
CA DAO & TỤC NGỮ  
về CON TRÂU 

 
Con trâu là loài gia súc đã sống với con người qua mấy ngàn năm. 
Nhất nữa, với người dânViệt Nam, con trâu đã trở thành con vật cộng tác đắc lực đối 
với nhà nông. 
Đã là người dânViệt, có lẽ ai cũng hơn một lần nhìn thấy con trâu. 
Chính vì tính cách than thương và mật thiết đó, con trâu đã trở thành hình ảnh điển 
hình cho con người so sánh, ví von để tạo nên những nhận xét vi tế về tâm lý người 
đời  hay tạo nên những bài hát đạo đức, luân lý thực tiễn. 
 
1/Để nói lên sức mạnh của cô con gái ở tuổi thanh xuân, ta có câu: 
 

"Con gái  mười  bảy bẻ gãy sừng trâu". 
 
2/Để nói lên một nhận xét dựa trên kinh nghiệm qua hang ngàn năm chung sống, 
   qua quan sát thực tế, con người đã rút ra một nhận xét đứng đắn: 
 

"Lạc đường, nắm đuôi chó, 
    Lạc ngõ, nắm đuôi trâu" 
 
Hay 

"Lạc đường theo chó, 
    Lạc ngõ, theo trâu". 
 
3/Một nhận xét khác cũng khá tinh vi dù  chua chát nhưng đó là thực tế không thể 
   chối cãi: 
 

"Trâu ở với  nhau lâu, quen chuồng quen chòi 
   Người ở với nhau lâu inh ỏi đủ điều." 

 
4/ Một nhận xét khác cũng khá thực tiễn nhằm khuyên răn con người phải vô cùng 
    thận trọng khi tính toán hay lo toan làm một việc gì: 
 

"Lộn con toán, bán con trâu." 
 
5/ Trong cuộc sống hang ngày, con người phải vật lộn với thời gian, từng giây từng 
     phút. Nhận xét dưới đây là một thực tế và cũng là lời khuyên con người trong 
     cuộc sống: 



"Trâu chậm, uống nước đục" 
 
    Hay  
 

"Trâu chậm uống nước dơ 
    Trâu ngơ ăn cỏ héo." 
 
6/ Để mô tả tâm lý và hành vi của người gian manh, mình có tội lại đổ vấy tội lên 
    người khác, mình xấu lại tray cho kẻ khác như con trâu tắmbùn, vẫy đuôi tứ phía: 
 

“Trâu lấm vẫy càn.” 
 
7/ Trâu già là trâu không dùng vào việc cày bừa được nữa, chỉ chờ ngày xẻ thịt.  
     Để mô tả tâm lý một số người già, nghĩ mình đã gần kề miệng lỗ, nên đôi khi tỏ ra 
     liều lĩnh, trước cường quyền không hề run sợ: 
 

“Trâu già đâu nệ dao phay!” 
 
8/ Có một số người hay ưa ganh tị. Thấy người khác hơn mình thì hậm hực không ưa, 
    tìm mọi cách nói xấu dèm pha, lắm khi làm hại nhau chỉ vì giành miếng ăn, hơn  
    thua nhau một việc làm. Cái tâm lý đê tiện đó đã được thể hiện qua câu: 
 

“Trâu cột thì ghét trâu ăn 
  Quan võ thì ghét quan văn dài quần.” 

 
9/ Người ta vẫn nghĩ rằng tai trâu nghễnh ngãng, đâu có phân biệt được âm thanh hay 
    hoặc dở, đem đàn gảy tai trâu là một việc làm vô bổ, chẳng đem lại chút kết quả 
    nào, đôi khi còn bị thiên hạ chê cười. Hơn thế nữa, chẳng ai dại dột gì đem công  
    sức to lớn ra làm việc để đánh đổi kết qua chẳng ra gì: 
 

“Đàn đâu mà gảy tai trâu 
  Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi!” 

 
10/ Tâm lý người đời mua cái gì cũng tiếc tiền, tiếc của, cò kè so hơn tính thiệt, 
       nhưng người ta cho không cái gì thì không mời cũng đến, bao nhiêu cũng nhận, 
      nhiều khi còn tranh giành nhau mà nhận không biết trơ trẽn, liêm sỉ là gì: 
 

“Trâu mạnh không ai mặc cả 
    Trâu ngã lắm kẻ cầm dao.” 
 



