  Đau lòng ta lắm hỡi nữ nhi, Thếp dầu đầy anh thắp hết, bày ly anh 

than hoài! 

55 

Đi ngang cửa ngõ, lắng tai nghe rõ phụ mẫu đánh nàng, Xương tan thịt 

nát, đầu gác ngọn dương. Trai hiền lương anh đứng đó không biết làm 

sao lại gần. 

56 

Dửng dưng như cá vào lờ, Khi vào thì dễ, bây giờ khôn ra. Tiếc thay 

hoa hỡi là hoa, Mùa xuân chẳng nở, nở ra mùa hè. Tiếc thay hoa nở làm 

chi, Hoa nở lỡ thì, lại phải mùa đông? Chồng lớn vợ bé đã xong, Chồng 

bé vợ lớn trong lòng đắng cay. 

57 
Em ngồi cửa sổ ngó ra, Thấy anh gánh nước xót xa trong lòng. Cớ chi 

phải đạo vợ chồng, Nghiêng vai vô gánh, đỡ lòng anh ra. 
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58 
Gần nhà mà chẳng sang chơi, Để em hái ngọn mồng tơi bắc cầu. Bắc 

cầu anh chẳng đi cầu, Để tốn công thợ, để sầu lòng em. 

59 

Gió hiu hiu chín chiều ruột thắt, Nhìn sao bên bắc, nước chảy bên đông. 

Ai xui chi những vợ vợ chồng chồng, Không viết đây với đó tơ hồng có 

se? 

60 
Hai tay cầm hai quả hồng, Qủa chát phần chồng ,quả ngọt phần trai. 

Nằm bên vuốt bụng thở dài, Thương chồng thì ít, nhớ trai thì nhiều. 

61 
Hàm răng em trắng, Lông mày em ngay ngắn như sợi chỉ giăng, Anh vô 

mần rể, kẻ đón người ngăn khó lòng. 

62 
Hạn hán như lửa cháy nhà, Lửa rơi giữa ruộng, lửa sa đầy đồng. Nhìn 

thân cây lúa ngậm đòng, Lúa ơi, lúa hỡi đau lòng lắm thay! 

63 

Hỡi cô gánh nước quang mây, Cho anh một gáo tưới cây ngô đồng. Câu 

ngô đồng cành cao cành thấp, Ngọn ngô đồng lá dọc lá ngang. Quả dưa 

gang ngoài xanh trong trắng, Quả mướp đắng ngoài trắng trong vàng. 

Từ ngày anh gặp mặt nàng, Lòng càng ngao ngán, dạ càng ngẩn ngơ. 

64 

Khen ai khéo xé khăn vuông, Khéo đột chỉ tím, khéo luồn chỉ xanh. 

Khăn vuông bốn góc rành rành, Ở giữa con nhạn bốn vánh thêu hoa. 

Khăn này chính thực của ta, Từ ngày mình lấy xót xa trong lòng. Bây 

giờ vợ mới gặp chồng, Xin em trao lại khăn hồng cho anh. 

65 
Khó than, khó thở, khó phân trần, Tóc không se mà rối, ruột không đần 

mà đau 

66 
Lưới thưa bủa lấy cá rô đồng, Buông lời hỏi bạn có chồng hay chưa? Có 

chồng luống những năm xưa, Cơm canh lạt miệng, như chưa có chồng. 

67 
Mẹ anh nghiệt lắm anh ơi!  Biết rằng có được ở đời với nhau? Hay là 

vào trước ra sau, Cho cực lòng thiếp, cho đau lòng chàng. 

68 
Mẹ em thấy của thời tham, Hang hùm cứ tưởng hang vàng ép con. Nói 

ra thẹn với nước non, Ngậm vào cay đắng lòng con đêm ngày. 

69 Ngồi buồn rút ruột thở dài, nhớ chồng thì ít, nhớ trai thì nhiều. 

70 
Nuôi con mới biết sự tình, Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa. 

Chiều chiều ra đứng ngõ sau, Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều. 

71 
Ở nhà em mới ra đây, Gặp chàng quân tử tóc mây rậm rà.Ví chăng em 

cứ ở nhà, Ruột gan bối rối chắc là chàng mong. 



P 119 

72 Qua cầu ngả nón trông cầu, Cầu bao nhiêu nhịp, dạ sầu bấy nhiêu. 

73 
Qua truông rồi lại băng gò, Dưới chân nước chảy quanh co tứ bề, Đưa 

chàng lòng dạ ủ ê, Nhớ ai không nhớ, nhớ lời thề khổ chưa? 

74 

Sáu giờ còn ở kinh đô, Chín giờ xe lửa đã vô cửa Hàn. Mười giờ bước 

xuống xà lan, Bóp bụng mà chịu, nát gan trăm bề. Bước lên tàu, tàu thổi 

súp lê, Khoát khăn kéo lại bảo em về nuôi con. Đầu hè có buồng chuối 

non, Để dành xáo, ghế cho con ăn lần. Khoai từ, khoai choái, khoai nần, 

Còn một vạt bắp trước sân chưa già. Với hũ sắn lát trong nhà, Để dành 

xáo, ghế cho qua tháng ngày. Bớ em ơi! 

75 

Thầy mẹ ơi, con đã đến thì, Mười bảy mười tám chẳng cho đi lấy 

chồng! Bây giờ người có, con không, Thấy chúng, thấy bạn, cực lòng 

con thay! 

