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Mở đầu
1. Lí do chọn đề tài
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp của con người, ngôn ngữ được hình
thành và tồn tại trên cơ sở vững chắc trong kho tàng văn học dân tộc. Trong
toàn bộ hệ thống của ngôn ngữ, thành ngữ là một bộ phận giữ vai trò quan
trọng, là kho tàng tri thức vô cùng quý báu của nhân dân lao động từ xa xưa.
Cũng như ca dao, dân ca, tục ngữ thì thành ngữ là tiếng nói quen thuộc, gần
gũi nhất, nó được đúc kết từ kinh nghiệm cuộc sống, từ nhân sinh quan và thế
giới quan. Với cấu trúc ngắn gọn, không trau chuốt nên khi tiếp nhận, người
đọc, người nghe rất dễ đọc, dễ nhớ. Chính vì thế mà việc sử dụng thành ngữ
không chỉ được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong các tác phẩm văn chương
mà còn được nhân dân lao động sử dụng như lời ăn tiếng nói trong cuộc sống
hàng ngày.
Mỗi ngôn ngữ thông qua ngôn từ có những cấu trúc tạo nghĩa khác
nhau. Những cấu trúc này thể hiện tư duy văn hóa của dân tộc, trí thông minh
và sự tài hoa của người bản ngữ. Thành ngữ là một trong những cấu trúc tạo
nghĩa ấy. Thành ngữ không chỉ có tác dụng làm cho lời văn hay, hình tượng
đẹp mà còn diễn tả được ý tưởng một cách sâu sắc, tế nhị và hàm súc.
Lào và Việt Nam là hai nước có lịch sử phát triển lâu đời trên bán đảo
Đông Dương, có mối quan hệ gắn bó, hữu nghị được xây dựng và vun đắp từ
ngàn đời. Mối quan hệ Lào - Việt Nam thực sự đã trở thành mối quan hệ
truyền thống rất đặc biệt, thuỷ chung, trong sáng, hiếm có trong lịch sử quan
hệ quốc tế. Mặc dù Lào - Việt Nam có tiếng nói, chữ viết khác nhau, nền văn
hoá cũng như thể chế chính trị khác nhau nhưng có thể tìm thấy vô số điểm
tương đồng trong muôn mặt đời sống của nhân dân hai nước, trong đó được
thể hiện rất rõ trong kho tàng thành ngữ, tục ngữ.
Trong kho tàng thành ngữ Lào, thành ngữ có yếu tố chỉ động vật chiếm
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số lượng khá lớn, đặc biệt là nhóm thành ngữ có thành tố chỉ các loài vật: chó,
mèo, gà, lợn...,bởi đây là các loài động vật gần gũi với cuộc sống của con
người. Qua việc nghiên cứu và tìm hiểu về nhóm thành ngữ có thành tố chỉ
loài chó, mèo, gà, lợn mà cụ thể hơn đó là nghiên cứu về Thành ngữ có thành
tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào (so sánh với tiếng Việt), ta sẽ
thấy được điều kì diệu, trí thông minh và sự tinh tế của dân tộc Lào, cũng như
đặc trưng văn hóa, quan điểm thẩm mĩ của hai dân tộc Lào - Việt đã được đúc
kết từ bao đời nay.
Với lòng say mê, mong muốn được tìm hiểu, khám phá cái hay, cái đẹp
của ngôn ngữ dân tộc Lào và Việt, cũng như muốn hiểu sâu sắc hơn về bản
sắc văn hóa dân tộc qua cách sử dụng thành ngữ có thành tố chỉ nhóm động
vật chó, mèo, gà, lợn, chúng tôi hi vọng luận văn này sẽ cung cấp thêm cho
người đọc những hiểu biết về thành ngữ tiếng Lào nói chung, thành ngữ có
thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn nói riêng (có so sánh với tiếng Việt). Đồng
thời, chúng tôi còn mong muốn luận văn này sẽ một phần nào giúp thế hệ trẻ
có cái nhìn đúng đắn, niềm say mê, yêu thích và sử dụng đúng cách đối với
thành ngữ dân tộc Lào.
2. Lịch sử vấn đề
Thành ngữ là sản phẩm của văn hoá dân gian, là tài sản phi vật thể vô
giá của dân tộc Lào cũng như dân tộc Việt. Vì thế việc lưu giữ và nghiên cứu
về đặc trưng văn hoá, giá trị, ý nghĩa trong kho tàng thành ngữ của mỗi dân
tộc là việc rất cần thiết, góp phần bảo tồn, phát huy những nét đẹp trong văn
học dân gian của hai nước.
Việc nghiên cứu thành ngữ Lào cũng như Việt Nam từ trước đến nay
đã nhận được quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và những người yêu thích
văn học dân gian Lào - Việt.
Tại Lào, công trình nghiên cứu được coi là sớm nhất và rất có giá trị là
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một số cuốn truyện thơ, ca dao, thành ngữ, tục ngữ Lào do Ma Hả Xi La Vị
La Vông và một số người bạn của ông sưu tầm, biên soạn từ những năm
1940. Năm 1987, Uỷ ban Khoa học Xã hội Lào phối hợp với Viện
Nghiên cứu Đông Nam Á trực thuộc Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam đã
xuất bảncuốn “Văn học Lào ” dày 527 trang. Đây được coi là công trình đầu
tiên ở Lào nghiên cứu tương đối có hệ thống, khoa học về văn học Lào từ
trước đến nay.Tuy nhiên, nội dung đề cập đến thành ngữ, tục ngữ Lào còn khá
sơ sài, chưa được chú trọng nhiều.
Những năm gần đây, từ khi văn học dân gian Lào được vào chương
trình giáo dục phổ thông và đại học, thì việc nghiên cứu thành ngữ ngày càng
phát triển, kết quả sư chuyển biến này là nhiều công trình nghiên cứu đã ra
đời. Trong đó phải kể đến những cuốn sưu tầm, biên soạn về thành ngữ, tục
ngữ Lào được sử dụng trong nghiên cứu và giảng dạy như: Cuốn “Văn học
phổ thông” của nhiều tác giả Lào xuất bản năm 1982 của Nhà xuất bản Giáo
dục và Thể thao đã trình bày một cách sơ lược về văn học nói chung và văn
học dân gian Lào nói riêng; Cuốn “Tục ngữ cổ truyền Lào” (1996) của Ma
Hả Xi La Vị La Vông, sau đó được tái bản nhiều lần; Cuốn “Tục ngữ dân
gian Lào” của Đuông Chăn Văn Nạ Bup Pha xuất bản năm 2000, gồm 04
phần, trong đó tục ngữ, thành ngữ Lào chiếm một số lượng nhỏ trong đó.Tuy
nhiên, hầu hết các công trình nghiên cứu này mới chỉ dừng lại sưu tầm, biên
soạn, dịch đối chiếu nghĩa của thành ngữ, tục ngữ Lào chứ chưa phân tích,
nghiên cứu, so sánh chi tiết về ý nghĩa, giá trị của thành ngữ, tục ngữ Lào.
Ở Việt Nam, cho đến nay, việc nghiên cứu thành ngữ trong tiếng Việt
đã thu hút được rất nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, đáng ghi nhận.
Công trình nghiên cứu đầu tiên trong tiếng Việt là Về tục ngữ và ca dao của
Phạm Quỳnh được công bố năm 1921. Tuy nhiên đến những năm 60 của thế
kỉ XX việc nghiên cứu thành ngữ mới có được cơ sở khoa học nghiêm túc.
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Mốc quan trọng trong việc nghiên cứu thành ngữ học Việt Nam là việc xuất
bản cuốn từ điển Thành ngữ tiếng Việt (1976) của Nguyễn Lực và Lương Văn
Đang. Công trình này tuy chưa bao quát được hết tất cả thành ngữ tiếng Việt
nhưng nó đã cung cấp cho các nhà ngôn ngữ học và những ai quan tâm đến
vấn đề này một tài liệu bổ ích, có giá trị to lớn. Tiếp đó, năm 1989 xuất bản
cuốn Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam của Nguyễn Lân và Kể chuyện
về thành ngữ tục ngữ (1988 - 1990) do Hoàng Văn Hành chủ biên. Các công
trình nghiên cứu sau đó đều đi sâu vào nghiên cứu với mục đích tìm ra sự
khác biệt giữa thành ngữ với các đơn vị khác có liên quan, tức là phân biệt
giữa thành ngữ với tục ngữ, giữa thành ngữ với ngữ định danh, giữa thành
ngữ với cụm từ tự do. Có thể kể đến các công trình đó như: Góp ý kiến về
phân biệt tục ngữ và thành ngữ (1973) của Cù Đình Tú, Từ và vốn từ tiếng
Việt hiện đại (1976) của Nguyễn Văn Tu và gần đây nhất là Phân biệt thành
ngữ và tục ngữ bằng mô hình cấu trúc (2006) của Triều Nguyên. Tuy nhiên,
các công trình nghiên cứu trên vẫn chưa thuyết phục được các nhà nghiên
cứu. Bởi lẽ ranh giới giữa thành ngữ với tục ngữ không phải là một đường kẻ
thẳng băng, cũng không phải là bức thành ngăn tuyệt đối. Có những đơn vị
được tác giả này cho là thành ngữ nhưng tác giả khác lại cho là tục ngữ. Vì
vậy thành ngữ vẫn còn đang là một vấn đề còn để ngỏ cần được nghiên cứu.
Như vậy, do có vị trí quan trọng kho từ vựng của ngôn ngữ, thành ngữ
đã thu hút được sự quan tâm của giới nghiên cứu của cả hai nước. Thành ngữ
không chỉ là đối tượng nghiên cứu của ngôn ngữ học mà còn là đối tượng
nghiên cứu của các ngành Khoa học xã hội và nhân văn khác. Việc sử dụng
thành ngữ có thành tố chỉ động vật nói chung và thành ngữ có thành tố chỉ
loài chó, mèo, gà, lợn nói riêng đã thể hiện được nét độc đáo, trí thông minh
của nhân dân lao động, phản ánh đời sống, bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần
tạo nên những đặc trưng chung cũng như những khác biệt trong cách diễn đạt
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ngôn ngữ, trong cách nhìn, cách nghĩ của dân tộc Lào và Việt Nam đối với
hiện thực khách quan.
Cùng chỉ một khái niệm, một hiện tượng, một trạng thái, một tình cảm
nhưng mỗi dân tộc lại có cách sử dụng những thành ngữ có thành tố chỉ động
vật khác nhau để diễn đạt. Những yếu tố chỉ động vật này thể hiện nét ngữ
nghĩa - văn hóa của từng dân tộc và thường được gọi là thành tố văn hóa.
Trong cuộc sống của dân tộc Lào cũng như dân tộc Việt, một số loài động vật
như: chó, mèo, gà, lợn,...Đã sớm được thuần hoá. Những loài động vật này rất
gần gũi với cuộc sống của con người. Chúng gắn liền với nhận thức và tư duy
của con người. Vì vậy, hình ảnh của loài chó, mèo, gà, lợn xuất hiện rất nhiều
trong thành ngữ Lào và Việt. Đặc biệt, người Lào cũng như người Việt
thường có thói quen dùng hình ảnh của chúng để nói về chính con người.
Nghiên cứu về thành ngữ có chứa thành tố chỉ động vật trong tiếng Lào
cho đến nay đã có một số tác giả sau: Phonesavanh Chanthavong (2005), Từ
điển Lào - Việt, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh; Duangxay
Luangphase (2002), Tục ngữ Lào cổ và các quốc gia khác trên thế giới, NXB
Num Lào; Mahasela Vilavong (2002), Tục ngữ Lào cổ, NXB Xí nghiệp in
giáo dục.
Riêng về mảng thành ngữ có chứa thành tố chỉ động vật trong tiếng
Việt, Trịnh Cẩm Lan (1995) khi nghiên cứu Đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa và
những giá trị biểu trưng của thành ngữ tiếng Việt trên cứ liệu thành ngữ có
thành tốcấu tạo là tên gọi động vật, có đề cập đến thành ngữ động vật tiếng
Việt nhưng chưa đi vào miêu tả cụ thể các nghĩa khác nhau của mỗi từ ngữ
chỉ động vật trong thành ngữ. Nguyễn Thúy Khanh trong Đặc điểm trường từ
vựng - ngữ nghĩa tên gọi động vật (trên tư liệu đối chiếu tiếng Việt với tiếng
Nga), (luận án PTS, 1996) đã nghiên cứu khá sâu ngữ nghĩa tên gọi các động
vật trong tiếng Việt và có đề cập một phần “ý nghĩa biểu trưng của các thành
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ngữ so sánh có tên gọi động vật”.
Có thể nói đến thời điểm hiện nay, việc nghiên cứu về thành ngữ có
thành tố chỉ động vật trong tiếng Lào (và đặc biệt trong tiếng Việt) không còn
là sự khởi đầu mà đã có nhiều công trình nghiên cứu. Tuy nhiên chưa có công
trình nào nghiên cứu một cách cụ thể về đặc trưng ngữ nghĩa của nhóm thành
ngữ có thành tố chỉ chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào (so sánh với tiếng Việt).
Đây là những gợi ý để chúng tôi lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Thành ngữ có
thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào (so sánh với tiếng Việt)”.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Trong khuôn khổ của một luận văn Thạc sĩ, chúng tôi chỉ giới hạn đối
tượng và phạm vi nghiên cứu ở những thành ngữ tiếng Lào có chứa thành tố
chỉ loài chó, mèo, gà, lợn (so sánh với các thành ngữ tiếng Việt tương đương).
Và trong các thành ngữ này, chúng tôi chủ yếu dành sự quan tâm đến đặc
trưng về ngữ nghĩa và văn hóa của các từ ngữ chỉ các loài động vật này mà
thôi.
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Mục đích
Trong kho tàng ngôn ngữ tiếng Lào và tiếng Việt, thành ngữ không chỉ
Là phương tiện trong sáng tác văn chương nghệ thuật mà còn là phương tiện
giao tiếp chủ yếu trong cuộc sống hàng ngày. Vì thành ngữ là tiếng nói, là hơi
thở của văn hóa truyền thống dân tộc, không những vậy, thành ngữ còn tạo
lập mối quan hệ giao tiếp giúp con người đến gần nhau hơn. Thông qua việc
phân tích, tìm hiểu các thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn để
thấy được cái hay, cái đẹp của thành ngữ cũng như thấy được nét đặc trưng
văn hóa, quan điểm thầm mĩ, bản sắc dân tộc đã đúc kết lại từ xưa đến nay,
trên cơ sở đó góp phần giúp người đọc hiểu sâu hơn về thành ngữ của hai dân
tộc Lào - Việt.
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4.2. Nhiệm vụ
Đề tài hướng tới giải quyết những nhiệm vụ sau đây:
- Giới thiệu khái quát những vấn đề lí thuyết xung quanh đề tài: khái
niệm về thành ngữ (đặc biệt là khái niệm thành ngữ trong tiếng Lào), thành
ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào, phân biệt thành
ngữ với các đơn vị ngôn ngữ khác như: tục ngữ, ngữ định danh…
- Thống kê và phân loại nhóm thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo,
gà, lợn trong tiếng Lào.
- Phân tích ngữ nghĩa của thành ngữ có chứa thành tố chỉ loài chó, mèo,
gà, lợn, từ đó rút ra các nhận xét, kết luận về giá trị của nhóm thành ngữ này
trong hoạt động ngôn ngữ, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân Lào
(trong sự so sánh với thành ngữ về các loài động vật tương đương trong tiếng
Việt).
5. Phƣơng pháp nghiên cứu và nguồn ngữ liệu
5.1. Phƣơng pháp nghiên cứu
Các phương pháp và thủ pháp được sử dụng trong luận văn bao gồm:
- Thủ pháp thống kê: thống kê tất cả những thành ngữ có chứa từ ngữ chỉ
loàichó, mèo, gà, lợn; từ ngữ chỉ bộ phận của loài chó, mèo, gà, lợn; thành
ngữ so sánh có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong thành ngữ Lào.
- Phương pháp phân tích: phân tích những đặc trưng ngữ nghĩa có thể có
của những từ ngữ chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong thành ngữ Lào (có so sánh
với tiếng Việt).
- Phương pháp so sánh đối chiếu: những đặc trưng ngữ nghĩa của từ ngữ
chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong thành ngữ Lào, chúng tôi sẽ tiến hành đối
chiếu so sánh với các thành ngữ tiếng Việt để làm nổi bật đặc trưng ngữ nghĩa
của từ ngữ chỉ loài vật này cũng như nét đặc sắc văn hóa của hai dân tộc Lào Việt trong cách sử dụng thành ngữ.
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Cả 3 phương pháp trên đều có tầm quan trọng như nhau và được vận
dụng kết hợp xuyên suốt luận văn.
5.2. Nguồn ngữ liệu
Một trong những nhiệm vụ của luận văn là nhằm thống kê càng nhiều
càng tốt những thành ngữ có thành tố chỉ các loài động vật chó mèo, gà, lợn
trong tiếng Lào, nên chúng tôi cố gắng chọn lựa một số tài liệu tiêu biểu về
thành ngữ làm cơ sở cho mọi sự tập hợp và đối chiếu khác. Tài liệu mà chúng
tôi chọn là: Phonesavanh Chanthavong (2005), Từ điển Lào - Việt, NXB
Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh; Duangxay Luangphase (2002), Tục ngữ
Lào cổ và các quốc gia khác trên thế giới, NXB Num Lào; Mahasela
Vilavong (2002), Tục ngữ Lào cổ, NXB Xí nghiệp in giáo dục; Duangchan
Vannaboupha (2009), Tục ngữ bản xứ Lào, NXB Num Lào. Bên cạnh những
tài liệu chính thống đã in thành sách, chúng tôi còn tham khảo trên internet,
Face book…Trang FB hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong quá trình thống kê ngữ
liệu, dịch âm, dịch nghĩa thành ngữ là trang: Tự học tiếng Lào
(https:www.tuhoctienglao.com).
Đối với tiếng Việt, chúng tôi tập hợp ngữ liệu trong các tài liệu sau: Từ
điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam của Vũ Dung, Vũ Thúy Anh, Vũ Quang
Hào; Từ điển thành ngữ Việt Nam của Nguyễn Văn Khang; Thành ngữ
tiếngViệt của Lương Văn Đang, Nguyễn Lực, Từ điển thành ngữ và tục ngữ
Việt Nam của Nguyễn Lân; nhưng tài liệu được chúng tôi sử dụng chủ yếu là
cuốn Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên. Đây
là cuốn từ điển mới nhất và tương đối đầy đủ về thành ngữ tiếng Việt (xuất
bản năm 2002). Tuy nhiên chính tác giả cũng không dám khẳng định tất cả
những đơn vị trong từ điển này là thành ngữ. Theo ông, trong đó “bao gồm
một vài đơn vị chưa xác định rõ là thành ngữ hay tục ngữ, một vấn đề hiện
còn để ngỏ trong Việt ngữ học”.
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6. Đóng góp của luận văn
Thành ngữ chứa thành tố chỉ động vật là mảng đề tài rất phong phú và
lí thú được nhiều người quan tâm. Nghiên cứu đề tài này, chúng tôi hi vọng
đóng góp một phần công sức của mình vào việc xây dựng bộ môn thành ngữ
học. Ngoài ra, đề tài còn góp phần chứng minh bản sắc văn hóa của người
Lào qua việc hình thành và sử dụng các thành ngữ có thành tố chỉ loài chó,
mèo, gà, lợn (trong sự so sánh với thành ngữ tiếng Việt). Kết quả nghiên cứu
của luận văn còn góp phần nâng cao việc học tập, giảng dạy và sử dụng thành
ngữ tiếng Lào. Đặc biệt luận văn sẽ phần nào giúp thế hệ trẻ Lào có cái nhìn
đúng đắn, có cách sử dụng phù hợp và có niềm say mê yêu thích đối với thành
ngữ của dân tộc mình.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, mục lục, phụ lục và tài liệu tham
khảo, luận văn được cấu trúc làm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lí thuyết
Chương 2: Đặc trưng ngữ nghĩa của thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong
thành ngữ tiếng Lào.
Chương 3: Đặc trưng tư duy và văn hoá của người Lào qua thành ngữ có yếu
tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào (so sánh với tiếng
Việt).
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Chƣơng 1
CƠ SỞ LÍ THUYẾT

1.1.

