
II

 Ông Tr©i trong thi ca ViŒt Nam

Trong phÀn II này, chúng tôi sÜu-tÀm nh»ng câu
thÖ, nh»ng Çoån thÖ, nh»ng bài thÖ vŠ Ông Tr©i trong
cao dao, tøc ng», thÖ Ch» Nôm, thÖ Ch» QuÓc ng» và
cä trong câu hò, ti‰ng hát Ç‹ tìm hi‹u quan-niŒm cûa
quÀn-chúng ViŒt Nam vŠ Ông Tr©i. 

PhÀn III, chúng tôi so sánh quan-niŒm cûa dân-t¶c
ViŒt Nam vŠ Ông Tr©i v§i š niŒm vŠ Chúa Tr©i cûa các
tôn giáo phÜÖng Tây.

 

A.- Tøc ng», Ca dao

a.  Tr©i sanh :

1)  Thiên sanh nhÖn, hà nhÖn vô l¶c,
ñÎa sanh thäo, hà thäo vô cæn ?
Anh chê em duyên n® không b¢ng,
Anh ki‰m nÖi mô Çi n»a cÛng không b¢ng nÖi em.
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2)  Thiên sanh nhÖn, hà nhÖn vô l¶c,
ñÎa sanh thäo, hà thäo vô cæn ?
Bån v§i ta duyên không xÙng, n® không b¢ng.
NÖi mô hÖn, bån ch†n,
NÖi mô b¢ng, bån ch© ta.

3)  Thiên sanh nhÖn, hà nhÖn vô l¶c,
ñÎa sanh thäo, hà thäo vô cæn ?
M¶t mình em ngÒi d¿a lòng thuyŠn,
NgÅm xem cái phÆn, cái duyên có vËn toàn !

4)  Thiên sanh nhÖn, hà nhÖn vô l¶c,
ñÎa sanh thäo, hà thäo vô cæn ?
M¶t mình em ngÒi gi»a lòng thuyŠn, 
                                                 dÜ§i nÜ§c, trên træng,
Bi‰t cùng ai trao duyên gªi phÆn cho b¢ng th‰ gian?

5)  Tr©i sinh bông tr¡ng nhøy huÿnh (1),

Bà mË ÇÈ má, má ÇÈ mình dÍ thÜÖng.
(1) huÿnh : màu vàng.

6) Tr©i sinh hùm ch£ng có vây,
     Hùm mà có cánh, hùm bay lên tr©i.

7) Tr©i sinh ra bi‹n, ra nguÒn,
Có ta, có bån còn buÒn n‡i chi.

8) Tr©i sinh ra Çã làm ngÜ©i,
Hay æn, hay nói, hay cÜ©i, hay chÖi.
Khi æn th©i phäi l¿a mùi,
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Khi nói th©i phäi l¿a l©i ch§ sai.
Cä vui, ch§ có v¶i cÜ©i,
NÖi không lÍ phép, ch§ chÖi làm gì.

9) Tr©i sinh ra ki‰p hay chÖi,
Sao Tr©i låi Ç†a vào nÖi không tiŠn.

10) Tr©i sinh, Tr©i dÜ«ng.

11) Tr©i sinh voi, Tr©i  sinh cÕ.

b.  ThÀn quyŠn :

1)  A-men låy ÇÙc Chúa L©i (2),

Có cho bên Çåo bên Ç©i lÃy nhau ?
(2) l©i : tr©i. Các tÌnh miŠn b¡c và Hà N¶i phát âm ch» tr©i thành ch»
gi©i hay l©i. 

2)  Anh muÓn tìm nguÒn nÜ§c trong,
Nên Çi ngÜ®c giòng sông Cái (3),

Hay bÎ bùa ngäi
Nên anh bÕ bãi lên nguÒn.
ThuyŠn anh dù thuÆn gió Çi luôn,
ñ‰n ÇÀu thác Ng¿a (4) cÛng phäi cuÓn buÒm trª lui.
ThŠ xÜa l©i Çã n¥ng l©i,
Anh cÓ xa em Çi n»a,
N‰u ch£ng phäi š Tr©i th©i cÛng khó xa.
Anh Çi em ª låi nhà,
Bi‹n sâu em l¥n l¶i nuôi mË già Ç®i anh.

(3) sông Cái ª Nha Trang.
(4) thác Ng¿a ª thÜ®ng nguÒn sông Cái.
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3)  Bãi dài cát nhÕ tæm tæm,
Phäi cæn duyên Tr©i ÇÎnh, bao nhiêu næm 
                                             anh cÛng ch© !

4)  Bánh canh tr¡ng,
Bánh canh ng†t,
RÜ®u ng†t bÕ ve.
Ai kêu tôi Çó.
Då có tôi Çây.
BÓn mùa bông cúc vÀn xoay,
ñ‹ xem Tr©i ÇÎnh duyên này vŠ Çâu.

5)  BÓn mùa bông cúc nª sây (5),
ñ‹ coi Tr©i khi‰n duyên này vŠ ai.

(5) sây : nhiŠu.

6)  CÀm tay låi n¡m lÃy tay,
Ai bóc nên tr¡ng, ai day nên tròn.
Tay em vØa tr¡ng vØa tròn,
Anh cÀm mát lånh nhÜ hòn Çá xanh.
Tay em n¡m lÃy tay anh,
Dù ai nói quÄn, nói quanh m¥c lòng.
Tay Ãy Çáng v®, Çáng chÒng,
Duyên Tr©i Çã ÇÎnh tÖ hÒng Çã xe. 

7)  Cây qu‰ Thiên Thai m†c nÖi khe Çá,
TrÀm nÖi Vån Giã hÜÖng tÕa sÖn lâm.
Hai ÇÙa mình Çây nhÜ qu‰ v§i trÀm,
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Tr©i xui g¥p g« s¡t cÀm træm næm.

8)  Con ông mà lÃy con bà,
Tr©i cho thuÆn hòa bà låi lÃy ông.

9)  C° tay em vØa tr¡ng vØa tròn,
Mó vào mát lånh nhÜ hòn tuy‰t Çông.
ñôi ta Çã xÙng v® chÒng,
Duyên Tr©i Çã ÇÎnh tÖ hÒng Çã xe.

10) CÙ trong Çåo lš luân thÜ©ng,
Làm ngÜ©i phäi gi» k› cÜÖng làm ÇÀu.
ñØng cÆy månh, ch§ khoe giàu,
Tr©i kia còn ª trên ÇÀu còn kinh.

11) Cºa sài (6) yên phÆn t§,
Nhà båc ÇËp duyên mình.
Chánh trinh hai ch» em g¡ng gi» gìn,
ChØng nào Tr©i khi‰n mÓi tÖ tình së hay.

(6) Cºa sài : cºa chùa.

12) ñã sinh ra ki‰p hay chÖi,
Thì Tr©i låi Ç†a vào nÖi không tiŠn.

13) ñêm n¢m anh gát tay lên trán,
MÒ hôi lai lán Ü§t chi‰u, Ü§t giÜ©ng.
Anh nói chÖi mà bÕ qua ÇÜ©ng,
Hay Çâu Tr©i khi‰n Çem lòng nh§ thÜÖng.

14) ñi Çâu mà ch£ng lÃy chÒng,
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NgÜ©i ta lÃy h‰t, ch°ng mông mà gào.
Gào r¢ng: "ÇÃt h«i, Tr©i Öi !
Sao không thí bÕ cho tôi chút chÒng".
Ông Tr©i ngoänh låi liŠn trông:
"Mày hay kén ch†n, ông không cho mày".

15) ñôi ta b¡t bén nhau rÒi,
Có xa nhau n»a tåi Tr©i mà xa.

16) ñÙng bên Si-nhô (7) ngó vŠ bên Dây Thép (8),

Ch‡ mô ÇËp b¢ng ch‡ Mô-ranh (9).

Thi‰p v§i chàng nhÜ gÕi v§i chanh,
Hai ÇÙa mình g¥p nhau là ông Tr©i xanh Çã ÇŠ (10).

(7)  Si-nhô  : phiên âm tên trÜ©ng Ti‹u-h†c  Chaigneau.  (Chaigneau  :
tên cûa m¶t ngÜ©i Pháp).
(8) Dây Thép : BÜu ñiŒn Hu‰.
(9)  Mô-ranh : phiên âm tên khách sån  Morin, khách sån cûa ngÜ©i
Pháp ª Hu‰.
(10) Çã ÇŠ : Çã ÇÎnh.

17) ñØng lo cái áo cøt tay,
Tr©i mà ngó låi vá may mÃy hÒi.

18) Em còn Çi cÃy làm chi,
Có nón có áo c¡p Çi theo thuyŠn.
Ông Tr©i Çã k‰t nhân duyên,
Em Öi vŠ Hu‰ xuÓng thuyŠn v§i anh.

19) Em không thÜÖng chi tài s¡c cûa ngÜ©i,
Ông Tr©i kia Çã ÇÎnh em thÜÖng ngÜ©i
                                         em phäi thÜÖng.
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Em có chÒng rÒi tu phÆn, tu duyên,
ñù ai trao båc k‰t duyên ÇØng cÀm.

20) G¥p lúc træng thanh gió mát,
Thú nào vui b¢ng thú hát huê tình.
Này bån mình Öi,
Tr©i xui h¶i ng¶ hai ÇÙa mình k‰t duyên.

21) Ghét cûa nào, Tr©i trao cûa Çó.

