
PhÀn 6

Vè luân lš , giáo døc

Luân lš và giáo døc cûa nÜ§c ta ngày xÜa chÎu änh-hÜªng
væn-hóa Trung quÓc. NhÃt là tÀng l§p nho sï, quan låi, vua chúa.
Ngày nay, quân chúng ViŒt Nam ti‰p-xúc v§i væn-hóa th‰-gi§i,
nên luân lš, giáo døc Çã thay Ç°i nhiŠu.

Nh»ng bài vè Hu‰ sau Çây là nh»ng bài vè cûa th©i-kÿ xa
xÜa. Nó cho chúng ta thÃy nh»ng nét ÇÆm vŠ Çåo ÇÙc, luân lš,
giáo døc cûa th©i bÃy gi©. Nh»ng l©i ræng day cûa cha mË ngày
xÜa vÅn có nh»ng Çi‹m còn giá-trÎ, nhÜng phÀn l§n Çã quá l‡i
th©i.

39- Vè Công Ön cha mË

1  Công Ön cha mË,
Khó nh†c sinh con.
Nghïa n¥ng tày non,
Ân sâu t¿a b‹.

5  Gay go Çáo Ç‹,
C¿c kh° muôn phÀn.
LÃy gì cân cho ngang công ÇÙc,
NhÜ tr©i nhÜ ÇÃt.

9  Chín ch» cù lao (1),
M¥t nào tä cho xi‰t.
Nghï Çà th¡m thi‰t,
Yêu m‰n l¡m thay.

13   TØ lúc th† thai,
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ñ‰n kÿ sinh ÇÈ.
CÜu mang chín tháng,
MŒt nh†c n¥ng nŠ.

17    M¥t mày û ê,
Thân hình gÀy g† (2),
ChÎu thÜÖng chÎu khó,
ˆn uÓng c» kiêng.  

21    Hôi cÖm tanh cá,
ñ¥t con vào då.
Lòng må (3) Çi tu.
NgÒi ÇÙng n¢m yên,

25    Gi» cho cÄn thÆn.
ñêm ngày cÀu khÄn,
Cung cÃp tinh thÀn.
Thiên hå khi sinh,

29    ThÆt là hi‹m nguy,
XÜÖng ch¡c rung chuy‹n.
MŒt Çã rã r©i,
Ru¶t Çau nhÜ xé,

33    Coi mång nhÜ không.
Con l†t khÕi lòng,
Mø bà móc miŒng (4).
U oa nghe ti‰ng,

37    Xi‰t quá vui mØng.
CÃm cung yêu dÃu,
Quš hÖn vàng ng†c,
Nâng niu ôm b†c,

41    Bú m§m d‡ dành.
BÒng Ãp næm canh (5),
Ru h©i sáu kh¡c (6).  
XÜÖng mòn ru¶t th¡t.

45    Træm Ç¡ng nghìn cay.
UÓn n¡n chân tay,

198



Mem (7) cÖm Çút cháo.
Bên Ü§t mË n¢m, 

49    Bên ráo con læn.
Chæn chít khó khæn.
DÜ«ng nuôi trêu tr§n (8),
TÆp æn tÆp nói.

53    Hay bi‰t thêm gì,
MØng thÀm trong då.
LÅy ÇÜÖng khóc nÛng,
ChiŠu chu¶ng h‰t lòng.

57    Kiêng mÜa c» gió,
Quän bao công khó,
NhiŠu n‡i Ç¡ng cay.
Con cái æn chÖi,

61    Vui lòng cha mË.
L¡m khi chÓc ghÈ,
Møt nh†t tanh hôi,
ñau Óm không chÖi,

65    PhiŠn lòng cha mË.
Chåy thuÓc tìm thÀy,
KhÃn vái kh¡p nÖi.
CÀu con sÙc khÕe.

69    ThÜÖng thân cha mË, 
C¿c kh° vì con.
NhÜ©ng nhÎn mi‰ng æn,
Lo con no Ãm.

73    Vá may rºa t¡m,
Chæm sóc hôm mai.
ñÓt (9) m¶t ÇÓt hai,
Lên ba, lên bÓn.

77    Tinh thÀn hao t°n,
Hao tÓn quän chi.
Hay chåy hay Çi,
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S® sa (10) s® té.0
81    Xót lòng cha mË,

