
Tình yêu qua ca dao  Lâm Bình Duy Nhiên 

Ca dao-tøc ng», thi ca truyŠn miŒng cûa ViŒt Nam, có s¡c thái Ç¶c Çáo, khó sánh ÇÜ®c. Câu 6 
câu 8, có vÀn có ÇiŒu, š nghïa và tình tÃn, ch£ng bi‰t tác giä là ai. ChÌ bi‰t r¢ng ca dao mênh 
mông kÿ thú, phän ánh n‰p sÓng và lÓi suy nghï cûa dân t¶c ViŒt trãi qua hÖn 4000 næm væn 
hi‰n, m¶t dân t¶c nhiŠu nghÎ l¿c, dÛng cäm và ÇÀy thi vÎ. 
 
 Chúng ta hãy cùng nhau, qua nh»ng câu ca dao, quay lùi vŠ quá khÙ  Ç‹ xem thº quan niŒm 
vŠ tình yêu Çôi lÙa cûa ông bà t° tiên ta. 
 
CÛng ch£ng bi‰t tØ bao gi© ta Çã nghe : 
 

Chim khôn ÇÆu nóc nhà quan 
Trai khôn tìm v®, gái ngoan tìm chÒng 

Trai khôn tìm v® ch® Çông 
Gái ngoan tìm chÒng ª chÓn ba quân! 

 
Nghïa là con chim khôn thì phäi ÇÆu ª nhà quan vì th©i xa xÜa chÌ có nh»ng ông quan,  nh»ng 
ông ÇÎa chû thì m§i giàu và có nhiŠu gåo thóc! NgÜ©i con trai khôn thì phäi tìm v® mà tìm v® 
thì phäi ra ch® mà tìm!!! Vì sao? Vì r¢ng ngày xÜa, các cô gái ViŒt ÇÜ®c hÃp thø bªi m¶t s¿ 
giáo døc rÃt kh¡c khe: Công, Dung, Ngôn, Hånh, các cô phäi bi‰t làm b‰p Ç‹ lo cho gia Çình, 
nên các chàng trai phäi ra ch® thì m§i g¥p các cô gái ngoan! NhÜng ngày nay e r¢ng Çi ki‰m 
v® mà ra ngoài ch® thì...ch¡c ch‰t!!! Bªi vì trong th©i bu°i hiŒn Çåi, các cô Çi ch® còn Çông 
gÃp b¶i, nhÜng cái Çi ch® mà ta thÜ©ng thÃy ª các cô ngày nay còn có m¶t š nghïa khác Çó là 
các cô Çi shopping, faire les magasins...ôi cái áo này xinh quá, cái dây chuyŠn này vØa š mình 
thÆt... lÃy mÃy cô này vŠ thì có nÜ§c...bán nhà! Còn các cô ngày xÜa mà muÓn có m¶t tÃm 
chÒng tÓt thì phäi ra ngoài chÓn ba quân vì chÌ có ª Çó m§i g¥p phäi nh»ng bÆc hào kiŒt, anh 
hùng, dám xä thân Ç‹ bäo vŒ giang sÖn gÃm vóc trÜ§c s¿ xâm lÃn cûa ngoåi bang. N‰u ta làm 
thº m¶t s¿ so sánh nhÕ ÇÓi v§i ngày nay thì ta së thÃy r¢ng nh»ng ngÜ©i con trai lš tÜªng cûa 
th©i Çåi công nghŒ không h£n là nh»ng chàng trai xuÃt thân tØ chÓn quân ngÛ! 
 
Vâng, con ngÜ©i thì phäi có Çôi, có lÙa! Và cÛng chính vì th‰ mà tØ xa xÜa các chàng trai, các 
cô gái Çã Ç‰n v§i nhau b¢ng m¶t tình yêu! Tình yêu Ãy ÇËp, ÇËp l¡m! 
 
Và cÛng chính vì tình yêu mà khi chàng thÃy nàng nÖi b© sông, chàng Çã: 
 

Cô kia ÇÙng ª b© sông 
MuÓn sang, anh ngã cành hÒng cho sang! 

 
Ngã cành hÒng cho nàng qua sông, hình änh ÇËp và lãng mång thÆt! 
 
Ho¥c là khi chàng Çem lòng thÜÖng nàng, chàng Çã mÜ®n l©i: 
 

                  Trên tr©i có Çám mây xanh 
Ÿ gi»a mây tr¡ng, xung quanh mây vàng 

Ð§c gì anh lÃy ÇÜ®c nàng 
ñ‹ anh mua gåch Bát Tràng vŠ xây 
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Xây d†c, anh låi xây ngang 
Xây hÒ bán nguyŒt cho nàng rºa chân! 