22) Khi xÜa em ª ngoài bi‹n, anh ª chÓn lâm trung,
ñ‰n nay, Çôi ta h¶i ng¶ tÜÖng phùng,
Tr©i kia Çã ÇÎnh, mÓi tÖ hÒng phäi xe.

23) M¶t mØng, æn m¶t mi‰ng trÀu,
Hai mØng, ta g¥p nhau Çây t¿ tình,
Ba mØng, tài s¡c ÇŠu xinh,
BÓn mØng, bác mË sinh thành ÇÜ®c Çôi,
Næm mØng, Ü§c nguyŒn m¶t l©i,
Sáu mØng, duyên PhÆt bªi Tr©i xui nên,
Bäy mØng, g¥p ÇÜ®c bån hiŠn,
Tám mØng, giäi tÃm lòng hiŠn thûy chung, 
Chín mØng, tài tº anh hùng,
MÜ©i mØng, ta ª cùng chung m¶t nhà.

24) MÜu s¿ tåi nhân,
Thành s¿ tåi Thiên.

25) Nghe anh phân (11) låi hãn (12),
Em cÛng mäng Ü§c lÀn.
Phäi chi Tr©i khi‰n ª gÀn,
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S§m trÜa buôn täo bán tÀn kính dÜng.
(11) phân : phân trÀn; trình bay Ç‹ ngÜ©i khác thông cäm.  
(12) hãn: månh, t®n.
26) Ngó lên tr©i thÃy c¥p cu ÇÜÖng Çá,

Ngó ngoài bi‹n thÃy c¥p cá hóa long.
Cá lòng tong gi«n bóng æn rong,
Anh Çi Løc TÌnh giáp vòng,
ñ‰n Çây Tr©i khi‰n Çem lòng yêu em.

27) Ng†n gió Çâm ngang nên chàng xa thi‰p,
Duyên n® t¿ Tr©i, ai quy‰t ÇÜ®c Çâu.

28) Nh© Ön cô bác giúp l©i,
ChÎ em giúp cûa, ông Tr©i ÇÎnh Çôi.

29) Ông tha mà bà ch£ng tha,
Tr©i làm cái løt hâm ba (13) tháng mÜ©i.

(13) hâm ba : hai mÜÖi ba.

30) Ÿ xªi lªi Tr©i gªi cûa cho,
Ÿ quanh co Tr©i gò cûa låi.

31) Phäi chi g¥p Ç¥ng Ng†c Hoàng,
Em xem s° b¶ duyên này vŠ ai.

32) Quå kêu nam Çáo n» phòng (14), 
Cæn duyên ông Tr©i ÇÎnh.
N» Çáo nam phòng (15) tr¶m lÎnh mË cha.
Bao gi© em khai nhøy nª hoa,
Lâm câu bÃt hi‰u, mË cha l‡i nghì.

36



Vái cùng Tr©i ñÃt chÙng tri,
Khai hoa nª nhøy, tÙ vi vuông tròn.
ñÙng xa kêu thøc n» là nàng,
Bøng làm då chÎu, không bÕ nàng, nàng Öi. 

(14) Ý nghïa : chàng Ç‰n thì nàng trÓn tránh Çi vào phòng.
(15) Ý nghïa : nàng Ç‰n thì chàng dÅn nàng vào phòng.

33) Sách xÜa chép ch» còn nguyên,
NgÜ©i cày nÜ§c L‡, non Tiên Çúc vàng.
Tr©i xui anh Ç¥ng g¥p nàng,
Bà NguyŒt cho s®i xích th¢ng (16) hôm nay.

(16) xích th¢ng : s®i dây ÇÕ dùng Ç‹ chÌ duyên v® chÒng.

34) Sóng bên doi (17) bÕ vòi qua bên vÎnh (18),

Hai ÇÙa mình Tr©i ÇÎnh Çã lâu.
(17) doi : phÀn bi‹n nông cån.
(18) vÎnh : vùng bi‹n æn hõm vào ÇÃt liŠn.

35) SÓ sÓng vÃt b© ao cÛng sÓng,
ViŒc ch© hay hÕng, viŒc ngóng hay trôi.
Khó giàu muôn s¿ tåi Tr©i,
Nhân sinh ai cÛng ki‰p ngÜ©i mà thôi.

36) Tay c¡t tay sao n«,
Ru¶t c¡t ru¶t sao Çành.
L©i anh thŠ nÜ§c bi‰t non xanh,
Theo anh cho tr†n, tº sanh tåi Tr©i.

37) Theo nhau cho tr†n Çåo Tr©i,
DÅu không có chi‰u, träi tÖi mà n¢m.
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38) Thiên duyên  kÿ ng¶ g¥p chàng,
Khác gì nhÜ th‹ phÜ®ng hoàng g¥p nhau.
TiŒn Çây æn m¶t mi‰n trÀu,
HÕi thæm quê quán ª Çâu chæng là.
Xin chàng quá bÜ§c vŠ nhà,
TrÜ§c là hÕi chuyŒn, sau là nghÌ chân.

39) ThÜÖng anh thì có thÜÖng anh,
Bát cÖm em Çã chan canh mÃt rÒi.
NuÓt vào Ç¡ng l¡m  anh Öi !
Nhä ra thì s® t¶i Tr©i ai mang.

40) Træm næm xe s®i chÌ hÒng,
Bu¶c ngÜ©i tài s¡c vào trong khuôn Tr©i.
Bao gi© tài s¡c có l©i,
Thì ta låi cªi khuôn Tr©i cho ra.

41) Trên rØng có cây bông ki‹ng,
DÜ§i bi‹n có cá hóa long.
Con cá lòng tong Än bóng æn rong,
Anh Çi Løc TÌnh giáp vòng,
T§i Çây Tr©i khi‰n Çem lòng thÜÖng em.

42) Tr©i cho hÖn lo làm.

43) Tr©i Çánh còn tránh b»a æn.

44) Tr©i Çánh, thánh vÆt. 

45) Tr©i kêu ai nÃy då.
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46) Tr©i xui duyên ch£ng thành duyên,
Thì em t¿ äi còn hÖn sÓng sÀu.

47) Vì duyên nên phäi løy tình,
Vì ông Tr©i l« b¡t hai ÇÙa mình thÜÖng nhau.

48) Xªi lªi Tr©i cªi cho, so Ço Tr©i co låi.  

c.  CÖ Tr©i, mŒnh Tr©i, cûa Tr©i:

1)  Bi‰t cÖ Tr©i, viŒc Ç©i ch£ng khó.

2)  Bi‰t mŒnh Tr©i, mÜ©i Ç©i ch£ng khó.

3)  Cûa Tr©i tám vån nghìn tÜ,
HÍ ai có phúc thì Tr©i ban cho.

4)  Cûa Tr©i tám vån nghìn tÜ,
Có phúc thì g¥p, có tu thì nh©.

5)  Cûa Tr©i, trä låi cho Tr©i.

6)  Cûa Tr©i, Tr©i  låi lÃy Çi,
GiÜÖng hai m¡t ‰t (19) làm chi ÇÜ®c Tr©i.

(19) ‰t : ‰ch.

7)  CÖ Tr©i dâu bi‹n Ça Çoan,
TÖ duyên v¡n vÕi, thi‰p chàng xa nhau !

8)  Thiên cÖ bÃt khä lÆu.

d.  Tr©i bi‰t h‰t m†i s¿ :

1)  Ai bäo Tr©i không có m¡t ?
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2)  Con chim nho nhÕ æn trên Çám cÕ,
Anh giÜÖng cung b¡n nó, nó ch£ng có bay.
Anh thÜÖng em tám, chín næm nay,
Còn m¶t næm n»a, c¡t tóc giao tay.
Lòng anh thÜÖng ai bi‰t, då Tr©i còn hay.

3)  LÜ§i Tr©i khó thoát.

4)  LÜ§i Tr©i lÒng l¶ng.

5)  LÜ§i Tr©i tuy thÜa mà không l†t.

6) Ông Træng mà bäo ông Tr©i:
     "Nh»ng ngÜ©i hå gi§i là ngÜ©i nhÜ Tiên."
     Ông Tr©i mà bäo ông Træng:

"Nh»ng ngÜ©i hå gi§i m¥t nhæn nhÜ tÜ©u (20)."
(20) tÜ©u : con khÌ (tØ c°).

e.  Tr©i ban phúc, Tr©i công b¢ng :
1)  ñåo Tr©i báo phúc ch£ng lâu,

HÖn là thiŒn ác Çáo ÇÀu (21) ch£ng sai.
(21) Çáo ÇÀu  : vào lúc k‰t thúc.

2)  Gái thì gi» lÃy ch» trinh,
Siêng næng chín ch¡n, Tr©i dành phúc cho.

3)  HÍ muÓn ra con ngÜ©i tº t‰,
Phäi th£ng ngay, ch§ Ç‹ ai h©n.
Làm Ön, ¡t së nên Ön,
Tr©i nào phø kÈ có nhÖn bao gi©.
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4)  Ÿ hiŠn thì låi g¥p lành,
Nh»ng ngÜ©i nhân ÇÙc Tr©i dành phúc cho.

5)  Tr©i nào có dong kÈ gian, có oán ngÜ©i ngay.