76 
Thò tay mà ngắt ngọn ngò, Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ, Tình 

thương quán cũng như nhà, Lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói cao. 

77 

Trách chàng ăn ở chấp chênh, Em như thuyền thúng lênh đênh giữa 

dòng. May ra trời lặng nước trong, Chẳng may bão táp cực lòng thiếp 

thay.  

78 Trâu anh con cỡi con giong, Lại thêm con nghé, cực lòng thằng chăn! 

79 

Trèo đèo lặn suối qua truông, Đến đây thấy cảnh lòng buồn không vui, 

Tới đây tìm kiếm bạn tui, Bạn tui không có, tui lui trở về, Trở về nằm 

sấp một bề, Không trăn không trở, Chết đi thì lỡ, Sống lại thêm phiền! 

Em giả con diều bay giữa thượng nhiên, Để con người bạn cựu nẫu đảo 

điên thế nào! 

80 

Trời mưa cho ướt lá khoai, Công anh làm rể đa xhai năm ròng. Nhà em 

lắm ruộng ngoài đồng, Bắt anh tát nước, cực lòng anh thay. Tháng chín 

mưa bụi, gió may, Cất lấy gầu nước, hai tay rụng rời 

81 
Tưởng rằng cây cả bóng cao, Em ghé mình vào trú nắng đỡ mưa,  Ai 

ngờ cây cả lá thưa, Ngày nắng rát mặt, ngày mưa ẩm đầu. 

82 

Vắng nhau một ngày chân đi không muốn bước, Hai ngày xuống nước 

không muốn lên. Đạo can trường nhớ lắm không quên. Em đây muốn 

họa hình bức tượng để treo lên phên giải buồn. 

83 Vào vườn hái quả cau xanh, Bổ ra làm sau mời xanh xơi trầu. Trầu này 
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têm những vôi tàu, Giữa đệm cát cánh, hai đầu quế cay. Trầu này ăn 

thật là say, Dù mặn, dù nhạt, dù cay, dù nồng. Dù chẳng nên đạo vợ 

chồng, Xơi dăm ba miếng cho lòng nhớ thương.  

84 
Vị gì một mảnh tình con, Làm mê tài tử rút khôn anh hùng. Thà rằng 

chẳng biết cho xong, Biết ra thêm để rấm lòng sầu riêng. 

85 

Vô duyên vô phước múc phải chồng già, Ra đường người hỏi rằng cha 

hay chồng? Nói ra đau đớn trong lòng, Ấy cái nợ truyền kiếp chứ có 

phải chồng em đâu. 

86 Vượn lìa cây, có ngày vượn rũ, Anh xa nàng, mặt ủ mày chau. 

87 Lòng sông lòng bể dễ dò, ai từng bẻ thước mà đo lòng người. 

88 Xuồng câu tôm bơi ngang cồn cát, Nghe em thở dài đau xót tim anh. 

89 

Yến sào thêm ít hạt sen, Chưng với đường phèn, bổ lắm anh ơi. Em 

khuyên anh lời đa cạn lời, Giăm- bông, bíp- tếch là mồi thực dân. Mùi 

quê hương thơm ngọt vô ngần, Anh ham chi của thừa, của thải. Mà anh 

đành bỏ ngãi, bỏ nhân, Để đi làm thân tôi đòi? Cực lòng em lắm anh ơi! 

Nhìn trong tủi thẹn, trông ngoài xấu xa. Dễ vào thì cũng dễ ra, Anh hãy 

về chung gánh nước nhà cùng em. 

90 

Hôm qau sinh nhật Cụ Hồ, Bộ đội đánh thắng ăn to hai đồn, Chúng em 

sung sướng mừng rơn, Theo anh Vệ Quốc lên đồn khiêng bom, Moóc - 

chê đạn cỡ đầy hòm, kĩu cà kĩu kịt nặng chồn tê vai, Các anh thích chí 

cả cười, Em vui chân bước, buột lời cười theo. Anh quay nhìn lại , mắt 

nheo, Má em đỏ ửng... hồng reo nắng hồng 

91 
Làm chi trong dạ ngập ngừng, Đã có nơi đấy thì đừng nơi đây.Thôi 

đừng bắt cá hai tay, Cá thì xuống bể chim bay về ngàn. 

92 
Mèo tha miếng thịt xôn xao, Kễnh tha con lợn thì nào thấy chi! Mèo tha 

miếng thịt thì đòi, Kễnh tha con lợn, Mắt coi trừng trừng. 

93 Miếng ăn là miếng tồi tàn, Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. 

94 
Tím gan thay khách má đào, Mênh mông bể sở dễ vào khó ra, Con 

hươu trót mắc phải chà, Khi vào thì dễ, khi ra hiểm nghèo. 

95 Ở sao cho vừa lòng người, Ở rộng người cười, ở hẹp người chê 

96 Xa xa Côn Đảo nhà tù, Biển sâu mấy khúc, lòng thù bấy nhiêu. 

97 Sông bao nhiêu nước cũng vừa, Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng. 
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98 
Tay cắt tay sao nỡ, Ruột cắt ruột, sao đành. Mấy khi mà gặp bạn lành, 

Trách trời vội sáng, tan tành đôi ta. 

99 
Chợ Bưởi một tháng sáu phiên, Rủ nhau đi chợ nên duyên đèo bòng, 

Ngày tư, ngày chín em mong, Buồng cau, con lợn bận lòng anh lo. 