Khi v¡ng m¥t con.
Ra ngÒi t¿a cºa mà trông.
Không ngoan chÖi dªi (11),

85    Dåy d‡ ngæm nghe (12).
TÆp tu tính hånh,
ñôi khi quª Çánh,
Lòng muÓn con nên.

89    B¡t ÇÀu l§n lên,
S® ngu s® dÓt.
Tìm thÀy cho h†c,
Nh¡c nhû khuyên ræn,

93    Lo s¡m lo æn,
S¡m mua hao phí.
Khuyên con nhÃt trí,
ñÎnh hÆu (13) th‰ nào.

97    CÃp kÿ thành trÜªng,
Lo ÇÎnh thÃt gia (14).
÷n mË nghïa cha,
Bi‹n tr©i lai láng.

101    Ki‰p nào trä Ç¥ng (15),
Cái n‡i ÇŠn Ön,
Chúng con h‰t lòng th© kính.

____________________________________________________

(1) chín ch» cù lao : công lao nuôi nÃng, dåy d‡ cûa cha mË; tÙc là cºu
t¿ cù lao : sinh (sinh ÇÈ), cúc (nâng Ç«), phû (v‡ vŠ), xúc (cho bú),
trÜªng (nuôi cho l§n), døc (dåy d‡), cÓ (trông nom), phøc (chæm sóc),
phúc (bäo vŒ, che chª).
(2) gây g† : gÀy gò, Óm y‰u.
(3) må : mË.
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(4) bà mø móc miŒng : lúc trÈ m§i sinh, bà mø dùng väi mÎn rà lau cho
såch vòm miŒng.
(5) canh : th©i gian b¢ng m¶t phÀn næm cûa m¶t Çêm (1/5 Çêm). 
(6) kh¡c : th©i gian b¢ng m¶t phÀn sáu cûa ngày (1/6 ngày).
(7) mem : m§m; nhai cho nhuy‹n thÙc æn rÒi m§i cho con æn.
(8) trêu tr§n : Çùa gi«n, mÖn tr§n.
(9) ÇÓt : th©i gian có s¿ thay Ç°i sinh lš và tâm lš.
(10) sa : ngã nhË.
(11) chÖi dªi : chÖi Çùa.
(12) ngæm nghe : ræn Çe.
(13) ÇÎnh hÆu : ÇÎnh liŒu.
(14) lo ÇÎnh thÃt gia : lo viŒc lÆp gia Çình.
(15 Ç¥ng : ÇÜ®c.
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40- Vè Ch» hi‰u
1  Vua ThuÃn hi‰u Ç¶ng tr©i cao,

Cho voi làm ru¶ng, vua trao ngôi ÇÜ©ng.
Hán Væn nghï mË Çau thÜÖng,
Quan dân trông thÃy thÜ©ng thÜ©ng thuÓc thang.

5  MÅn Tº mË ghÈ dª dang,
Quÿ thÜa mÅu tåi, cha càng xót xa.
Tº L¶ Ç¶i gåo ÇÜ©ng xa,
ñ‰n khi vinh hi‹n mË cha vŠ tr©i.

9  Lão Lai gánh nÜ§c tr®t cÜÖi (1),
Song thân hä då ÇŠu cÜ©i cä hai.
Diêm Tº mình Ç¶i lÓt nai,
Tìm hÜÖu nan giäi ái hoài nghïa thân.

13    ñÒng Vinh lo bán tÃm thân,
TiŠn lÜÖng thi‰u nghiŒt, tiŠn lÜÖng chu¶c vŠ.
Gia Cát thÃy gi¥c kinh ghê.
Cõng mË mà chåy hi‰u bŠ gi¥c tha.

17    Hoàn HÜÖng tu°i m§i lên ba,
Sæn sóc gÓi chi‰u Ç‹ cha êm mình.
Võ HÜÖng bøng quá hi‰u tình,
Tr©i cho cá gáy (2) låi sinh cam tuyŠn (3).

21    ñinh Lan nh§ t§i song huyên (4),
Kh¡c cây làm tÜ®ng, v® nguyŠn kim châm.
Quách C¿ hi‰u Ç¶ng thành tâm,
Chôn con nuôi mË, tr©i Çùm vàng cho.

____________________________________________________

(1) tr®t cÜÖi : tr®t là trÜ®t ngã, cÜÖi là cái sân.  TÜÖng truyŠn Lão Lai
giã v© trÜ®t chân Ç‹ làm vui cha mË.
(2) cá gáy : cá chép.
(3) cam tuyŠn : suÓi nÜ§c ng†t.
(4) song huyên : cha me; song thân; song ÇÜ©ng.
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41- Vè Dåy bäo con gái 
(bài 1)

1  Con Öi, mË bäo con này,
H†c buôn, h†c bán cho tày (1) ngÜ©i ta.
Con ÇØng h†c thói chua ngoa,
H† hàng ghét bÕ, ngÜ©i ta chê cÜ©i.