Khái quát về thành ngữ tiếng Lào

1.1.1. Khái niệm thành ngữ
Từ xưa đến nay, thành ngữ luôn được xem là loại hình ngôn ngữ đặc
sắc, thành ngữ vốn gắn liền với lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân, ngôn
ngữ của nó rất bình dân, gần gũi với mọi tầng lớp xã hội. Chính vì thế mà việc
sử dụng thành ngữ đã trở thành phương tiện phổ biến, giàu tính thuyết phục
và trở thành đối tượng thu hút được sự chú ý, quan tâm của các nhà nghiên
cứu. Cũng từ nhiều khía cạnh nghiên cứu khác nhau nên xuất hiện nhiều quan
niệm khác nhau về thành ngữ. Sau đây là một số quan niệm của các nhà
nghiên cứu về thành ngữ tiếng Lào:
Trong tiếng Lào, theo truyền thống nghiên cứu, các nhà folklore Lào
hầu như không chú ý phân chia thành ngữ, tục ngữ riêng biệt mà gọi chung là
Xú pha xít - lời dạy có tính chất giáo huấn. Khái niệm Xú pha xít của người
Lào đồng nghĩa với khái niệm tục ngữ và khái niệm thành ngữ của người
Việt, tức là trong Xú pha xít có hai bộ phận, một bộ phận là thành ngữ, bộ
phận còn lại là tục ngữ.
Trong luận văn này, để thuận tiện về cách dùng từ cũng như tương ứng
với cách gọi thành ngữ trong tiếng Việt, chúng tôi sẽ sử dụng từ “thành ngữ”
đối với cả tiếng Lào và tiếng Việt thay vì dùng Xú pha xít.
“Xú pha xít” - thành ngữ của Lào là những lời có ý nghĩa nhưng ngắn,
nó xuất phát từ tác phẩm điêu khắc cổ xưa của Bruce Hahn. Trong đó thành
ngữ tiếng Lào là đơn vị tiêu biểu của ngữ cố định trong tiếng Lào, do người
Lào sáng tạo và lưu truyền. Cũng như thành ngữ của các dân tộc khác, thành
ngữ Lào có kết cấu ổn định, ý nghĩa hoàn chỉnh, hình thức đơn giản, nhưng
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khả năng biểu đạt cô đọng, súc tích, hàm ẩn, hình tượng, sinh động và độc
đáo. Nó góp phần nói lên văn hóa ngôn ngữ, truyền thống giao tiếp đậm đà
bản sắc dân tộc của người Lào, cùng đó là cách nhìn, đánh giá về mọi việc
trong tự nhiên và xã hội của họ.
Trong giáo trình “Tiếng Lào và văn học lớp 6” (Bộ giáo dục và thể thao
Lào) cho rằng: thành ngữ là những lời nói có ý nghĩa sâu sắc nhưng ngắn do
người dân sáng tạo từ thời xưa. Thành ngữ là một thể loại văn học cổ truyền
của Lào mà tác giả thường sử dụng các từ ngắn có liên hệ với nhau để người
nghe dễ hiểu và dễ nhớ. Nội dung của thành ngữ là lời khuyên để con người
nhìn nhận lại bản thân mình đúng hay sai, hay nói cách khác câu thành ngữ là
một bài học kinh nghiệm phản ánh đúng cuộc sống của người lao động.
Giáo trình “Văn học lớp 9” (Bộ giáo dục và thể thao, Viện nghiên cứu
giáo dục học) cho rằng: thành ngữ là những lời nói tốt đẹp và đúng đắn, là
những lời có ý nghĩa sâu sắc nhưng ngắn, do người lao động sáng tạo để làm
lời khuyên và lời nhắc nhở để người lao động thực hiện đúng và phù hợp với
cuộc sống trong xã hội.
Giáo trình “Văn học cổ truyền Lào II” (Khoa Tiếng Lào - Văn học,
Đại học sư phạm Luangprabang) cho rằng: thành ngữ là những lời tốt đẹp và
đúng, là những lời có ý nghĩa sâu sắc nhưng ngắn, do người lao động của các
dân tộc sáng tạo từ thời xưa, để phản ánh nội dung và văn nghệ, có thể nói
thành ngữ là những lời nói rất phong phú, có nội dung đầy đủ. Câu thành ngữ
là những lời nói cổ truyền của dân tộc Lào, các từ có liên hệ với nhau, dùng từ
và hình ảnh dễ hiểu nhưng cũng có một số câu thành ngữ là lời nói bình
thường.
Thành ngữ là một thể loại văn học, trong đó tác giả dân gian thường sử
dụng các từ ngắn có liên hệ với nhau để cung cấp những nội dung dễ hiểu và
dễ nhớ. Các câu thành ngữ đưa ra những lời khuyên cho con người để
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nhìn nhận lại bản thân mình đúng hay sai, hay nói cách khác, câu thành ngữ là
một bài học kinh nghiệm phản ảnh đúng cuộc sống của người lao động.
Thành ngữ Lào cũng như thành ngữ Việt Nam ra đời trong lao động và giao
tiếp giữa con người với con người. Mọi hành vi ứng xử của con người bắt
nguồn từ cái gốc văn hoá của họ. Nó lại được khơi nguồn từ truyền thống văn
hoá của cộng đồng, dân tộc mà người Lào đang sống. Có nhiều thành ngữ
biểu hiện thái độ ứng xử của nhân dân đối với những vấn đề về cuộc sống.
Nhiều nét đẹp ứng xử trong các mối quan hệ gia đình và xã hội được lưu
truyền qua các thế hệ, trở thành đạo lý, thành lối sống đã được phản ánh trong
thành ngữ cổ truyền của Lào.
Trong tiếng Việt, cũng từ nhiều khía cạnh nghiên cứu khác nhau nên
xuất hiện nhiều quan niệm khác nhau về thành ngữ. Tuy nhiên, nhìn chung
theo các nhà nghiên cứu ngôn ngữ như: Nguyễn Văn Mệnh, Hồ Lê, Nguyễn
Văn Tu, Đỗ Hữu Châu, và những nhà nghiên cứu văn học Việt Nam như Vũ
Ngọc Phan, các tác giả cuốn Lịch sử văn học Việt Nam thì: “Thành ngữ là
những cụm từ cố định mà các từ trong đó đã mất tính độc lập, kết hợp lại với
nhau thành một khối vững chắc, hoàn chỉnh, khó có thể thay đổi”.
Ví dụ: thành ngữ tiếng Việt “Mẹ tròn con vuông” không thể đổi thành
Mẹ vuông con tròn hay Mẹ vuông con cũng tròn. Cũng như vậy, trong tiếng
Lào, thành ngữ cũng là những cụm từ tạo thành một khối vững chắc, cố định,
khó thay đổi trật tự của các yếu tố trong đó.Chẳng hạn thành ngữ “Phạc cay
vay năm cà, phác pa vay cặp mèo (ຐາກແກໞແວໟຌໍາກາຐາກຎາແວໟຌາຓວ - Gửi gà
cho quạ, gửi cá cho mèo) không thể tuỳ tiện thay đổi trật tự các yếu tố trong
đó mà vẫn giữ nguyên nghĩa thành ngữ được. Cũng theo các nhà nghiên cứu,
thành ngữ thường biểu hiện một khái niệm tương tự như từ, dùng để tạo thành
câu như từ, nói cách khác nó có chức năng như từ, người ta có thể thay thế
một thành ngữ bằng một từ tương ứng với nó trong câu.
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Về nguồn gốc, thành ngữ là những đơn vị có sẵn, xuất hiện dần từ
nhiều nguồn, ở nhiều thời điểm. Vì tiếng Lào được coi là một ngôn ngữ hỗn
hợp ở bán đảo Đông Nam Á chịu ảnh hưởng ít nhiều của các sinh ngữ khác
trong vùng như tiếng Thái, tiếng Khmer, tiếng Việt…Nên thành ngữ Lào
cũng xuất hiện từ nhiều nguồn. Theo khảo sát của chúng tôi, thành ngữ trong
tiếng Lào tồn tại ở dạng nói miệng (truyền miệng) trong dân chúng phổ biến
và phong phú hơn trong các tài liệu xuất bản. Cũng giống như thành ngữ tiếng
Việt, thành ngữ Lào ra đời trong lao động và giao tiếp giữa con người và con
người, đồng thời được khơi nguồn từ truyền thống văn hoá của cộng đồng,
dân tộc mà người Lào đang sinh sống.
1.1.2. Cấu tạo của thành ngữ Lào
Cấu tạo của thành ngữ tiếng Lào có nhiều điểm tương đồng với cấu tạo
thành ngữ tiếng Việt. Thứ nhất, đó là thành ngữ được cấu tạo theo quy tắc
đối. Loại này khá phổ biến, có tính chất đối ứng giữa các bộ phận và các yếu
tố tạo nên thành ngữ. Hầu hết là các yếu tố lập thành hai vế đối ứng nhau,
quan hệ giữa hai vế được thiết lập nhờ tính tương đồng về ngữ nghĩa, ngữ
pháp.
Ví dụ như:
- Chó đẻ trứng, gà sinh con (ໝາແຂໞແກໞຽກີຈ - Mả khay cay cớt);
- Sư tị nhau về chùa, chó tị nhau về răng (ຑະຽຫັຌກັຌຬໟາຄວັຈສາໝາຽຫັຌກັຌ
ຬໟາຄຂໟວ - Phạ hển cặn ang vặt sả mả hển cặn ang kheo);
- Gà thấy chân rắn, rắn thấy vú gà (ແກໞຽຫັຌຉີຌຄູ ຄູຽຫັຌຌ຺ຓແກໞ - Cay hển tin
ngù, ngù hển nôm cay)…
Thứ hai, thành ngữ được cấu tạo theo quy tắc so sánh. Cần phân biệt
thành ngữ so sánh với tổ hợp so sánh tự do. Nếu tổ hợp so sánh tự do thường
tuân theo mẫu cấu trúc A như B, (A) như B thì tạm suy ra mẫu cấu trúc của
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thành ngữ so sánh {t} như B, trong đó {t} xảy ra một trong ba trường hợp là:
có hoặc không, hoặc có thể có, có thể không. Như vậy như B là bộ phận bắt
buộc và ổn định, nếu phá vỡ cấu trúc so sánh sẽ không còn thành ngữ so
sánh.“B” thường gợi tả những hình tượng điển hình, đậm đà màu sắc dân tộc,
không nhất thiết phải ổn định trên bề mặt cấu trúc. Nó ẩn hiện rất linh hoạt.
Ví dụ:
- Ăn như lợn ở như chó (ກິຌືໝດ
ູ ູູ່ໝ
ື າ - Kin khư mủ nhu khư mả);
- Ăn như mèo hít (ກິຌືຓວຈ຺ຓ - Kin khư mèo đôm)…
Thứ ba, thành ngữ được cấu tạo bằng ghép từ. Loại này không sử dụng
phép đối, phép so sánh mà là cố định hóa, thành ngữ hóa một cụm từ vốn
được cấu tạo trên cơ sở luật kết hợp bình thường trong ngữ pháp tiếng Lào
(cũng như tiếng Việt).
Ví dụ như:
- Mèo ngủ không bắt được chuột (ຓວຌຬຌັຍຫຌູຍໍ່ແຈໟ - Mèo nọn chặp
nu bo đay);
- Chuột cắn thóc mới biết ơn mèo (ໜູກັຈສຬຍຶຄໃ ອູ
ໟ ຸຌຓວ - Nu cặt huc
chưng hu khun mèo)…
1.1.3. Đặc trƣng của thành ngữ tiếng Lào
Thành ngữ mang trong nó rất nhiều đặc điểm như: tính hình tượng, tính
chặt chẽ hàm súc, tính cân đối, tính phong phú và đa dạng, tính quy luật. Đầu
tiên, là tính hình tượng, đây là đặc trưng cơ bản của thành ngữ.Thành ngữ
được cấu tạo dựa vào quy tắc ngữ pháp, quy luật âm thanh, nhưng những quy
luật trên đều do sự chi phối của quy tắc ngữ nghĩa. Đó là cơ sở tạo nên tính
hình tượng. Bởi vì, thành ngữ bao giờ cũng có hai nghĩa: Nghĩa đen là do bản
thân nghĩa của các yếu tố trong tổ hợp từ mang lại nên có tính cụ thể, sinh
động, giàu hình ảnh. Nghĩa bóng được nảy sinh trên cơ sở các quy tắc chuyển
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nghĩa nhất định, nghĩa bóng có tính hình tượng khái quát và có sắc thái biểu
cảm, thể hiện sự đánh giá có tính chất thẩm mĩ của những hình ảnh được lấy
làm biểu tượng. Ví dụ, thành ngữ Thấy người ta khiêng lợn đừng lấy gánh xỏ
vào (ຽຫັຌຽຂ຺າຫາຓໝູດູ່າຽຬ຺າາຌແຎສຬຈ - Hển khạu ham mủ nha âu khạn pay xot)
có nghĩa đen mang tính cụ thể, sinh động và rất giàu hình ảnh. Nghĩa bóng
xuất hiện trên cơ sở các quy tắc chuyển nghĩa, mang sắc thái biểu cảm, thể
hiện sự đánh giá trên cơ sở những hình ảnh được gợi ra từ nghĩa đen, đó là
“Không nên làm phiền người khác”.
Thứ hai, thành ngữ có tính chặt chẽ, hàm súc. Đặc tính này có quan hệ
nhân quả với tính hình tượng. Nó được xây dựng nhằm hiệu quả ít lời nhiều ý.
Tính hàm súc này do nghĩa bóng mang lại. Nó cô đọng nhờ việc giản lược
những từ ngữ không cần thiết, nhằm hình thành những cấu trúc cân đối, đối
xứng. Bên cạnh gián lược còn có nói lửng khiến ta có cảm giác thiếu phần
trước và ta có thể ghép bất kì đối tượng nào mà ta cảm thấy phù hợp. Chẳng
hạn, thành ngữ Mả vặt (ໝາວັຈ - Chó chùa) trong tiếng Lào đã được giản lược
những yếu tố thừa, không cần thiết nhưng ý nghĩa được hiểu vẫn đầy đủ, trọn
vẹn “Người không có nơi ăn chốn ở vững bền”.
Thứ ba, ở những thành ngữ Lào cấu tạo theo quy tắc đối, tính cân đối thể
hiện ở ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa. Cụ thể là số lượng âm tiết bao giờ cũng
chẵn, nội dung của hai vế luôn luôn cân đối nhau. Hai vế cùng chiều: bổ sung,
phối hợp, nhấn mạnh một tính chất, một đặc điểm.
Ví dụ như:
- Cay ngàm nhọn khổn, khôn ngàm nhọn tanh (ແກໞຄາຓງໟຬຌຂ຺ຌ຺ຌຄາຓງໟຬຌ
ຉໞຄ - Con gà đẹp nhờ bộ lông, người đẹp nhờ trang điểm);
- Cin khư mủ nhu khư mả (ກິຌືໝູດ
ູູ່ ືໝາ - Ăn như lợn, ở như chó)…
Trong tiếng Việt, đó là các thành ngữ như: Mèo mả gà đồng, mật xanh
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nanh vàng,…;Còn hai vế ngược chiều: không phủ định nhau mà chỉ chọi
nhau, tương phản nhau nhằm khắc họa, nhấn mạnh tính mâu thuẫn, thiếu hài
hòa, ví dụ như:
- Mủ hệt na mả cin khẩu (ໝູຽອັຈຌາໝາກິຌຽຂ຺ໄາ - Lợn làm ruộng, chó ăn
cơm)…
Trong tiếng Việt, những thành ngữ loại này khá phổ biến, ví dụ: Miệng
hùm gan sứa, Mặt sứa gan lim…Nghệ thuật đối chọi rất chỉnh cả âm lời và ý
của từng thành tố trong từng cấu trúc của thành ngữ đã chi phối tính chất chặt
chẽ tạo nên âm hưởng nhịp nhàng, uyển chuyển, giàu sắc thái biểu cảm.
Thứ tư, thành ngữ tiếng Lào (cũng như tiếng Việt) có tính phong phú và
đa dạng. Với số lượng lớn, thành ngữ Lào phong phú đa dạng về hình thức
phản ánh, phương tiện biểu hiện. Thành ngữ đồng nghĩa: cùng một nội dung ý
nghĩa có nhiều thành ngữ mang sắc thái biểu cảm và phong cách khác nhau.
Ví dụ, cùng nội dung ý nghĩa “Tin cẩn nhầm người”, người Lào có thể dùng
các thành ngữ sau: Phạc cay vay năm cà phác pa vay cặp mèo
(ຐາກແກໞແວໟຌໍາກາຐາກຎາແວໟຌໍາຓວ - Gửi gà cho quạ, gửi cá cho mèo) hoặc Nha
pinh xin kay mả (ດູ່າຎຄີ້ ຆີໄຌເກໟໝາ - Đừng nướng thịt gần chó)…Thành ngữ khác
nghĩa: chỉ sử dụng đối với một sự vật hiện tượng, tính chất nhất định.
Cuối cùng, thành ngữ có tính quy luật. Tính hình tượng cô đọng hàm
súc của thành ngữ đã làm nên hệ quả là tính quy luật của thành ngữ. Nội dung
của nó là sự đúc kết trí tuệ của quần chúng nên dù nội dung được phản ánh
sinh động bằng hình tượng nhưng vẫn có sức khái quát và điển hình cao.
1. 2. Từ ngữ chỉ động vật trong thành ngữ
1.2.1. Từ ngữ chỉ động vật nói chung trong thành ngữ Lào - Việt
Từ xa xưa, cư dân khu vực Đông Nam Á (trong đó có Lào và Việt
Nam) đã sớm thuần hóa được rất nhiều loài động vật như: trâu, bò, lợn, gà,
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chó, mèo…Nhằm mục đích phục vụ cho đời sống sinh hoạt và lao động nông
nghiệp của con người. Những loài động vật này đã dần được đi vào ca dao,
dân ca, tục ngữ và đặc biệt chúng xuất hiện với tần số rất cao trong kho tàng
thành ngữ các dân tộc. Người Lào (cũng như người Việt) thường dùng hình
ảnh của những con vật gần gũi này để nói về chính con người.
Thành ngữ chứa từ ngữ chỉ động vật được hiểu là những thành ngữ mà
trong thành phần của chúng có những từ ngữ chỉ con vật như: Nưng khẩu pa
xôt mả (ໜຶໄຄຽຂ຺ໄາຎະຆ຺ຈໝາ - Đồ xôi chọc tức chó), Mèo bo nhu nu tện
(ຓວຍໍ່ດູູ່ໜູຽຉັໄຌ - Mèo vắng chuột nhảy lung tung), Pệt khắn pa xăn cay
(ຽຎັຈຂັຌຎະຆັຌແກໞ - Vịt gáy đua gà)…
Trong tiếng Việt, đó là những thành ngữ như: Rồng đến nhà tôm, Đười
ươi giữ ống, Cá chuối đắm đuối vì con, Mèo mả gà đồng…Những từ ngữ này
được gọi là từ ngữ chỉ động vật (chó, mèo, chuột, vịt, gà, rồng, tôm, đười ươi,
cá chuối…). Qua tìm hiểu các từ điển thành ngữ, qua các bài báo, bài nghiên
cứu thành ngữ tiếng Việt, chúng tôi thấy số lượng thành ngữ có thành tố động
vật ở các tài liệu khác nhau là khác nhau. Nhưng điều chắc chắn là loại thành
ngữ này chiếm một tỉ lệ rất cao.Chẳng hạn, theo kết quả nghiên cứu trong
luận văn thạc sĩ Trịnh Cẩm Lan [25] mức độ sử dụng các thành tố động vật
trong thành ngữ tiếng Việt theo thứ tự như sau: chim (157, kể cả các loại chim
cụ thể), cá (113, kể cả các loài cá cụ thể), chó (110), gà (97), bò (40), chuột
(37), ngựa (30), mèo (23), ong (11), ruồi (9), lợn (8), khỉ (6), voi (5), sói (2),
sư tử (2), thỏ (2), ( Trịnh Cẩm Lan, Luận văn thạc sĩ, 1995) [25]; Theo Phan
Văn Quế, thì mức độ sử dụng các thành tố động vật trong thành ngữ tiếng
Việt lại là: chó (123), gà (90), cá (68), trâu (54), voi (53), mèo (52), cọp (51),
ngựa (49), chim (39), bò (37), chuột (30), cò (24), voi (23), cua (22), cóc (18),
đỉa (16), lợn (16), ong (16), rắn (14), ruồi (12) [34]. Theo Nguyễn Thị Bảo
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(Luận văn thạc sĩ, 2003) thì trong tiếng Việt có 1555 thành ngữ động vật với
157 thành tố chỉ động vật (kể cả tên của 29 loài cá và 34 loại chim và theo kết
quả nghiên cứu thì thành ngữ tiếng Việt chứa thành tố động vật có tần số xuất
hiện như sau: chim và các loài chim xuất hiện nhiều nhất với (232) thành ngữ,
thứ hai là cá và các loại cá là (145), tiếp theo là chó: (149), trâu (123), gà
(113), bò (73), mèo (61), voi (61), ngựa (58), cọp (55), chuột (47), rắn (33),
lợn (28), cua (28), voi (26), cóc (25), rồng (23), ong (21), ruồi (18)…
Nhìn vào số liệu cho thấy kết quả thống kê của Trịnh Cẩm Lan, Phan
Văn Quế, Nguyễn Thị Bảo, cho thấy thành ngữ chứa thành tố động vật trong
tiếng Việt có sự khác biệt lớn. Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau như vậy có
lẽ là do mỗi người đều dựa vào những nguồn tài liệu nghiên cứu khác nhau,
phương pháp thống kê cũng như quan điểm phân định thành ngữ khác nhau.
Trong tiếng Lào, những nghiên cứu về thành ngữ có thành tố chỉ động
vật chưa nhiều và chúng tôi chưa có điều kiện khảo sát một cách triệt để để có
con số cụ thể, song cũng có thể khẳng định: loại thành ngữ này trong tiếng
Lào cũng chiếm tỉ lệ khá lớn.
Trong cả thành ngữ Lào và Việt, có nhiều loài động vật có tần số xuất
hiện cao. Đó là các loài như: chim, chó, mèo, cá, lợn, gà... Nguyên nhân của
sự xuất hiện này là do, Lào (và Việt Nam) đều là những nước có hệ thống
sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho các loài động vật ưa nước như: cá, cua,
tôm…phát triển. Hơn nữa, Lào có khí hậu nhiệt đới do nằm chủ yếu ở vùng
nhiệt đới. Khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu cận nhiệt đới ẩm cũng là đặc
điểm ở một số nơi ở Lào. Đây là điều kiện dẫn đến có rất nhiều loài sâu bọ,
côn trùng. Theo quy luật cân bằng sinh thái, nơi nào có nhiều sâu bọ và côn
trùng gây hại cho mùa màng thì nơi đó sẽ xuất hiện rất nhiều loài chim - động
vật ưa ăn sâu bọ và côn trùng. Đặc biệt, với cuộc sống gốc nông nghiệp,
người Lào và Việt đã sớm thuần hóa các loài vật như: chó, trâu, bò, lợn, gà…
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Những loài vật này sống gần gũi, gắn bó với cuộc sống của người nông dân,
chúng gắn liền với nhận thức và tư duy của hai dân tộc Lào - Việt.
Ngoài các con vật có thực, người Lào và người Việt còn xây dựng
thành ngữ trên cơ sở những con vật chỉ có trong trí tưởng tượng, trong huyền
thoại như: rồng, thuồng luồng, loan, phượng, hạc…Những loài vật này được
dùng để biểu trưng cho những đức tính tốt đẹp của con người và chúng gắn bó
với đời sống tinh thần của hai dân tộc. Người Lào chọn thuồng luồng (Naga)
là vật tổ vì cuộc sống người Lào gắn bó với sông nước, ven theo các dòng
sông, là nơi đất đai trù phú thuận lợi cho canh tác nên chịu nhiều ảnh hưởng
của thủy thần (Naga). Bên cạnh đó, việc chọn Naga làm vật tổ còn giúp cho
sự đoàn kết thống nhất trong người Lào, bởi có cùng một quan hệ huyết thống
vì đều là con cháu của Naga. Còn ở Việt Nam, Rồng được coi là biểu tượng
của các bậc vua chúa, được tôn thờ ở những nơi nghiêm trang như đền đài,
lăng tẩm…Người Việt xem rồng là biểu tượng dòng giống cao quý của mình:
Con rồng cháu tiên, Con Lạc cháu Hồng…Dân gian còn tưởng tượng ra chim
loan, chim phượng để xây dựng cấu trúc thành ngữ như: Chồng loan vợ
phượng…Để biểu trưng cho những cặp vợ chồng đẹp đôi, hạnh phúc bên
nhau. Chính những yếu tố này đã góp phần làm cho thành ngữ tiếng Việt trở
nên đa dạng và phong phú, đặc biệt là những thành ngữ có thành tố chỉ loài
vật.
1.2.2. Thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào.
Kết quả khảo sát từ các nguồn ngữ liệu về thành ngữ tiếng Lào có
thành tố chỉ các loài chó, mèo, gà, lợn được chúng tôi tập hợp trong bảng 1.1.
Ở cột cuối cùng của bảng khảo sát, chúng tôi thống kê những thành ngữ tiếng
Việt tương đương về nghĩa. Những phần còn bỏ trống ở cột cuối cùng có thể
vì không có thành ngữ tiếng Việt tương đương, cũng có thể vì chúng tôi chưa
có điều kiện khảo sát một cách triệt để.
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Stt