100 

Lửng lơ vùng quế soi thềm, Hương đưa bát ngát càng thêm bận lòng. 

Dao vàng bỏ đẫy kinh nhung, Biết rằng quân tử có dùng ta chăng! Đèn 

tà thấp thoáng bóng trăng, Ai đem người ngọc thung thăng chốn này. 

101 

Sư đang tụng niệm na mô, Thấy cô cắp giỏ mò cua bên chùa…, lòng sư 

luống những mơ hồ, Bỏ kinh bỏ kệ, tìm cô hỏi chào, Ai ngò cô đi đàng 

nào, Tay lần tràng hạt ra vào bâng khuâng 

102 
Anh về em những trông theo, Trông cho khuất núi, qua đèo mới thôi. 

Bởi thương nên dạ mới trông, Không thương em đã lấy chồng còn chi. 

103 
Có yêu thì nói răng yêu, Chẳng yêu thì nói một điều cho xong, Làm chi 

dở đục, dở trong, Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư. 

104 
Đầu năm ăn quản thanh yên, Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng, Vì 

cam cho quýt đèo bòng, Vì em nhan sắc nên lòng nhớ thương 

105 

Đêm qua nguyệt lặng về tây, Sự tình kẻ đấy người đây còn dài…Trúc 

với mai, mai về trúc nhớ,Trúc trở về , mai nhớ trúc không? Bây giờ kẻ 

Bắc, người Đông, Kể sao cho xiết tấm lòng tương tư! 

106 Gió sao gió mát sau lưng, Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này. 

107 

Thang mô cao bằng thang danh vọng, Nghĩa mô trọng bằng nghĩa 

chồng con? Trăm năm nước chảy đá mòn, Xa nhau ngàn dặm dạ còn 

nhớ thương. 

108 

Trách cha trách mẹ em lầm, Cho nên em phải khóc thầm hôm mai. 

Trách chàng chẳng dám trách ai, Trách chàng chê nụ hoa nhài không 

thơm.  Ai trắng như bông, lòng tôi không chuộng, Người đó đen giòn 

làm ruộng tôi thương. Biết rằng dạ có vấn vương, Để tôi cậy mối tìm 

đường sang chơi. 

109 Khi thương nhau ngóng trông làu lạu, khi ghét nhau mặt cạu làm ngơ. 

110 
Có nên thì nói rằng nên, Chẳng nên, sao để đấy quên đây đừng. Làm chi 

cho dạ ngập ngừng, Đã là cà cuống thì đừng hạt tiêu. 

111 Của trời trời lại lấy đi, Giương hai con mắt làm chi được trời. Dừa tơ bẹ 
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dúm tốt tàng, Giàu sang có chỗ, điếm đàng có nơi. 

112 

Chim sẩy lồng còn trông trở lại, Cám ơn cái lồng, trả ngãi người nuôi. 

Em có chồng rồi không lẽ đi xuôi, Ghé vô thăm bạn cho nguôi tấm 

lòng. 

113 
Người ta rượu sớm trà trưa, Em nay đi nắng về mưa đã nhiều, Lạy trời 

mưa thuận gió đều, Cho đồng lúa tốt, cho chiều lòng em. 

114 Ai ơi dắt trâu ra đồng, Ta cày ta cấy cho lòng ta vui… 

115 

Bấy lâu vắng mặt khát khao, Bây giờ gặp mặt hát trao lời vàng. Heo 

may lúa tốt đồng vàng, Nhân duyên là chuyện giữa nàng với anh. Có 

lòng têm miếng trầu xanh, Chờ chi hương bưởi hương chanh đầu mùa. 

Chờ chi cơn nắng cơn mưa, Nắng đi nắng lại chăng trưa câu chào. 

116 

Cái bống là cái bống bình, Thổi cơm nấu nước một mình mồ hôi. Rạng 

ngày có khách đến chơi, Cơm ăn rượu uống cho vui lòng chồng. Rạng 

ngày ăn uống vừa xong, Tay nhấc mâm đồng, tay trải chiếu hoa. Nhịn 

miệng đãi khách đàng xa, Ấy là của gửi chồng ta ăn đường. 

117 
Cứ trong gia tộc nhà ta, Cấy cày là nghiệp ông cha nối dòng. Mỗi kỳ gặt 

hái vừa xong, Mọi người hớn hở trong lòng yên vui. 

118 Đôi ta như cái đòng đong, Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha. 

119 

Đôi ta như đũa trong kho, Không tề, không tiện, không so cũng bằng. 

Đôi ta như thể con bài, Đã quyết thì đánh, đừng nài thấp cai. Đôi ta như 

đá với dao, Năng liếc năng sắc, năng chào năng quen. Đôi ta như lúa 

đòng đòng, Đẹp duyên nhưng chẳng được lòng mẹ cha. mĐoi ta như chỉ 

se ba, Thầy mẹ se ít đôi ta se nhiều. 

120 

Hành quân với cháu hôm nay, Có thơ của Bác chép tay mấy bài. Cháu 

đi mãi miết đương dài, Đọc thơ Bác, thấy nhẹ vai, ấm lòng, Cháu đi, có 

Bác đi cùng, Mỗi lời thơ sáng một vùng núi sông. 

121 

Lính Cụ Hồ như lúc mùa chiêm, Lanh như cắt biếc, dịu hiền bồ câu. 