11/ Sống ở đời phải biết khiêm tốn, phải biết nhún nhường. Mỗi người đều có mặt 
      mạnh, mặt yếu của riêng mình. Không nên tự cao tự đại, cho rằng mặt mạnh của 
      mình hơn mặt mạnh của người khác: 
 

“Anh có sừng trâu bạc,  
  Tôi có giác trâu đen.” 

 
      Quả là cái cảnh kỳ phùng địch thủ, bất phân thắng bại. 
 
12/ Muốn làm việc gì phải biết đặt kế hoạch, phải biết dự trù, tính toán trước sau.  
      Nếu không làm như thế thì chỉ tổ phải lo lắng, chạy vạy một cách bất đắc dĩ và  
       dĩ nhiên sẽ thường lâm vào cái cảnh giở khóc giở cười: 
 

“Thui trâu nửa mùa hết rơm!” 
 
13/ Trâu là con vật quý giá, đắt tiền. Rơm rạ là thứ phế thải. Thế nhưng con trâu 
       sống phải nhờ rơm, vì ngoài cỏ ra, trâu cũng phải ăn rơm để sống. Khi giết   trâu 
       người ta lại cũng dùng rơm để thui trâu. Cũng vậy, có kẻ sang cả dù muốn làm 
       ngơ như không muốn đến sự giúp đỡ của kẻ kém mình nhưng trên thực tế vẫn 
       thường xảy ra điều đó. Vậy nên kẻ sang quý phải khôn ngoan trong cuộc sống, 
       đừng nên khinh thường những kẻ hèn kém chung quanh, vì dù sao cũng phải 
       chấp nhận chân lý: 
 

“Trâu chết chả khỏi rơm.” 
 
14/ Trâu bò là những con vật mạnh. Chúng húc nhau cũng là chuyện thường tình.  
      Thế nhưng, ruồi muỗi là những sinh vật nhỏ bé hay bám vào thân trâu bò lại bị  
      vạ lây. Ở đời, những kẻ quyền thế tranh giành quyền lợi với nahu, chúng chưa 
      bị sứt đầu mẻ trán thì đám dân đen đã phải hứng chịu những tai họa tày đình: 
 

“Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.”  
 
15/ Con người sống ở đời phải biết tự lo liệu cho cuộc sống của mình, đừng nên sống 
      ỷ lại vào người khác. Người khác có thể giúp đỡ cho ta đấy, nhưng sự giúp đỡ 
      cũng chỉ có hạn. Và lại, người ta chỉ có thể giúp ngặt chứ không mấy ai có thể 
      giúp nghèo: 
 

“Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu.” 
 

 



16/ Tự ta phải lo liệu cho ta không có nghĩa là sống cô độc, chỉ biết có mình, mà phải 
      biết đoàn kết, phải biết tương thân tương trợ, kẻ mạnh giúp kẻ yếu, người giầu 
      giúp kẻ nghèo: 
 

“Trâu béo kéo trâu gầy.” 
 
17/ Người ta mong có sự hy sinh cao đẹp hơn, xứng đáng hơn, có ý nghĩa hơn. Họ 
      trách cứ hoặc thương xót cho những kẻ không biết hoặc không thể lựa chọn một 
      sự hy sinh cao đẹp: 
 

“Sông hoắm không chết đi, chết vũng trâu nằm.” 
 
18/ Để trách cứ những người ưa kén cá chọn canh, ưa chê bai nhưng thực tế lại không 
      phân biệt thiệt hơn: 
 

“Nước giữa dòng chê trong, chê đục 
    Vũng trâu nằm hì hục khen ngon.” 
 
19/ Chê trách cách sống “có mới nới cũ, mới chuông cũ vong”: 
 

“Được bạn bỏ bè 
  Được trâu vội vã chê bê khó cày!” 

 
20/ Khi chưa được việc thì hứa hẹn mọi điều để cầu sự giúp đỡ, nhưng khi được việc 
      rồi lại quên ngay những lới hứa: 
 

“Chưa được khấn bà một trâu 
  Được rồi thì có trâu đâu cho bà!” 

 
21/ Để khuyến cáo những con người gian ác, ỷ thế cậy thần phải biết giữ thân, đừng ỷ 
      vào sức mạnh, vào quyền thế nào, sức mạnh nào rồi cũng bị chế ngự: 
 

“Trâu ác thì trâu vạt sừng 
   Bò ác thì bò cong lưng, vẹo sườn.” 
 