Thành ngữ
Lào

Chữ Lào

Phiên âm

Dịch nghĩa

Thành
ngữ
tiếng
Việt
tƣơng
đƣơng

CHÓ
1

giữa ໝາກາຄຊະໜ຺ຌ

Chó
đường

Mả

càng Người ở một

thạ nôn

mình

không

có họ hang
2

Chó

cắn ໝາກັຈດູ່າກັຈຉຬຍ

Mả

cặt Đừng

đừng

cắn

nha

cặt với người xấu

lại
3

top
hai ໝາສຬຄຽ຺ໄາ

Chó
chủ

4

tranh

Mả soong Người hai mặt Đòn xóc
hai đầu

châu

Chó

ỉa ໝາຂີໄຍໍ່ຓີເຏງ຺ກ

Mả khi bọ Người

không

ai

mi

nhấc đuôi

ຫາຄ

tự Mèo

phai khen thân vì khen

nhốc hang không có ai mèo dài
đuôi

khen
5

Chó đã sủa ໝາຽຫ຺ົ່າຍກ
ໍ່ ັຈ

Mả hâu bọ Người

thì

cặt

không

cắn

hay Chó sủa

khoe khoang là chó
nhưng không không
biết làm gì cả. cắn

6

Chó

giỡn ໝາດຬກແກໞ

gà

Mả

nhóc Con trai trêu

cay

con gái (Trai
gái

chòng

ghẹo nhau)
7

Chó

cắn ໝາລຬຍກັຈ

Mả lop cặt Hành

trộm

người
20

hung Chó cắn
khác trộm

sau lưng
8

Chó

đầu ໝາຫ຺ວຽຌ຺ົ່າ

thối

Mả

hua Người không

nâu

tốt, không có
ai thích

9

Chó sủa lá ໝາຽຫ຺ົ່າເຍຉຬຄ

Mả

khô

bay

ຫໟຄ

hâu Người

khoe

tộng khoang nhưng
sự

hanh

thật

là

không biết gì
10

Chó

giữ ໝາຫວຄກໟາຄ

xương

Mả huạng Giữ

những Chó già

thứ không có giữ

cang

quyền
11

Chó

sủa ໝາຽຫ຺ົ່າຽືໃຬຄຍິຌ

máy bay

12

Chó

gặm ໝາຫວຄກໟາຄ

xương

Mả

hâu Người

xương
ước Đũa mốc

khương

quá cao (Ảo chòi

bịn

tưởng)

Mả hẹn ka Người
đuc

mâm son
làm

theo ý của bản
thân

13

Chó chùa

ໝາວັຈ

Mả vặt

Người không Sống vô
có

nơi

ăn gia, chết

chốn ở vững vô địa
bền
14

Chó
chủ

quên ໝາລືຓຽ຺ໄາ

Mả
châu

táng

lừm Người không Chó
biết ơn người quên
khác

nhà, gà
quên
chuồng

21

15

Giỡn
chó

chó ດຬກໝາໂຽລງຎາກ Nhóc mả Người
liếm

làm Nhờn

mả lia pác những

miệng

việc chó chó

khiến

người liếm mặt

khác

không

kính trọng
16

17

Như

chó ືໝາກັຍຓວ

mả Người hay cãi Như chó

Khư

với mèo

cặp mèo

với mèo

Ăn như heo ກິຌືໝູດ
ູູ່ ືໝາ

Cin

khư Người không

ở như chó

mù

nhù có kỷ luật

nhau

khư mả
18

Được

rùa ແຈໟຽຉ຺ົ່າລືຓໝາ

Đại

tâu Người không Có trăng

lưm mả

quên chó

biết công ơn quên đèn
người

đã

giúp.
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Cứt lợn cứt ຂີໄໝູຂີໄໝາ

Khi

chó

khi mả

mủ Những

thứ

không

quan

trọng, không
có giá trị
20

21

Chó tháng ໝາຽຈືຬຌຽກ຺ໄາ

Mả đượn Người

9

9
tiên ຌາຄຒ້າກັຍໝາວັຈ

Nang pha Sự không hợp Một trời

với

chó

cặp

Cứt

mả nhau

một vực

văt
mới ຂີໄເໝໞໝາຫຬຓ

chó thơm
23

dục

Nàng

chùa
22

dâm

Chó ghẻ

Khi

may Người mê đồ

mả hom
ໝາຂີໄຽອືຬ
ໄ ຌ

Mả
hươn
22

mới

khy Người
quái

qủy

24

Chó

bị ໝາຊືກຌໍໍ້າອໟຬຌ

nước nóng
25

Miệng chó

ຎາກໝາ

Mả

thực Cảm

thấy

năm hon

cuống quýt

Pác mả

Người

nói

không lịch sự
26

có ໝາຓີຽຂ຺າຽຉ຺ົ່າຓີ

Chó

sừng rùa có

ໜວຈ

râu

Mả

mi Điều

khẩu

tâu thể có được sinh chó

mi nuất

không Cọp lại

(không

thể

xảy ra)
27

Chó

đẻ ໝາແຂໞແກໞຽກີຈ

Mả

khay Điềukhông

trứng

gà

cay cớt

thể

Cọp lại
có sinh chó

được(không

sinh con

thể xảy ra)
28

có ໝາຓີຎຬກ

Chó
vòng cổ

Mả

my Người

pọc khỏ

có

người tai to
mặt lớn giúp
đỡ

29

30

Đánh

rắm ຉ຺ຈຍໍ່ເຫໟໝາຈ຺ຓ

Tột

bọ Người

không cho

hay

mả kiệt

chó ngửi

đôm

Chó điên

ໝາຍໟາ

keo Hứng tay
dưới đỡ
tay trên

Mả bạ

Người hay cãi
người

khác,

hay

làm

chuyện

nhỏ

thành lớn.
31

Chó
cụt

đuôi ໝາຫາຄກຸຈ

Mả
cụt

hạng Người

xấu,

làm cho người
khác gặp sự

23

phiền nhiễu.
32

Đánh
chó

đầu ຉີຫ຺ວໝາຈໞາຓໞ
mắng

mẹ Chêc
33

Chó

ຽັກ

Tihau mả Ngườidu côn
đa

mẹ

chêc

thấy ໝາຽຫັຌຽຂ຺ໄາຽຎືຬກ

Mả

hẹn Có

thứ

tốt

khẩu pược nhưng không

thóc

biết làm thành
lợi ích riêng.
34

35

36

Chó

rơi ໝາຉ຺ກຌໍໍ້າ

Mả

tộc Người

đáng

nước

năm

Đi đạp chó ແຎຫງຼຍໝາຓາ

Pay nhiệp Người cần cù, Đi giẫm

về đạp ếch

mả

ຫງຼຍຂຼຈ

thương xót
mà siêng năng

nhiệp

giẫm bọ

khiệt

chó

Sư tị nhau ຑະຽຫັຌກັຌຬໟາຄວັຈ

Phạ

hển Người

về

cặn

ang khoang,

chùa,

chó tị nhau
về răng

ສາໝາຽຫັຌກັຌຬໟາຄ
ຂໟວ

chó về

khoe Con gà tị
hay nhau

vặt sả mả ghen tị với tiếng
hển

cặn nhau

ang kheo

gáy; Cú
khó vọ
mừng

37

Cứt không ຂີໄຍໍ່ເຫໟໝາກິຌ

Khi

bọ Người

dành

hay

mả kiệt

cho

chó ăn

keo Rán sành
ra mỡ;
vắt cổ

cin

chày ra
nước
38

Không
rác

có ຍໍ່ຓີຓູຌໝາຍຂ
ໍ່ ີໄ
rưởi

Bọ

mi Chuyện có lẽ Có bột

mùn

mả là sự thật

24

mới gột

bọ khi

chó không

nên hồ

ỉa
39

Đi theo sau ງໞາຄຉາຓຫົັຄຏູໟເຫງໞ

Nhang

người

tàm

lớn

chó không

ໝາຍໍ່ກັຈ

cắn

Nghe

người Không

lắng lớn an toàn

nghe

phu nhay

người

mả bọ cặt

lớn vỡ
làm ba
mảnh

40

Chó ỉa chó ໝາຂີໄໝາງ຺ກຫາຄ

Mả

nhấc đuôi

mả

khi Người

tự Mèo

nhôc khen mình

khen

hạng

mèo dài
đuôi

41

42

Đừng

ດູ່າຎີ້ຄຆີໄຌເກໟໝາ

Nha pinh Đừng qúa tin

nướng thịt

xin

kay cẩn

gần chó

mả

khác

Phát cỏ lấp ຊາຄຫງໟາຊ຺ຓຂີໄໝາ

Thạng

Che giấu tội Làm ăn

cứt chó

nhai thôm lỗi của bản quả quýt
khy mả

43

Cho

sủa ໝາຽຫ຺ົ່າຽຄ຺າຉ຺ວຽຬຄ

bóng

Mả
ngâu
ênh

người

thân.

hâu Phê
tô người

bình
khác

nhưng không
có gì tốt hơn.

44

Đồ

xôi ໜຶໄຄຽຂ຺ໄາຎະຆ຺ຈໝາ

Nưng

chọc

tức

khẩu

chó

xôt mả

Chọc

tức

pa người

khác,

cuối cùng tự
làm khó mình

MÈO
25

45

Mèo

vắng ຓວຍໍ່ດູູ່ໜູຽຉັໄຌ

chuột nhảy

Mèo

bọ

Khi không có Vắng

nhu nu tện người

lung tung

lớn, chủ nhà

người

trẻ gà vọc

sướng

vì niêu tôm

không có ai
giám sát
46

Chuột cắn ໜູກັຌສຬຍຶຄໃ ອູ
ໟ ຸຌ Nu
thóc

mới

biết ơn mèo

ຓວ

cặt Gặp sự khó Mất bò

huc chưng khăn mới biết mới lo
hu

khun giá trị của nó

chuồng

mèo
47

48

Gửi cá cho ຐາກຎາແວໟກຍ
ັ ຓວ

Phạc

mèo

vay

cặp không

mèo

tin cẩn

Đừng

ດູ່າຎີ້ຄຎາເກໟຓວ

nướng

49

cá

pa Tin cẩn người Mỡ để
đáng miệng
mèo

Nha pinh Đừng tin cẩn
xin

kay nhầm người

gần mèo

mèo

Đóng

Pịt pạ tu Hành

hung

người

yếu

cửa ຎິຈຎະຉູຉີຓວ

đánh mèo

làm

ty mèo

hơn
50

Nướng
chọc

cá ຎີ້ຄຎາຎະຆ຺ຈຓວ
tức

Pinh pà pạ Chọc
người

xôt mèo

tức Đâm bị
khác thóc,

cuối cùng tự chọc bị

mèo

làm khó mình
51

Ăn

như ກິຌືຓວຈ຺ຓ

khư Người ăn ít

mèo đôm

mèo hít
52

Kịn

Mèo

ngủ ຓວຌຬຌັຍຫຌູຍໍ່ Mèo nọn Người

không

bắt

chặp
26

nu biếng

gạo
Ăn như
mèo

lười Dài lưng
tốn vải

được chuột
53

54

55

Mèo

ແຈໟ

kẻ ຓວຂີໄລັກ

bọ đai
Mèo khy Người

trộm

lắc

Mèo 5 chó ຓວຫໟາໝາຫ຺ກ

Mèo

6

mả hôc

Mèo

thấy ຓວຽຫັຌຎາດ້າຄ

cá nướng

kẻ

trộm
hả Điềm

Mèo

không

tốt

hển Người

pa nhang

thấy

điều cần thì
không thể bỏ
qua được.

56

Mèo ỉa mèo ຓວຂີໄຓວຊ຺ຓ

Mèo khy Người có tinh Bò ăn

lấp

meo thộm

thần

trách mạ, có

nhiệm

dạ bò
chịu

57

Mèo 9 đời

ຓວຽກ຺ໄາຆີວິຈ

Mèo 9 di Người
mắn

vit
58

Sợ

như ດ້າຌືໜູດ້າຌຓວ

chuột

sợ

59

Lem

Nhạn khư Cảm thấy quá Run như
nu

mèo

may

nhạn sợ

cầy sấy

mèo
luốc ຓຬຓຓຓືຓວ

như mèo

Người

Mom

nhớp

mem như nhúa
mèo

60

Lừa mèo ăn ຫົຬກຓວກິຌຂີຄ

Lóc

mèo Lừa làm điều Ép mèo

gừng

ăn khinh

không thể có ăn gừng
được

61

Nhuộm
mèo bán

ງໟຬຓຓວຂາງ

Nhom

Trang

mèo khải

trang trí để

27

điểm,

lừa

người

khác
62

Nhờ mèo đi ເຆໟຓວແຎຂແຒ

Xay mèo Nhờ đi làm

xin lửa

pai

kho những điều gì
họ quá thích

phay
GÀ
63

Gà ăn thóc

ແກໞກິຌຽຂ຺ໄາຽຎືຬກ

cin Thói quen của

Cay

khẩu pươc con

người

luôn thích cái
đẹp và thoải
mái
64

Gà đẻ gà ແກໞແຂໞແກໞກະຉາກ

Cay khay Ai làm cái gì Ác giả ác

cục tác

cay

cục thì được cái báo
đấy

tác
65

Gà

thấy ແກໞຽຫັຌຉີຌຄູ

Cay

hển Hai bên cùng Đi guốc

chân

rắn,

tin

ngù, thấy bí mật trong

ngù

hển của nhau

rắn thấy vú

ຄູຽຫັຌຌ຺ຓແກໞ

cay
66

bụng

nôm cay

Gà tơ

ແກໞຬໞຬຌ

Cay on

Người không Như ếch
thành thạo
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Con gà đẹp ແກໞຄາຓງໟຬຌຂ຺ຌ຺ຌ Cay ngam Vẻ
nhờ

bộ

vì Người

nhọn khổn trang trí

đẹp vì

khôn

lụa, lúa

ngam

đẹp vì

trang điểm

nhọn tanh

phân

Gà

Cay

lông, người
đẹp

68

đẹp

vào xiếc

được

ຄາຓງໟຬຌຉໞຄ

nhờ
nhận ແກໞແຈໟຑຬງ
đá

phọy
28

day Có

đồ

tốt

nhưng không

biết giá trị nên

quý

không có lợi
ích gì cả
69

Mở miệng ຬໟາຎາກກຽຫັຌລີໄຌ

A pác ko Biết kịp lời đã Đi guốc

cũng

hển

thấy

lưới gà
70

ແກໞ

lin nói ra

trong
bụng

cay
Luc

cay Có uy quyền

trong nắm

nay

căm hơn thì muốn

tay

mư

làm gì cũng

Gà

con ລູກແກໞເຌກໍາຓື

được
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Vịt gáy đua ຽຎັຈຂັຌຎະຆັຌແກໞ

Pệt

khắn Có kiến thức

gà

pa xăn cay kém

nhưng

khoe giỏi
72

Thả gà

ຎູ່ຬງແກໞ

Thểhiện

Poy cay

sự

ngu dốt của
mình ra
73

Cắt cổ gà ຎາຈແກໞເຫໟລຄີ ຽຍິໃຄ Tặt

kho Trừng

cho

hay cho

khỷ

cay

xem

linh bâng

phạt
người

khác xem làm
mẫu

74

3 Sự cố gắng

Gà 3 tháng ແກໞສາຓຽຈືຬຌຑຂໟາ

Cay

vừa

đượn phọ

thịt,

ngựa 3 năm

ຓໟາສາຓຽຈືຬຌຑຂີໃ

vừa cưỡi

khạ ma 3
py

phọ

khy
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Gửi gà cho ຐາກແກໞແວໟຌໍາກາ

Phạc cay Tin cẩn nhầm Gửi

quạ, gửi cá

vay
29

năm người

trứng

ຐາກຎາແວໟຌໍາຓວ

cho mèo

cà phác pa
vay

cho ác

cặp

mèo
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Đứng đếm ດູ່າຌັຍແກໞກໞຬຌຓັຌ

Nhạ

nặp Đừng

suy Chưa đỗ

gà

cay

kon nghĩ

trước ông nghè

trước

khi nở

ຬຬກ

măn óc

chuyện xảy ra đã đe
hàng
tổng

77

Bất

ngờ ຄ຺ຄຽຎັຌແກໞຉາຉກ

thành

pện cay ta ngờ

gà

mắt vỡ
78

Cảm thấy bất

Ngông

tach

Gà lót chỗ

ແກໞອຬຄຍໞຬຌ

Cay hong Người không
bọn

79

quan trọng

Gà tơ dạy ແກໞຬໞຬຌສຬຌຂັຌ

Cay

on Người không Ếch vào

gáy

son khăn

có

kinh xiếc

nghiệm
80

bay ແກໞຍິຌຉ຺ກຍອ
ໍ່ ຬຈ

Gà
không

rơi

đến đất
81

Xanh

ຑືຌ
ໄ

mắt ໜໟາືຈືແກໞຉ຺ໄຓ

như gà luộc

Cay

bin Nơi

tộc bọ hót đông, cổ hẹp
phưn
Nạ
như

chưt Sự sợ hãi
cay

Thức
trước gà

dậy ຉືໃຌກໞຬຌແກໞ

Tưn
cay

Mặt cắt
không ra
giọt máu

tôm
82

đám

kon Thức dậy từ Thức
sáng

sớm khuya

(người chăm dậy sớm
chỉ)
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83

84

Đa tình như ຽ຺ໄາຆູໟແກໞໟ

Châu

gà lùn

cay che
Bọ

có ຍໍ່ຓີແກໞຽຬ຺າຽຎັຈຂັຌ

Không

xu Người

hào

hoa

my Lấy sự không Không

gà bắt vịt

cay ao pết hợp để thay có chó

gáy

khăn

thế

bắt mèo
ăn cứt

85

lên ແກໞຂືໄຌຽລ຺ໄາ

Gà
chuồng

Cay khưn Khi sắp tốí

Gà mới

lậu

lên
chuồng

86

Ắt Tạ Pư

ຬັຈຉະຎືຂາງໍາ

Ắt Tạ Pư

bán vàng

ລກແກໞສາລະວັຌຂີໄ

khai khăm

tậu ễnh

léch cay

ương

đổi gà, Sả
La Văn xấu

ອໟາງຂາງຆໟາຄລກກ

xí bán voi

ະຍຬຄ

đổi đuốc

Sự giàu có

Bán bò

Sả La Văn
khi hay
khai xang
léc ca
bòng

LỢN
87

88

89

Lợn đi gà ໝູແຎແກໞຓາ

Mủ

đến

cay mà

Trao

lợn ງືໃຌໝູງືໃຌຓວ

pay Trao đổi với
nhau

Nhưn mủ Sự trao đổi

trao mèo

nhưn mả

Lợn

Mủ hệt na Làm

làm ໝູຽອັຈຌາໝາກິຌ

ruộng, chó
ăn cơm

ຽຂ຺ໄາ

mả
khẩu

cin nhưng không cò xơi
nhận
điều tốt
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tốt Cốc mò
được