Bấy lâu chẳng thấy đâu đâu, Đồn rằng ăn lá, ăn rau trên rừng, Giờ đây 

vô số quá chừng, Súng mang, tay bắt mặt mừng bà con. 

122 

Tòng quân vừa được nửa năm, Trên đường công tác về thăm xưởng 

nhà. Thấy người đang đứng máy doa, Nhìn lưng ngỡ thợ nào xa mới về. 

Lại gần không phải nằm mê, Rõ ràng cô bé học nghề mình đây. Mừng 
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rằng việc có người thay, Cô cười: "Đảm nhiệm cho thầy tòng quân". 

Đường về có tiếng chim ngân, Nhớ tình đồng đội, vui chân bước dài. 

123 

Tuổi em mười tám đang tròn, Rắp mua trầu lộc cau non đến nhà, Bây 

giờ thấy khách lòng đà mừng thay, Gió hương đưa khách tới đây, Trầu 

têm cánh phượng, hai tay nâng mời. 

124 Xin anh hãy cứ yên tâm, Trước sau rồi cũng sắt cầm đẹp duyên. 

125 Khi vui thì vỗ tay vào, Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. 

126 Khi vui thì miệng lép bép, Khi buồn ruồi đậu bên mép không đòi. 

127 Đêm đêm vuốt bụng thở dài, Thở ngắn bằng chạch, thở dài bằng lươn 

128 
Chờ anh em gắng sức chờ, Chờ hồi mười bảy bây giờ ba mươi. Chuông 

già đồng điếu chuông kêu, Anh già lời nói em xiêu tấm lòng. 

129 

Đố ai biết lúa mấy cây, Biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng. Đố ai 

quét sạch lá rừng, Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây. Rung cây, rung 

cỗi, rung cành, Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng. 

130 
Anh về, em nắm cổ tay, Em dặn câu này, anh chớ có quên. Đôi ta đã 

trót lời nguyền, Chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng. 

131 Chị em thì thật là hiền, Chỉ vì đồng tiền mà mất lòng nhau. 

132 Anh em hiền thật là hiền, bởi một đồng tiền mà mất lòng nhau. 

133 
Anh em chín họ mười đời, Hai người cũng có, chẳng rời xa nhau. Chị 

em cùng khúc ruột rà, Kẻ giàu người khó, họ xa tám đời. 

134 Đắng cay cũng thể ruột rà, ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng. 

135 Anh em cốt nhục đồng bào, Vợ chồng là nghĩa lẽ nào chẳng thương. 

136 

Nuôi con cho được vuông tròn, Mẹ thầy dầu dãi xương mòn, gối long. 

Con ơi, cho trọn hiếu trung! Thảo ngay một dạ, kẻo luống công mẹ 

thầy. 

137 
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. 

138 

Nước lớn đầy sông, cá lòng tong lội ngược, Chín con rồng vàng no 

nước phù sa, Miền Nam ruột thịt của ta, Xương máu mẹ già, tim óc cha 

ông. Phát huy truyền thống anh hùng, Phất cao cờ hồng, soi khắp năm 

châu. 



P 124 

139 Giàu sang nhiều kẻ tới nhà, Khó khăn nên nỗi ruột rà xa nhau! 

140 

Mưa lâm râm ướt dầm lá hẹ, Em thương người, không mẹ không cha.  

Khi thương chẳng kể gần xa, Khi thương chẳng phải ruột rà cũng 

thương. 

141 Hát sao cho cạn lòng sông, Cho non phải lở, cho lòng phải say. 

142 

Mật ngọt rớt xuống thau đồng, Những lời anh nói cho lòng em say. Một 

trâu anh sắm đôi cày, Một chàng đôi thiếp có ngày oan gia! Chàng ơi! 

Chàng cho em ra, Nhẽ đâu một ổ đôi gà ấp chung. 

143 
Nước sông Lường ai lắng mà trong, Duyên chàng ai tạc, cho lòng em 

say. 

144 
Ôi Quảng Bá, Cá Hồ Tây, Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người. Lụa này 

thật lụa Cổ Đô, Chính tông lụa cống các cô ưa dùng. 

145 
Thơm gì mày hỡi hoa thiên lý, Quí gì mày hỡi cá rô sông. Tuồng gì cua 

ốc ngoài đồng, Đẹp gì người ấy mà lòng say mê. 

146 Trèo đèo hai mái phân vân, Lòng về Hà Tĩnh, dạ ái ân Quảng Bình 

147 

Lòng lại dặn lòng, Non mòn biển cạn, Bạn lại dặn bạn, Đá nát vàng 

phai, Bây giờ trúc mọc thành mai…Hỡi em ơi, chớ nguôi lòng lạt dạ, 

nghe ai phỉnh phờ! 

148 

Mương xóm tôi bắt cong sườn núi, Phải làng anh đào lủi ven rừng, Đôi 

dòng nước chảy tưng bừng, Tưới cho tươi mát một vùng lúa xanh. Dù 

trời hanh, không mưa, nắng hạn, Lúa màu khô, không nản, không 

ngừng. Xóm trên, làng dưới ta cùng, Mương, phia, đào sửa, cho dòng 

nước xuôi... Quyết rằng nhân định thắng trời, Một lòng chống hạn, 

người người ấm no. 

149 
Đêm đêm tưởng giải ngân hà, Chuôi sao tinh đẩu đã ba năm tròn. Đá 

mòn nhưng dạ chẳng mòn, Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ. 