6)  Tr©i nào có phø ai Çâu,
Hay làm thì giàu, có chí thì nên.

f.  Tr©i chÙng giám; Tr©i giúp Ç« :

1)  Anh Öi ! cÓ chí canh nông,
Chín phÀn ta cÛng d¿ trong tám phÀn.
Hay gì Ç‹ ru¶ng mà ngæn,
Làm ru¶ng lÃy lúa, chæn t¢m lÃy tÖ.
T¢m có lÙa, ru¶ng có mùa,
Chæm làm, Tr©i cÛng ÇŠn bù có khi. 

2)  Làm trai quy‰t chí lÆp thân,
Công danh ch§ v¶i, n® nÀn ch§ lo.
Khi nên Tr©i giúp công cho,
Làm trai næm liŒu, bäy lo m§i hào (22).

(22) hào : tài giÕi hÖn ngÜ©i (tØ c°).

3)  M¶t l©i Çã quy‰t tâm giao,
DÜ§i thŠ có ñÃt, trên cao có Tr©i.

4)  Nói có Tr©i làm chÙng.

5)  Ÿ hiŠn rÒi låi g¥p lành,
Áo rách tan tành, Tr©i vá låi cho.

6)  Trên træng dÜ§i nÜ§c,
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Anh giao Ü§c m¶t l©i:
DÅu træng m© nÜ§c cån, mÃy Ç©i phø em.

-  Tr©i cao ÇÃt r¶ng,
Em v†ng l©i nguyŠn :
PhÆt Tr©i còn Çó, em gi» tuyŠn thûy chung.

g.  Nh© Tr©i :

1)  Ai Öi nh§ lÃy l©i này,
T¢m nuôi ba lÙa, ru¶ng cày ba næm.
Nh© Tr©i hòa cÓc phong Çæng,
CÃy lúa lúa tÓt, nuôi t¢m t¢m tÜÖi.
ñÜ®c thua dù cä tåi Tr©i,
ñØng thÃy sóng cä mà r©i tay co.

2)  Chàng Öi ! Çi trÄy kÈo trÜa,
Cºa nhà cÆy mË, n¡ng mÜa nh© Tr©i.
Em Çi cÀu khÄn PhÆt Tr©i,
Bi‰t than cùng Tr©i, bi‰t thª cùng ai !

3)  ñ¶i Ön chín ch» cù lao (23),

Sinh thành k‹ mÃy non cao cho b¢ng.
Mong sao hai ch» th† khang (24),

Tam Ça ngÛ phúc (25) rõ ràng Tr©i cho.
(23) chín ch» cù lao : sinh (tåo ra), cúc (mË ÇÈ), phû (v‡ vŠ), døc (day
d‡), cÓ (trông nom), xúc (cho bú), trÜªng (nuôi cho l§n), phøc (chæm
sóc), phúc ( bäo vŒ).
(24) th† khang : an vui trong tu°i già.
(25) tam Ça : Ça phúc, Ça l¶c, Ça th†,
      ngÛ phúc : phú, quí, th†, khang (an vui), ninh (bình yên).
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4)  Em bÜ§c vô mùng, m¡t n† dòm quanh,
Nghiêng mình n¢m xuÓng, tº sanh nh© Tr©i.

5)  Làng ta phong cänh h»u tình,
Dân cÜ Çông Çúc nhÜ hình con long.
Nh© Tr©i hå k‰ sang Çông,
Làm nghŠ cày cÃy, vun trÒng tÓt tÜÖi.
Vø næm cho Ç‰n vø mÜ©i,
Trong làng già trÈ, gái trai Çua nghŠ.
M¥t tr©i l¥n m§i ra vŠ.
Ngày ngày, tháng tháng, nghiŒp nghŠ truân chuyên.
DÜ§i dân tráng, trên quan viên,
Công binh gi» mÙc, cÀm quyŠn th£ng ngay. 

6)  Nh© Tr©i mÜa gió thuÆn hòa,
Nào cày, nào cÃy, trÈ già Çua nhau.
Chim, gà, cá, l®n, cành cau,
Mùa nào thÙc nÃy gi» màu quê ta.

7)  ÷n anh Çã có lòng vì,
NgÕ l©i phÜÖng tiŒn muÓn bŠ tóc tÖ.
Nhân khi em ª låi nhà,
Làm nghŠ canh cºi s§m khuya chuyên cÀn.
VÓn riêng ÇÜ®c m¶t vài træm,
Em Çi buôn bán ñÒng Xuân ch® này.
Buôn hàng väi løa bÃy nay,
Nh© Tr©i vÓn lãi Ç¶ ngày ba træm.

8)  ÷n Tr©i mÜa n¡ng phäi thì,
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NÖi thì bØa cån, nÖi thì cày sâu.
Công lênh ch£ng quän bao lâu,
Ngày nay nÜ§c båc, ngày sau cÖm vàng.
Xin ai ÇØng bÕ ru¶ng hoang,
Bao nhiêu tÃc ÇÃt, tÃc vàng bÃy nhiêu.

9) Quê em ngày tám tháng ba,
Quay vào làm r†, quay ra Çan l©.
Nh© Tr©i mÜa thuÆn gió hòa,
L©, r† (26) bán ÇÜ®c cänh nhà thêm vui.

(26) l© : døng cø dùng Ç‹ b¡t cá, thÜ©ng làm b¢ng tre.
       r† : døng cø dùng Ç‹ nhÓt gia-súc, thÜ©ng làm b¢ng tre.

10) Tháng chåp là tháng trÒng khoai,
Tháng giêng trÒng ÇÆu, tháng hai trÒng cà.
Tháng ba cày v« ru¶ng ra,
Tháng tÜ gieo må, mÜa sa ÇÀy ÇÒng.
Tháng næm g¥t hái Çã xong,
Nh© Tr©i m¶t mÅu næm nong thóc ÇÀy.
Næm nong ÇÀy em xay em giã,
TrÃu û phân, cám bã nuôi heo.
Sang næm lúa tÓt, tiŠn nhiŠu,
Em Çem Çóng thu‰, Çóng sÜu cho chÒng.
ñói no có thi‰p có chàng,
Còn hÖn chung ÇÌnh giàu sang m¶t mình.

11) Tri phû Xuân TrÜ©ng ÇÜ®c bÓn niên,
Nh© Tr©i håt Ãy ÇÜ®c bình yên. 
Ch» y, ch» chi‰u không phê Ç‰n,
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Ông chÌ phê ngay m¶t ch» tiŠn.

h.  Tr©i phåt :

1)  Ai bÕ cha mË cÖ hàn,
Ngày sau Tr©i phåt ÇÙng Çàng æn xin.

2)  Ai mà nói dÓi v§i ai,
     Thì Tr©i giáng h†a cây khoai gi»a ÇÒng.
     Ai mà  nói dÓi v§i chÒng,
     Thì Tr©i giáng h†a cây hÒng b© ao.

3)  B. K. æn ngÜ®c nói ngang,
Ông Tr©i trä báo hàm ræng Çen xì.

4)  Ng†n lang tr¡ng, ng†n v¡n (27), ng†n dài,
Rau tÀn ô ngã d†c, ngã ngang;
Trái dÜa gang, s†c Çen, s†c tr¡ng,
Ng†n rau Ç¡ng, trong tr¡ng ngoài xanh;
Chim quyên uÓn lÜ«i trên cành,
Bªi em ª båc, ông Tr©i nào tha cho em !

(27) v¡n : ng¡n.

5)  Ông già ông Ç¶i nón c©i,
Ông ve con nít, ông Tr©i Çánh ông.

6)  Trên có ông Xanh cao r¶ng,
DÜ§i có bi‹n l¥ng sóng trong.
Em mà æn ª hai lòng,
Tr©i trù ñÃt diŒt, không mong chi g¥p chàng. 
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7)  Tr©i quä báo æn cháo gãy ræng,
ˆn cÖm gãy ÇÛa, xÌa ræng gãy chày.

i.  Tr©i håi :

1)  Anh Çây thÆt khó không giàu,
Anh xin nói trÜ§c kÈo sau phàn nàn.
Nhà anh chÌ có m¶t gian,
Nºa thì làm b‰p, nºa toan làm buÒng.
Tr©i làm m¶t trÆn mÜa tuôn,
Nºa b‰p cÛng Ç°, nºa buÒng cÛng xiêu.

2)  Éo le chi l¡m h«i Tr©i,
Cho Çây buÒn thäm, cho ngÜ©i kh° Çau !

3)  Khi tr©i hån hán, khi hay mÜa dÀm,
Khi tr©i gió bão Àm Àm,
ñÒng ru¶ng lúa thóc mÜ©i phÀn ÇÜ®c ba.
LÃy gì Çæng nåp n»a mà,
LÃy gì công viŒc nÜ§c nhà cho Çang.
LÃy gì sÜu thu‰ phép thÜ©ng,
LÃy gì h‡ tr® cho ÇÜ©ng làm æn.
Tr©i  làm kh° c¿c håi dân,
Vì mùa mÃt mát træm ÇÜ©ng lao Çao.

4)  Cæn duyên ai Çã phá rÒi,
Ông TÖ ông bu¶c, ông Tr©i bi‹u không.
Phäi g¥p ông TÖ hÕi sÖ cho bi‰t,
G¥p bà NguyŒt gån thiŒt cho rành.
Vì Çâu hoa n† lìa cành ?
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N® duyên s§m k‰t cho Çành då con.

5)  Ch£ng qua duyên sÓ Tr©i Çày,
ñêm Çêm trách gió, ngày ngày h©n mÜa.

6)  ChÌ s® Tr©i håi mà hÜ,
Còn nhÜ ngÜ©i håi chÌ nhÜ phÃn giÒi (28).

