
NÀM THÀN. NÓI CHUYÈN KHÌ 

Tran Thi Nhàn 

KhoaNN&NVNga, DHNN, BHQGHN 

Hàn khdng mà'y ai trong chùng ta con xa la vdi loài khi. Trong 
thuyé't tién hoà, khi là to tién eùa con ngUdi. Trong càc phòng thi 
nghiem sinh hoà, khi là dd'i tUdng nghièn cùu quan trgng. Trong rap 
xiée, khi là diin vién eù khdi. Trong y hgc, khi là vi thud'c quy. NhUng 
ed le chùng ta mdi biét dén khi phàn nhiéu trong eugc sd'ng bang 
ngày, it ed dip tim hiéu ve hình ành eùa chùng trong càc nén vàn hoà. 
Nhàn dip nàm Giàp Thàn- nàm eùa ebù khi vàng, chùng ta bay xem 
xét con khi trong vàn hoà càc dàn toc. Hi vgng se bd sung phan nào 
vào càu chuyen ve khi vd'n dà rà't phong phù eùa nhiéu dàn toc trén 
thè gidi. 

1. KHI TRONG VAN HOA GAG DAN TOC 

Trong Phàt giào, tiéu thùa, khi xuà't hien nhu mot tiéu tién ddng 
di theo hàu càc vi thàn tién. Trong Phàt giào Dai thùa khi dude càeh 
diéu hoà de trd thành nhùng vi Bào ho Phàt Phàp (Ho phàp), hay con 
ggi là nhùng vi Kim CUdng. 

Trong vàn hoà, tin ngUdng eùa nhiéu dàn toc, khi dUdc tdn sùng 
nhu càc thàn linh. Chùng ta co the tim thà'y diéu do trong su thi An 
Do. Truyén thuyé't ve tUdng khì Hanuman - mot con khi thdng minh 
va ed sue khoè phi thudng, mot anh hùng bàch chié'n, bàeh tbàng, 
thó'ng linh eà mot dgi quàn Idn manh. NgUdi An Do yéu quy khi dén 
mùe nhiéu dia phUdng ra luat cà'm gié't khi. Trén khàp dà't nUde này 
ed tdi hdn 40 trieu con khì sinh sd'ng. 
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Trong càc dén eùa ngUdi Khd-me, nhùng bue tUdng va phù diéu 

cham khàc hình khi ed rà't nhiéu. Thàn khi d day dUde tdn thò cùng 

nhu thàn Bò, than Chim hay thàn Ràn. 

Trong càc hàm mg eùa ngUdi Ai Càp Co dai ngUdi ta khai quat 
dUde eà xàe Udp eùa khi ben canh xàe Udp mèo va xàe Udp eùa con 
ngUdi. Diéu dd chùng td khi cùng dUde nhùng ngUdi Ai Càp ed dai tu 
bang ngàn nàm trUde rà't coi trgng. 

Truyén thuyé't "Chù bé trong qua dào" eùa ngUdi Nhat Bàn, khi 
cùng vdi Chd va Chim Tri dà giùp chù bé Hat Dào dành tbàng bgn 
quy dgc àe, cùu thoàt dàn làng cùng nhùng con vàt hién lành vd tgi. 

O Tbài Lan, bang nàm ngUdi dàn thUdng to ehùe "le boi khi". 
Trong ngày boi, bang ngàn con khi trong càc khu rùng nhiet ddi trén 
càc dào dUde thà sue àn nhùng thùc ngon ma ngUdi ta Uu ài dành cho 
chùng. 

Trén dà't nude Malaixia, loài khi khong lo dUde ngUdi dàn kinh 
can ggi là "orangontan", ed nghìa là "ngUdi rùng". NgUdi dàn trén càc 
dào ò Malaixia cho ràng "Orangontan" là mot gid'ng ngUdi cao Idn, 
vam vd, ed sue manh khùng khié'p. 