150 Đói no một vợ một chồng, Một niêu cơm tấm, giàu lòng ăn chơi. 

151 
Vợ chồng đầu gối má kề, Lòng nào mà bỏ mà về sao đang. Hồ về chân 

lại đá ngang, Về sao cho dứt cho đang mà về! 

152 
Con công tố hộ trên rừng, Đã có con chị thì đừng con em. Lòng yêu vô 

giá quá chừng, Con công tố hộ trên rừng mặc công. 
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153 

Trên rừng có cây bông kiểng, Dưới biển có cá hóa long, Con cá lòng 

tong ẩn bóng ăn rong, Anh đi Lục Tỉnh giáp vòng, Tới đây trời khiến 

cho lòng thương em. 

154 Cùng chung một giọt máu đào, Nỡ nào hại nước, nỡ nào hại dân. 

155 
Con cua không sợ, anh sợ con còng, Dao phay anh không sợ, chỉ sợ gái 

hai lòng hại anh. 

156 Làm tôi thì ở cho trung, chớ ở hai lòng mà hóa dở dang. 

157 Mặc ai một dạ hai lòng, Em đây thủ tiết loan phòng chờ anh. 

158 
Một mình ấm lạnh cho xong, Hai hơi thêm nực, hai lòng thêm lo. Một 

mình giã gạo giữa trời, Cám bay phảng phất thương người đàng xa. 

159 
Ba năm ăn ở trên thuyền, Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà.  Xuống 

thuyền dịp bảy, dịp ba, Trách anh hàng trứng cho ra đôi lòng. 

160 

Hồi nào anh xuống anh lên, Một đàng hai ngõ quyết nên vợ chồng. Đến 

bây giờ người bạn  phụ lòng, Hết nhân hết nghĩa hết đạo đồng phu thê. Bởi 

em nghèo nên bạn lại chê, Phải chi em giàu có, anh cũng mê anh về. 

161 

Chiếc buồm nho nhỏ, ngọn gió hiu hiu, Nay nước thủy triều, Mai lại 

nước rươi… Sông sâu sóng cả em ơi! Chờ cho sóng lặng, Buồm xuôi, ta 

xuôi cùng. Trót đa mang vào kiếp bềnh bồng, xuống ghềnh lên thác, 

Một lòng ta thương nhau. 

162 

Chiếc thuyền nho nhỏ, ngọn gió hây hây, Nay nước thủy triều mai lại 

nước rươi. Sông sâu sóng cả em ơi, Chờ cho sóng lặng buồm xuôi, xuôi 

cùng. Trót đem nhau vào kiếp bềnh bồng, Xuống ghềnh lên thác ta 

quyết một lòng cho ngoan. Giang hồ khoan lại hò khoan. 

163 

Chưa từng chưa gửi chưa đeo, Đã đừng, đã gửi nhạt nhèo như không. 

Đã theo về việc canh nông, Dù mưa, dù nắng một lòng chẳng thay. Đã 

ăn ớt chẳng sợ cay. Bây gờ khổ nhọc có ngày thảnh thơi! 

164 

Đã sinh ra kiếp ở đời, Trai thời trung hiếu đôi vai cho tròn, Gái thời tinh 

tỉnh lòng son, Sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai. Trai lành, gái tốt ra 

người, Khuyên con trong bấy nhiêu lời cho chuyên. 

165 

Dẫu mà cha mẹ không thương, Đôi ta trải chiếu ngoài đường lạy vô. 

Lạy tới cửa, lạy gường thờ, Cha mẹ ơi nghĩa lại con nhờ. Có mà trai đợi 

gái chờ đã lâu, Chữ rằng cha mẹ sinh thành, Cha mẹ sao nỡ đứt đành 
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đôi ta. Chữ rằng: Cha mẹ sinh ra, Xem đi xét lại đặng mà cho con. Nát 

gan vàng, ruột lại heo hon. - Trăm năm nguyện kết lòng son với chàng. 

166 

Dòm lên trời thấy trời cao lồng lộng, Ngó xuống biển thấy biển rộng 

mênh mông, Em ơi, hãy chặt dạ bền lòng, Đêm năm canh lạnh lẽo, em 

đóng cửa phòng đợi anh. 

167 Giữ lòng bền chặt với chồng, Dù ai thêu phượng, vẽ rồng mặc ai. 

168 

Ngó lên trời, trời trong như bột, Ngó xuống biển, biển trắng như bông. 

Em ơi ở chi lớn tuổi không lấy chồng, Mùa đông gió lạnh, đóng cửa 

loan phòng đợi ai. - Ngó lên trời, trời trong lại trắng, Ngó xuống đất, đất 

trắng lại trong, Làm gái như ai, làm gái như em đây chắc dạ bền lòng, 

Lỡ duyên kia chịu lỡ, em đóng cửa loan phòng đợi anh. 

169 
Người ta thích lấy nhiều chồng, Tôi đây chỉ thích một ông thật bền. 

Thật bền như tượng đồng đen, Trăm năm quyết với cùng em một lòng. 

170 
Núi Mậu Sơn cao bao nhiêu trượng, Sông Lệ Thủy sâu bấy nhiêu tầm, 

Dừng thuyền đợi bạn tri âm, Non mòn biển cạn quyết không phai lòng. 