 
Nói xa, nói gÀn thì chàng cÛng Çã Çem lòng...thÜÖng nàng.Thiên nhiên ÇËp nhÜ th‰ nào, tâm 
hÒn chàng bay b°ng nhÜ th‰ Ãy! Chàng thä hÒn theo nh»ng Ü§c mÖ: Ü§c mÖ lÃy ÇÜ®c nàng, Ç‹ 
chàng có th‹ l¥n l¶i lên tÆn làng Bát Tràng, ngoài miŠn B¡c, n°i danh, Ç‹ mua gåch vŠ xây. 
Xây gì?” Xây d†c, anh låi xây ngang”! Anh xây m¶t cái hÒ nhÕ hình bán nguyŒt tÙc hình nºa 
vÀn træng chÌ Ç‹ cho nàng...rºa chân! Tình cäm Ãy nó quá chân thành và quá giän dÎ. Giän dÎ 
nhÜ th‹: 
 

ThÜÖng em anh bi‰t Ç‹ Çâu 
ñ‹ vào tay áo, lâu lâu låi dòm... 

 
ñ‹ rÒi chính nàng, khi Çã g¥p ngÜ©i mình yêu thÜÖng, nàng cÛng sÓng v§i tr†n vËn tình cäm 
Ãy! Nàng bÒi hÒi, ch© Ç®i: 
 

NgÜ©i vŠ em vÅn khóc thÀm 
ñôi bên våt áo Ü§t dÀm nhÜ mÜa 

NgÜ©i vŠ em vÅn trông theo 
Trông nÜ§c nÜ§c chäy, trông bèo bèo trôi 

NgÜ©i vŠ em dån tái hÒi: 
Yêu em xin ch§ ÇÙng ngÒi v§i ai! 

 
Chàng ra Çi, nàng chÌ bi‰t âm thÀm mà khóc, ch© Ç®i và ch© Ç®i: 
 

B‰n em có gÓc dØa tÖ 
ñêm Çêm em ÇÙng em ch© Ç®i ai? 

 
hay: 
 

Chàng vŠ Ç‹ áo låi Çây 
Phòng khi em nh§, cÀm tay Ç« buÒn 

 
Nàng, ngÜ©i con gái cûa ngày xÜa nhÜ th‰ Ãy! Âm thÀm, l¥ng lë và bën lën. ChÙ các cô bây 
gi© thì cÙ viŒc mà rút natel ra mà hét: T’es où???? 
 
Chàng và nàng cûa ngày xa xÜa cÛng ch£ng khác chúng ta là bao. VÅn có nh»ng chàng Çã 
Çem låi không ít “ti‰ng tæm” cho phái nam ta! Và dÜ©ng nhÜ m¶t qui luÆt mà ông bà ta Çã chÌ 
ÇÜ©ng: 
 

Sông bao nhiêu nÜ§c cÛng vØa 
Trai bao nhiêu v® cÛng chÜa b¢ng lòng! 

 
ChÜa kÎp chÃn tÌnh thì Çã: 
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                H†c hành ba ch» lem nhem 

ThÃy gái thì thèm nhÜ chºa thèm chua! 
 
NgÜ©i con trai nhÜ th‰ Ãy!!! Say mê s¡c ÇËp, ch£ng bao gi© vØa lòng mình cä!!!  
 

Còn tr©i còn nÜ§c còn non 
Còn cô bán rÜ®u, anh còn say sÜa! 

 
Anh mê cô hàng rÜ®u quá, anh cÙ ngÒi Çó mà chén, mà say...cÓt chÌ Ç‹ ng¡m cô! 
 
Ç‹ rÒi ông bà ta Çã nh¡c khéo các cô r¢ng: 
 

Ch§ nghe quân tº Ì on 
Mà rÒi có lúc ¤m con m¶t mình! 

 
...và nàng Çã kÎp thÙc tÌnh: 
 

May không chút n»a em lÀm 
Khoai lang x¡t lát tÜªng nhân sâm bên Tàu!!! 

 
Chua xót cho tæm ti‰ng cûa các ÇÃng nam nhi thay!!! 
 
Và thÜª nào cÛng th‰, vÅn có nh»ng cô làm cao, kén ch†n, nghï r¢ng ta Çây ÇËp tuyŒt v©i. 
NhÜng các nàng quên r¢ng: 
 

Còn duyên kÈ Ç®i ngÜ©i ch© 
H‰t duyên v¡ng ng¡t nhÜ chùa Bà ñanh 

 
hay là: 
 

Còn duyên kén cá ch†n canh 
H‰t duyên ‰ch Ç¿c, cua kŠnh cÛng vÖ 

Còn duyên kén nh»ng trai tÖ 
H‰t duyên ông lão cÛng vÖ làm chÒng!!! 

 
bi Çát quá!!! Kén ch†n mãi, ngó Çi ngó låi cô vÅn m¶t mình! 
 