(28) phÃn giÒi  (tØ cûa các tÌnh miŠn b¡c và Hà N¶i) : phÃn xoa trên
da m¥t Ç‹ trang Çi‹m.

7)  Em là con gái nhà giàu,
Có dây xà-tích (29) gi¡t ÇÀu th¡t lÜng.
Anh là con trai nhà nghèo,
Anh Çi Çánh dÆm vai Çèo giÕ cua.
Tr©i làm thiên hå mÃt mùa,
Xà-tích em mÃt, giÕ cua anh còn.

(29) xà-tích : n» trang cûa phø n»; thÜ©ng làm b¢ng båc.

8)  Gi©i làm sóng lª cát bay,
Cho t§ bÕ thÀy, cho mË bÕ con.
Cºa nhà trôi mÃt ch£ng còn,
V® chÒng cõng b‰ Çàn con lên chùa.

9)  Låy ThÜ®ng Ç‰  bao gi© con h‰t kh° ?
- T° cha mày còn kh° mãi nghe con  !!!

10) Ngày nào tr©i n¡ng chang chang,
MË con ki‰m cûi, ÇÓt than no lòng.
Tr©i làm m¶t trÆn mênh mông,
MË con nhÎn Çói n¢m không ba ngày.
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11) Tr©i làm m¶t trÆn læng nhæng,
Ông hóa ra th¢ng, th¢ng hóa ra ông.

12) Tr©i làm m¶t trÆn phong ba,
ChÒng tôi nhÜ ÇÙa bán gà ch® phiên.

13) Tr©i làm thÃt bát Çâu Çâu cÛng buÒn.

14) Tr©i trù ñÃt diŒt.

j.  CÀu nguyŒn, låy løc, van xin :

1)  Anh nhÜ tán tía tán vàng,
Em nhÜ manh chi‰u  bà hàng bÕ quên.
Låy Tr©i cho cä gió lên,
Cho manh chi‰u rách träi trên tán vàng.

2)  Chàng vŠ, Ç‹ thi‰p xin ÇÜa,
CÀu Tr©i låi n¡ng, ch§ mÜa trÖn ÇÜ©ng

3)  CÙ Çêm Çêm tôi n¢m, 
Tôi vuÓt bøng, 
Tôi g†i ông Tr©i:
"Xin ông thí bÕ cho tôi chút chÒng.
Tôi vŠ làm lÍ t‰ ông, 
M° con bò béo, ông cho tôi lÃy anh chÒng thÆt to".

4)  ñói thì æn s¡n, æn khoai,
Ch§ thÃy lúa tr‡ tháng hai mà mØng.
Kÿ này lúa m§i Çòng Çòng,
Vái Tr©i ÇØng n°i cÖn dông mÜa rào.
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5)  Em Öi, båc træm anh Çây tØng thÃy,
Mà båc giÃy anh Çây thÃy thÜ©ng.
Vái Tr©i qua næm mùa lúa trúng,
ñ‹ anh Çây s¡m dù hÜ©ng (30) cho em Çi.  

(30) hÜ©ng : màu hÒng

6)  Hai tay ôm bän Çàn kìm,
NguyŒn cùng Tr©i ñÃt k‰t nguyŠn v§i nhau.

7)  Im l¥ng mà ch£ng nói næng,
GÆt ÇÀu, mÌm miŒng r¢ng anh yêu nàng.
MÜ®n ngÜ©i mai mÓi ÇÜa sang,
CÀu Tr©i khÄn PhÆt cho chàng ÇËp duyên.

8)  Låy Ông n¡ng lên
Cho trÈ nó chÖi,
Cho già b¡t rÆn,
Cho tôi Çi cày.

9)  Låy Tr©i cho cä gió Çông,
Cho kËo tôi chäy, cho chÒng tôi xÖi.

10) Låy Tr©i cho chóng gió nÒm,
Cho thuyŠn chúa NguyÍn giong buÒm th£ng ra.

11) Låy Tr©i cho chúa tôi giàu,
Cho tôi hút m«, æn dÀu quanh næm.
Låy Tr©i cho chúa tôi hoang,
Cho tôi m¡c võng nghênh ngang gi»a nhà.

12) Låy Tr©i cho n°i gió nÒm,
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Cho kËo tôi chäy, cho mÒm tôi xÖi.   

13) Låy Tr©i ÇØng chuy‹n gió Tây,
LÙa t¢m em Çã Ç‰n ngày nhä tÖ. 

14) Låy Tr©i ÇØng n¡ng, ÇØng mÜa,
ƒm êm gió mát, thi‰p ÇÜa chàng vŠ.

15) Låy Tr©i, låy PhÆt, låy Vua,
ñ‹ tôi sÙc khÕe, tôi xua (31) con ruÒi.

(31) xua : Çu°i.

16) Låy Tr©i miÍn sÓng cho lâu,
Ai kêu b¢ng chó, b¢ng trâu cÛng Ø !

17) Låy Tr©i mÜa xuÓng,
LÃy nÜ§c tôi uÓng,
LÃy ru¶ng tôi cày,
LÃy ÇÀy bát cÖm.

18) Låy Tr©i phù h¶ cho em,
Cho em chóng l§n, em lên cõi già.
KhÕi ÇŠn duyên n® rÀy rà,
KhÕi mang ti‰ng xÃu nhÜ là nh»ng ai.

19) Lâm-râm khÃn vái PhÆt Tr©i,
Xin cho cha mË sÓng Ç©i v§i con.

20) Lên non trÒng tÕi,
XuÓng ÇÃt sÕi trÒng hành.
Vái Tr©i  cho tÕi tÓt, hành xanh,
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Chàng mua, thi‰p bán k‰t thành n® duyên. 

21) MiŒng thì chào m©i,
Bøng thì lÄm bÄm vái Tr©i ÇØng æn !

22) MiŒng chào xÖi,
Bøng khÃn Tr©i ÇØng æn !

23) NgÜ©i ta rÜ®u s§m trà trÜa,
Em nay Çi n¡ng vŠ mÜa Çã nhiŠu.
Låy Tr©i mÜa thuÆn gió ÇŠu,
Cho ÇÒng lúa tÓt, cho chiŠu lòng em.

24) NgÜ©i ta rÜ®u s§m trà trÜa,
Thân em Çi s§m vŠ trÜa cä Ç©i.
Låy Tr©i Ùng nghiŒm m¶t l©i,
Cho em g¥p ÇÜ®c m¶t ngÜ©i em thÜÖng.

25) Sáng træng em nói tÓi tr©i,
ThuyŠn trôi gi»a v©i, em nói Çò ÇÜa.
Låy Tr©i b§t gió thôi mÜa,
ñ‹ cho trai tân gái c¿u Çón ÇÜa cho tr†n niŠm.

26) Thân chÎ nhÜ cánh hoa sen,
Chúng em nhÜ bèo b†t ch£ng chen ÇÜ®c vào.
Låy Tr©i cho cä mÜa rào,
Cho sÃm, cho ch§p, cho bão to gió l§n,
Cho sen chìm xuÓng, bèo trèo lên trên.

27) Thân em nhÜ cái sÆp vàng,
Anh nhÜ chi‰u rách gi»a Çàng (32) bÕ quên.
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Låy Tr©i cho cä gió lên,
Cho manh chi‰u rách träi trên sÆp vàng.

(32) Çàng : con ÇÜ©ng.

28) Thân em nhÜ cánh hoa sen,
Anh nhÜ bèo, nhÜ b†t ch£ng chen ÇÜ®c vào.
Låy Tr©i cho cä mÜa rào,
Cho sÃm, cho ch§p, cho bão to gió l§n,
Cho sen chìm xuÓng, cho bèo trèo lên trên.

29) Thân em nhÜ hoa gåo trên cây,
Chúng anh nhÜ Çám cÕ may gi»a ÇÜ©ng.
Låy Tr©i cho cä gió sÜÖng,
Cho hoa gåo røng xuÓng, cÕ may xÕ vào.

30) ThÜÖng nhau ch§ quá e dè,
HËn nhau g¥p låi b‰n cÀu Rô-Be (33).

Thi‰p nói thì chàng phäi nghe,
ThÙc khuya, dÆy s§m, làm chè 1 ngày 12 xu.
Mãn mùa chè, nŒm cuÓn sàn treo,
Ta vŠ, bÕ bån cheo leo m¶t mình.
Bån Öi, bån ch§ phiŠn tình,
Mùa ni không g¥p, xin hËn cùng mùa sau.
Låy Tr©i mÜa xuÓng cho mau,
Chè kia ra Ç†t, trÜ§c sau cÛng g¥p chàng.

(33)  Rô-Be:  phiên âm ch»  Robert,  tên cûa b‰n tàu ª H¶i An. Th©i
Pháp thu¶c, nÖi Çây có công-ty bi‰n ch‰ chè (trà) cûa ngÜ©i Pháp.

31) Tóc ngôi dài, tóc mai cøt,
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CÀu Tr©i khÄn Bøt cho tóc mai dài.
Bao gi© tóc chÃm ngang vai,
Thì ta k‰t nghïa làm hai v® chÒng.

32) T§i Çây lå b‰n ÇÆu nh©,
Vái Tr©i b§t gió cho b© b§t chao.

33) Tr©i mÜa Ü§t áo em rÒi,
Em Çi tát nÜ§c quãng ÇÒng còn xa.
Mong sao Tr©i giúp cho ta,
Mùa này lúa tÓt b¢ng ba bÓn mùa.