Trong vàn hoà tàm linh eùa ngUdi Trung Qude, khi là con vàt 
thiéng. Nd dùng thù 9 trong so' 12 con giàp, tUdng trUng cho sU thdng 
minh, nbanh nhen. Ngd Thùa An- mot tàc già sd'ng vào khoàng eud'i 
thdi Minh eùa Trung Qud'c- dà sàng tàc bd tiéu thuyé't bà't hù "Tày 
Du Ky", trong dò nhàn vàt chinh Tdn Ngd Khdng là mot con khi 
sinh ra tu hdn dà tién dà hà'p thu dUdc tinh boa eùa trdi dà't. Nhd 
bàn linh thdng minh, chinh trUe, lai ed 72 phép thàn thdng bién hoà, 
Tdn Ngd Khdng dà ed cdng Idn dua DUdng Tam Tang sang Tày 
Thièn thinb kinh. 

NgUdi Trung Qud'c quan niem: nhùng dùa tre sinh vào nàm Thàn 
sé thdng minh, lanh Idi, khàc han vdi quan niem eùa mot so' ngUdi 

Vièt Nam. 

'NgUdi ta tuoi Ngg, tuoi Mài, 

Rièng tòi ngàm ngìii thàn phàn tuoi Thàn" 
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Khi trong vàn hoà Viét Nam thè hién sinh ddng qua nhùng càu 
thành ngù, tue ngù, nhà't là trong nhùng càu eùa dong bào dàn toc 
mién nùi va trung du Bae Bò. 

2. KHI TRONG THÀNH NGÙ, TUC NGÙ VIÉT NAM 

Thành ngù, tue ngù ve khi d Viét Nam ed the chia làm 2 loai: 

Loai thù nhà't, góm nhùng càu ndi ve thién nhièn, mdi trUdng 

nhU: 

"Khi ho co gay": 

Chi ndi rùng rù xa la ìt ngUdi lui tdi. "Chim kéu vUdn hdt": tà 
mot khung cànb dàc trUng d mién nùi. Tié'ng chim kéu riu rit trong 
càc vdm cày thi hàn ai cùng dà tùng nghe. NhUng tié'ng vUdn hgt lành 
Idt trong nhùng khu rùng già thi khdng pbài ai cùng dà tùng nghe 
thà'y. VUdn ehi hot vào buoi sdm mai, edn khi boàng hdn budng xuò'ng 
thi chùng cà't tié'ng hù ggi bay. Ai de y ki sé thà'y tié'ng hot eùa vUdn 
khdng buon thàm, thè lUdng nhU tié'ng hù. 

"Chim kéu vUdn hdt" là nhùng àm thanh, hình ành dàc trUng 

eùa chò'n nùi rùng, dà dUdc Bàc Ho dUa vào trong thd: 

"Cdnh rùng Viét Bàc thdt là hay 

Vitgn hot chim kéu suòt ed ngày" 

Cùng con mot sd' càu thành ngù tà cànb thién nhién ed hinh ành 
hg bang nhà khi song so' này khdng tiéu biéu. Da phàn càc càu thành 
ngù tue ngù lién quan tdi khi dUde mang nhùng y nghia ve nhàn sinh 
quan, ve kinh nghiém song, ve càcb dd'i nhàn xù thè'. 

- "Day khi leo cày" là làm mot viee thùa, vò ieh. 

- "Khi lai là khi" àm chi bàn ehà't nhU thè' nào dù ed nguy trang 
bang nhùng hình hai khàc nhau thi dén mot lue, mot tinh cànb nào 
dò nò lai bgc lo y nguyén nhU thè'. 

Ngan ngù. Càu nói xua luu truyén trong dàn gian 
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- "Khinh khi màc dgc già". Dgc là con khi già. Càu này y muò'n 

ndi: che mot thù gì xà'u lai gap phài thù khàc xà'u hdn nhiéu, kiéu 

nhu "Trành vò dUa, gap vd dùa". 

