
 

 

Viết đoạn văn giới thiệu về ca dao Việt Nam 

Bài làm 

Ca dao là thơ ca dân gian Việt Nam được kết hợp giữa lời thơ và âm nhạc, diễn tả đời sống 

nội tâm của con người Việt Nam. Ca dao Việt Nam ra đời từ rất sớm, được truyền miệng 

dưới dạng những câu hát không theo nhịp điệu nhất định. Ca dao bao quát và phản ánh phạm 

vi rất rộng của cuộc sống con người bao gồm cả nghi lễ, phong tục tập quán, đời sống gia 

đình, cộng đồng, những nét đẹp đạo đức lối sống và cả kinh nghiệm sống quý báu. Đối tượng 

của ca dao đa dạng và phổ biến ở tất cả lứa tuổi, nhưng trong mỗi đề tài khác nhau thì nhân 

vật trữ tình lại khác nhau. Ca dao viết về gia đình, nhân vật trữ tình là người mẹ, người vợ... 

Ca dao viết về tình yêu trai gái, nhân vật trữ tình là chàng trai và cô gái... Ca dao có những 

đặc điểm nghệ thuật truyền thống. Thể thơ được sử dụng chủ yếu trong ca dao là thể thơ của 

dân tộc - lục bát và lục bát biến thể. Ca dao thường ngắn gọn, hàm súc, sử dụng linh hoạt các 

biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ và nhiều hình ảnh biểu tượng. Trong ca dao thường xuất hiện 

hình thức lặp lại: lặp kết cấu, lặp từ, cụm từ, hình ảnh, đôi khi lặp cả dòng thơ. Ngôn từ sử 

dụng trong ca dao thường trong sáng, gần gũi với lời ăn tiếng nói của nhân dân, đậm đà màu 

sắc dân tộc và địa phương. Ca dao được chia thành nhiều mảng với nội dung, đối tượng phản 

ánh khác nhau như ca dao yêu thương, tình nghĩa bao gồm tình cảm gia đình cha mẹ, con cái, 

vợ chồng; tình yêu đôi lứa, yêu quê hương, đất nước, ca ngợi vẻ đẹp dân tộc. Hay ca dao than 

thân, ra đời từ vất vả, bất công của cuộc sống. Là lời giãi bày của người nông dân trong xã 

hội cũ và là người phụ nữ với những đè nén, áp bức bất công. Ngoài ra ca dao hài hước, trào 

phúng, châm biếm, thể hiện nét đặc sắc của nghệ thuật trào lộng dân gian Việt Nam. Nó tạo 

ra tiếng cười mua vui, giải trí, phê phán những thói hư tật xấu, những con người đáng cười 

trong xã hội. Ca dao là một phần không thể thiếu trong tâm hồn con người Việt Nam, là giá 

trị văn hóa tình thần phi vật thể được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nó không chỉ cất 

lên giai điệu của tình yêu thương, tình cảm quý báu mà còn là kho tàng kinh nghiệm được 

đúc kết từ thực tế cuộc sống của nhân dân. 

 