ñi Çâu mà ch£ng lÃy chÒng? 
NgÜ©i ta lÃy h‰t, ch°ng mông mà gào! 

Gào r¢ng: ñÃt h«i tr©i Öi! 
Sao không thí bÕ cho tôi chút chÒng? 

Ông tr©i ngoänh c° liŠn trông: 
Mày hay kén ch†n, ông không cho mày!!! 
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Trai hay gái thì cÛng vÆy, yêu nhau, Ç‰n v§i nhau, ÇØng khó, ÇØng dÍ v§i nhau. Khi hai tâm 
hÒn cùng chung m¶t nhÎp ÇÆp Çó cÛng là lúc mà ta Çã yêu nhau! Khi yêu nhau rÒi, ngÜ©i ta 
sÓng vì nhau, hy sinh cho nhau. M†i cái xÃu cûa ngÜ©i mình thÜÖng trª nên ÇËp lå thÜ©ng, th‰ 
m§i có cänh: 
 

L‡ mÛi mÜ©i tám gánh lông 
ChÒng yêu chÒng bäo: râu rÒng tr©i cho! 

N¢m ngû thì ngáy o o 
ChÒng yêu chÒng bäo: ngáy cho vui nhà! 

ñi ch® thì hay æn quà 
ChÒng yêu chÒng bäo: vŠ nhà Ç« cÖm! 

Trên ÇÀu nh»ng rác cùng rÖm, 
ChÒng yêu chÒng bäo: hoa thÖm r¡c ÇÀu! 

 
và trong tình yêu cÛng có s¿ trào l¶ng, m¶t s¿ trào l¶ng thÆt dÍ thÜÖng! 
 

Yêu nhau thì ném bã trÀu 
Ghét nhau ném Çá v« ÇÀu nhau ra! 

Yêu nhau ch£ng lÃy ÇÜ®c nhau 
Con l®n bÕ Çói, buÒng cau bÕ già! 

Bao gi© sum h®p m¶t nhà 
Con l®n låi béo, cau già låi non! 

 
Ç‹ rÒi ngay cä khi nàng không thÆt, chàng vÅn thÜÖng: 
 

Mình dÓi ta mình hãy còn son 
Ta Çi qua ngõ thÃy con mình bò! 
Con mình nh»ng trÃu cùng tro 

Ta Çi xách nÜ§c rºa cho con mình. 
 
Tình yêu vÅn là tình cäm ÇËp nhÃt mà m‡i con ngÜ©i chúng ta ÇÜ®c sÓng trong cu¶c Ç©i. Yêu 
nhau Ç‹ rÒi k‰t nghïa v® chÒng, cùng nhau san ng†t sÈ bùi. 
 
 

Không thiêng cÛng th‹ bøt nhà 
DÀu  khôn, dÀu dåi cÛng là chÒng em! 

 
và cái tình nghïa v® chÒng dÅu ÇÖn sÖ, dÅu nghèo khó, m¶c måc nhÜng vÅn hånh phúc vì hai 
tâm hÒn Çã thÆt s¿ trao nhau. 
 

Em vŠ c¡t rå Çánh tranh 
Ch¥t tre chÈ låt cho anh l®p nhà 

S§m khuya hòa h®p Çôi ta 
HÖn ai gác tía, lÀu hoa m¶t mình! 
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Tình nghïa phu thê Ãy vÅn còn in ÇÆm trong kho tàng thi ca truyŠn miŒng v§i nh»ng câu ca 
dao nhÜ®m ÇÀy cäm xúc, chÙa chan tình nghïa: 
 

ñi Çâu cho thi‰p theo cùng 
N¡ng mÜa thi‰p chÎu, lånh lùng thi‰p theo! 

 
hay là: 
 

ThuÆn v® thuÆn chÒng, tát bi‹n ñông cÛng cån! 
 
và: 
 

ChÒng cày v® cáy, con trâu Çi bØa! 
 
nói lên ÇÜ®c s¿ bình Ç£ng, chung sÙc nhau Ç‹ xây d¿ng gia Çình. Trong thiên nhiên, m†i vÆt 
tåo hóa d¿ng nên ÇiŠu có s¿ cân b¢ng, và nh© s¿ cân b¢ng Çó mà vån vÆt ÇiŠu v»ng vàng và 
tÒn tåi. Tình v® chÒng cÛng th‰, v® chÒng cùng chung sÙc nhÜ nhau thì ch¡c ch¡n gia Çình së 
không Ç° v«. ñó là tinh hoa cûa væn hóa ViŒt. 
 
 
 

Lâm Bình Duy Nhiên 
 

Lausanne, 23-10-2003 
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