5  Dù no, dù Çói cho tÜÖi,
Khoan æn, b§t ngû liŒu ÇiŠu lo toan.
Phòng khi Çóng góp viŒc làng,
ñÒng tiŠn bát gåo lo toan cho chÒng.

9  TrÜ§c là Ç¡c nghïa cùng chÒng, 
Sau là làng måc h† không chê cÜ©i.
Con Öi nh§ bÃy nhiêu l©i.

________________________________
 
(1) cho tày : cho b¢ng. 
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42- Vè Dåy bäo con gái 
(bài 2)

N¢m phòng ÇÜÖng lúc thänh thÖi,
Nghï Ç©i mà thÃy s¿ Ç©i mà ghê.
Dåy con ch¡p lÃy l©i quê,

4- Dù ai nghe cÛng ch§ chê ÇØng cÜ©i.
ThÙ nhÃt k‹ s¿ làm ngÜ©i,
Dù no, dù Çói cho tÜÖi m¥t mày.
Ÿ æn phäi gi» tháng ngày,

8- ThÙc khuya dÆy s§m cho tày (1) ngÜ©i ta.
Gái thì gi» viŒc trong nhà,
Hình dung y‹u ÇiŒu, n‰t na dÎu dàng.
Khi æn khi nói ch»ng chàng (2),

12- Khi ngÒi khi ÇÙng dÎu dàng dung nghi.
ñêm n¢m canh t†a phòng vi,
ñÒ æn, ÇÒ ÇÆy, vÆt gì cÛng coi.
Xét qua ÇÆy Ç‰m h£n hoi,

16- VÆt nào ch‡ nÃy phäi coi cho cùng (3).
ñêm n¢m quét chi‰u, giÛ mùng,
TÓi tæm cho tÌnh, ung dung ûy thùy (4).
Rång Çông gà Çã giøc ta,

20- Kêu thÀy, khi‰m t§ cÙ in viŒc thÜ©ng.
Làm ngÜ©i cho bi‰t m†i ÇÜ©ng,
ñàng kim mÛi chÌ là phÜÖng Çàn bà.
Còn nghŠ bánh trái kia là,

24- ñ‰n khi kœ chåp trong nhà càng hay.
Bán buôn, canh cºi kia thay,
NghŠ chi phäi gi» trong tay m¶t nghŠ.
ChÀn ch© khôn viŒc thì quê,

28- L¡m khi cÛng túng, không nghŠ làm æn.
Ÿ cho có l§p có ngæn,
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Gái trai có loåi, chi‰u chæn có loài.
Trông khi Çi ÇÙng bŠ ngoài,

32- Nh»ng nÖi xâu Äu (5) ch§ hŠ vãng lai.
CÛng ÇØng trò chuyŒn ngÒi dai,
CÛng ÇØng ghËo c®t gái trai m¥t l©n.
CÛng ÇØng giÆn d» gây h©n,

36- M¥c ai gây g°, thua hÖn làm gì.
DÀu ai mua bán vÆt chi,
Bán thì liŒu vÓn, mua thì liŒu phiên.
CÛng ÇØng ngoe ngoét làm duyên,

40- Gánh gÒng phäi gi» chính chuyên m¶t bŠ.
ThÃy ngÜ©i bŒnh tÆt ch§ chê,
ThÃy ngÜ©i Çói rách vÆy thì b§t cho.
L¶i nÜ§c lÃy gÆy mà dò,

44- Sông sâu ch§ l¶i, Çò ÇÀy ch§ qua.
G¥p ngÜ©i Çáng bÆc mË cha,
Trình thÜa miŒng då thÆt là m§i khôn.
Ra ÇÜ©ng thÃy quä lå vÆt ngon,

48- Mua vŠ cha mË, g†i con chút tình.
Ch§ Çi tæm tÓi m¶t mình,
Dù ngay chi mÃy cÛng thành ÇÙa gian.
ViŒc chi ch§ có so bàn,

52- Làm ngÜ©i ch§ có æn càn nói hô (6).
ñám Çông cúi m¥t làm ngÖ,
Dù trai ghËo c®t giä kh© Çi ngay.
NhÜng nÖi hát xÜ§ng vui thay,

56- ChÎ em có bäo, ban ngày hãy Çi.
Ÿ cho bi‰t kính bi‰t vì,
Trên thì cha mË, dÜ§i thì anh em.
Cûa mình mình phäi coi xem,

60- Cûa ngÜ©i m¶t chút ch§ thèm ÇØng tham.
ThÆt thà gi» m¿c làm æn,
ThÜ§c Ço ch§ khí tham lam cûa ngÜ©i.
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ñi buôn ai cÛng muÓn l©i,
64- RÈ mua  m¡c bán, ngÜ©i Ç©i cûa chung.