90

Thấy người ຽຫັຌຽຂ຺ໄາຫາຓໝູດູ່າ

Hển khạu Không

ta

ham

lợn

91

khiêng
đừng

ຽຬ຺າາຌແຎສຬຈ

nên Dây máu

mủ làm

phiền ăn phần/

âu người khác

nha

Chọc

lấy gánh xỏ

khạn pay

gậy bánh

vào

xot

xe

Lợn

trong ໝູເຌຽລ຺ໄາ

chuồng

Mủ

nay Những

thứ

lậu

trong nắm tay
Người yếu

92

Lợn chùa

ໝູວັຈ

Mủ vặt

93

Ăn đùi lợn

ກິຌຂາໝູ

Cin

khạ Nhận hối lộ

mủ
94

Ăn như lợn ກິຌືໝູດ
ູູ່ ືໝາ

Cin

khư Lung

ở như chó

mủ

nhu không trật tự

tung,

khư mả
95

Lợn

đừng ໝູຬ຺ຈກິຌຂີໄໝຍ
ູ ໍ່ແຈໟ

Mủ ột cin Người

ăn cứt lợn

khy

không được

đay

Chó nào

bọ xấu,khônglàm chẳng ăn
xấu

không cứt, ốc

được

nào
chẳng
ăn bùn

96

Lúa

lợn ຉໟຬຌໝູຽຂ຺ໄາຽລ຺ໄາ

vào chuồng

Ton

mủ Bắt

khẩu lâu

người

buộc
yếu

hơn
97

Ngọt lợn

ຫວາຌໝູ

Vạn mủ

Rất dễ, thoải Dễ như
mái

trở bàn
tay

98

Thấy

voi ຽຫັຌຆໟາຄຽ຺ົ່າໝູ

Hển xang Quá bực
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Vuốt mặt

bằng heo

thậu mủ

không nể
mũi

99

Trời
cứt

mưa ຐົຌຉ຺ກຂີໝ
ໄ ູແຫົ
lợn

chảy
100 Heo

rọ

tộc Sự vô lý

Đua

khy

mủ

nhau làm

lảy
nấm ໝູຽຫັຈຽຎັຈແກໞ

vịt gà
101 Heo

Phôn

bậy

Mủ

hệt Có nhiều thứ Trăm thứ

pệt cay
trong ໝູເຌຍວງ

Mủ
buổi

trộn nhau

nay Những

bà giằn
thứ

trong nắm tay.

Bảng 1.1. Bảng khảo sát thành ngữ có thành tố chỉ chó, mèo, gà, lợn trong
tiếng Lào
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Tiểu kết chƣơng 1
Thành ngữ là một bộ phận quan trọng trong vốn từ của mỗi ngôn ngữ.
Thành ngữ là một kho báu lưu giữ những trầm tích văn hóa đặc sắc và phong
phú của dân tộc, nó góp phần làm cho kho tàng văn học thêm phong phú cũng
như giúp cho cách diễn đạt một hành động hay lời ăn tiếng nói hằng ngày của
nhân dân được trọn vẹn đầy đủ ý, làm tăng tính hấp dẫn…Thành ngữ là một
cụm từ (hoặc kết cấu C-V) cố định, có cấu trúc bền chặt, có thể có vần
điệu.Thành ngữ tương đương với từ, thường để định danh các hiện tượng của
hiện thực và hoạt động trong câu với tư cách là một thành phần của câu.
Thành ngữ có chứa các thành tố chỉ động vật là một hiện tượng lí thú,
phản ánh mối quan hệ phong phú đa dạng giữa ngôn ngữ và văn hóa trong
một cộng đồng người, trong một nền ngôn ngữ và văn hóa cụ thể. Các thành
ngữ có thành tố chỉ loài vật đã góp phần làm cho thành ngữ tiếng Lào (cũng
như tiếng Việt) trở nên đa dạng và phong phú hơn. Hình ảnh của các loài vật
xuất hiện rất nhiều trong thành ngữ tiếng Lào (và Việt) như: chó, lợn, gà,
mèo…Là những loài vật rất quen thuộc, chúng phần nào phản ánh nét đặc sắc
trong văn hóa của hai dân tộc.
Không chỉ được xếp vào vị trí của 12 con Giáp, các loài chó, mèo, gà,
lợn đã được con người đưa rất nhiều những hình ảnh, hành động cụ thể của
chúng vào trong thành ngữ . Điều này chứng tỏ các loài vật này có vị trí quan
trọng trong cuộc sống của con người. Con người đã dùng hình ảnh, hành động
của chúng để xây dựng cấu trúc thành ngữ. Và quan trọng hơn đó là con
người dùng chính những thành ngữ có chứa thành tố chỉ những loài này để
nói về chính con người. Mỗi thành ngữ lại được dùng với những mục đích, ý
nghĩa khác nhau.
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Chƣơng 2
ĐẶC TRƢNG NGỮ NGHĨA CỦA THÀNH TỐ CHỈ LOÀI CHÓ, MÈO,
GÀ, LỢN TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG LÀO
2.1 Khái quát về ngữ nghĩa - văn hóa của từ
Ngôn ngữ là sản phẩm văn hóa của nhân loại cũng giống như tất cả các
sản phẩm văn hóa khác. Trong “Tiến tới xác lập vốn từ vựng văn hóa Việt”,
Nguyễn Văn Chiến đã phát biểu: “Ngôn ngữ nói chính xác là một hiện tượng
văn hóa. Văn hóa có ngoại diên lớn, trong khi đó ngôn ngữ có ngoại diên hẹp
hơn nhưng có nội hàm rộng hơn. Mối quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ là
mối quan hệ bao nhau. Giữa chúng có những chỗ khác nhau, giao nhau và
giống nhau”.Như vậy, ngôn ngữ và văn hóa có mối quan hệ chặt chẽ với
nhau. Ngôn ngữ là phương tiện truyền tải, lưu giữ và phản ánh bộ mặt văn
hóa đặc trưng của dân tộc. Ngược lại, đặc trưng văn hóa của mỗi dân tộc lại
ảnh hưởng đến sự phát triển của các ngôn ngữ dân tộc.
Có thể nói ý nghĩa của từ là kết quả của phản ánh hiện thực nhưng là sự
phản ánh đặc biệt qua ý thức của con người với tư cách là đại diện của một
cộng đồng văn hóa ngôn ngữ nhất định. Như vậy, có thể thấy ngữ nghĩa của
các từ trong các ngôn ngữ có đặc điểm chung nào đó. Song bên cạnh đó, trong
ý nghĩa của từ còn có những yếu tố chỉ của riêng một nền văn hóa nhất định.
Nghĩa là nó mang những thông tin đặc trưng về điều kiện địa lí, tự nhiên, về
lịch sử, kinh tế, nghệ thuật trong đời sống của dân tộc bản ngữ, về cơ cấu xã
hội kinh nghiệm và những đặc điểm khác của dân tộc ấy.
Tìm hiểu ngữ nghĩa văn hóa của từ nói chung, trong công trình
“Trường nghĩa của một thực từ”, Dương Kỳ Đức cho rằng nghĩa của một
thực từ phản ánh sự cảm nhận về đối tượng theo cách riêng của cộng đồng tộc
người, tức là phản ánh một phần văn hóa của cộng đồng đó. Theo ông, nghĩa
của thực từ bao gồm có hai phần: phần nghĩa ngữ hiệu và phần nghĩa văn
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hàm. Phần nghĩa ngữ hiệu là nghĩa của từ với tính cách một tín hiệu ngôn
ngữ, nó thể hiện khái niệm, tức là các đặc trưng chung của đối tượng được
con người nhận thức qua thực tiễn xã hội. Phần nghĩa văn hàm là nghĩa của
từ với tư cách một hàm tố văn hóa, nó chứa đựng động hình văn hóa, tức là
cái cách riêng trong việc tạo ra đối tượng, thao tác với nó và trong việc cảm
nhận nó. Hai phần ngữ hiệu và văn hàm hợp thành một chỉnh thể, đó là
trường nghĩa của thực từ. Dương Kỳ Đức đã phân tích từ chuột để minh họa.
Qua cứ liệu thành ngữ, tục ngữ, qua cách nhìn của người Việt về con vật này
trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, ông cho rằng từ chuột chứa đựng những
nội dung sau:
 Chuột được coi là con vật sợ mèo, hay bị mèo ăn thịt.
 Chuột thường được liên tưởng đến những kẻ xấu, việc xấu, không
quang minh chính đại như (Len lét như chuột ngày, Cháy nhà ra mặt chuột),
lâm vào thế cùng (Chuột chạy cùng sào), là kẻ bất tài nhưng gặp may (Chuột
sa chĩnh gạo).
Cũng như vậy, phân tích nghĩa của một thực từ trong tiếng Lào như
Mả (chó) trên ngữ liệu thành ngữ cũng cho thấy sự phản ánh những cảm nhận
về đối tượng này theo cách riêng của dân tộc Lào, cũng có nghĩa là phản ánh
một phần văn hóa của cộng đồng người Lào. Theo đó, từ “mả” (chó) trong
tiếng Lào chứa đựng những nội dung sau:
o Chó: là con vật trông giữ nhà
o Chó: thường liên tưởng đến những kẻ xấu, hành vi xấu (Mả lop cặt
(Chó cắn trộm) - Hành hung người khác sau lưng- ); những kẻ bất tài nhưng
ảo tưởng bản thân (Mả hâu bay tộng hanh (Chó sủa lá khô) - Người khoe
khoang nhưng sự thật là không biết gì ; Mả hâu khương bin (Chó sủa máy
bay) Người quá ước cao…)
Tóm lại nghĩa của từ (thực từ) trong một ngôn ngữ phản ánh ý thức xã
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hội của cộng đồng người sử dụng ngôn ngữ đó như tiếng mẹ đẻ. Nói cách
khác, nghĩa của từ phản ánh “mối quan hệ giữa thế giới biểu tượng với thế
giới thực tại” (Phan Văn Quế, 1996). Mối quan hệ đó chính là văn hóa và
được biểu hiện thành một kiểu lựa chọn riêng của một cộng đồng tộc người
này so với một cộng đồng tôc người khác. Đứng ở góc độ văn hóa, nghĩa của
mỗi từ là một phiến đoạn văn hóa, thể hiện văn hóa chung của cộng đồng loài
người, văn hóa chung liên tộc người và văn hóa riêng đặc thù của một cộng
đồng tộc người.
2.2 Ngữ nghĩa văn hóa của từ ngữ chỉ động vật trong thành ngữ
Động vật với những tên gọi như: lợn, gà, mèo, thỏ, trâu, bò, chó, rắn…
đều là những đơn vị từ ngữ trong hệ thống từ ngữ tiếng Lào và tiếng Việt. Do
vậy, những tên gọi động vật đương nhiên cũng mang nghĩa văn hóa giống như
những tên gọi khác. Con người đã cảm nhận, đánh giá các con vật tốt hay xấu,
hay việc liên tưởng chúng với cái gì qua việc sáng tạo những thành ngữ có
thành tố chỉ động vật. Hay nói cách khác, đây chính là ngữ nghĩa văn hóa của
từ ngữ chỉ động vật trong thành ngữ nói riêng và từ ngữ nói chung.
Ví dụ như: trong cảm nhận của người Việt thì loài khỉ thường được con
người liên tưởng đến những người có bộ mặt hay nhăn nhó, khó tính (Nhăn
như khỉ), làm những việc bẩn thỉu, xấu xa (Tay khỉ nuôi miệng khỉ). Hay loài
rắn thường biểu trưng cho những kẻ gian ác, dã tâm nham hiểm (Khẩu Phật
tâm xà), những kẻ làm việc xấu xa độc ác rồi đổ vấy cho người khác (Rắn đổ
nọc cho lươn), là kẻ ác được đưa về giết hại người ruột thịt, giết hại đồng bào
(Cõng rắn cắn gà nhà)…
Cũng là loài rắn nhưng ở Lào, đây lại là một biểu tượng linh thiêng gắn
liền với văn hoá Phật giáo. Rắn đã trở thành một giá trị biểu tượng đầy ý
nghĩa, mang lại sự bình an cho cuộc sống của con người. Tại các ngôi chùa ở
Lào nói riêng (và các theo kiến trúc Phật giáo Nguyên thủy tại Đông Nam Á
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nói chung) hình tượng rắn thường được trang trí trên các mái chùa, các đầu
đao, bậc thang, lối đi, cửa ra vào để xua đuổi tà ma và bảo vệ đạo Phật. Thế
nhưng, trước khi đạo Phật được truyền bá vào Lào, thì rắn (hay thuồng luồng)
đã xuất hiện trong niềm tin và nhận được sự tôn kính của người Lào như là
vật tổ hay thủy thần. Bởi lẽ, vốn là những cư dân nông nghiệp chịu nhiều ảnh
hưởng từ tự nhiên, gắn liền với những biến cố do sông nước, nên các hiện
tượng tự nhiên chưa thể giải thích thường được người dân gắn cho những
huyền thoại liên quan tới rắn. Ông Hủm-Phăn Lắt-Tạ-Nạ-Vông - Nguyên
Viện trưởng Viện văn hóa Lào giải thích: “Người Lào chọn thuồng luồng
(hay rắn Naga) là vật tổ vì chúng tôi sống gắn bó với sông nước, ven theo các
dòng sông, là nơi đất đai trù phú thuận lợi cho canh tác nên chịu nhiều ảnh
hưởng của thủy thần (Naga). Bên cạnh đó, việc chọn Naga làm vật tổ còn
giúp cho sự đoàn kết thống nhất trong người Lào, bởi có cùng một quan hệ
huyết thống vì đều là con cháu của Naga”. Chính vì lẽ đó mà cho đến ngày
nay, hình ảnh về rắn Naga vẫn được tìm thấy trên một số hiện vật cổ mang
tính tôn giáo cũng như luôn gắn liền với các hoạt động tâm linh, tín ngưỡng
của nhân dân các dân tộc Lào với mục đích cầu cho mưa thuận, gió hòa, để
sản xuất nông nghiệp thuận lợi, mùa màng tốt tươi. Người Lào cũng coi rắn là
con vật mang lại điều may mắn cho con người. Trong niềm tin của người Lào,
nếu đi đâu mà gặp rắn sẽ được may mắn còn nếu gặp hươu nai, hoẵng hoặc gà
rừng sẽ là điềm gở và nên quay về.
Nhiều nhà nghiên cứu thành ngữ cho rằng, nghĩa của thành tố động vật
trong thành ngữ chính là nghĩa biểu trưng của thành ngữ. Chẳng hạn, khi
nghiên cứu loại thành ngữ so sánh kiểu “T như B” (Nhanh như sóc; Chậm
như rùa; Lẩn như chạch), thì các yếu tố B (sóc, rùa, chạch) là không hiển
ngôn, chúng có tính biểu trưng ngữ nghĩa. Các tác giả cho rằng một thành tố
sẽ có tính biểu trưng khi nó có những đặc trưng điển hình và trong mối quan
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hệ với các thành tố khác thì nó làm cho ta liên hệ tới một ý nghĩa mới, khác
với ý nghĩa gốc của nó.
Ví dụ: trong thành ngữ Pa nhay kin pa nọi (ຎາເຫງໞກິຌຎາຌໟຬງ - cá lớn ăn
(nuốt) cá bé) thì “cá lớn”, “cá bé” và hành động “ăn/nuốt” đều có tính biểu
trưng. Pa nhày kin pa nọi trong tiếng Lào và Cá lớn nuốt cá bé trong tiếng
Việt đều có nghĩa: Kẻ có thế lực chèn ép, bóc lột kẻ hèn yếu.
Có thể nói, thế giới động vật gắn bó, gần gũi với con người từ thuở
khai thiên lập địa. Vì vậy, các con vật với tên gọi của nó đã đi vào đời sống
ngôn ngữ một cách tự nhiên và ngày càng trở nên phong phú về mặt nhận
thức và biểu hiện. Mỗi con vật kèm theo tên gọi của nó thường gợi lên trong
ý thức của người bản ngữ một sự liên tưởng nào đó, gắn liền với những đặc
điểm, thuộc tính của con vật. Quá trình liên tưởng thường dẫn đến nghĩa
bóng, nghĩa chuyển thông qua một số phương thức như: ẩn dụ, hoán dụ…Nó
phản ánh cách cảm nhận, cách đánh giá các sự vật, hiện tượng là tốt hay xấu,
liên quan đến việc gán cho chúng những thuộc tính, những đặc điểm của con
vật nào đó. Ví dụ như trong thành ngữ:
ຌ຺ກຽຂ຺າຽຂ຺ໄາດູູ່ຉຸໟຓຽຫຄ຺າຫຄໞວຓຉໞວາຓຸກຓໞຌແຈໟຄຬງຬຌຽຄີຌຬຌໍາກຍໍ່ລືຓຬຌແຓໟ