171 
Trăm năm giữ vẹn chữ tòng, Sống sao thác vậy một lòng mà thôi. Trăm 

năm lòng gắn dạ ghi, Dẫu ai đem bạc đổi chì mặc ai. 

172 Trăm năm lòng gắn dạ ghi, Nào ai thay nút đổi khuy cũng đừng. 

173 Yêu nhau xin quyết một lòng, Đậu ngâm ra giá, đãi đằng nhau chi? 

174 

Kẻng giòn báo động máy bay, Tay con tay súng, băng ngay ra hầm, 

Máy bay Mỹ bắn vừa tầm, Đặt con xuống hầm, lắp đạn bắn ngay. Khắp 

trời lưới lửa bủa vây, Máy bay giặc Mỹ lăn quay lộn nhào. 

175 

Chàng trẩy đi kể đã mấy đông, cho loan đón gió, cho rồng chờ mưa, 

Tấm gan vàng, dạ sắt, thiếp tôi ngẩn ngơ, Lấy ai gìn giữ con thơ cho 

chàng! Nghĩa vợ chồng đồng tịch đồng sàng, Đồng sinh, đồng tử, cưu 

mang đồng lần… Chàng trẩy đi, vâng lện quân thân, Thiếp xin đôi chữ 

Tấn Tần hợp duyên. Nửa một mai bóng quế giải thềm, Bóng trăng thấp 

thoảng, ngọn đèn mờ xanh. Chàng trẩy đi, nước mắt thiếp tôi chảy 

quanh, Chân đi thất thểu, lời anh dặn dò. 

176 
Cho dù Mỹ ngụy trăm tay, Quyết không chia được đất này là hai. Cho 

dù cạn nước Đồng Nai, Nát chùa Thiên Mụ không phai lòng vàng. 
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177 

Lẻ loi như cụm núi Sầm, Thản nhiên như mặt nước đầm Ô Loan. Từ 

ngày giặc Mỹ kéo sang, Núi Sầm lửa dây, Ô Loan sóng trào. Quê mình 

tay súng tay dao, Đầm sâu làm huyệt, núi cao làm mồ. Vùi thây Mỹ 

Ngụy côn đồ, Chôn mưu thâm độc, diệt trò gian ngoan. Chừng nào Mỹ 

bại Ngụy tan, Núi Sầm tươi mát, Ô Loan êm đềm  

178 Lòng em đã quyết thì thành, Đã cấy thì gặt với anh một mùa 

179 
Chân em đi hán đi hài, Dọc se dây trúc chớ nài dây loan, Chém cha con 

mắt đa đoan, Càng lắm nhân ngãi càng mang tiếng thù. 

180 

Ngủ đi, con ngủ cho say, Mẹ còn tay súng tay cày giương cao. Đổ mồ 

hôi, đổ máu đào, Giữ quê, biển rộng, trời cao trong lành. Giữ nhà máy, 

giữ đồng xanh, Chặn tay giặc Mỹ đang rình hai ta. Cha đi cứu nước, 

cứu nhà, Mẹ "ba đảm nhiệm" thay cha mọi bề 

181 

Người ta đi cấy lấy công, Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. Trông trời, 

trông đất, trông mây, Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm. 

Trông cho chân cứng đá mềm, Trời êm, biển lặng mới yên tấm lòng. 

182 Quyết lòng lập miếu chạm rồng, Đền ơn phụ mẫu ẵm bồng ngày xưa. 

183 
Tay bưng hộp thiếc, Lòng anh chí quyết, Cha mẹ bảo đừng, Chờ anh 

cha mẹ bảo ưng, Phải chi hồi đó ta đừng biết nhau 

184 
Tiếc công lên thác xuống ghềnh, Tay chèo, tay chống một mình nhờ ai? 

Bây giờ thở vắn than dài, Ngỡ rằng hò hẹn hay ai hẹn hò. 

185 Tu thân rồi mới tề gia, lòng ngay nói thật gian tà mặc ai. 

186 Có con đỡ gánh đỡ gồng, Con đi lấy chồng, vai gánh tay mang. 

187 Làm trai cho đáng sức trai, Khom lưng chống gối, gánh hai hạt vừng 

188 
Măng non nấu với gà đồng, Chơi nhau một trận xem chồng về ai. Già 

gan cướp được chồng người, Non gan hết vía rụng rời tay chân. 

189 Đàn ông một trăm lá gan, Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người. 

B CON NGƯỜI SINH HỌC 

190 Thà rằng chịu lạnh nằm không, Còn hơn lấy gái lẹm cằm răng hô. 

191 Đừng tham da trắng tóc dài, đến khi nhỡ bữa chẳng mài mà ăn. 

192 Cờ bạc là bác thằng bần, Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm. 

193 Một năm chín tháng dưới hầm, Mặc da xanh bủng, mặc cằm đầy râu, 
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Hết nằm bãi sậy, rừng lau, Lại nằm bụi dứa hầm sâu quanh nhà, Mười 

đồn ta quét còn ba, Sờ cằm cứ ngỡ tuổi già năm mươi, ba đồn quét gọn 

một hơi, Soi gương lại thấy tuổi hai mươi về 

194 Thương anh bụng sát tận da, Anh thì không biết tưởng là đói cơm. 

195 

Chẳng tham nhà ngói rung rinh, Tham về một nỗi anh xinh miệng cười,  

Miệng cười anh đáng mấy mươi,  Chân đi đáng nén, miệng cười đáng 

trăm. 

