
Lời khuyên của Đăm Par Kvây với Đăm Săn 

Cùng Đọc tài liệu xem các cách trả lời câu hỏi 1 trang 107 thuộc bài soạn bài Đăm Săn đi bắt Nữ 

Thần Mặt Trời (Bài 4: Sức sống của sử thi SGK ngữ văn 10 tập 1 sách Kết nối tri thức). 

Câu hỏi: Lời khuyên của Đăm Par Kvây với Đăm Săn. 

(Câu hỏi 1 trang 107 Ngữ văn 10 tập 1 Kết nối tri thức) 

Trả lời:  

Cách trả lời 1: 

Lời khuyên của Đăm Par Kvây: "Nước thì nhiều đỉa, rừng thì nhiều vắt, người ta chưa hề đem 

nhau đi vào đó bao giờ. Ven rừng đầy xương người. Trong rừng đầy xương bò, xương trâu. Biết 

bao tù trưởng nhà giàu, biết bao dũng tướng anh hùng đã bỏ mạng nơi đây. Rừng Đen đất nhão là 

nơi đã chôn vùi nhiều tù trưởng nhà giàu. Tôi cột diêng bằng thừng, tôi trói diêng bằng dây, tôi 

không cho diêng đi vào đấy đâu. Tôi xin cúng cầu phúc cho diêng một lợn, tôi xin tiễn chân 

diêng một trâu, tôi không cho diêng đi vào rừng thiêng của Nhà Trời đâu. Ở đấy, chông lớn 

nhiều như lông nhím, chông nhỏ nhiều như lông chó, con sóc nhảy vào thân nó cũng khó mà vẹn 

toàn nữa là!" 

Cách trả lời 2: 

Đăm Par Kvây đã khuyên Đăm Săn không nên đi: “Tôi cột diêng bằng thừng, tôi trói diêng bằng 

dây, tôi không cho diêng đi vào đấy đâu. Tôi xin cúng cầu phúc cho diêng một lợn, tôi xin tiễn 

chân diêng một trâu, tôi không cho diêng đi vào rừng thiêng của Nhà Trời đâu. Ở đây, chông lớn 

nhiều như lông nhím, chông nhỏ nhiều như lông chó, con sóc nhảy vào thân nó cũng khó mà vẹn 

toàn nữa là!” 

-/- 

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 1 trang 107 sách Kết nối tri thức ngữ văn 10 tập 1 trong phần 

soạn bài Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời, đừng quên tham khảo trọn bộ Soạn Văn 10 Kết nối 

tri thức! 

- Tổng hợp các tài liệu và bài học soạn văn 10 mới - 
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