Ti‰t kiŒm dÜ cûa Ç‹ danh,
ñØng nhÜ xa xÌ Thåch  Sùng ngày xÜa.
LÜ©ng cân, tráo ÇÃu ai Üa,

68- Nh»ng ngÜ©i xäo quyŒt, dÍ thØa mÃy træm.
V¥n cân Ç‹ móc bao læm,
Xê Çi xích låi mÃy næm cho giàu.
Tu nhÖn (7) tích ÇÙc làm ÇÀu,

72- Nh»ng ngÜ©i båc ác m¥c dÀu kŒ ai.
Tøc truyŠn trÜ§c m¡t ch£ng sai,
Nh»ng tay tr¶m cÜ§p låc loài quên thân.
May thuê æn b§t áo quÀn,

76- CÛng hoàn rách rÜ§i mÃy thân cho lành.
Hãy còn tu°i trÈ ÇÀu xanh,
Gi» gìn ÇÙc hånh, tÆp tành n‰t na.
Thi‰u thØa gåt lÆu ngÜ©i ta,

80- Nh»ng ÇiŠu m¡ng mË chÜªi cha xin ÇØng.
ñÜÖng khi hÒng nguyŒt xích th¢ng (8),
Nên chæng Çã có Çåo h¢ng mË cha.
ñØng nhÜ mÜ©i bäy, mÜ©i ba,

84- Tha trai vŠ c¡p cûa nhä Çem cho.
ñêm khuya thanh v¡ng hËn hò,
ñ‰n chØng nhà bi‰t bøng to Çã rÒi.
Âm thÀm chÎu ngÜ®c lo xuôi,

88- U°ng công cha mË, mÃt Ç©i xuân xanh.
KÈ bày thuÓc phá cho lành,
Xem ra Ç‰n n‡i håi mình nhÜ không.
NgÜ©i thì giÃu kín bÎt bùng,

92- ñ‰n khi sinh ÇÈ m§i bÒng Çem ra.
NgÜ©i thì tha thi‰t giä Çò (9),
Bao nhiêu ngày tháng không dò ÇÈ rÖi.
BÃt nhân rÒi Ç° tåi Tr©i,
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96- Dù không tam xá (10) ngÜ©i Ç©i Çã hay.
NgÜ©i thì chÜa kÎp ho he,
ñình trung n°i mõ b¡t ngay ra làng.
HÕa dâm b‡ng Çã tiêu tan,

100-  KÎp lo chåy våy xóm làng m§i tha.
Mang gông nhÜ thûa Çeo hoa,
TrÖ trÖ m¥t r‡, xÃu bà xÃu con.
ñØng khoe má phÃn mày son,

104-  Ngàn vàng Çem chu¶c vÅn còn ti‰ng dÖ (11).
Dù mà træm Ç®i ngàn ch©,
MË cha có gä ÇÙa kh© cÛng Üng.
ñØng nhÜ nh»ng ÇÙa làm chØng,

108-  Già lØa l« lÙa, lÃy th¢ng læng nhæng.
ñØng nhÜ nh»ng ÇÙa læng nhæng,
Chê chÒng làm bi‰ng ch£ng b¢ng ngÜ©i ta.
ñØng nhÜ nh»ng ÇÙa ngÜ©i ta,

112-  ñøng ai v§ nÃy danh Çà hÜ danh.
ñØng nhÜ nh»ng ÇÙa vô tình,
Chê chÒng rÒi låi trúng mình chºa hoang.
Ch» trinh Çáng giá ngàn vàng,

116-  MÃy ngÜ©i trinh n» bäng vàng còn ghi.

__________________________________

(1) tày: b¢ng.
(2) ch»ng chàng: ch»ng chåc.
(3) coi cho cùng: xem xét cÄn thÆn.
(4) ûy thùy: dïnh Çåc, thùy mÎ.
(5) xâu Äu: xâu xé, Äu Çã; Çánh Çá nhau.
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(6) nói hô: nói thØa; nói nh»ng ÇiŠu không Çúng Ç‹ gán t¶i cho ngÜ©i
khác.
(7) nhÖn: nhân.
(8) hÒng nguyŒt xích th¢ng: th©i gian con gái s¡p sºa lÃy chÒng. 
(9) giä Çò: giä làm nhÜ thÆt; giä v©.
(10) tam xá: ba hång ngÜ©i ÇÜ®c tha t¶i: trÈ dåi, già cä, ngu si ÇÀn Ç¶n.
(11) ti‰ng dÖ: ti‰ng xÃu.

*    *    *
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