(Nôốc khảu khậu dù tụm ngảu nguồm tè khoam thục, mèn đạy ngoi khon
ngân, khon khăm co bò lưm khon mạy - Chim cu vào lồng, sống rầu rĩ vì khổ
sở, dù được đậu cành bạc cành vàng cũng không quên cành cây - Thà làm
chim sâu trên cành cây rừng, còn hơn làm oanh vàng trong lồng son) được
dùng để biểu trưng cho chủ thể vốn quen với cuộc sống tự do, phóng khoáng,
không quen bị bó buộc ở một nơi chật hẹp, tù túng.
Theo chúng tôi, do tiếp cận vấn đề nghĩa của từ ngữ chỉ động vật trong
thành ngữ từ quan điểm ngữ nghĩa - văn hóa, coi nghĩa của từ là một phiến
đoạn văn hóa, nên chúng tôi thống nhất với cách nhìn nhận của Phan Văn Quế
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về vấn đề biểu trưng. Theo ông, có một số lớn thành tố chỉ động vật trong các
thành ngữ mang nghĩa biểu trưng, nhưng cũng có những thành ngữ có thành
tố chỉ động vật khác, rất khó hình dung tính biểu trưng của nó. Chẳng hạn,
Trịnh Cẩm Lan cho rằng Chó phải pháo ( trong thành ngữ tiếng Việt Chạy
như chó phải pháo), biểu trưng cho sự sợ hãi. Trong khi đó, ở tiếng Lào,
thành ngữ ໝາຊືກຌໍໍ້າອໟຬຌ (Mả thực năm hon - Chó bị nước nóng) mới biểu
trưng cho sự sợ hãi, cuống quýt. Điều này cho thấy, các thành ngữ này chỉ
phản ánh cách cảm nhận theo kiểu của cộng đồng người Việt hay người Lào
chứ không khắc họa nên một hình tượng điển hình như trong trường hợp các
thành ngữ so sánh kiểu: Chậm như rùa; Nhát như cáy; Ngang như cua (rùa là
điển hình của sự chậm chạp, cáy là điển hình của sự nhút nhát, cua là điển
hình của sự ngang tàng). Điều này có nghĩa là ngoài nghĩa biểu trưng, các
thành tố của thành ngữ nói chung và các thành tố động vật trong thành ngữ
nói riêng còn có một loại nghĩa khác, đó là nghĩa phi biểu trưng.
Chúng tôi cho rằng, dù là nghĩa biểu trưng hay là nghĩa phi biểu trưng
thì cả hai loại nghĩa này đều là kết quả của sự liên tưởng, cảm nhận theo cách
riêng của một cộng đồng người. Nói cách khác, khi các từ ngữ chỉ động vật
trong các thành ngữ gợi lên một cái gì đó có nghĩa là đã hàm ý một cái gì đó
như một đặc trưng văn hóa của một cộng đồng người. Để phản ánh một cách
thỏa đáng tất cả các kiểu loại nghĩa của các từ ngữ chỉ động vật trong thành
ngữ, chúng tôi xin được gọi chung là “nghĩa văn hóa đặc thù tộc người”. Với
cách nhìn như vậy, ta sẽ dễ dàng xử lí hơn đối với cái hàm ý mà một cộng
đồng tộc người muốn gợi tới, muốn gửi gắm qua hình ảnh các loài vật trong
các thành ngữ có thành tố chỉ loài vật.
Nội dung ngữ nghĩa văn hóa đặc thù của mỗi từ ngữ chỉ động vật hết
sức phong phú nên đa số chúng đều có tính đa nghĩa. Để làm rõ vấn đề này
chúng tôi xin lấy dẫn chứng trường hợp về loài gà (cay) trong thành ngữ Lào
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và vịt trong thành ngữ tiếng Việt để chứng minh tính đa nghĩa như sau:
 Gà (thành ngữ Lào)
- Người ít - thiếu kinh nghiệm: ແກໞຬໞຬຌ (cay on - gà tơ) ແກໞຬໞຬຌສຬຌຂັຌ
(cay on son khan - gà tơ dạy gáy)
- Kẻ ngu dốt: ແກໞແຈໟຑຬງ (Cay day phọy - Gà nhận được đá quý)
- Người chỉ có vẻ hào nhoáng đẹp đẽ bề ngoài:ແກໞຄາຓງໟຬຌຂ຺ຌ຺ຌຄາຓງໟຬຌ
ຉໞຄ (Cay ngam nhọn khổn khôn ngam nhọn tanh - Con gà đẹp nhờ bộ lông,
người đẹp nhờ trang điểm);
 Vịt (thành ngữ Việt)
- Người thấp lùn (Thấp như vịt; Thấp như vịt đội nón).
- Người đi lại nặng nề (Lạch bạch như vịt bầu).
- Người chậm hiểu (Như vịt nghe sấm; Nước đổ đầu vịt).
- Kẻ hợm hĩnh (Vịt chê lúa lép không ăn).
- Người luôn vất vả, hay gặp nạn (Chân le chân vịt; Tội gà vạ vịt).
2.3. Ngữ nghĩa văn hóa của từ ngữ chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong thành
ngữ tiếng Lào.
2.3.1. Tính đa nghĩa của từ ngữ chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong thành ngữ
tiếng Lào.
Để làm rõ tính đa nghĩa của từ ngữ chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong
thành ngữ tiếng Lào, chúng tôi tiến hành khảo sát các nguồn ngữ liệu:
Phonesavanh Chanthavong (2005), Từ điển Lào - Việt [12]; Duangxay
Luangphase (2002), Tục ngữ Lào cổ và các quốc gia khác trên thế giới [4];
Mahasela Vilavong ( 2002), Tục ngữ Lào cổ [9].
Qua việc khảo sát ở những nguồn ngữ liệu đó, cho thấy số lượng thành
ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào là rất khác nhau.
Loại trừ những thành ngữ trùng nhau trong các tài liệu, chúng tôi đã thu thập
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được 101 thành ngữ về cả 4 loài (xem bảng 1.1). Tuy nhiên, cũng cần khẳng
định rằng, số lượng các thành ngữ mà chúng tôi thu thập được không phải là
con số chính xác; con số này chủ yếu phục vụ cho mục đích của luận văn này
mà thôi. Từ bảng thống kê này, cũng cho ta thấy thành tố chỉ chó, mèo, gà,
lợn với tính đa nghĩa của từ ngữ chỉ các loài vật này trong thành ngữ tiếng
Lào là khá đa dạng và phong phú. Điều đáng chú ý là trong các ngữ liệu
chúng tôi sử dụng để khảo sát, xuất hiện rất nhiều những biến thể của thành
ngữ. Từ một câu thành ngữ ta có thể tìm thấy rất nhiều những câu thành ngữ
có nghĩa tương tự. Những câu thành ngữ đó chỉ khác nhau một vài từ thậm chí
là chỉ thay đổi một từ hoặc làm mất đi một từ, hoặc cùng một nghĩa nhưng chỉ
khác nhau về thành tố chỉ loài vật trong đó.
Ví dụ:
+ Cùng nghĩa “Đừng tin cẩn nhầm người” được thể hiện bằng nhiều
biến thể thành ngữ như:
- ຐາກແກໞແວໟຌໍາກາຐາກຎາແວໟຌໍາຓວ (Phạc cay vay năm cà phác pa vay cặp

mèo - Gửi gà cho quạ, gửi cá cho mèo);
- ດູ່າຎີ້ຄຎາເກໟຓວ (Nha pinh xin kay mèo - Đừng nướng cá gần mèo);

- ຐາກຎາແວໟກຍ
ັ ຓວ (Phạc pa vay cặp mèo - gửi cá cho mèo).
+ Cùng nghĩa “Những thứ nắm chắc trong tầm tay” được thể hiện bằng
những biến thể thành ngữ:
- ໝູເຌຍວງ (Mủ nay buổi - Heo trong rọ);
- ໝູເຌຽລ຺ໄາ (Mủ nay lậu - Lợn trong chuồng)…

2.3.2. Thiên hướng nghĩa của thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong
thành ngữ Lào.
Qua việc khảo sát các thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn
trong tiếng Lào, chúng tôi nhận thấy đa số thành tốchỉ 4 loài này trong thành
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ngữ tiếng Lào đều thiên về nét nghĩa tiêu cực. Số lượng thành tố chỉ loài chó,
mèo, gà, lợn trong thành ngữ tiếng Lào thiên về nét nghĩa tích cực và trung
hòa là rất ít. Kết quả khảo sát thiên hướng nghĩa của những thành tố này được
chúng tôi thể hiện trong bảng 2.1 sau:
Tên loài

Nghĩa tích cực

Nghĩa tiêu

Nghĩa trung

cực

hòa

Kết luận

Chó

2

33

9

Tiêu cực

Mèo

4

9

5

Tiêu cực

Gà

4

14

7

Tiêu cực

Lợn

1

9

5

Tiêu cực

Bảng 2.1.Thiên hướng nghĩa của thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn
trong thành ngữ tiếng Lào.
Tóm lại, trong phạm vi số lượng mà tài liệu thu thập được và đã qua xử
lí, về phương diện cơ cấu ngữ nghĩa, theo sự đánh giá tốt xấu, các thành tố chỉ
4 loài chó, mèo, gà, lợn trong thành ngữ tiếng Lào thiên về một trong ba mảng
nghĩa: tích cực, tiêu cực và nghĩa trung hòa. Qua bảng số liệu đã thống kê,
chúng tôi nhận thấy mảng tiêu cực chiếm đại đa số ở cả 4 loài, sau đó là ở
mảng trung hòa (không thiên về loại nghĩa nào) và mảng tích cực chiếm số
lượng rất ít.
Trong bảng 2.1, chúng tôi cũng nhận thấy, nếu xét về tổng thể thì số
lượng nét nghĩa tiêu cực ở loài chó lớn hơn rất nhiều số nét nghĩa tiêu cực ở
các loài còn lại (có thể vì số lượng thành ngữ chứa thành tố “chó” là lớn
nhất). Ở loài mèo nét nghĩa tích cực lớn hơn nét nghĩa tích cực ở loài chó. Nét
nghĩa tích cực ở loài lợn là ít nhất trong số 4 loài. Những thành ngữ có thành
tố bao gồm 2 loài (có thể là chó - mèo; chó - lợn; gà - lợn…hoặc một trong 4
loài chó, mèo, gà, lợn với một loài khác) thì chủ yếu là mang nét nghĩa tiêu
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cực, hai nét nghĩa còn lại chiếm một số lượng rất ít.
Theo quan niệm của người Lào (cũng như của người Việt), loài chó
thường xuất hiện với tất cả những gì xấu xa khi dùng để biểu thị tính cách của
con người. Chính vì vậy, thành tố chỉ loài chó trong thành ngữ tiếng Lào xuất
hiện với nét nghĩa tiêu cực chiếm số lớn. Mọi đặc điểm, tính cách, hành động
của con vật này đều được gắn với những tính cách, hành động xấu xa của con
người. Trong thành ngữ tiếng Lào, chó biểu trưng cho loại người hay vật:
- Không có giá trị (ຂີໄໝູຂີໄໝາ - Cứt lợn cứt chó; ໝາຫ຺ວຽຌ຺ົ່າ- chó đầu thối).
Thành ngữ có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là: Chó già, mèo mù; Chó
ăn đá, gà ăn sỏi.
- Tham lam, bần tiện, bẩn thỉu, ngu dốt (ໝາຫວຄກໟາຄ - chó giữ xương;
ກິຌືໝູດ
ູູ່ ືໝາ - ăn như heo, ở như chó). Thành ngữ tiếng Việt tương đương:
Chó già giữ xương; Bẩn như chó; Ngu như chó; Dại như cầy);
- Kẻ tự phụ huênh hoang (ຑະຽຫັຌກັຌຬໟາຄວັຈສາ ໝາຽຫັຌກັຌຬໟາຄຂໟວ - sư tị
nhau về chùa, chó tị nhau về răng; ໝາຂີໝ
ໄ າງ຺ກຫາຄ - chó ỉa chó nhấc đuôi…)
Những thành ngữ với nghĩa này trong tiếng Việt: Chó chạy trước hươu; Chó
chê mèo lắm lông);
- Hung dữ hay cắn càn, gây sự (ໝາລຬຍກັຈ - chó cắn trộm; ືໝາກັຍຓວ như chó với mèo; ໝາຍໟາ - chó điên…). Những thành ngữ có nghĩa tương
đương trong tiếng Việt: Chó dữ cắn càn; Đánh nhau như chó với mèo.
- Kẻ vô ơn (ໝາສຬຄຽ຺ໄາ - Chó hai chủ; ໝາລືຓຽ຺ໄາ - Chó quên chủ).
Tuy nhiên, với sự gắn bó thân thiết lâu đời, chó còn là loài được con
người tôn vinh, quý mến bởi sự thông minh, trung thành với chủ. Mặc dù vậy,
những thành ngữ chứa thành tố chỉ loại chó mang ý nghĩa tích cực lại chỉ gặp
trong thành ngữ Việt (Con chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nghèo),
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còn thành ngữ Lào thì vắng bóng. Chó còn là người bạn gần gũi với con
người, thậm chí nhiều nơi chó còn được thờ cúng tại các đền thờ, miếu đạo.
Theo quan niệm của người Việt, chó là loài có thể đem đến cho cuộc sống của
họ nhiều may mắn, thuận lợi và niềm vui (Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà
thì sang).
Thành tố mèo xuất hiện trong thành ngữ tiếng Lào cũng thiên nhiều về
nét nghĩa tiêu cực. Bởi lẽ, theo quan niệm mèo thường dùng để chỉ loại người
có những phẩm chất, tính cách xấu như:
- Không đáng tin cậy (ຐາກຎາແວໟກຍ
ັ ຓວ - Gửi cá cho mèo; ຓວຂີໄລັກ mèo kẻ trộm)
- Lười biếng không chịu làm ăn (ຓວຌຬຌັຍຫຌູຍໍ່ແຈໟ - Mèo ngủ không
bắt được chuột)
- Lười biếng nhưng gặp may (ຓວຽກ຺ໄາຆີວິຈ - Mèo chín đời)
Trong tiếng Việt, những thành ngữ chứa thành tố chỉ “mèo” phong phú
hơn và ý nghĩa biểu trưng cũng phong phú hơn: chỉ loại người không đứng
đắn (Mèo đáng, chó điếm; Mèo mả gà đồng), người nhát gan (Mèo già lại
thua chuột nhắt; Mèo mẹ bắt chuột con), lười biếng không chịu làm ăn (Làm
như mèo mửa; Mèo cào không xẻ vách vôi) nhưng gặp may (Mèo mù vớ cá
rán) lại hết sức tinh ranh (Mèo già hóa cáo), luôn tượng trưng cho lực lượng
hung ác cần phải tiêu diệt (Giết một con mèo, cứu vạn con chuột).
Trong văn hoá Việt, mèo cũng là loài vật được con người ưu đãi trong
cư xử. Ở Việt Nam, mèo là loài thuộc 12 con Giáp, đại diện cho năm Mão.
Mèo còn là sự hiện thân cho sự thanh cảnh, tao nhã. Đối với nhiều gia đình,
nhất là ở những gia đình có điều kiện mèo còn là loài thú cưng, như một
người bạn gần gũi, được chăm sóc rất đặc biệt.
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Con gà trong thành ngữ Lào cũng mang một số nghĩa biểu trưng khá
phong phú và thú vị (bao gồm cả nghĩa tích cực và tiêu cực):
- Gà biểu trưng cho đồng hồ thời gian. Thành ngữ ແກໞຂືໄຌຽລ຺ໄາ (Cay khưn
lậu - Gà lên chuồng) ý nói lúc đó thời gian mới chập tối, còn sớm (vì gà
thường lên chuồng vào khoảng 6 đến 7 giờ tối); thành ngữ ຉືໃຌກໞຬຌແກໞ(Tưn
kon cay -Thức dậy trước gà) thường được dùng để khen ngợi những người
chăm chỉ, thức khuya dậy sớm (gà thường bắt đầu gáy lác đác từ 3 giờ, gáy rộ
lên từ 4 giờ, tức là giờ “dậy” của gà). Trong tiếng Việt, thành ngữ tương
đương là: Dậy từ gà gáy.
- Thành tố gà trong thành ngữ Lào còn biểu trưng cho năng lực, vận
hội, sự may rủi, quyền lực và giàu sang. Nói về con người kém cỏi, thiếu kinh
nghiệm, thành ngữ Lào có câu ແກໞຬໞຬຌສຬຌຂັຌ (Cay on son khăn - Gà tơ dạy
gáy); Chê bai những người thiếu hiểu biết, dù may mắn có đồ tốt trong tay mà
không biết giá trị, không biết sử dụng cũng hoá thành vô ích, thành ngữ có
câu ແກໞແຈໟຑຬງ (Cay day phọy - Gà nhận được đá quý); Trong văn hoá Lào,
người có quyền lực trong tay là có sức mạnh, muốn làm gì cũng được - ý
nghĩa này được biểu trưng bằng thành ngữ ລູກແກໞເຌກໍາຓື (Luc cay nay căm mư
-Gà con trong nắm tay)
Thành tố lợn xuất hiện trong thành ngữ tiếng Lào cũng chủ yếu thiên về
nét nghĩa tiêu cực. Lợn để chỉ những người ăn ở bẩn thỉu, không gọn gàng trật
tự ກິຌືໝູດ
ູູ່ ືໝາ (Kin khư mủ nhu khư mả - Ăn như lợn, ở như chó); những kẻ
xấu xa không thể dừng việc làm xấu xa ໝູຬ຺ຈກິຌຂີໄໝຍ
ູ ໍ່ແຈໟ (Mủ ột kin khy bọ
đay- Lợn không ăn cứt không được); cậy sức bắt nạt những người yếu thế hơn
mình ຉໟຬຌໝູຽຂ຺ໄາຽລ຺ໄາ (Ton mủ khẩu lâu - Lùa lợn vào chuồng)…
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2.4. Ngữ nghĩa văn hóa của từ ngữ chỉ bộ phận loài chó, mèo, gà, lợn
trong thành ngữ tiếng Lào
Có thể nói, những con vật trở nên có linh hồn là do sự liên tưởng, tưởng
tượng của con người. Bởi lẽ, chúng tồn tại một cách rất khách quan với những
đặc điểm, thuộc tính đa dạng và phong phú. Việc con vật có nghĩa biểu trưng,
biểu tượng này hay khác, phụ thuộc vào sự nhận thức, đánh giá và liên tưởng
của mỗi dân tộc. Con người đã dựa vào những đặc điểm, thuộc tính gắn liền
với những bộ phận qua quá trình giao tiếp, quan sát chúng. Thành ngữ có
chứa từ ngữ chỉ bộ phận động vật nói chung và thành ngữ có chứa từ ngữ chỉ
bộ phận của các loài chó, mèo, gà, lợn nói riêng, chiếm một khối lượng đáng
kể trong thành ngữ chỉ động vật. Trong ngữ liệu thành ngữ Lào được chúng
tôi khảo sát, có rất nhiều thành ngữ có thành tố chỉ bộ phận của bốn loài.
Trong những thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn, có rất
nhiều bộ phận của các loài xuất hiện như: chân, đuôi, hàm, răng, lông, lưng,
thịt, miệng, tai, đùi…Đa số các từ ngữ chỉ bộ phận này đều mang nghĩa biểu
trưng. Con người đã liên tưởng chúng với những ý nghĩa, biểu tượng nhất
định. Các loài chó, mèo, gà, lợn là những con vật rất gần gũi, gắn bó với con
người. Con người xem chúng là những người bạn thân thiết trong cuộc sống
của mình. Tuy nhiên, với những thuộc tính, đặc điểm của mình mà chúng
không mấy được coi trọng trong nhận thức của con người. Con người đã dùng
hình ảnh của chúng để gắn với những hành động, phẩm chất xấu xa, tầm
thường. Điều này, một phần được thể hiện rất rõ qua việc đưa những bộ phận
như: lông, miệng, đuôi, răng…Của chúng vào trong thành ngữ.
Đuôi là bộ phận cuối cùng của cơ thể mỗi loài, nó có vị trí hết sức tầm
thường, nhỏ bé, không đáng kể . Nếu tiếng Việt có các thành ngữ: Chó chạy hở
đuôi; Mèo khen mèo dài đuôi; Tiu nghỉu như mèo cụp đuôi…Thì tiếng Lào lại
có: ໝາຂີໄຍໍ່ຓີເຏງ຺ກຫາຄ (chó ỉa không ai nhấc đuôi); ໝາຫາຄກຸຈ (chó đuôi cụt).
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Lông thể hiện hình thức bề ngoài, không chứa đựng ý nghĩa bên trong
và không được coi trọng. Nếu tiếng Việt có các thành ngữ: Ăn chó cả lông;
Chó chê mèo lắm lông…Thì tiếng Lào lại có: ແກໞຄາຓງໟຬຌຂ຺ຌ ຺ຌຄາຓງໟຬຌຉໞຄ
(gà đẹp nhờ bộ lông, người đẹp nhờ trang điểm).

Miệng (mồm) cũng là bộ phận được nói đến nhiều trong các thành ngữ
về chó, mèo, gà, lợn. Nếu tiếng Việt có: “mồm chó, vó ngựa” thì thành ngữ
Lào có: ຎາກໝາ (miệng chó); ຬໟາຎາກກຽຫັຌລີໄຌແກໞ (mở miệng cũng thấy lưỡi gà);
Qua đây chúng tôi thấy, các loài chó, mèo, gà, lợn trong nhận thức,
đánh giá, cảm nhận của người Lào cũng như người Việt không chỉ mang ý
nghĩa biểu trưng cho sự tầm thường, xấu xa qua các hành động, thuộc tính mà
còn qua các bộ phận của cơ thể chúng. Những bộ phận như: đuôi, miệng,
răng, tai, lông…Càng cho ta thấy vị trí thấp bé, ý nghĩa tầm thường của
chúng trong nhận thức của người Lào cũng như người Việt.
2.5. Quan hệ giữa thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn với các thành tố
khác trong thành ngữ động vật.
Trong tiếng Lào, có rất nhiều thành ngữ có thành tố chỉ các loài chó,
mèo, gà, lợn cómối quan hệ với các thành tố động vật khác.
Ví dụ:
- ໜູກັຌສຬຍຶຄໃ ອູ
ໟ ຸຌຓວ (Chuột cắn thóc mới biết ơn mèo);
- ແກໞຽຫັຌຉີຌຄູ ຄູຽຫັຌຌ຺ຓແກໞ (gà thấy chân rắn, rắn thấy vú gà)…
Quan hệ giữa các thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn với các thành tố
động vật khác trong thành ngữ là mối quan hệ hoặc đối lập, hoặc không đối
lập. Việc nghiên cứu mối quan hệ này sẽ giúp ta xác định rõ hơn ý nghĩa biểu
trưng của thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn nói riêng, thành
ngữ chỉ động vật nói chung trong tiếng Lào.
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2.5.1 Quan hệ đối lập
Quan hệ đối lập là mối quan hệ mà các từ ngữ chỉ động vật trong một
thành ngữ có ý nghĩa loại trừ hoặc ngược nhau. Khảo sát thành ngữ có thành
tố chỉ các loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào, chúng thấy có khá nhiều cặp
đối lập giữa một bên là loài trong nhóm đang xem xét (chó, mèo, gà, lợn) với
một hoặc các loài động vật khác; hoặc đối lập ngay trong nhóm. Mối quan hệ
đối lập này được thể hiện qua các kiểu đối lập như sau:
Thứ nhất, mối quan hệ đối lập giữa con mồi và thú săn như cá><mèo;
chuột ><mèo, gà ><quạ. Cụ thể là loài cá và chuột luôn là món ăn ưa thích
của loài mèo.Chính vì vậy mà loài mèo là kẻ thù vô cùng nguy hiểm, độc ác
với hai loài này. Từ cổ chí kim, chuột luôn là miếng mồi ngon dành cho mèo,
con người đã nuôi mèo để bắt chuột. Mèo rất thích bắt chuột, ăn chuột. Trước
khi ăn chuột, mèo còn dùng chuột như một món đồ chơi, làm trò đùa cho đến
lúc chán chê (Tiếng Việt có thành ngữ Vờn như mèo vờn chuột). Bất cứ lúc
nào chuột cũng có thể gặp rủi ro, rơi vào tình cảnh nguy hiểm, đe dọa trực
tiếp đến tính mạng của mình với mèo (ດ້າຌືໜູດ້າຌຓວ - Nhạn khư nu nhạn
mèo - Sợ như chuột sợ mèo). Tuy nhiên, chuột cũng là một loài vật có sự phản
ứng dữ dội, quyết liệt, luôn tìm cách để phản công mèo hoặc tranh thủ lúc
“mèo lười” để làm loạn. (ຓວຍໍ່ດູູ່ໜູຽຉັໄຌ - Mèo bọ nhu nu tện - Mèo vắng,
chuột nhảy lung tung; ໜູກັຌສຬຍຶໃຄອູ
ໟ ຸຌຓວ - Nu cặt huc chưng hu khun mèo Chuột cắn thóc mới biết ơn mèo). Trong thành ngữ tiếng Việt, phản ứng của
chuột đối với mèo phong phú hơn: khi thì đeo nhạc cho mèo, khi thì lén gặm
chân (Chuột gặm chân mèo), lúc thì quyết tâm mài răng để cắn cổ mèo (Sắc
nanh chuột dễ cắn được cổ mèo). Sự quyết tâm chống trả, phản công của
chuột cũng có lúc khiến mèo phải chùn chân, chào thua (Mèo già lại thua gan
chuột nhắt; Mèo mẹ bắt chuột con).
49