34) Vái Tr©i cho Ç¥ng vuông tròn,
M¶t træm næm gi» ven lòng son cùng chàng.

35) Vái Tr©i cÜ§i ÇÜ®c cô Næm,
Làm chay bäy ng†, mÜ©i læm ông thÀy.

36) Vái Tr©i ÇØng gió, ÇØng mÜa,
Cho træng sáng tÕ, anh ÇÜa em vŠ.

37) Vái Tr©i ÇØng n¡ng, ÇØng mÜa,
ñ‹ tôi che nón, tôi ÇÜa bÆu vŠ.

38) Vái Tr©i khoan n¡ng, khoan mÜa,
ñôi ta m§i g¥p, phân chÜa h‰t l©i.

39) Vái Tr©i xui khi‰n n® doan (34),

Hai ÇÙa tui vÀy hiŒp, cám Ön ông Tr©i già.
(34) n® doan : n® duyên; duyên n®.  
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40) Xin Tr©i cho ngÜ®c gió Çông,
ThuyŠn quay mÛi låi, thi‰p trông thÃy chàng.

41) Xin Tr©i ÇØng n¡ng, ch§ mÜa,
Dâm-dâm gió mát cho vØa lòng tôi.

k.  HÕi ông Tr©i:

1)  B¡c thang lên hÕi ông Tr©i,
B¡t ông NguyŒt Lão Çánh mÜ©i c£ng tay.
ñánh rÒi låi trói vào cây,
HÕi ông NguyŒt Lão: "ñâu dây tÖ hÒng ? 
Nào dây xe b¡c xe Çông ?
Nào dây xe v®, xe chÒng ngÜ©i ta ?
Ông vøng xe tôi lÃy phäi v® già.
Tôi thŠ ÇÓt cºa, ÇÓt nhà ông Çi."

2)  B¡c thang lên hÕi Tr©i già,
ChÌ hÒng Çâu tá, mÜ®n vài ba dây.
ñ‹ ta xe k‰t ÇÃy Çây,
Xe chim Loan Phøng v§i cây ngô ÇÒng,
Xe tÓ n» v§i anh hùng,
Xe trang thøc n» bån cùng thi nhân.

3)  B¡c thang lên hÕi ông Tr©i,
Cûa chàng cho thi‰p có Çòi ÇÜ®c chæng ?

4)  B¡c thang lên hÕi ông Tr©i,
R¢ng tiŠn cho gái có Çòi ÇÜ®c không ?  

5)  Canh nông s§m tÓi ngoài ÇÒng,
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SuÓt ngày c¥m cøi ch°ng mông lên tr©i.
B»a æn nhÜ b»a vét nÒi,
ñói cào Çói rã, mÒ hôi Ü§t ÇÀm.
SÓng gì sÓng tÓi sÓng tæm,
Kh° ngày, kh° tháng, kh° næm, kh° Ç©i.
B¡c thang lên hÕi ông Tr©i,
C§ sao n« Ç‹ ki‰p ngÜ©i Ç¡ng cay ?

6)  Cæn duyên chæng Çó h«i Tr©i ?
Gió Nam phäng phÃt mát rÒi låi không !

7)  Ch¡c r¢ng Çâu Çã hÖn Çâu,
CÀu Tre v»ng nhÎp hÖn cÀu ThÜ®ng Gia.
B¡c thang lên hÕi Tr©i già,
PhÆn em nhÜ håt mÜa sa gi»a tr©i.
May ra g¥p ÇÜ®c gi‰ng khÖi,
Ch£ng may g¥p phäi nh»ng nÖi ru¶ng cà.

8)  Chém tre ngã g‡ trên ngàn,
ThÜÖng thân lÜu låc, phàn nàn ngÜ®c xuôi.
Bao gi© h‰t gi¥c, h«i Tr©i ?
Bao gi© ta m§i vŠ nÖi quê nhà ?

9)  C§ sao thÃy m¥t thì thÜÖng,
Hay chæng Tr©i ÇÃt vÃn vÜÖng cho mình ?

10) ñói thì n¥ng m¥t sa mày,
No th©i tÙc bøng, Tr©i hay chæng Tr©i ?

11) Em ra ngoài Hu‰,
MÜ§n m¶t ông th® m¶c,
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ñû Çøc Çû chàng;
MÀn m¶t cái thang,
Ba mÜÖi sáu nÃc.
B¡c tØ dÜ§i ÇÃt,
Lên t§i ông Tr©i.
HÕi thæm duyên n® Ç°i d©i vŠ Çâu ?

12)  Hai cô vác gÆy ch†i Çào,
Cô l§n cô bé, cô nào v§i ai ?
Cô l§n vuÓt bøng thª dài,
Tr©i Öi ÇÃt h«i lÃy ai Çª buÒn ?

13) Lá vàng còn ª trên cây,
Lá xanh røng xuÓng, Tr©i hay chæng Tr©i ?

14) MÃt chÒng nhÜ mÃt cä Ç©i,
CÃt c° kêu Tr©i, Tr©i có thÃu chæng ?

15) NÜ§c m¡t láng lai, chùi hoài vÅn Ü§t,
Tr©i h«i Tr©i, sao ch£ng b§t nh§ thÜÖng ?
S®i chÌ hÒng em l« vÃn vÜÖng,
G¥p anh m¶t b»a, nh§ thÜÖng muôn ngày.

16) NÜ§c m¡t nhÕ sa, khæn mùi-soa (35) thÃm Ü§t,
Tr©i h«i Tr©i có bi‰t hay không ?
Nghïa nhân thÜÖng quá v® chÒng,
V¡ng nhau m¶t bu°i, ngÒi trông s»ng s©.
Ai làm lºng lºng lÖ lÖ,
Em trông em bi‰t, anh ch© anh hay.
Ai làm cho Çó xa Çây,
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Ai bäo thi‰p cách, ai bày chàng xa.
(35) mùi-soa : khæn tay; phiên âm ch» mouchoir,  ti‰ng Pháp.

17) Ra vŠ cÀm quåt che træng,
Lòng thÜÖng anh Çáo Ç‹ bi‰t mÀn ræng h«i Tr©i?

18) R¡p mong Tr©i xuÓng cõi trÀn,
HÕi xem duyên ki‰p n® nÀn làm sao.
Tím gan thay khách má Çào,
Mênh mông b‹ Sª dÍ vào khó ra.
HÜÖu kia Çã trót m¡c chà,
Khi vào thì dÍ, khi ra hi‹m nghèo.

l.  Kêu Tr©i :

1) Ai làm mình chÎu lÃy oan,
C¡n ræng bóp bøng kêu than v§i Tr©i.

2) Anh vŠ Bình ñÎnh chi lâu,
ChiŠu chiŠu em ÇÙng vÜ©n dâu ngó chØng.
Hai hàng nÜ§c m¡t rÜng rÜng,
Chàng xa, thi‰p cách, giÆm chân kêu Tr©i.

3) Båc mŒnh hÒng nhan, em Çón can chàng ch£ng Ç¥ng.
Mª miŒng kêu Tr©i, c° ng¡n khÓn than.
BÆn chØ (36) em cúi ÇÀu xin låy phu lan,
Chàng tä (37) t© ly dÎ, cho thi‰p vŠ làng,
ñ‹ cho chàng r¶ng chân nhË bÜ§c,
D†c d†c ngang ngang cho thÕa lòng.

(36) bÆn chØ : bây gi©.
(37) tä : vi‰t.
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4) Bây gi© chÌ bi‰t kêu Tr©i,
Ván Çà Çóng dính, bi‰t Ç©i nào long.

5) BÓn bŠ công n® eo sèo,
ChÌ vì m¶t n‡i tôi nghèo mà thôi.
Tôi làm tôi ch£ng có chÖi,
Nghèo Çâu nghèo mãi, Tr©i Öi h«i Tr©i !

6) BÜ§c chân xuÓng tàu, ru¶t bào gan th¡t,
DÆm c£ng kêu Tr©i, chÒng B¡c v® Nam.

7)  Chàng Çành, phø mÅu ch£ng Çành,
Lá che cây khuÃt ng†n ngành, Tr©i Öi !

8)  ChiŠu chiŠu ra ÇÙng ngõ sau,
ThÃy em y‹u ÇiŒu cÀm dao ... c¡t c° gà !
Con gà em ch¥t làm ba,   
Tr©i Öi ! có phäi em là ... em không ?

9)  Có chàng nói m¶t cÜ©i hai,
V¡ng chàng em bi‰t lÃy ai than cùng ?
Tr©i Öi ! Có thÃu tình chæng,
M¶t ngày Ç¢ng Ç¤ng coi b¢ng ba thu. 

10) C° mang gông, tay bÒng con ÇÕ,
Tr©i h«i ông Tr©i, v® nhÕ thÜÖng hÖn !

11) DÆm chân, ÇÃm ng¿c, kêu Tr©i,
V® chÒng chÜa mÃy næm tr©i Çã xa.
Ngàn trùng xÙ lå xót xa,
Cái Ç©i lính m¶ kh° là bi‰t bao.
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12) DÆm chân xuÓng ÇÃt, khóc ngÃt kêu Tr©i,
LÜÖng duyên ai gá, ti‰ng Ç©i em mang.