196 
Mẹ em cấm đoán em chi, Để em sắm sửa em đi lấy chồng. Lấy chồng 

cho đáng tấm chồng, Bõ công trang điểm má hồng răng đen. 

197 

Con rắn không chân nó lượn năm rừng bảy rú. Con gà không vú nuôi 

được chín mười con. Qua tưởng rằng em má phấn môi son, Ai ngờ má 

mỏng, môi mòn, hỡi em! 

198 Yêu nhau từ thuở má hồng, Đến khi má tóp lưng còng vẫn yêu. 

199 Béo chê béo trục béo tròn, Gầy chê xương sống, xương sườn bày ra. 

200 

Cháu là em bé phương xa, Theo anh Vệ quốc xa nhà từ lâu. Cháu qua 

sông Đuống, sông Cầu, Phủ Thông, Đèo Khách, An Châu, Lũng Vài. 

Qua bao vực thẳm, hang dài, Giúp anh Vệ quốc đánh loài thực dân. 

Cháu là thiếu sinh quân, Nhân ngày sinh nhật Bác, Có vài lời chất phác, 

Kính chúc bác sống lâu, Không bao giờ bạc đầu, Để lái thuyền chiến 

thắng 

201 

Cụ ông bàn với cụ bà: Bà nó ở nhà giữ cháu hôm nay. Để tôi ra bắn 

máy bay, Mai tôi lại bế cháu thay phiên bà. Bà rằng:"Ông khéo khéo là! 

Ông cứ ở nhà giữ cháu hôm nay. Để tôi ra bắn máy bay,Tối qua tập bắn, 

cái tay đang thèm. Ông ơi! Ông ngẫm mà xem, Tóc ông cũng đã bạc 

trên mái đầu" . Ông rằng: "Già tóc, già râu, Còn chuyện đánh Mỹ, tôi 

đâu có già". 

202 

Dế kêu cho giải cơn sầu, Mấy lời em nói, bạc đầu không quên. Em 

đang dệt chiếu hồi văn, Nghe anh có vợ, em quăng con chuồi. Em đang 

bắc nước thổi xôi, Nghe anh có vợ , quăng nồi đá vung.  Em đang vút 

nếp thổi xôi, Nghe anh có vợ, thúng xôi nếp chìm. 

203 
Đêm hè gió mát trăng thanh, Em ngồi chẻ lạt cho anh chắp thừng, Lạt 

chẳng mỏng, sao thừng được tốt? Duyên đôi ta đã trót cùng nhau. Trăm 
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năm thề những bạc đầu, Chớ tham phú quý, đi cầu trăng hoa. 

204 Em ơi ta nguyện cùng nhau, Răng long tóc bạc ta đừng quên nhau. 

205 

Già gì? Già tóc, già râu, Tinh thần đánh Mỹ, lão đâu có già! Con đi bộ 

đội phương xa, Còn lão ở nhà vào bạch đầu quân, Đêm đêm vác gậy đi 

tuần, Mái tóc trắng ngần đứng giữa đồng xanh. 

206 
Chân mày vòng nguyệt có duyên, Tóc mây lượn sóng, đẹp duyên tơ 

hồng. 

207 
Chim khôn đậu nóc nhà quan, trai khôn tìm vợ gái khôn tìm chồng, Xưa 

nay những bạn má hồng, Thà hầu quân tử hơn chồng đần ngu. 

208 Con mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền. 

209 
Dẫu rằng da trắng tóc mây, Đẹp thì đẹp vậy, dạ này không ưa. Vợ ta 

dầu có quê mùa, Thì ta vẫn cứ sớm trưa vui cùng.  

210 

Ông tơ hồng mắc kẹt bụi tre, Hai đứa mình lại gở đặng mai ông xe liền. 

Biểu ông tơ bóp bụng chịu phiền, Se người má phấn mặt chữ điền cho 

tui. 

211 

Phen này chí quyết đi tu, Tam qui ngũ giới tu chùa Hồ Sen. Thấy cô má 

phấn răng đen, A di đà Phật anh quên mất chùa. Có ai mua mõ thì mua, 

Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư. Sư về sư ốm tương tư, Ốm lăn ốm lóc 

cho sư trọc đầu. Ai làm cho dạ sư sầu, Cho ruột sư héo như bầu đứt dây. 

212 Thấy cô yếm đỏ răng đen, Na mô di phật lại quên mất chùa 

213 

Tiếc thay nước đục mà đựng chậu thau, Cái mâm chữ triện đựng rau 

thài lài. Tiếc người da trắng tóc dài, Đương xuân cha mẹ ép nài lấy lão 

sáu mươi. 

214 
Trăm năm, trăm tuổi, trăm chồng, Mà duyên chưa lợt, má hồng chưa 

phai. 

215 

Vô vườn bẻ trái cau xanh, Đem ra róc vỏ mời anh xơi trầu. Mời anh ăn 

miếng trầu nầy, Ăn vô beo béo, cay cay, nồng nồng. Ăn vô cho biết 

phải không, Kẻo duyên em lạt, má hồng em phai.- Má hồng ra nắng thì 

phai, Ra mưa thì lợt nào ai biết chừ? 

216 
Đào liễu em ơi một mình! Đôi vai gánh chữ chung tình, xa là đường xa. 