Đối với loài cá cũng vậy, chớ bao giờ đem Cá để miệng mèo (thành
ngữ Việt); hay Gửi cá cho mèo (ດູ່າຎີ້ຄຎາເກໟຓວ - Nha pinh xin kay mèo). Tuy
nhiên trái lại với loài chuột, cá là loài không có bất kì một sự phản ứng nào
trước kẻ thù của mình. Cá hoàn toàn bị động trước mọi sự ngỗ ngược, tàn ác
của mèo, mặc mèo đe dọa đến tính mạng của mình.
Mối quan hệ đối lập giữa con mồi và thú săn gà ><quạ cũng được
phản ánh trong thành ngữ Lào với ý nghĩa “đừng tin cẩn nhầm người”:
ຐາກແກໞແວໟຌໍາກາ ຐາກຎາແວໟຌໍາຓວ (Phạc cay vay năm cà phác pa vay cặp mèo gửi gà cho quạ, gửi cá cho mèo).
So sánh đối chiếu giữa các cặp đối lập trên, ta thấy tính cách của hai
tuyến con vật này rất khác nhau. Một bên đại diện cho những kẻ hung ác,
nham hiểm (mèo, quạ). Còn một bên đại diện cho những nạn nhân nhỏ bé,
đáng thương. Đó là những con vật hiền lành, ngu ngơ, không biết hết bản chất
nham hiểm của kẻ thù nên thiếu cảnh giác, không tự bảo vệ được mình
(chuột, gà). Tuy nhiên, Con giun xéo lắm cũng quằn, những con vật này cũng
có lúc phản kháng mạnh mẽ làm cho kẻ thù phải chùn chân, chào thua. Điều
quan trọng đó là, con người đã ngầm biểu trưng những con vật này với xã hội
của chính loài người. Những con vật to lớn, khỏe mạnh, độc ác, nham hiểm
thường tiêu biểu cho những lực lượng có thế lực và quyền hành. Còn những
con vật nhỏ bé, yếu ớt đại diện cho tầng lớp nghèo hèn, thấp bé, sức yếu thế
cô, không đủ sức chống chọi với những thế lực tàn ác trong xã hội.
Thứ hai, đó là sự đối lập do lòng ghen ghét, đố kị nhau. Mối quan hệ
đối lập này thể hiện rất rõ ở hai cặp chó và mèo.Hai loài vật này không bao
giờ đoàn kết được với nhau. Tiếng Việt có các câu: Đánh nhau như chó với
mèo, Ăn ở như chó với mèo, Chó chê mèo lắm lông…Tiếng Lào có thành ngữ:
ືໝາກັຍຓວ (Khư mả cặp mèo - Như chó với mèo).
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Nói tóm lại, dù đối lập về đặc điểm tính cách, về sự đố kị ghen ghét hay
về con mồi - thú săn thì hai tuyến con vật đối lập này luôn tiêu biểu đại diện
cho hai tầng lớp xã hội: thế lực, quyền hành với thấp hèn, yếu đuối. Con
người đã mượn hình ảnh của những loài vật với những thuộc tính vốn có của
chúng để nói về chính xã hội loài người với những bất công, ngang trái nhưng
cũng đầy sự phản kháng đấu tranh.
2.5.2. Quan hệ không đối lập
Quan hệ không đối lập là mối quan hệ không loại trừ nhau, không thủ
tiêu nhau mà còn bổ sung cho nhau và cùng có giá trị ngang nhau.
Ví dụ:
- Chó có sừng rùa có râu (ໝາຓີຽຂ຺າຽຉ຺າົ່ ຓີໜວຈ - Mả my khẩu tâu mi
nuất);
- Ăn như lợn ở như chó (ກິຌືໝູດ
ູູ່ ືໝາ - Cin khư mủ nhu khư mả);
- Mèo năm chó sáu (ຓວຫໟາໝາຫ຺ກ - Mèo hả mả hôc)…
Qua thống kê, chúng tôi có được các cặp có mối quan hệ không đối lập
giữa các thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn với các thành tố động vật khác và
giữa các thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn với nhau như: lợn - chó, mèo -chó,
rùa - chó, chó - gà, chó - ếch, gà - rắn, gà - vịt, gà - ngựa, lợn - gà, lợn -voi,
lợn - vịt, gà…Những loài vật này có quan hệ bổ sung, thường gần nhau về đặc
điểm, tính chất nào đó. Chúng được thể hiện cụ thể như sau:
Chó và mèo là hai loài vật vừa có mối quan hệ đối lập, lại vừa có mối
quan hệ không đối lập. Tuy không cùng một loài, nhưng chúng có rất nhiều
thuộc tính giống nhau: cùng là những con vật nuôi có ích, gần gũi, gắn bó với
con người, cùng có tính thích gây gổ với nhau, cùng giỏi ăn vụng, thích lang
thang…Trong tiếng Lào, thành ngữ Mèo năm chó sáu (ຓວຫໟາໝາຫ຺ກ - Mèo hả
mả hốc) hay các thành ngữ tiếng Việt như: Mèo đàng chó điếm; Mèo hoang
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lại gặp chó hoang…Cho thấy chó với mèo là một cặp hết sức tương xứng,
chúng luôn xuất hiện cùng nhau, cùng tượng trưng cho những người sống
không đàng hoàng, không nơi chốn ổn định.
Mối quan hệ giữa loài lợn và chó, lợn và gà là mối quan hệ qua lại.
Theo sự quan sát thì lợn và chó giống nhau ở điểm “ăn bẩn, ở bẩn, không kỉ
luật”: ກິຌືໝດ
ູ 
ູູ່ ືໝາ (Cin khư mủ nhu khư mả - Ăn như lợn, ở như chó). Hai
con vật này còn được con người liên tưởng đến điều xấu, những thứ không
quan trọng, không có giá trị: ຂີໄໝູຂີໄໝາ (Khi mủ khi mả - Cứt lợn cứt chó).
Nhìn chung, hai loài vật này có môi trường sống gần gũi với nhau và có mối
quan hệ qua lại, tác động đến nhau.
Nói tóm lại, trong mối quan hệ không đối lập này, các con vật đi với
nhau tạo thành từng cặp song hành để cùng biểu trưng cho một ý nghĩa nhất
định. Con người đã mượn hình ảnh của chúng để biểu trưng cho chính xã hội
loài người với những tầng lớp, giai cấp khác nhau mà ở đó, ngoài những điều
tốt đẹp còn chứa đựng đầy những thứ xấu xa, độc ác, tinh ranh, quỷ
quyệt…Ví dụ: ແຎຫງຼຍໝາ ຓາຫງຼຍຂຼຈ (Đi đạp chó, về đạp ếch - Người
siêng năng, cần cù); ແກໞຽຫັຌຉີຌຄູ ຄູຽຫັຌຌ຺ຓແກໞ (Gà thấy chân rắn, rắn thấy vú gà
- Biết hết mọi bí mật của nhau); ໝູແຎແກໞຓາ, ງືໃຌໝູງືໃຌຓວ (Lợn đi gà
đến; Trao lợn trao mèo - Sự trao đổi); ຽຎັຈຂັຌຎະຆັຌແກໞ (Vịt gáy đua gà - Có
kiến thức kém nhưng khoe giỏi)…
2.6. Thành ngữ so sánh có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn
Từ xưa, người Lào (cũng như người Việt) đã ưa sử dụng lối nói dí dỏm,
hình ảnh ví von trong lời ăn tiếng nói hằng ngày. Điều này được thể hiện qua
hệ thống thành ngữ so sánh hết sức đa dạng và phong phú.
Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy, thành ngữ so sánh có thành tố chỉ
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loài chó, mèo, gà, lợn chiếm một số lượng tuy nhỏ trong tiếng Lào nhưng nó
đã góp phần giúp cho thành ngữ chỉ loài chó, mèo, gà, lợn nói riêng và thành
ngữ động vật nói chung trong tiếng Lào trở nên đa dạng, phong phú và sinh
động hơn rất nhiều.
Theo tác giả Lâm Bá Sĩ, tiếng Việt có 876 đơn vị thành ngữ so sánh,
trong đó thành ngữ so sánh động vật chiếm 46% so với thành ngữ so sánh nói
chung (401/876). Kết quả này phản ánh tầm quan trọng của việc sử dụng
thành ngữ so sánh động vật trong việc thể hiện quan điểm, nhận thức, lời ăn
tiếng nói hằng ngày về thế giới khách quan của người Việt. Con người đã
mượn hình ảnh của các loài vật để so sánh, biểu trưng cho những hành động
của chính họ. Điều này, góp phần làm cho cuộc sống lao động vất vả hằng
ngày trở nên sinh động, đa dạng và dí dỏm hơn.Trong tiếng Lào, chưa có tài
liệu nào thống kê về số lượng thành ngữ so sánh, chúng tôi cũng chưa có điều
kiện khảo sát, vì vậy ngữ liệu cho các thành ngữ so sánh có thành tố chỉ động
vật còn rất khiêm tốn.
Từ ngữ liệu mà chúng tôi đã khảo sát được của đề tài này, các thành
ngữ so sánh có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào chủ yếu là
dạng so sánh : A như B
- ກິຌືໝູດ
ູູ່ ືໝາ (Cin khư mù nhù khư mả - Ăn như lợn, ở như chó)
- ກິຌືຓວຈ຺ຓ (Cin khư mèo đôm - Ăn như mèo hít)

- ດ້າຌືໜູດ້າຌຓວ (Nhạn khư nu nhạn mèo - Sợ như chuột sợ mèo)
- ໜໟາືຈືແກໞຉ຺ໄຓ (Nạ chưt như cay tôm - Xanh mắt như gà luộc)
- ຽ຺ໄາຆູໟແກໞໟ (Châu xu cay che - Đa tình như gà lùn)
Cấu trúc của một câu so sánh thông thường cũng như một thành ngữ so
sánh trong tiếng Lào cũng thường gồm ba phần: phần được so sánh A, phần
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so sánh B và phần quan hệ so sánh hay còn được gọi là từ so sánh.
Từ so sánh trong thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong
tiếng Lào là từ: như (khư).
Thành phần A trong A như B, còn gọi là vế được so sánh, hay là đối
tượng so sánh. Trong các thành ngữ so sánh có thành tố chỉ loài chó, mèo,
gà,lợn tiếng Lào, A thường là động từ, tính từ, cụm động từ hoặc cụm tính từ
(ăn, ở, xanh mắt, đa tình, sợ…). Khi là tính từ, A thường biểu thị tính chất
của vật, sự vật được so sánh dựa trên sự giống nhau về hình thức, kích cỡ,
màu sắc, tính chất,…Khi là động từ, A thường biểu thì các trạng thái hành
động của con người dựa vào các đặc điểm, tính chất, hành động của con vật,
kể cả hành động di chuyển.
Thành phần B được gọi là vế để so sánh hay đối chứng so sánh. B trong
A như B trong thành ngữ Lào thường là danh từ, cụm danh từ, ví dụ: Ăn như
lợn, Ở như chó, Đa tình như gà lùn…;cụm chủ - vị, ví dụ: Sợ như chuột sợ
mèo…
So sánh với cấu trúc so sánh thông thường (trong văn xuôi hoặc trong
lời nói giao tiếp hằng ngày), thành ngữ so sánh động vật ít biến dạng hơn vì
nó mang đặc trưng của một cụm từ cố định, có cấu trúc chặt chẽ. Nếu trong
trường hợp có sự biến dạng cũng chỉ là hình thức lược bỏ những từ không
trọng tâm và không làm ảnh hưởng đến quá trình nhận thức của con người về
ý nghĩa biểu trưng của câu thành ngữ.
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Tiểu kết chƣơng 2
Ngôn ngữ và văn hóa là hai yếu tố có mối quan hệ mật thiết, gắn bó
chặt chẽ với nhau, chi phối và ảnh hưởng đến nhau. Ngôn ngữ là phương tiện
truyền tải, phản ánh, lưu giữ những nét đặc trưng của văn hóa, ngược lại, văn
hóa lại ảnh hưởng đến sự phát triển của ngôn ngữ. Cả ngôn ngữ và văn hóa
đều nằm trong mối quan hệ với tự nhiên. Ba yếu tố này luôn ảnh hưởng, chi
phối lẫn nhau. Có thể nói ngôn ngữ là tấm gương phản chiếu nền văn hóa đặc
trưng của một dân tộc.
Thành ngữ động vật nói chung và thành ngữ có từ ngữ chỉ loài
chó,mèo, gà, lợn nói riêng là một trong những cách phản ánh mỗi quan hệ
giữa ngôn ngữ và văn hóa, giữa văn hóa và tư duy của người Lào. Việc đưa
hình ảnh của các loài này vào trong thành ngữ chính là cách để bộc lộ những
cảm nhận, đánh giá của con người về chính hiện thực của xã hội mà họ đang
sống. Hay nói cách khác, nội dung ngữ nghĩa văn hóa của các loài động vật
này chính là cách cảm nhận, đánh giá các con vật này khi con người liên
tưởng chúng với cái gì, việc gì: “Mỗi con vật (và kèm theo tên gọi của nó)
thường gợi lên trong ý thức của người bản ngữ một sự liên tưởng nào đó gắn
liền với những đặc điểm, thuộc tính của con vật”.
Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy hình ảnh của các loài chó, mèo,
gà,lợn xuất hiện khá nhiều trong thành ngữ động vật tiếng Lào. Sự đa dạng
này góp phần làm cho thành ngữ tiếng Làotrở nên sinh động và phong phú
hơn. Các từ ngữ chỉ các loài chó, mèo, gà,lợn trong thành ngữ tiếng Lào chứa
đựng trong nó rất nhiều nghĩa, tuy nhiên, đa số lại thiên về nét nghĩa tiêu cực,
nét nghĩa tích cực chiếm một số lượng rất nhỏ. Con người đã mượn hình ảnh,
thuộc tính của chúng để biểu trưng cho những việc xấu, người xấu trong cuộc
sống hằng ngày.
Một trong những cơ sở của sự liên tưởng trong quá trình quan sát, giao
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tiếp các loài chó, mèo, gà, lợn chính là việc liên tưởng những bộ phận của
chúng với những ý nghĩa biểu trưng nhất định. Nhiều bộ phận của các loài
này đều được xuất hiện trong thành ngữ có thành tố chỉ các loài vật này. Và
đa số các từ ngữ chỉ bộ phận trong thành ngữ đều mang những nét nghĩa biểu
trưng nhất định mà thiên hướng chủ yếu của những nét nghĩa này đều là
những nét nghĩa tiêu cực, nét nghĩa tích cực chiếm một số lượng rất nhỏ.
Quan hệ giữa các thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn với các thành tố
động vật trong thành ngữ bao gồm hai mối quan hệ: quan hệ đối lập và quan
hệ không đối lập. Mối quan hệ đối lập là mối quan hệ mà các từ ngữ chỉ động
vật trong một thành ngữ có ý nghĩa loại trừ hoặc ngược nhau. Còn mối quan
hệ không đối lập là mối quan hệ không loại trừ nhau, không thủ tiêu nhau và
bổ sung cho nhau.
Thành ngữ so sánh mặc dù chiếm số lượng nhỏ trong thành ngữ có
thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào nhưng việc sử dụng những
thành ngữ so sánh này góp phần làm sinh động, dí dỏm trong cách nói, cách
sử dụng ngôn ngữ của dân tộc.
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Chƣơng 3
ĐẶC TRƢNG TƢ DUY VÀ VĂN HÓA CỦA NGƢỜI LÀO
QUA THÀNH NGỮ CÓ THÀNH TỐ CHỈ LOÀI CHÓ, MÈO, GÀ, LỢN
(SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT)
3.1. Các điều kiện chi phối đến sự xuất hiện của thành ngữ có chứa từ
ngữ chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào.
Khác với rất nhiều nước ở phương Tây, người Lào (cũng như người
Việt) nhìn hình ảnh của loài các loài chó, mèo, gà, lợn không có nhiều điểm
tích cực cho lắm. Khi nói đến những loài này, người ta hay nghĩ đến những
cái gì xấu xa, không được thiện cảm. Tuy nhiên, hình ảnh của những loài vật
này lại được hai dân tộc Lào - Việt đưa rất nhiều vào trong tục ngữ cũng như
trong thành ngữ. Từ lâu, các loài vật chó, mèo, gà, lợn đã được nhìn nhận là
loài vật gần gũi, gắn bó, có lợi ích đáng kể trong cuộc sống của con người.
Ngày nay, với đời sống kinh tế ngày một phát triển, tư duy ngày càng đổi
mới, vai trò của những loài vật này trong gia đình người Lào đã dần được
thay đổi, đặt biệt là ở những gia đình trẻ và giàu có.
Trong số những con vật gần gũi với con người, không ai không nhắc
đến loài chó, mèo, gà, lợn. Hình ảnh của loài chó, mèo, gà, lợn trong thành
ngữ gắn liền với tư duy và nhận thức của người Lào. Con người đã mượn
hình ảnh của hai loài vật này để nói về chính con người. Đó có thể là sự trung
thành, là thói quen tốt, nhưng nhiều nhất vẫn là để nói về những thói hư tật
xấu, ví dụ như:
- Nhuộm mèo bán (ງໟຬຓຓວຂາງ - Nhom mèo khải) để nói lên cái thói
bịp bợm, gian xảo;
- Mèo ngủ không bắt được chuột(ຓວຌຬຌັຍຫຌູຍໍ່ແຈໟ - Mèo nọn chặp nu
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bọ đai) để nói thói lười biếng;
- Vịt gáy đua gà (ຽຎັຈຂັຌຎະຆັຌແກໞ - Pệt khắn pa xăn cay) để nói đến thói
đua đòi, bắt chước một cách lố bịch đáng khinh bỉ…
Vậy những điều kiện nào chi phối đến sự xuất hiện của thành ngữ có
chứa thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào? Để có được điều này
đã có rất nhiều những nhân tố tác động đến như: điều kiện địa lí tự nhiên, điều
kiện môi trường văn hóa, kinh tế xã hội…
3.1.1 Điều kiện văn hóa và tín ngƣỡng
Trước hết, sự xuất hiện của thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo,
gà, lợn trong tiếng Lào được bắt nguồn từ những nét đặc sắc văn hóa và tâm
linh của dân tộc.
Loài chó là loài vật thân thiết gắn bó từ rất lâu đời với người chủ nói
riêng và con người nói chung, những đức tính của loài chó được tôn vinh như
sự trung thành, thông minh, quan tâm đến chủ. Thành ngữ Việt có câu: Con
chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nghèo, vì vậy con chó được tham
gia vào rất nhiều cuộc đi săn thú quan trọng cùng con người. Nó là người bạn
gần gũi của con người, chó canh gác nhà cửa cho con người, thậm chí có nơi
chó còn được thờ cúng tại các đền thờ, miếu đạo. Người Việt có tục đặt chó
đá trước cổng nhà hoặc đền miếu để đuổi ma quỷ. Trong quan niệm của người
Việt, chó là loài vật có thể đem đến cho cuộc sống của con người những điều
may mắn, mang đến thuận lợi và niềm vui (Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà
thì sang). Tuy nhiên chó cũng là loài bị con người khinh rẻ, coi thường.
Người ta hay thóa mạ nhau, châm biếm nhau, bằng những câu chửi, tiếng
lóng có nhắc đến con chó như: Ngu như chó, Đồ chó má, Chó chui gầm chạn,
Chó dại cắn càn…
Trong văn hoá của người Lào, con chó là vật nuôi gần con người nhiều
hơn những con vật khác, con người biết đến thói quen của chó, vì vậy mà
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thành ngữ về chó nhiều hơn con vật khác. Người Lào quan sát hành vi của
chó rồi đặt thành ngữ để răn dạy, nhắc nhở hoặc phê bình nhau như: Chó giữ
xương (ໝາຫວຄກໟາຄ - Mả huạng cang) thể hiện sự phê bình thái độ ích kỉ không
để người khác hưởng lợi từ những gì mình không muốn hoặc không dùng
được nữa. Ngoài ra, thành ngữ Giỡn chó chó liếm miệng (ດຬກໝາໂຽລງຎາກ Nhóc mả mả lia pác) của người Lào cũng có ý nghĩa giống như thành ngữ
Chơi/yêu/đùa nhờn (với) chó, chó liếm mặt trong tiếng Việt, đó là “Quá dễ
dãi, xuề xòa, thân mật với kẻ xấu, người dại nên bị nhờn, bị đùa giỡn thô lỗ”,
và khi nói đến lời nói không hay, không lịch sự của con người thì người Lào
lại dùng thành ngữ Miệng chó (ຎາກໝາ - Pác mả); Khi nói đến người chăm chỉ,
cần cù và siêng năng với hàm ý khen ngợi, người Lào có câu Đi đạp chó về
đạp ếch (ແຎຫງຼຍໝາຓາຫງຼຍຂຼຈ - Pay nhiệp mả mà nhiệp khiệt), còn thấy sự
chênh lệch, không phù hợp của người và sự vật sự việc, người Lào sẽ nói
Nàng tiên với chó chùa (ຌາຄຒ້າກັຍໝາວັຈ - Nang pha cặp mả văt)
Trong quan niệm và suy nghĩ của người Lào, con chó cũng thường
tượng trưng cho những gì xấu xa, những hành vi, đức tính nhỏ nhen, đáng
khinh bỉ. Đối với người hay tự khen bản thân mình, người Lào có thành ngữ
Chó ỉa không ai nhấc đuôi (ໝາຂີຍ
ໄ ໍ່ຓີເຏງ຺ກຫາຄ - Mả khy bọ mi phai yook hang)
còn để phê phán những kẻ vô ơn bội nghĩa, sống hai mặt thì thành ngữ Chó
hai chủ (ໝາສຬຄຽ຺ໄາ - Mả soong châu) là xác đáng nhất.
Mèo là loài vật đã sống gần gũi với loài người ít nhất là 9500 năm. Ở
Việt Nam, mèo là loài thuộc 12 con Giáp, đại diện cho năm Mão. Những
người mê tín thường cho rằng mèo là loài ma quỷ, không mang lại may mắn,
thậm chí là xui xẻo mà dân gian vẫn lưu truyền câu tục ngữ: Mèo đến nhà thì
khó, chó đến nhà thì sang. Dựa theo một bí ẩn trong nhiều nền văn hóa, mèo
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là loài có nhiều mạng sống. Bí ẩn này xuất phát tự sự mềm dẻo và nhanh nhẹn
của loài mèo khi thoát khỏi tình huống nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Tuy
nhiên, mèo còn là loài hiện thân cho sự thanh cảnh, tao nhã. Ngày nay, đối
với nhiều gia đình mèo là loài thú cưng, được chăm sóc rất đặc biệt. Nhưng
mèo cũng là loài rất ương ngạnh, hay ăn vụng, khó bảo…
Ở Lào, cũng giống như loài chó, mèo là một loại vật nuôi từ lâu đời.
Người Lào rất yêu quý và lưu luyến với loài vật này, vì mèo là con vật rất
thông minh, nhanh nhẹn và đáng yêu. Người Lào quan sát hành vi của mèo và
chóvà thấy rằng chúng coi nhau giống như kẻ thù. Vì vậy, có kết luận rằng:
Những người không thân thiết với nhau hoặc khi gần gũi nhau thì luôn bất
đồng thì sẽ “Như chó với mèo” (ືໝາກັຍຓວ - Khư mả cặp mèo). Trong quan
niệm và cách hành xử của người Lào, buộc người khác làm những gì mình
muốn (mà người khác không muốn) thì