22/ Không nên sống theo tinh thần “sống chết mặc bay” chỉ biết chờ chực kẻ khác bị  
      hại để thủ lợi: 

“Trâu chết mặc trâu 
     Bò chết mặc bò 
     Củ tỏi dắt lưng.” 



23/ Trong cuộc sống hàng ngày, có những người thích sống cuộc đời ẩn dật, dù cuộc 
       sống có nghèo nàn nhưng không quỵ lụy ai, dù ai có đem mồi giàu sang phú quý 
       đến cho cũng chẳng màng: 
 

“Con cá rô thia ẩn bóng chân trâu 
    Một trăm quân tử tới câu cũng chẳng màng!” 
 
24/ Để khuyến khích tình tự quê hương, nòi giống ta thường nghe câu ca dao: 
 

“Ta về ta tắm ao ta 
  Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn!” 

 
25/ Tinh thần hướng nội yêu quê cha đất tổ một lần nữa thể hiện qua câu ca dao dưới 
       đây: 
 

“Trâu ta ăn cỏ đồng ta 
  Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm!” 

 

 
Có thể nói, trong những con vật được dân ta nói đến trong tục ngữ ca dao  thì con 
Trâu là con vật được nhắc nhở đến nhiều nhất. Sự nhắc nhở này bắt nguồn từ đời 
sống gắn bó giữa người nông dân qua hai ngàn năm kể từ ngày họ biết dùng sức của 
trâu bò vào nông nghiệp. Sự nhắc nhở này cũng nói lên tình cảm đặc biệt của người 
nông dân đối với con trâu, con vật đã gánh vác cho họ những công việc nặng nhọc 
nhất. Cảm tình đặc biết này đã nói len tấm lòng quý mến của người nông dân Việt 
Nam đối với con trâu và quả thực con trâu này rất xứng đáng để nhận lấy tấm lòng 
quý mến đó. 
 

Tác giả ĐÀO ĐỨC NHUẬN. 

Ca dao là gì? 

Ca dao, là những câu thơ ca dân gian Việt Nam được truyền miệng dưới dạng những 
câu hát không một điệu nhất định. Và thông thường được phổ biến theo thể thơ lục 
bát cho dễ nhớ và dễ thuộc. 

Bài ca dao quen thuộc nói lên sự gắn bó giữa người nông dân và con trâu: 
“Trâu ơi ta bảo trâu này 
  Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta 
  Cấy cầy vốn nghiệp nông gia 



  Ta đây, trâu đấy, ai mà quản công 
  Bao giờ cây lúa còn bông 
  Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn” 

 
 

Đồng dao là gì? 

Đồng dao là thơ ca dân gian truyền miệng của trẻ emViệt Nam. Đồng dao bao gồm 
nhiều loại: các bài hát, câu hát trẻ em, lời hát trong các trò chơi, bài hát ru em... 
Thường gặp nhất là các bài đồng dao gắn liền với các trò chơi trẻ em. 

Con của con trâu và con bò gọi là gì? Ban đầu  nghe có vẻ hơi buồn cười, tuy nhiên 
bạn chưa từng nghĩ đến không có nghĩa là không tồn tại vấn đề. Chúng ta phần lớn đã 
biết rằng: con của con bò là con bê, con của con trâu là con nghé. Ngoài ra, ở một 
số vùng chỉ quen gọi đơn thuần là con bò con và con trâu con 

Chú bé mục đồng: chú bé chăn trâu. 

CON TRÂU CON gọi là CON NGHÉ. 

Bài đồng dao của một chú bé mục đồng. 

Đọc, cho biết ý nghĩa của bài và cho biết ý nghĩa này sẽ giúp nhắc nhở em trong đời 
sống của em. 

Có nghe giọng gọi nghé thiết tha của chú bé mục đồng qua khúc đồng dao sau đây 
mới thấy hết tình thương của con người (nhà nông) đối với con vật. Con nghé ở đây 
không còn là con vật vô tri, vô giác nữa mà là con vật có hiểu biết để có thể nghe và 
hiểu được lời khuyên thiết tha, chân thành của chú bé mục đồng: 

 

Nghé ơi là nghé 

Nghé không theo mẹ 

Nghé dại theo đàn 

Nghé chớ ăn càn 

Người ta đánh nghé! 

“Nghé chớ ăn càn; người ta đánh nghé”! Ôi! Nghe sao mà dễ thương là vậy! Nói như 
nói với một đưa em. Nói như nói với một con người! 