Tấm áo nâu sồng, xếp nếp em đội đầu, Tấm yếm đào sen em khéo giữ 
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màu, Răng đen rưng rức, mái đầu em hãy còn xanh. Ấy thế mà sao em 

ở vậy cho đành! Sao em chẳng kiếm chút chông lành, kẻo thế mỉa mai. 

Sách có chữ rằng: "" Xuân bất tái lai." 

217 

Mẹ em tham gạo tham gà, Bắt em để bán cho nhà cao sang. Chồng em 

thì thấp một gang, Vắt mũi chửa sạch, ra đàng đánh nhau. Nghĩ mình 

càng tủi càng đau, Trách cha trách mẹ tham giàu tham sang. 

218 
Bánh cả mâm sao em kêu rằng bánh ít? Trầu cả chợ sao em gọi là trầu 

không? Trai nam nhi không đối đặng, gái má hồng xin thử đối xem! 

219 
Ai đi Uông Bí, Vàng Danh, Má hồng để lại má xanh mang về. Ai đua 

sông Trước thì đua, Sông Sau có miếu thờ vua thì đừng. 

220 Nên ra tay kiếm tay cờ, chẳng nên thì chớ chẳng nhờ cậy ai. 

221 Chị em một ruột mà ra, Chị giàu em khó hóa ra người ngoài. 

222 Cô kia mặt trẽn mày trơ, Vàng đeo, bạc quấn cũng dơ dáng người 

223 
Cây khô chưa dễ mọc chồi, Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta, Non xanh bao 

tuổi mà già, Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu. 

224 Đen răng tốt tóc em chê, Râu quăn mũi lõ, em lê mình vào. 

225 
Chẳng làm người bảo rằng ươn, Làm thì xương sống, xương sườn phơi 

ra. 

226 Gió đưa mười tám lá me, Mặt rỗ hoa mè, ăn nói có duyên 

227 

Bên sông thưa thớt tiếng gà, Mây trôi xuống bến, trăng tà về tây. Đò em 

đợi bến sông này, Đưa đoàn chiến sĩ đêm nay lên đương. Đò em chở 

bạn tình thương, Chở lòng yêu nước can trường qua sông. 

C CON NGƯỜI XÃ HỘI 

228 
Nhìn đến anh lụy nhỏ hai hàng, Chừng nào đá nọ thành vàng sẽ hay. Sợ 

anh ham chân dép chân giày, Thấy em nghèo khổ mỗi ngày mỗi xa. 

229 Miệng kẻ sang có gang có thép, Đồ kẻ khó, vừa nhọ, vừa thâm. 

230 Máu gà thì tẩm xương gà, máu người đi tẩm xương ta bao giờ. 

231 Thấp tay với chẳng tới kèo, Cha mẹ anh nghèo, chẳng cưới được em. 

232 
Vai mang chiếc nón rách, tay xách cổ quai chèo, Thương con, nhớ vợ, 

vì phận nghèo phải ra đi.  

233 Làm trai đứng ở trên đời, Sao cho xứng đáng giống nòi nhà ta. Ghé vai 
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gánh vác sơn hà, Sao cho to mặt mới là trượng phu. 

D HÀNH VI 

234 
Ba cô gánh gạo nuôi quân, Gặp ba chàng Vệ ngồi sân húi đầu, Ba cô 

cười nụ bảo nhau: Rằng em chỉ thích cái đầu húi cua 

235 

Chơi xuân quá lứa đi rồi, Vắt tay mà ngẫm cõi đời mà lo. Trông gương 

luống những thẹn thò, Một mai tóc bạc lưng gù mới dơ. Thương thay 

chẳng đợi chẳng chờ, Tiếc thay xuân những hững hờ với xuân. 

236 Rượu lưu ly chân quì tay rót, Cha mẹ uống rồi dời gót theo anh. 

237 
Trồng trầu đắp nấm cho cao, Che cho sương nắng khỏi vào gốc cây. 

Nửa năm bén rễ bén dây, Khôn dầu bã đậu bón tay cho liền. 

238 Số giàu đưa đến dửng dưng, Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu 

239 Đói thì đầu gối phải bò, Cái chân hay chạy, cái giò hay đi. 

240 Đã thương cắt tóc trao tay, Tha hồ én liệng, nhạn bay mái ngoài. 

241 
Chém cha lũ Nhật côn đồ, Bắt người cướp của, tha hồ thẳng tay, Dân ta 

trăm đắng nghìn cay, Thóc ăn chẳng có, trồng đay cho người! 

242 
Đói lòng ăn nắm lá sung, Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng, Một 

thuyền một lái chẳng xong, Một chĩnh đôi gáo, còn nong tay vào. 

243 
Phượng hoàng đậu chốn cheo leo, Sa chân lỡ bước phải theo đàn gà. 

Bao giờ mưa thuận gió hòa, Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng. 

244 Sa chân bước xuống ruộng dưa, Dẫu ngay có chết, cũng ngờ rằng gian 

245 Trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây. 

246 Ra tay cầm lửa đốt trời, chẳng may lửa cháy lửa rơi xuống đầu. 

E LỜI NÓI 

247 
Về đi, sống với ruộng vườn, Vòng khoai, nương sắn, xanh rờn chè tươi. 

Tội gì theo giặc, anh ơi! Ngàn năm bia miệng, người đời cười chê. 

248 Trăm năm bia đá cũng mòn, Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. 
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PHỤ LỤC 11 

HÌNH ẢNH KHÔNG GIAN BA CHIỀU  
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