khác nào Lừa mèo ăn gừng

(ຫົຬກຓວກິຌຂີຄ - Lóc mèo cin khinh). Thành ngữ Không có chó bắt mèo ăn
cứt trong tiếng Lào giống như thành ngữ Việt, đều cùng dừng để chỉ việc do
hoàn cảnh chẳng đừng nên phải dùng một người vào một việc nào đó không
đúng với sở trường, năng lực của họ. Ngoài ra, để chỉ sự lười biếng thì người
Lào hay nói Mèo ngủ không bắt được chuột (ຓວຌຬຌັຍຫຌູຍໍ່ແຈໟ - Mèo nọn
chặp nu bọ đai) và do bản chất của mèo thường bắt chuột ăn nên người Lào
đã so sánh mèo với người có quyền lực, người tai to mặt lớn như thành ngữ
Mèo vắng mặt chuột nhảy (ຓວຍໍ່ດູູ່ໜູຽຉັໄຌ - Mèo bọ nhu nu tện). Người Lào
còn tin rằng mèo là con vật mang đến sự may mắn, vì vậy khi gặp sự may
mắn, người Lào hay nói Mèo 9 đời (ຓວຽກ຺ໄາຆີວິຈ - Mèo 9 di vit); mèo cũng là
con vật nhanh nhẹn , đôi khi hay trộm đồ ăn của con người nên con người lấy
hình ảnh mèo để ám chỉ người hay trộm đồ của người khác bằng thành ngữ
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Mèo kẻ trộm (ຓວຂີໄລັກ - Mèo khi lắc). Một số những thành ngữ về mèo khác
dưới con mắt nhìn và tư duy của người Lào: Nhuộm mèo bán (ງໟຬຓຓວຂາງ Nhom mèo khải) có nghĩa là lấy mèo trang điểm cho đẹp rồi đi bán cho người
khác, ám chỉ việc để tăng lợi nhuận trong kinh doanh, người ta hay làm mẫu
mã hàng hoá rất đẹp nhưng bên trong chưa chắc đã là sản phẩm có chất
lượng; Lem luốc như mèo (ຓຬຓຓຓືຓວ - Mom mem như mèo) xuất phát từ
thói quen thích ở trong bếp, ngủ ở tro bếp,không thích tắm, không thích nước
của mèo để nói về những người lem luốc, bẩn thỉu và nhớp nhúa.
Người Lào cũng hay quan sát hành vi và thói quen của gà và thấy rằng
gà thường đi ngủ và thức dậy rất sớm. Thành ngữ Gà lên chuồng (ແກໞຂືໄຌຽລ຺ໄາ Cay khưn lậu) và Thức dậy trước gà (ຉືໃຌກໞຬຌແກໞ - Tưn kon cay) là để nói về
thời gian cụ thể trong ngày (sáng và tối), cũng là để ngầm khen ngợi thói quen
dậy sớm của con người. Ngoài ra, thành ngữ Bất ngờ thành gà mắt vỡ
(ຄ຺ຄຽຎັຌແກໞຉາຉກ - Ngông pện cay ta tach) được dùng để diễn tả sự bất ngờ cao
độ của con người đến mức không biết nghĩ gì, không biết làm gì; hoặc để diễn
tả sự run sợ cao độ có thành ngữ Xanh mặt như gà luộc (ໜໟາືຈືແກໞຉ຺ໄຓ - Nạ
chưt như cay tôm) còn Gà con trong nắm tay (ລູກແກໞເຌກໍາຓື - Luc cay nay
căm mư) được dùng để nói về những người có uy quyền lớn thì muốn làm gì
cũng được…
Con gà sẽ xấu hay đẹp là vì bộ lông, người xấu hay đẹp có thể do trang
phục bề ngoài, người Lào quan sát thấy điều này và khái quát lại bằng thành
ngữ Gà đẹp vì lông người đẹp vì trang điểm (ແກໞຄາຓງໟຬຌຂ຺ຌ຺ຌຄາຓງໟຬຌຉໞຄ Cay ngam nhọn khổn khôn ngam nhọn tanh). Người Lào cũng rất tinh ý khi
thấy mặc dù trang phục có thể làm cho chúng ta xinh đẹp hơn nhưng nếu con
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người không thông minh có đồ tốt mà không biết dùng, không biết giá trị thì
rốt cục chẳng có lợi ích gì cả. Thành ngữ Gà nhận được đá quý (ແກໞແຈໟຑຬງ Cay day phọy) thể hiện điều này.
Những thành ngữ về Lợn trong tiếng Lào mặc dù không nhiều nhưng
cũng khái quát được cách nhìn nhận, tư duy và văn hoá của người Lào qua
hình ảnh con vật này. Chẳng hạn, muốn phê bình người sống bừa bộn, bẩn
thỉu sẽ có thành ngữ Ăn như lợn ở như chó (ກິຌືໝູດ
ູູ່ ືໝາ - Cin khư mủ nhu
khư mả); khi gặp việc rất dễ làm hoặc cảm thấy thoái mái dễ chịu khi làm sẽ
có thành ngữ Ngọt lợn (ຫວາຌໝູ - Vạn mủ); khi cảm thấy quá bực, người Lào
có câu thành ngữ Thấy voi bằng heo (ຽຫັຌຆໟາຄຽ຺ົ່າໝູ - Hển xang thậu mủ) ;
Người Lào cũng quan sát sự ăn ở của con lợn để dùng thành ngữ Lợn không
ăn cứt không được (ໝູຬ຺ຈກິຌຂີໄໝຍ
ູ ໍ່ແຈໟ - Mủ ột cin khy bọ đay) để ám chỉ rằng
những người xấu không thể không làm việc xấu; Khi muốn nhắc nhở, can
ngăn người hay cản trở người khác làm việc sẽ có thành ngữ Thấy người ta
khiêng lợn đừng lấy gánh xỏ vào (ຽຫັຌຽຂ຺ໄາຫາຓໝູດູ່າຽຬ຺າາຌແຎສຬຈ - Hển khạu
ham mủ nha âu khạn pay xot).
3.1.2 Điều kiện tự nhiên
Thứ hai, sự xuất hiện của thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà,
lợn được bắt nguồn từ điều kiện địa lí tự nhiên và đặc điểm kinh tế, xã hội của
Lào (và Việt Nam). Lào là nước có nền văn hóa nông nghiệp lúa nước từ lâu
đời và cho đến ngày nay, nông nghiệp lúa nước vẫn là một trong những ngành
chính của đất nước Lào. Văn hóa nông nghiệp lúa nước phát triển gắn liền với
hai đặc trưng, bản sắc điển hình đó là tính chất thực vật và sông nước. Trong
nền kinh tế ấy, hai ngành sản xuất chăn nuôi và trồng trọt giữ vai trò chủ đạo.
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Con người đã chăn nuôi rất nhiều loài vật như trâu, bò, lợn, gà…Để phát triển
nền kinh tế nông nghiệp đặc thù, các loài vật chó, mèo, gà, lợn cũng không là
ngoại lệ. Con người đã thuần hóa chúng từ những loài vật sống hoang thành
những loài vật hữu ích, gần gũi với con người và phục vụ con người. Con
người thường nuôi chúng với mục đích rất thiết thực như canh gác nhà cửa,
bắt chuột, làm thức ăn…Ngoài ra những cuộc tiếp xúc và thuần hóa động vật
của người Lào được diễn ra từ rất sớm. Chính điều đó một phần đã giải thích
được lí do vì sao các loài động vật được đưa vào rất sớm cả trong thành ngữ
và tục ngữ, trong đó tiêu biểu là các loài chó, mèo, gà, lợn với tần số xuất hiện
khá cao trong thành ngữ tiếng Lào.
3.1.3 Điều kiện đặc trƣng tƣ duy của ngƣời Lào
Thứ ba, điều kiện đó còn được bắt nguồn từ chính những đặc điểm tư
duy của người Lào. Như chúng ta đã biết nhận thức của con người là “quá
trình biện chứng từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy
trừu tượng đến thực tiễn”. Do vậy phương thức tư duy của con người luôn
được dựa trên các vật cụ thể và các ý nghĩa cụ thể của từ. Các từ ngữ được
con người sử dụng để mô tả các khái niệm trừu tượng đều là các từ ngữ có
nghĩa cụ thể. Chẳng hạn như để phê phán thói hư tật xấu thì người Lào sử
dụng các thành ngữ như: Nhuộm mèo bán, Con gà đẹp nhờ bộ lông…Để nói
đến cái thói bịp bợm, phô trương cái giả, cái đẹp bề ngoài để đánh lộn che
giấu cái xấu xa ở bên trong; hay Vịt gáy đua gà, Chó sủa lá khô…Để nói đến
sự khoe khoang, giả dối bề ngoài nhưng thực chất là không biết gì; phê phán
thói keo kiệt có thành ngữ Cứt không dành cho chó ăn; hoặc nói về sự gặp
may mắn trong cuộc sống thì người Lào dùng các thành ngữ như: Ngọt lợn,
Gà ăn thóc…Chính sự gần gũi, gắn bó với con người cùng với những thói
quen, hành động của loài chó, mèo, gà, lợn nên con người đã dùng những
hình ảnh, hành động cụ thể của chúng để nói về chính con người. Đây có thể
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là cách nói bóng nói gió, nói mỉa mai châm biếm, tác động trực tiếp vào đối
tượng giao tiếp với những mục đích, ý nghĩa khác nhau.
3.1.4 Điều kiện văn hóa, xã hội
Điều kiện cuối cùng để có sự xuất hiện của các thành ngữ có thành tố
chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào, đó là một số hiện tượng thuộc sinh
hoạt vật chất mang bản sắc văn hóa riêng của người Lào cũng đã được sử
dụng làm nguồn để xuất hiện các thành ngữ nói về cuộc sống. Chẳng hạn như
để biểu trưng cho hình ảnh cuộc sống cô độc, khó khăn, nay đây mai đó
không ổn định, người Lào dùng các thành ngữ như: Chó giữa đường, Chó
chùa…Hay để nói về hoàn cảnh sống luôn có sự vận động, trao đổi, đan cài
các sự vật hiện tượng thì sử dụng thành ngữ: Lợn đi gà đến, Trao lợn trao
mèo…
Nói tóm lại, những điều kiện như điều kiện địa lí tự nhiên, môi trường
sinh sống, bản sắc văn hóa, đặc điểm tư duy của con người Lào đã để lại
nhiều dấu ấn đậm nét trong thành ngữ có từ ngữ chỉ loài vật nói chung và
thành ngữ có từ ngữ chỉ loài chó, mèo, gà, lợn nói riêng. Những điều kiện này
là những nguồn để người Lào xây dựng những thành ngữ có thành tố chỉ loài
vật, góp phần làm cho thành ngữ tiếng Lào không chỉ đa dạng và phong phú
mà còn hấp dẫn hơn rất nhiều.
3.2 Đặc trƣng về văn hóa tƣ duy của ngƣời Lào qua các thành ngữ có từ
ngữ chỉ loài chó, mèo, gà, lợn
Văn hóa chính là sản phẩm của con người và tự nhiên, nguồn gốc sâu
xa của mọi sự khác biệt về văn hóa chính là do những khác biệt về điều kiện
tự nhiên và xã hội quy định. Văn hóa được thể hiện qua nhiều hình thức,
nhiều phương diện trong số đó ngôn ngữ là phương tiện quan trọng thể hiện
văn hóa. Đặc biệt, bản sắc riêng của mỗi dân tộc luôn luôn được thể hiện qua
tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ chính là nơi bảo tồn những đặc trưng văn hóa và tư
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duy của dân tộc. Điều này, được thể hiện rất rõ qua việc sáng tác các thể loại
văn học dân gian như : ca dao dân ca, tục ngữ và thành ngữ…
Chúng ta có thể thấy, thành ngữ tiếng Lào (cũng như thành ngữ Việt)
chính là những biểu hiện khác nhau của bản sắc văn hóa và tư duy của dân
tộc. Ta có thể tìm thấy những đặc điểm tư duy dân tộc riêng biệt, quan điểm
thẩm mĩ, đạo lí cũng như thái độ đối với cái thiện và cái ác, cái cao cả và cái
thấp hèn của hai dân tộc Lào - Việt qua các thành ngữ. Việc tìm hiểu thành
ngữ tiếng Lào nói chung và thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn
nói riêng sẽ cho ta thấy được những nét đặc trưng về văn hóa cũng như tư duy
của người Lào.
Ở mỗi nền văn hóa khác nhau, hình tượng những con vật được sử dụng
trong ngôn ngữ cũng khác nhau. Việc tìm hiểu thành ngữ có từ ngữ chỉ loài
chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào sẽ góp phần thấy được nét đặc trưng văn
hóa và tư duy của dân tộc Lào trong cuộc sống.
Ở một số nước phương Tây, chó là loài vật được yêu quý và chiều
chuộng vào bậc nhất trong các gia đình. Nhiều người nước ngoài vẫn đùa
rằng, theo thứ tự được yêu quý trong nhà thì đứng đầu là trẻ con, thứ hai là
chó rồi đến bà chủ và cuối cùng mới là ông chủ. Chó có thể được ngủ chung
với người, thậm chí có phòng riêng, có người chuyên chăm sóc và được
hưởng gia tài của chủ theo di chúc. Điều này xuất phát từ quan niệm, họ cho
rằng con chó là loài vật có rất nhiều đặc điểm tốt như: gần gũi, thông minh và
trung thành. Ngược lại, người Lào lại nhìn loài chó không có nhiều điểm tích
cực như người phương Tây. Mặc dù, chó là loài vật nuôi gần gũi nhất trong
nhà, nó gần gũi với con người hơn cả những loài vật khác như: lợn, gà, trâu,
bò…Nhưng dường như nó không được coi là bạn của con người. Loài chó với
đa phần người Lào chỉ có địa vị là một con vật, thậm chí như một đầy tớ
trung thành, phải ngủ ở ngoài hiên, đầu hè để giữ nhà cho chủ.
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Hình ảnh các loài chó, mèo, gà, lợn xuất hiện khá nhiều trong thành
ngữ tiếng Lào với nhiều sáng tạo mới và đa dạng. Nó thường gắn với những
người, vật, việc không tốt, không may mắn hoặc không đáng được tôn trọng
trong xã hội. Khi tiếp xúc hoặc nói đến một người nào đó xấu xa, ngu dốt, đạo
đức kém, vô ơn, không đáng tin cậy thì người Lào nói so sánh, ví người đó
với con chó, lợn, gà hoặc mèo. Ví dụ: Miệng chó, Chó đuôi cụt, Chó hai chủ,
ăn như heo ở như chó,Gửi cá cho mèo, Thả gà…Hay thành ngữ Lợn làm
ruộng, chó ăn cơm chỉ những kẻ kém hèn, ngu dốt, lười lao động mà lại may
mắn được hưởng thành quả lao động từ người khác, hoặc câu Chó sủa bóng,
Đồ xôi chọc tức chó, Nướng cá chọc tức mèo…ý chỉ những người chỉ nhìn
thấy lỗi của người khác mà không thấy lỗi của chính mình, chòng ghẹo, phá
đám người khác trong khi mình không tốt đẹp gì. Nhìn chung, phần lớn các
câu thành ngữ có thành tố chỉ laoì chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào đều để
chỉ những người xấu, những cử chỉ không đẹp.
Tuy nhiên, qua khảo sát chúng tôi cũng nhận thấy bên cạnh những cái
nhìn tiêu cực, loài chó, mèo, gà, lợn còn được xuất hiện với một số điểm tích
cực. Chẳng hạn, để nói về những người có tinh thần trách nhiệm, thành ngữ
Lào có câu: Mèo ỉa mèo lấp; khen ngợi sự cần cù siêng năng có câu: Đi đạp
chó, về đạp ếch; khuyến khích sự thành công vì đã có nhiều cố gắng thì có
thành ngữ Gà ba tháng vừa thịt, ngựa ba năm vừa cưỡi…Ngày nay, với đời
sống kinh tế ngày một phát triển, tư duy ngày càng đổi mới, vai trò của loài
chó, mèo, gà, lợn trong quan niệm của người Lào (cũng như người Việt) đã có
một số thay đổi, được coi trọng hơn, được đối xử tốt hơn, đặc biệt là trong
những gia đình giàu có và gia đình trẻ.