13) ñåo nào cao b¢ng Çåo can-trÜ©ng,
ChÒng mà xa v®, Çoån trÜ©ng, Tr©i Öi.
BÃy lâu nay mình m¶t ngä, tui m¶t nÖi,
Ngày nay g¥p m¥t giäi vÖi cÖn sÀu.

14) ñôi ta nhÜ lá v§i cành,
NhÜ con v§i mË, bÕ sao dành, Tr©i Öi !

15) ñÜ©ng trÜ©ng cách trª nÜ§c non,
MË già ÇÀu båc, thi‰p còn xuân xanh.
Giang sÖn thi‰p gánh m¶t mình,
Có hay chàng tÕ tâm tình thi‰p chæng ?
Tr©i Öi ! có thÃu tình chæng ?
M¶t ngày Ç¢ng Ç¤ng xem b¢ng ba thu !
Ru¶t t¢m bÓi rÓi vò tÖ,
Gan vàng sao khéo th© Ö då vàng !

16) Hà N¶i nhÜ Ç¶ng tiên sa,
Nhäy nhót  hàng ‰ch ai mua ÇÜ®c rày.
Có ngÜ©i xem tÜ§ng, xem tay,
ChÀu væn, ÇÒng bóng Óp ngay tÙc th©i.
Thôi thì Çû thÙ, Çû ngÜ©i,
—n ào nh¶n nhÎp, nói cÜ©i chen vai.
Có anh bán thuÓc cÛng hay,
MÒm rao li‰n láu: bŒnh khÕi ngay tÙc th©i.
Låi còn kÈ c¡p nhÜ rÜÖi,
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Hª cÖ chÓc lát, tiŠn ôi mÃt rÒi.
DÆm chân xuÓng ÇÃt kêu Tr©i,
"Phú-lít " (38) có Ç‰n cÛng thôi Çi Ç©i. 
TÓi Ç‰n Çu°i ch® mình Öi,
Quá næm gi© rÜªi h‰t ngÜ©i bán buôn.

(38) phú-lít : cänh sát; phiên âm ch» police, ti‰ng pháp.

17) Hai ÇÙa mình mà Ç¥ng gÀn kŠ,
Træm næm m¶t då nguyŒn thŠ không xa.
Nhìn chàng dòng lŒ nhÕ sa,
Xa mình cÛng bªi mË cha la rÀy.
Vì ai xui khi‰n n‡i này Tr©i Öi.

18) H†c trò Çi mò cÖm ngu¶i,
L« trÜ®t vÕ dÜa, t‰ cái Çøi, la Tr©i.

19) H«i Tr©i cao ñÀt dày,
Thu‰ sao n¥ng th‰ này.
Làng xóm Çành bóp bøng,
Bán Çìa n¶p thu‰ quan.

20) Khóc h° ngÜÖi, cÜ©i ra nÜ§c m¡t,
VuÓt m¥t kêu Tr©i, Tr©i ch£ng có hay.

21) Lá vàng còn ª trên cây,
Lá xanh røng xuÓng, Tr©i Öi h«i Tr©i.

22) MÒ côi t¶i l¡m b§ Tr©i.
ñói cÖm ai Ç«, l« l©i ai bênh.

23) Mùng loan, nºa n¢m nºa Ç‹;
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GÓi phøng, nºa kê nºa ch©.
Hai hàng nÜ§c m¡t nhÜ mÜa,
Lau cái khæn, cái khæn không ráo;
Lau våt áo, våt áo không khô.
Tam tòng chi Çåo (39), kh° bi‰t chØng mô
                                                   Öi h«i Tr©i.

(39) tam tòng chi Çåo : b°n phÆn cûa ngÜ©i Çàng bà ngày xÜa: ª nhà
thì phäi theo cha; lÃy chÒng theo chÒng, chÒng ch‰t theo con trai.

24) Næm nay Ç©i kh°, båc cho vay c¡t c°.
Anh hÕi nhiŠu ch‡ không tiŠn.
Em vŠ thÜa låi phø mÅu cho liŠn,59
Có thÜÖng con r‹ thì ÇØng Çòi chi.
ñ‹ con r‹ vào làm m¶t mùa khô, m¶t mùa nÜ§c.
Không b¢ng thì ¡c hai ÇÙa mình 
                                           phäi chia xa nhau rÒi.
Tr©i Öi, duyên sao lÆn ÇÆn, ÇÙng ngÒi không yên. 

25) Ng¡n c° bé miŒng kêu không thÃu Tr©i.

26) Ng¡n hÖi kêu ch£ng thÃu Tr©i,
Ngãi Çi phÀn ngãi, duyên d©i phÀn duyên.

27) NgÒi Çám dÜa, chÎu ti‰ng æn dÜa,
Không æn phäi chÎu, oan chÜa h«i Tr©i.

28) NgÜ©i ta v® trÜ§c con sau,
Thân anh không v® nhÜ cau không buÒng.
Cau không buÒng ra tuÒng cau Ç¿c,
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Anh không v® c¿c l¡m ai Öi !
ñêm n¢m anh vuÓt bøng thª dài,
Tr©i Öi, ñÃt h«i lÃy ai Ç« buÒn.

29) NÒi ÇÒng låi úp vung ÇÒng,
Con gái xÙ B¡c lÃy chÒng xÙ Nam.
GiÆm chân xuÓng ÇÃt kêu Tr©i:
"ChÒng tôi vô Quäng bi‰t Ç©i nào ra ?"

30) NÖi b‰n TrÜ©ng TiŠn có cây Ça bóng mát,
GÀn b‰n BÒ ñŠ có bãi cát ph£ng lì.
Tr©i Öi sanh gi¥c làm chi,
ñ‹ quân TrÃn VÛ phäi ra Çi cÖ hàn.

31) O kia con cái nhà ai,
Cái váy thì dài, áo ng¡n ngang hông !
ThÃy ai dÜÖng m¡t mà trông,
NghŠ nghiŒp ch£ng có, ch°ng mông kêu Tr©i!

32) Qua cÀu m¶t træm cái nhÎp,
Em không theo kÎp kêu b§ h«i chàng.
Cái ÇiŒu tào khang sao chàng v¶i dÙt,
ñêm n¢m tÃm tÙc, gi†t lŒ tuôn rÖi,
Nhón chân lên kêu:"B§ h«i Tr©i "
Ai bày mÜu cho bån, bån dÙt nÖi ân tình.
 

33) Sóng còn g¥p lúc  sông cùn (40),

Tr©i Öi hãm kÈ anh-hùng mà chi.
(40) cùn : cån
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34) Sª Mui ch£ng khác Sª L©,
Quanh næm cua Óc, be b©, Ç¡p nÜÖng.
SÓng ngâm thÎt, ch‰t ngâm xÜÖng,
Tr©i Öi, có bi‰t træm ÇÜ©ng c¿c không !

35) Ti‰c thay cái tÃm løa Çào,
Áo rách ch£ng vá, vá vào áo tÖi.
Tr©i Öi, có thÃu chæng Tr©i !
Løa Çào mà vá áo tÖi sao Çành.

36) Tr©i Öi, có thÃu tình chæng,
LÃy chÒng mà phäi nhu¶m ræng cho chÒng.

37) Tr©i Öi ! sinh gi¥c làm chi,
Cho chÒng tôi phäi ra Çi chi‰n trÜ©ng.

38) V¡n (41) c° kêu ch£ng thÃu Tr©i.
(41) v¡n : ng¡n.

39) V® l§n Çánh v® nhÕ,
V® nhÕ chåy ra cºa ngõ,
NgÄng c° kêu Tr©i.
 anh Öi, nhÃt phu lÜ«ng phø (42) 

                      không ª Ç©i Ç¥ng Çâu !
(42) nhÃt phu lÜ«ng phø : m¶t chÒng hai v®.

m.  Trách ông Tr©i :

1)  Ai làm cho dª dang Tr©i,
Mà Tr©i làm dª dang tôi th‰ này ?
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2)  BÀn gie (43) Çóm ÇÆu sáng ng©i,
L« duyên tåi bÆu trách Tr©i sao nên.

(43) bÀn gie : loåi cây có trái chua, m†c ª các bãi sình.

3)  CÀu TrÜ©ng TiŠn mÜ©i hai vài, sáu nhÎp,
Em qua không kÎp t¶i l¡m anh Öi.
ñêm n¢m tÃm tÙc løy nhÕ tuôn rÖi,
DÅu có xa nhau Çi n»a cÛng tåi ông Tr©i mà ra.

4)  Cây cao bóng mát không ngÒi,
Anh ra gi»a n¡ng trách Tr©i không râm.

5)  Cây Ça trÓc gÓc,
Th® m¶c Çang cÜa.
G¥p em tØ lúc ban trÜa,
Trách Tr©i v¶i tÓi, phân chÜa h‰t l©i !

6)  ChiŠu chiŠu ra ÇÙng ngõ sau,
Hai tay rÛ xuÓng nhÜ tàu chuÓi te (44).

Ti‰c công vun bón cây mè,
Mè không có trái, chim mè ÇÆu lên.
Ti‰c công rày xuÓng, mai lên,
Mòn Çàng (45), nát cÕ, không nên t¿ Tr©i.
TÜªng r¢ng kèo c¶t ª Ç©i,
Ai ng© kèo rã, c¶t r©i tÙ phÜÖng.
Ngày nào em nói em thÜÖng,
NhÜ trÀm mà Ç‹ trong rÜÖng ch¡c rÒi.
Bây gi© khóa r§t, chìa rÖi,
RÜÖng long, n¡p v«, bay hÖi mùi trÀm !
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(44) tàu chuÓi te : tàu chuÓi rách.
(45) Çàng : con ÇÜ©ng.