- "Nhàn nhd nhU khi dinh màm tòm". Càu này ehi ve mat eùa 
mot ngUdi nào dd vdi hàm y phé phàn. 

- "Nudi khi giù nhà". 

ThUdng ngUdi ta chi "Nudi chd giù nhà". Ndi "Nudi khi giù nhà" 

là hàm y chi viee làm eùa ai dò ngd'c ngé'eh, khdng ed hiéu qua, làm 

trai khoày. 

- "VUdn lìa cày ed ngày vUdn rù" y ndi: xa mdi trUdng, xa rdi ed 
sd, xa rdi ndi minh nUdng tua thi khd ed thè sd'ng dUde, gid'ng nhU 
"quàn vdi dàn nhU eà vdi nude". 

- Càu "DUdi Udi giù d'ng" truyén lai kinh nghiém di rùng eùa 
ngUdi mién nùi. Khi vào rùng, ngUdi ta là'y hai d'ng bUdng long ngoài 
hai co tay. Gap dUdi Udi thi cu chìa hai tay (dà long d'ng bUdng) ra cho 
nd nàm là'y, no dinh ninh là "tòm" dUdc ngUdi rói. Trong lue dudi Udi 
ngùa mat lén trdi chd trdi tòi thi mau le rùt tay ra khdi d'ng bUdng ma 
ebuón. 

"Dudi Udi giù d'ng" y che nhùng ké tu dàc, bào thù, ngu dd't... 
cbàng làm dUde gì ed Idi cho con ngUdi. 

4. S y TtfdNG DÓNO GIÙA NGÒN NGÙ VIÉT 

VA CÀC NGÒN NGlJf KHÀC 

Cd su tUdng dong that thù vi giùa nhùng càu thành ngù, tue ngù, 

ngan ngù ve khi eùa Viét Nam vdi nhùng càu thành ngù, tue ngù, 

ngan ngù eùa nude ngoài. Le tà't nhién, trong vàn hoà ngdn ngù eùa 

càc nude cbàu Au, khi hàu nhu khdng xuà't hién. Do khì bau lanh già 

eùa nhùng nude này khdng phù hdp cho eugc sd'ng thich leo trèo va 

bài ludm hoa qua eùa khi, khié'n dàn khi khdng phàt trién dUde nhu d 

càc cànb rùng già mién nhiet ddi. 
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Tuy khàc nhau ve hién thue khàch quan (là nguón gd'c eùa ngdn 
tu) nhUng càeh nhin nép nghì ve tu nhién, xà hdi va con ngUdi, ve 
kinh nghiem san xuà't va càeh ùng xù... càc dàn toc tuy khàc nhau eà 
ve khdng gian làn thdi gian, lai gap nhau, lai thó'ng nhà't, lai tUdng 
dong trong ngdn tu, dUde thè hién phàn nào d thành ngù, tue ngù, 
ngan ngù. 

Cbàng han, vói càu "Day khi leo cày", ngUdi Nga ndi: 

"YHHTb myKy njiasarb" - y ndi khdng càn phài day nhùng ngUdi dà 
thdng thao, khòn ngoan. 

"He yHH pbidy njiaeaTb" 

Dùng day eà bdi va ngUdi Anh cùng khuyén chùng ta tUdng tu. 

"Don't teach fishes to swim" 

Hay nhu càu: "Chó che mèo làm long, khi che chd àn ròng àn dai" 
thi trong tié'ng Nga ed: 

"FopiuoK KOTJiy CMeèTCJi - a oda nepHbi" 

Niéu dà't den cuòi dém chào nhg. 

"He cMeHca, ropox, HC jiyHuie 6O6OB" 

Dau co ve dùng cUdi che dau tam. 

Vói càu "Khì lai là khi", ngUdi Phàp nói: "Mèo vàn hoàn mèo", 
edn ngUdi Anh ndi: "Lùa vàn là lùa". 