66

Tiểu kết chƣơng 3
Thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào là một
hiện tượng phản ánh mối quan hệ phong phú giữa ngôn ngữ và văn hóa trong
cộng đồng người Lào. Nó thể hiện sự đa dạng, sinh động trong ngôn ngữ hằng
ngày của dân tộc.
Sự xuất hiện của các thành ngữ có từ ngữ chỉ loài chó, mèo, gà lợn
trong tiếng Lào phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện như: địa lí tự nhiên,
kinh tế, xã hội,văn hóa và tư duy…Ở mỗi điều kiện, hình ảnh của hai loài này
lại được nhìn nhận, đánh giá ở những khía cạnh khác nhau. Việc lựa chọn,
phát hiện những thuộc tính của chúng gắn với những ý nghĩa biểu trưng phụ
thuộc vào sự nhận thức, tâm lí, tình cảm của con người.
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KẾT LUẬN
Có thể nói, thành ngữ là một đơn vị ngôn ngữ mang tính chất dân tộc
sâu sắc. Nó thường xuyên có mặt trong lời ăn tiếng nói của mỗi người trong
cuộc sống. Ở bất kì nơi đâu, trong thời gian nào thì thành ngữ cũng có thể
xuất hiện: khi giao tiếp, kể chuyện và kể cả khi viết thư cho nhau…Thành
ngữ được sáng tạo trong quá trình sinh hoạt quần chúng, vì thế, chúng thường
xuất hiện trong môi trường dân dã. Nhìn chung quan niệm về thành ngữ khá
đa dạng và phức tạp, các tác giả khi nghiên cứu đều cố gắng nên lên quan
niệm của mình với những điểm thống nhất như: Tính sẵn có trong thành ngữ
và tính ổn định của tổ hợp từ được gọi là thành ngữ.
Việc tìm hiểu đặc trưng ngữ nghĩa của thành tố chỉ loài chó, mèo, gà,
lợn trong thành ngữ tiếng Lào (có so sánh với tiếng Việt) góp phần khám phá
những điều mới mẻ về cuộc sống, phong tục, tập quán, văn hóa, tư duy của
người Lào và những bài học quý báu được rút ra từ những câu thành ngữ ngắn
gọn, xúc tích, từ đó giúp ta thấy được sự tinh tế, và khả năng sáng tạo tuyệt
vời của con người.
Thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng Lào là một
hiện tượng phản ánh mối quan hệ phong phú giữa ngôn ngữ và văn hóa trong
cộng đồng người Lào. Thành ngữ có thành tố chỉ các loài này chiếm số lượng
không nhỏ trong thành ngữ động vật. Việc nghiên cứu thống kê đầy đủ và
chính xác những thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng
Lào là rất cần thiết. Nó thể hiện sự đa dạng, sinh động trong ngôn ngữ hằng
ngày của dân tộc.
Sự xuất hiện của các thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn
trong tiếng Lào phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện như: địa lí tự nhiên,
kinh tế, xã hội,văn hóa và tư duy…Ở mỗi điều kiện, hình ảnh của các loài này
lại được nhìn nhận, đánh giá ở những khía cạnh khác nhau. Việc lựa chọn,
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phát hiện những thuộc tính của chúng gắn với những ý nghĩa biểu trưng phụ
thuộc vào sự nhận thức, tâm lí, tình cảm của con người.
Tuy không được nhìn nhận với nhiều điểm tích cực trong quan niệm, tư
duy của người Lào, nhưng các loài chó, mèo, gà, lợn lại được xuất hiện với
tần số khá cao trong thành ngữ động vật. Nghiên cứu đề tài này sẽ góp phần
thấy được sự đa dạng và hấp dẫn của thành ngữ động vật nói riêng và thành
ngữ tiếng Lào nói chung. Các từ ngữ chỉ loài chó, mèo, gà, lợn trong thành
ngữ Lào có rất nhiều nghĩa, đa số lại thiên về nghĩa tiêu cực.
Việc tìm hiểu thành ngữ có thành tố chỉ loài chó, mèo, gà, lợn sẽ cho ta
thấy được những nét đặc trưng văn hóa và tư duy của người Lào (trong sự so
sánh với văn hoá người Việt). Con người đã dùng hình ảnh của chúng với
những thuộc tính, đặc điểm để biểu trưng cho chính những hành động, phẩm
chất, tính cách của con người.
Kết quả nghiên cứu của luận văn giúp chúng ta có thêm bài học về ý
thức sử dụng ngôn ngữ, giữ gìn và bảo vệ ngôn ngữ. Sử dụng ngôn ngữ gắn
liền với việc lựa chọn cách tiếp cận gần gũi với bạn đọc nhất. Bên cạnh đó,
kết quả nghiên cứu của luận văn này cũng có thể góp phần hữu ích vào việc
gợi mở cách hiểu đúng thành ngữ tiếng Lào, phục vụ cho việc học tập thành
ngữ nói riêng và tiếng Lào nói chung.
Qua đây ta thấy dù bất kì ở đâu trong tác phẩm văn chương hay trong
giao tiếp hàng ngày thành ngữ cũng rất cần thiết và giữ vai trò quan trọng.
Chính vì vậy, việc tìm hiểu thành ngữ nói chung là cả một quá trình học hỏi
tìm tòi và không ngừng sáng tạo của con người.

69

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TIẾNG LÀO
1.

ຍໍ່ສຄໍາ ວ຺ຄຈາລາ (1987), ວັຌຌະະຈີລາວ,ວຼຄັຌ: ສະຊາຍັຌ຺ໄຌວໟາວິະງາສາຈສັຄ຺ຓ.

2. ຍໍ່ສຄໍາວ຺ຄຈາລາ ລະ ະຌະ
(2008),ວັຌຌະະຈີລາວ,ສະຊາຍັຌ຺ໄຌວໟາວິະງາສາຈສັຄ຺ຓວຼຄັຌ.
3. ຈວຄັຌ

ວັຌຌະຍຸຍຏາ

(1991),

ໍາຏະຫງາຑາສິຈ

ລະໍາຉໞຄຉງ,

ວຼຄັຌ:

ຓິຈຉະຑາຍຆາວໜຸໞຓລາວ-ຆຫວຼຈ.
4. ຈວຄແຆ

ຫົວຄຑະສີ

(2002),

ສຸຑາສິຈຍູອາຌລາວ

ລະ

ຌາໂຎະຽຈເຌລກ,

ອຄຑິຓໜຸໞຓລາວ.
5. ຈວຄັຌ ວັຌຌະຍຸຍຏາ (2009), ສຸຑາສິຈຑືໄຌຽຓືຬຄລາວ, ອຄຑິຓໜຸໞຓລາວ.
6. ຍຍອຼຌຑາສາລາວ (2005), ຑາກວິຆາຑາລາວ-ສືໃສາຌຓວຌຆ຺ຌ, ະຌະຬັກສຬຌສາຈ,

ຓະຫາວິະງາແລຫໞຄຆາຈລາວ.
7. ຫຸຓຑັຌ ລັຈຉະຌະວ຺ຄ (2007), ໍາຍູອາຌ,ວຼຄັຌ: ສະຊາຍັຌ຺ໄຌໟວາວັຈະຌະໍາ.
8. ໍາຏຸງ ຑິສາຌ (2011), ສຶກສາອູຍສັຌະລັກີໃຓີຌິງ຺ຓເຆໟເຌຎືີ້ຓສຸຑາສິຈຍູອາຌຂຬຄ

ຓະຫາສິລາ ວີລະວ຺ຄ. ວິະງາຌິຑ຺ຌຎະລິຌງາຬັກສຬຌສາຈ, ສາຂາຑາສາລາວ, ຓະຫາວິ
ະງາແລຫໞຄຆາຈລາວ.
9. ຓະຫາສິລາ ວີລະວ຺ຄ (2002), ສຸຑາສິຈລາວຍູອາຌ, ວິສະຫະກິຈອຄຑິຓສຶກສາ.
10. ຌວຌ ີລະກຸຌ (2007), ຆຸຓຌຸຓຌາໂະຉິ, ວຼຄັຌ: ອຄຑິຓໜຸໞຓລາວ.
11. ຑູຓີ ວ຺ຄວິິຈ (1967), ແວງາກຬຌລາວ,ວຼຄັຌ:ຑະຌກສຶກສາສູຌກາຄ.
12. ຑຬຌສະຫວັຌ ັຌະວ຺ຄ (2005),ວັຈະຌາຌຸກ຺ຓລາວ-ຫວຼຈຌາຓ,

ອຄຑິຓຌະຬຌອີໃຓິຌ.
13. ຬຄໍາ ຬໞຬຌຓະຌີສຬຌ (1995), ສຸຑາສິຈສຬຌເ ເຌຬິຌິງາຌສຬຌລູກ,ວຼຄັຌ:

70

ອຄຑິຓຫໞຄລັຈ.
14. ຬຄໍາ ຬໞຬຌຓະຌີສຬຌ (2008), ວັຈະຌາຌຸກ຺ຓລາວ, ວຼຄັຌ: ອຄຑິຓຫໞຄລັຈ.
TIẾNG THÁI LAN
15. วู ภิ กิม จี (2007), การศิกษาเปียบเทียบสานวนเวียดนามกับสานวนไทย,
ปรัญญานัพนธี สาขาวิชาพาษาไทย, มหาวิทยาลัยศรืนครินทรวิโรฒ.
TIẾNG VIỆT
16. Phạm Văn Bình (2001), Tục ngữ Việt Nam (song ngữ Việt Anh), Nxb Văn
học Tuổi trẻ, Hà Nội.
17. Đỗ Hữu Châu (1981), Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà
Nội.
18. Đỗ Hữu Châu (1998), Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng.
19. Nguyễn Công Đức (1996), Bình diện cấu trúc hình thái ngữ nghĩa của
thành ngữ tiếng Việt, Luận án PTS, Hà Nội.
20. Dương Kỳ Đức (1996), Trường nghĩa của một thực từ, Kỷ yếu Ngữ học
trẻ.
21. Nguyễn Thiện Giáp (1996), Từ và nhận diện từ tiếng Việt, Nxb Giáo dục.
22. Hoàng Văn Hành (1976), Về bản chất của thành ngữ so sánh trong
tiếngViệt. T/c Ngôn ngữ, số 1.
23.Trịnh Đức Hiền, “Mấy ý kiến xung quanh việc sử dụng thành ngữ
tiếngViệt”.T/c Ngôn ngữ Đông Nam Á, số 1.
24. Nguyễn Thúy Khanh (1996), Đặc điểm trường từ vựng - ngữ nghĩa tên
gọi động vật (trên tư liệu đối chiếu tiếng Việt với tiếng Nga), Luận án PTS,
Hà Nội.
25. Trịnh Cẩm Lan (1995), Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc - ngữ nghĩa và
những giá trị biểu trưng của thành ngữ tiếng Việt (trên cứ liệu thành ngữ có
cấu tạo là tên gọi động vật, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội.
26. Nguyễn Lân, Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam.
27. Hồ Lê (1976), Vấn đề về cấu tạo của tiếng Việt hiện đại, Nxb Khoa học
xã hội, Hà Nội.
71

28. Nguyễn Lực - Lương Văn Đang, Từ điển Thành ngữ tiếng Việt, Nxb Khoa
học xã hội.
29. Nguyễn Văn Mệnh (1972), “Ranh giới giữa tục ngữ và thành ngữ”, T/c
Ngôn ngữ, số 3.
30. Nguyễn Văn Mệnh (1986), Vài suy nghĩ góp phần xác định khái niệm
thành ngữ tiếng Việt, T/c Ngôn ngữ, số 3.
31.Đái Xuân Ninh (1978), Hoạt động của từ tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội,
Hà Nội.
32. Vũ Ngọc Phan (1978), Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, Nxb Khoa học
xã hội.
33. Phan Văn Quế (1995), Các con vật và một số đặc trưng của chúng được
cảm nhận từ góc độ dân gian và khai thác để đưa vào thành ngữ tiếng Việt,
T/c Ngôn ngữ, số 4.
34. Phan Văn Quế (1996), Ngữ nghĩa trong thành ngữ - tục ngữ có thành tố
chỉ động vật trong tiếng Anh (trong sự so sánh và đối chiếu với tiếng Việt),
Luận án PTS, Hà Nội.
35. Trương Đông San (1974), Thành ngữ so sánh tiếng Việt, T/c Ngôn ngữ, số
1.
36.Lâm Bá Sĩ (2002), Đặc điểm hình thái và ngữ nghĩa của thành ngữ sosánh
tiếng Việt (so sánh với thành ngữ so sánh tiếng Anh), Luận văn Thạc sĩ, Tp
Hồ Chí Minh.
37. Nguyễn Văn Tu (1976), “Góp ý về việc phân biệt thành ngữ với tục ngữ”,
T/c Ngôn ngữ , số 1.
38.Nguyễn Văn Tu (1976), Từ và vốn từ tiếng Việt hiện đại, Nxb ĐH &
THCN, Hà Nội.
39.Nguyễn Như Ý, Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ
học - trung tâm KHXH và Nhân văn Quốc gia.

72

PHỤ LỤC
- Thành ngữ Lào (chữ Lào).
STT

Thành ngữ Lào có thành tố chỉ

Phiên âm

loài chó, mèo, gà, lợn trong tiếng
Lào
1

ໝາກາຄຊະໜ຺ຌ

Mả càng thạ nôn

2

ໝາກັຈດູ່າກັຈຉຬຍ

Mả cặt nha cặt top

3

ໝາສຬຄຽ຺ໄາ

Mả soong châu

4

ໝາຂີໄຍໍ່ຓີເຏງ຺ກຫາຄ

Mả khi bọ mi phai nhốc
hang

5

ໝາຽຫ຺ົ່າຍກ
ໍ່ ັຈ

Mả hâu bọ cặt

6

ໝາດຬກແກໞ

Mả nhóc cay

7

ໝາລຬຍກັຈ

Mả lop cặt

8

ໝາຫ຺ວຽຌ຺ົ່າ

Mả hua nâu

9

ໝາຽຫ຺ົ່າເຍຉຬຄຫໟຄ

Mả hâu bay tộng hanh

10

ໝາຫວຄກໟາຄ

Mả huạng cang

11

ໝາຽຫ຺ົ່າຽືໃຬຄຍິຌ

Mả hâu khương bịn

12

ໝາຫວຄກໟາຄ

Mả hẹn ka đuc

13

ໝາວັຈ

Mả vặt

14

ໝາລືຓຽ຺ໄາ

Mả lừm châu

15

ດຬກໝາໂຽລງຎາກ

Nhóc mả mả lia pác

16

ືໝາກັຍຓວ

Khư mả cặp mèo

17

ກິຌືໝູດ
ູູ່ ືໝາ

Cin khư mù nhù khư mả

18

ແຈໟຽຉ຺ົ່າລືຓໝາ

Đại tâu lưm mả

19

ຂີໄໝູຂີໄໝາ

Khi mủ khi mả

20

ໝາຽຈືຬຌຽກ຺ໄາ

Mả đượn 9

21

ຌາຄຒ້າກັຍໝາວັຈ

Nang pha cặp mả văt

22

ຂີໄເໝໞໝາຫຬຓ

Khi may mả hom

23

ໝາຂີໄຽອືຬ
ໄ ຌ

Mả khy hươn

24

ໝາຊືກຌໍໍ້າອໟຬຌ

Mả thực năm hon

25

ຎາກໝາ

Pác mả

26

ໝາຓີຽຂ຺າຽຉ຺ົ່າຓີໜວຈ

Mả mi khẩu tâu mi nuất

27

ໝາແຂໞແກໞຽກີຈ

Mả khay cay cớt

28

ໝາຓີຎຬກ

Mả my pọc khỏ

29

ຉ຺ຈຍໍ່ເຫໟໝາຈ຺ຓ

Tột bọ hay mả đôm

30

ໝາຍໟາ

Mả bạ

31

ໝາຫາຄກຸຈ

Mả hạng cụt

32

ຉີຫ຺ວໝາຈໞາຓໞຽັກ

Ti hua mả đa mẹ chêc

33

ໝາຽຫັຌຽຂ຺ໄາຽຎືຬກ

Mả hẹn khẩu pược

34

ໝາຉ຺ກຌໍໍ້າ

Mả tộc năm

35

ແຎຫງຼຍໝາຓາຫງຼຍຂຼຈ

Pay nhiệp mả mà nhiệp
khiệt

36

ຑະຽຫັຌກັຌຬໟາຄວັຈສາໝາຽຫັຌກັຌຬໟາຄຂໟວ

Phạ hển cặn ang vặt sả mả

hển cặn ang kheo
37

ຂີໄຍໍ່ເຫໟໝາກິຌ

Khi bọ hay mả cin

38

ຍໍ່ຓີຓູຌໝາຍຂ
ໍ່ ີໄ

Bọ mi mùn mả bọ khi

39

ງໞາຄຉາຓຫົັຄຏູໟເຫງໞໝາຍກ
ໍ່ ັຈ

Nhang tàm lắng phu nhay
mả bọ cặt

40

ໝາຂີໄໝາງ຺ກຫາຄ

Mả khi mả nhôc hạng

41

ດູ່າຎີ້ຄຆີໄຌເກໟໝາ

Nha pinh xin kay mả

42

ຊາຄຫງໟາຊ຺ຓຂີໄໝາ

Thạng nhai thôm khy mả

43

ໝາຽຫ຺ົ່າຽຄ຺າຉ຺ວຽຬຄ

Mả hâu ngâu tô ênh

44

ໜຶໄຄຽຂ຺ໄາຎະຆ຺ຈໝາ

Nưng khẩu pa xôt mả

45

ຓວຍໍ່ດູູ່ໜູຽຉັໄຌ

Mèo bọ nhu nu tện

46

ໜູກັຌສຬຍຶຄໃ ອູ
ໟ ຸຌຓວ

Nu cặt huc chưng hu khun
mèo

47

ຐາກຎາແວໟກຍ
ັ ຓວ

Phạc pa vay cặp mèo

48

ດູ່າຎີ້ຄຎາເກໟຓວ

Nha pinh xin kay mèo

49

ຎິຈຎະຉູຉີຓວ

Pịt pạ tu ty mèo

50

ຎີ້ຄຎາຎະຆ຺ຈຓວ

Pinh pà pạ xôt mèo

51

ກິຌືຓວຈ຺ຓ

Kịn khư mèo đôm

52

ຓວຌຬຌັຍຫຌູຍໍ່ແຈໟ

Mèo nọn chặp nu bọ đai

53

ຓວຂີໄລັກ

Mèo khy lắc

54

ຓວຫໟາໝາຫ຺ກ

Mèo hả mả hôc

55

ຓວຽຫັຌຎາດ້າຄ

Mèo hển pa nhang

56

ຓວຂີໄຓວຊ຺ຓ

Mèo khy meo thộm

57

ຓວຽກ຺ໄາຆີວິຈ

Mèo 9 di vit

58

ດ້າຌືໜູດ້າຌຓວ

Nhạn khư nu nhạn mèo

59

ຓຬຓຓຓືຓວ

Mom mem như mèo

60

ຫົຬກຓວກິຌຂີຄ

Lóc mèo ăn khinh

61

ງໟຬຓຓວຂາງ

Nhom mèo khải

62

ເຆໟຓວແຎຂແຒ

Xay mèo pai kho phay

63

ແກໞກິຌຽຂ຺ໄາຽຎືຬກ

Cay cin khẩu pươc

64

ແກໞແຂໞແກໞກະຉາກ

Cay khay cay cục tác

65

ແກໞຽຫັຌຉີຌຄູ ຄູຽຫັຌຌ຺ຓແກໞ

Cay hển tin ngù, ngù hển
nôm cay

66

ແກໞຬໞຬຌ

Cay on

67

ແກໞຄາຓງໟຬຌຂ຺ຌ຺ຌຄາຓງໟຬຌຉໞຄ

Cay ngam nhọn khổn khôn
ngam nhọn tanh

68

ແກໞແຈໟຑຬງ

Cay day phọy

69

ຬໟາຎາກກຽຫັຌລີໄຌແກໞ

A pác ko hển lin cay

70

ລູກແກໞເຌກໍາຓື

Luc cay nay căm mư

71

ຽຎັຈຂັຌຎະຆັຌແກໞ

Pệt khắn pa xăn cay

72

ຎູ່ຬງແກໞ

Poy cay

73

ຎາຈແກໞເຫໟລຄີ ຽຍິໃຄ

Tặt kho cay hay linh bâng

74

ແກໞສາຓຽຈືຬຌຑຂໟາຓໟາສາຓຽຈືຬຌຑຂີໃ

Cay 3 đượn phọ khạ ma 3
py phọ khy

75

ຐາກແກໞແວໟຌໍາກາຐາກຎາແວໟຌໍາຓວ

Phạc cay vay năm cà phác
pa vay cặp mèo

76

ດູ່າຌັຍແກໞກໞຬຌຓັຌຬຬກ

Nhạ nặp cay kon măn óc

77

ຄ຺ຄຽຎັຌແກໞຉາຉກ

Ngông pện cay ta tach

78

ແກໞອຬຄຍໞຬຌ

Cay hong bọn

79

ແກໞຬໞຬຌສຬຌຂັຌ

Cay on son khăn

80

ແກໞຍິຌຉ຺ກຍອ
ໍ່ ຬຈຑືໄຌ

Cay bin tộc bọ hót phưn

81

ໜໟາືຈືແກໞຉ຺ໄຓ

Nạ chưt như cay tôm

82

ຉືໃຌກໞຬຌແກໞ

Tưn kon cay

83

ຽ຺ໄາຆູໟແກໞໟ

Châu xu cay che

84

ຍໍ່ຓີແກໞຽຬ຺າຽຎັຈຂັຌ

Bọ my cay ao pết khăn

85

ແກໞຂືໄຌຽລ຺ໄາ

Cay khưn lậu

86

ຬັຈຉະຎືຂາງໍາລກແກໞສາລະວັຌຂີໄອໟາງ

Ắt Tạ Pư khai khăm léch

ຂາງຆໟາຄລກກະຍຬຄ

cay
Sả La Văn khi hay khai
xang léc ca bòng

87

ໝູແຎແກໞຓາ

Mủ pay cay mà

88

ງືໃຌໝູງືໃຌຓວ

Nhưn mủ nhưn mả

89

ໝູຽອັຈຌາໝາກິຌຽຂ຺ໄາ

Mủ hệt na mả cin khẩu

90

ຽຫັຌຽຂ຺ໄາຫາຓໝູດູ່າຽຬ຺າາຌແຎສຬຈ

Hển khạu ham mủ nha âu
khạn pay xot

91

ໝູເຌຽລ຺ໄາ

Mủ nay lậu

92

ໝູວັຈ

Mủ vặt

93

ກິຌຂາໝູ

Cin khạ mủ

94

ກິຌືໝູດ
ູູ່ ືໝາ

Cin khư mủ nhu khư mả

95

ໝູຬ຺ຈກິຌຂີໄໝຍ
ູ ໍ່ແຈໟ

Mủ ột cin khy bọ đay

96

ຉໟຬຌໝູຽຂ຺ໄາຽລ຺ໄາ

Ton mủ khẩu lâu

97

ຫວາຌໝູ

Vạn mủ

98

ຽຫັຌຆໟາຄຽ຺ົ່າໝູ
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