7)  C¿c lòng thi‰p l¡m chàng Öi,
Ki‰m nÖi khuÃt tÎch thi‰p ngÒi thi‰p than.
Than vì cÃy lúa lá vàng,
NÜ§c Çâu mà tÜ§i cho hoàn nhÜ xÜa.
Trông tr©i ch£ng thÃy tr©i mÜa,
Lan kho, huŒ héo thäm chÜa h«i Tr©i.

8)  DÓc lòng cÓ gi» lòng thành,
Mà Tr©i không giúp phäi Çành lòng tham.

9)  ñÙng bên ni, thÃy chi‰c thuyŠn næm ván,
Ngó qua bên n§, thÃy chi‰c quán næm gian.
ThuyŠn næm ván Çang Ç®i ngÜ©i thÜÖng nh§,
Quán næm gian Çang Ç®i ngÜ©i nh§ thÜÖng.
M¶t, em nói r¢ng thÜÖng,
Hai, em nói r¢ng nh§.
Trách ông Tr©i làm l« duyên anh.
Anh ngÒi gÓc cây chanh,
Anh ÇÙng c¶i gÓc cây dØa.
NÜ§c m¡t anh nhÕ nhÜ mÜa,
Ð§t cái quÀn cái áo.
Cái quÀn anh v¡t chÜa ráo,
Cái áo anh v¡t chÜa khô.
ThÀy mË gä bán khi mô ?
Ti‰c công anh l¥n suÓt giang hÒ.
Tr©i  cao anh kêu không thÃu,
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ñÃt r¶ng anh kêu n† thông.
Nh»ng ngÜ©i bòn cºa, bòn công,
A Di ñà PhÆt, anh phûi tay không, ra vŠ. 

10) Em buÒn tØ ngã bäy, ngã ba buÒn vŠ,
MuÓn xa thì xa không dÙt,
MuÓn gÀn Tr©i ñÀt không Üng.
ñêm n¢m chi‰u ch£ng dính lÜng,
Nh§ hình Çi, dáng ÇÙng,
SÓng m¶t nºa, ch‰t hai phÀn anh Öi !

11) G¥p em gi»a chÓn Çò ÇÜa,
Trách Tr©i v¶i tÓi, phân chÜa h‰t l©i.

12) GÓc tre già Çëo ra Çòn xóc,
ChÒng Çi lính, v® ª nhà khóc nhÜ ri.
Tr©i Öi sinh gi¥c làm chi,
Cho chÒng tôi phäi ra Çi chi‰n trÜ©ng.

13) Hoa sen m†c bãi cát lÀm,
Tuy r¢ng lÃm láp vÅn mÀm hoa sen.
Thài lài m†c ª ven sông,
Tuy r¢ng xanh tÓt vÅn tông thài lài.
Hoa sói mà gói xÜÖng rÒng,
ThÀy mË gä phäi ngÜ©i chÒng bÃt nhân.
Trách Tr©i æn ª không cân,
ñ‹ cho hoa sói ÇÙng sân chÎu sÀu.
Ch¡c Tr©i soi xét nÖi Çâu,
Ch£ng soi cänh thäm, cänh sÀu này cho.

14) Lên non lên núi tìm chùa mà tu.
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BÓn mùa rau dÜa cho ränh,
Mai sau Çi vŠ tiên cänh Ç¥ng ch» thanh nhàn.
SÓng ª dÜÖng gian mà chi,
ChÒng m¶t nÖi, v® m¶t ngä.

-  DÅu anh có tu næm, bäy cänh chùa,
CÛng không Ç¡c quä thành công,
Lên xe, xe gäy ng¿a bÜÖng.
Trách lòng con Tåo cÀm cÜÖng không ÇŠu.

15) MÃy khi g¥p ÇÜ®c bån lành,
Trách Tr©i v¶i sáng tan tành Çôi ta.

16) i thÀy mË Öi ! cÃm Çoán em chi,
MÜ©i læm, mÜ©i tám sao chÜa cho Çi lÃy chÒng ?
i ông Tr©i Öi, sao ông ª không công !
Duyên em Çã l‡i, em trách ông TÖ HÒng

                                        sao ông khéo trêu ngÜÖi.

17) Rau ræm c¡t ng†n còn tÜÖi,
Nh»ng nÖi lÎch-s¿ thì Tr©i không xe.
Nh»ng nÖi ch‰t rÃp b© tre,
Trái duyên, trái sÓ, Tr©i xe duyên vào.
Ti‰c thay ba vuông nhiÍu Çào,
Áo gÃm không vá, vá vào áo tÖ.
B¿c mình thi‰p l¡m chàng Öi. 

18) Rau ræm c¡t ng†n còn tÜÖi,
Nh»ng nÖi phäi lÙa thì Tr©i không xe.
Nh»ng nÖi båc ác g§m ghê,
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Tôi không lÃy nó, Tr©i xe tôi vào.
Ti‰c thay cái s®i chÌ Çào,
Áo rách ch£ng vá, vá vào áo tÖ.
B¿c mình tôi l¡m, Tr©i Öi,
MuÓn chôn bà NguyŒt, muÓn vùi ông TÖ.
GiÆn ngÜ©i làm mÓi vÄn vÖ,
Duyên tôi Çã l‡i, ông TÖ låi lÀm.

19) Tay c¡t tay sao n«,
Ru¶t c¡t ru¶t sao Çành.
MÃy khi mà g¥p bån lành,
Trách Tr©i v¶i sáng, tan tành Çôi ta.

20) TØ ngày giÃy rã, hÒ trôi,
Anh ngÒi anh khóc, em ngÒi em than.
Nhån xa chen bóng cây tàn,
DÜ§i khe nÜ§c chäy, trên ngàn ve kêu.
Ra Çi là s¿ Çã liŠu,
MÜa mai ai bi‰t, n¡ng chiŠu ai hay.
Dám Çâu trách mË, trách thÀy,
Trách Tr©i sao n« Ç†a Çày tÃm thân.

21) Trách thân mà låi giÆn Tr©i,
Trách chàng quân tº ra ngÜ©i th© Ö !
Phòng không Ç‹ thi‰p Ç®i ch©,
Næm canh vò võ nh»ng là thª than.
Nào khi h†p m¥t chén vàng,
Non nguyŠn bi‹n hËn, tÜªng chàng ch£ng quên.
Ai ng© ra då båc Çen,
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Say bên nhan s¡c, bÕ bên ngãi tình.
ñ‹ cho em vò võ m¶t mình,
TÜÖng tÜ kh¡c khoäi, bŒnh thÃt tình ÇÀy vÖi!

22) Trách Tr©i bÙc (46) rång Çông ra,
Không khuya chút n»a Çôi ta t¿ tình.

(46) bÙc : v¶i vã.

23) Nàng:
Trách Tr©i ch£ng trách ai Çâu,
ñài (47) kia ng¡n chåc (48), 
Gi‰ng sâu l« chØng.

Chàng:
Gi‰ng sâu ta lÃp gi‰ng Çi,
ñài kia ng¡n chåc, ta thì nÓi thêm.

(47) Çài : gàu múc nÜ§c ª gi‰ng.
(48) chåc : dây.

24) Trách Tr©i sao v¶i mÜa giông,
Trách em sao v¶i lÃy chÒng bÕ anh.

25) Tr©i kia sao ch£ng xét suy,
LÙa Çôi m§i ng¶ khi‰n chia xa r©i.

26) Tr©i sao Tr©i ª ch£ng cân,
KÈ hai ba v®, ngÜ©i không v® nào !

27) Tr©i sao Tr©i ª ch£ng cân,

KÈ æn không k‰t, ngÜ©i mÀn (49) không ra !
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NgÜ©i thì m§ bäy m§ ba,
NgÜ©i thì áo rách nhÜ là áo tÖi.

(49) mÀn : làm.

n.  Vài š tÜªng dân gian vŠ ông Tr©i :

1)  Ai bi‰t ÇÜ®c Tr©i mÃy tu°i ?

2)  Ai ù ta cåc ta chÖi,
Thú ta ta bi‰t, viŒc Tr©i Tr©i hay.

3)  Anh khôn ngoan cÛng ª dÜ§i ông Tr©i,
Em là con én Ç°i d©i thÜ®ng thiên.

4)  Anh khÓn kh° g¥p chi tr° Tr©i.

5)  Anh xa, em cách, ÇØng trách ông Tr©i,
Trách ngÜ©i hàng xóm l¡m l©i thÎ phi.

6)  Ân cha n¥ng l¡m anh Öi,
Nghïa mË b¢ng Tr©i, chín tháng cÜu mang.

7)  Ba ông vua b‰p dåo chÖi xuân,
ñ¶i mÛ Çi hia, ch£ng m¥c quÀn.
Tr©i hÕi tåi sao æn bÆn th‰ ?
ThÜa r¢ng hå-gi§i nó duy-tân.

8)  Bán n¡ng cho Tr©i, bán sÃm cho Thiên Lôi.

9)  Bán Tr©i không m©i Thiên-Lôi.

10) Bán Tr©i không væn-t¿.
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11) B§ này anh nó Öi,
SÓ phÆn em giao phó cho Tr©i xanh,
LÃy anh em không lÃy,
NhÜng då cÛng không Çành làm ngÖ.
VÓn em cÛng ch£ng bÖ th©,
Em cÛng Çã h¢ng ch†n trong, lánh Çøc.
NhÜng vÅn còn ch© n® duyên.