"An ass will always he an ass" 

Y ndi kè ngu dd't thi mài mài vàn ngu dd't, dai thi dé'n già vàn 
dai. NgUdi Nga cùng cho ràng bàn ehà't là yéu to bà't bién, cài tà't yéu 
ed khi dUde quan niém nhU sd'phan khd ed the trành khdi. 

"Haiiiero rop î H Tonopbi He ccKyr" 

Nghia là: riu ho chà hét ndi kho eùa ta. 

Cày khd xud'ng nude vàn khd. 

Nghèo vàn hoàn nghèo. 
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Song ndi "Khi ho ed gay" ngUdi Anh ggi là: 

" An out-of-the-way place". 

NgUdi Viét than thd "Khinh khi màc dgc già" thi ngUdi Nga sé 

bào: 

"H3 orHJi ̂ a B nojibiMH" 

"Trành lùa rdi giùa dàm chày. Trành vd dUa gap vd dùa". 

Va ngUdi Anh sé ndi: 

"Out of the frying pan in to the fire"- "Nhày ra khdi chào, ngà 

nhào xud'ng than". 

4. KÉTLUÀN 

Tu ngù ve con khi ebù yéu xuà't hien trong vàn hoà eùa càc dàn 

toc Cbàu a. Ngay trong tiém thùc eùa ngUdi dàn càc nUóe này thi 

quan niem ve loài khi cùng rat da dang. 

- Tàn so' xuà't hién tu ngù ve khi trong ea dao Viét Nam là 3 làn, 

trong thành ngù va tue ngù là 10 làn. Nhùng ngdn tu này ed nói dung 

khà phong phù. Cd khi nd chi ddn thuàn mièu tà ve gidi tu nhién, 

nhUng chù yéu nd phàn ành ddi sd'ng tinh thàn eùa con ngUdi ndi 

chung, dUde the hién ò quan niem nhàn sinh, nhùng kinh nghiem qui 

bau, nhùng bài bgc ho ieh... vi du: 

"Bung hi rd àn nhU bào, làm nhU khì (5; 279) hay "Voi dù, khi 
cùng dù, chugt chù nhày quanh (5; 372). 

- Co thè tim dxitìc qua ngón tu sU tUdng dong vdi thành ngù, tue 
ngù ndi ve khi trong tié'ng Viét là vi càc dàn toc trén the giói déu trai 
qua giai doan phàt trién ve càc hình tbài xà hdi thi cdng xà nguyèn 
thuy, ehiém hùu no le, xà boi phong kién (giai doan hình thành va 
phàt trién eùa nén vàn hoà dàn gian), nén dù d dau, thude dàn toc 
nào con ngUdi déu ed tu duy va nhàn thùc gid'ng nhau ve thièn nhién, 
xà bòi va con ngUdi. NhUng do mdi dàn toc ed mot ngdn ngù rièng, 
hoàn cànb dia ly, diéu kién tu nhién, trình do phàt trién xà boi khdng 
hoàn toàn gid'ng nhau, nén vdi cùng mot trình do nhàn thùc, mot 
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budng tu duy, mdi dàn toc ed mot càeh biéu hién khàc nhau. Do do 
gat qua cài vd ngdn ngù, càc dàc thù eùa tùng dàn toc - cài hién thUc 
khàc nhau, ta ed thè tim thà'y sU dong nhà't ve càeh nhin nép nghi ve 
sU nhàn thùc eùa càc dàn toc khàc nhau trong mot càu tue ngù, 
thành ngù. 

Tue ngù, thành ngù là sU khài quàt cao eùa nhàn thùc con ngUdi, 
trong eugc song va boat ddng ai cùng thich su dung nd. Su dung nò de 
nèu vàn de trong day hgc, rat eó hiéu qua (kieh thich tri td md va gay 
hùng thù cho ngUdi hgc). 
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