12) Cha mË là bi‹n, là Tr©i,
Nói sao hay vÆy, Çâu dám cãi l©i mË cha.

13) Cha mË sinh con, Tr©i sinh tính.

14) Chåy ch£ng khÕi Tr©i.

15) ChiŠn chiŒn làm t° cây dâu,
Ai b¡t ÇÜ®c nói, nó tâu tÆn Tr©i.

16) ChÖi træng không s® phép Tr©i,
ñÓt chùa không t¶i b¢ng cÜ§p duyên v® ngÜ©i ta.

17) Cóc nghi‰n ræng còn Ç¶ng lòng Tr©i,
Em nói h‰t l©i, anh ch£ng chÎu nghe.

18) Coi Tr©i b¢ng nºa con m¡t.

19) Con cóc là cÆu thÀy nho,
HÍ ai nuôi nó, Tr©i cho quan tiŠn.

20) Con cóc là cÆu ông Tr©i,
HÍ ai Çánh nó thì Tr©i Çánh cho.
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21) Công sinh døc b¢ng công Tåo hóa,
Có cha mË sau m§i có chÒng.
Em nh§ khi dìu d¡t ¤m bÒng,
Nay em lao kh°, ¤m bÒng em không thang.

22) Cªi håc chÀu Tr©i.

23) Cûa Bøt æn m¶t ÇŠn mÜ©i,
Cûa ÇÙc Chúa Tr©i, æn m¶t ÇŠn træm.

24) Cûa træng, træng chÖi,
Có phäi cûa Tr©i Çâu mà Tr©i gi».

25) Cûa Thiên, trä cho ñÎa !

26) Cûa Tr©i, cûa ñÃt, cûa cóc riêng ai. 

27) CÜ§i em ba h† nhà Tr©i,
ñi xuÓng hå gi§i cùng ngÜ©i rÜ§c dâu.
Ng†c Hoàng cÛng phäi xuÓng chÀu,
Thiên Lôi, Thûy T‰ ÇÙng hÀu Çôi bên.
CÀu vòng, mÓng cøt kéo lên,
Xe mây ngÛ s¡c ÇÜa liŠn tÆn nÖi.

28) Dù ai nói ngÜ®c nói xuôi,
Ta Çây vÅn gi» Çåo Tr©i khæng khæng.

29) ñã thành gia thÃt thì thôi,
ñèo bòng chi l¡m, t¶i Tr©i ai mang ?

30) ñåi Thánh Çánh trä Tr©i.
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31) ñÃt ch£ng chÎu Tr©i, Tr©i ch£ng chÎu ñÃt.

32) ñÃt không chÎu Tr©i, Tr©i phäi chÎu ñÃt.

33) ñÓ ai cÜ©i ch£ng hª ræng,
Bi‰t Tr©i mÃy tu°i, bi‰t Træng mÃy già.

34) ñÙng nhÜ Tr©i trÒng.

35) Gái Çâu có gái lå Ç©i,
ChÌ còn thi‰u m¶t ông Tr©i không chim.
Th° Công, Hà Bá cÛng nhìn,
TŠ Thiên ñåi Thánh cÛng chim làm chÒng !

36) Hai nách nh»ng lông xÒm xÒm,
ChÒng yêu chÒng bäo mÓi tÖ hÒng Tr©i cho.
ñêm ngû thì ngáy o o,
ChÒng yêu chÒng bäo lái Çò cÀm canh.
ˆn vøng bøng to tày thùng,
ChÒng yêu chÒng bäo cái giành Ç¿ng cÖm.

37) Hai tay vin lÃy Çòn rÒng,
T¶i Tr©i con chÎu, theo chÒng con cÙ theo.

38) Hay gì lØa Çäo ki‰m l©i,
M¶t nhà æn uÓng, t¶i Tr©i riêng mang.

39) Hôm nay tr©i n¡ng chang chang,
Ÿ Çây xa nÜ§c, xa làng, xa dân.
Chàng cho em mÜ®n cái nón làm æn,
Nhà em xa l¡m có gÀn Çâu ai.
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Tr©i làm gió trúc, mÜa mai,
Không mÜ®n chàng nón, mÜ®n ai bây gi©.
Nón này Çâu phäi tình c©,
ñã cÃt Ç‰n nón, låi s© Ç‰n quai.
Nón này Çã phäi hÖi ai,
Mà vuÓt ch£ng såch, mà mài ch£ng ra.
Nón này cûa mË cûa cha ?
Hay là cûa khách ÇÜ©ng xa chàng cÀm ?
Hay là cûa khách tri âm ?
Chàng cho em mÜ®n, em cÀm che tåm n¡ng mÜa.  
MÃt m¶t, em së ÇŠn ba,
NhÜ©c b¢ng mÃt cä, ÇŠn ta cho mình.

40) K‰t (50) phÙt (51) Çi, Çây duyên Çó n®,
K‰t phÙt Çi, Çây v® Çó chÒng.
Dù ông Tr©i  trên chÜa ÇÎnh,
Dù ông TÖ HÒng chÜa xe.

(50) k‰t : k‰t duyên; k‰t hôn. 
(51) phÙt : làm liŠn cho xong.

41) Khôn cÛng ch£ng låi v§i Tr©i.

42) Làm ch£ng nên, låi trách Tr©i cao,
ñã vøng múa, låi chê ÇÃt lŒch.

43) Làm ngÜ©i phäi bi‰t tiŒn t¢n,
ñÒ æn thÙc m¥c có ngÀn thì thôi.
Nh»ng ngÜ©i Çói rách råc r©i,
Bªi phø cûa Tr©i làm ch£ng nên æn.
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44)  L‡ mÛi em mÜ©i tám gánh lông,
ChÒng yêu chÒng bäo:"Râu rÒng Tr©i cho".
ñêm n¢m thì ngáy o o...
ChÒng yêu chÒng bäo:"Ngáy cho vui nhà".
ñi ch® thì hay æn quà,
ChÒng yêu chÒng bäo:"VŠ nhà Ç« cÖm".
Trên ÇÀu nh»ng rác cùng rÖm,
ChÒng yêu chÒng bäo:"Hoa thÖm r¡c ÇÀu".

45) MË cha bú m§m nÜng-niu,
T¶i Tr©i thì chÎu, không yêu b¢ng chÒng.

46) MË cha là Bi‹n là Tr©i,
PhÆn con Çâu dám cãi l©i mË cha.

47) M¶t ÇÒng vÓn, bÓn ÇÒng l©i,
Ai tài nhÜ Ãy, Ç‰n ông Tr©i cÛng chÎu thua.

48) M¶t mai giàu khó ch§ lo,
Vì r¢ng Thiên ñÎa vÅn cho xoay vÀn.
Yêu nhau xa cÛng thành gÀn,
Tham nÖi phú quš, phø bÀn khó coi.
Yêu nhau do duyên phÆn mà thôi,
Cûa Tr©i thì vÅn khi vÖi khi ÇÀy.

49) M¶t næm có mÃy tháng xuân,
M¶t ngày có mÃy gi© dÀn h«i ai ?
Em ÇØng cÆy s¡c khoe tài,
Bi‰t bao nÒi thûng vào tay th® hàn.
Tr©i kia Khôn cÛng th© Càn,
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NÜ§c kia TÃn cÛng h®p TÀn m§i xong.

50) NgÒi buÒn nói chuyŒn láo thiên,
HÒi nhÕ tui có Çi khiêng ông Tr©i.
Ra ÇÒng thÃy mu‡i b¡t dÖi,
B† hung làm gi‡ có m©i ông voi.

51) Nhà giàu ngÒi mát bát vàng,
Nàng tham chÓn Ãy anh sang làm gì.
XÜa kia nói nói thŠ thŠ,
Cá trê chui Óng l†t vŠ gi‰ng khÖi.
M§i hay lÃy v® trên Ç©i,
Ch£ng tåi Tr©i, tåi không tiŠn n¢m không.
Dù em nên v® nên chÒng,
Con b‰ con bÒng nghï låi duyên xÜa.
Tr©i có mây mà ch£ng có mÜa,
Sao em låi n« Çong ÇÜa v§i tình ?
M§i hay duyên n® ba sinh,
Nhà giàu cÜ§p cä cái tình Çôi ta.
Anh ch£ng trách mË trách cha,
Trách Ç©i chênh lŒch hóa ra th‰ này !

52) NhÃt v®, nhì Tr©i.

53) NhÙc ÇÀu v¥t lá bòng bong,
T¶i Tr©i tôi chÎu, thÜÖng chÒng hÖn anh.

54) Oán tao (52) mày oán cho Ç©i,
ñÃt vua tao ª, cÖm Tr©i tao æn.

(52) tao : tau.
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55) Ông Bành T° làm bån v§i ông Tr©i ÇÜ®c 
                                                   tám træm næm.

V® chÒng chung chi‰u, chung chæn.
Chú Cu¶i làm bån v§i træng Çêm ngày.
Håt tiêu nó bé nó cay,
ñÒng tiŠn nó bé nó hay cÆy quyŠn.

56) Phäi chi lên ÇÜ®c trên tr©i,
MÜ®n gÜÖm Ng†c ñ‰ (53) gi‰t ngÜ©i båc ân.

(53) Ng†c ñ‰ : Ng†c Hoàng ThÜ®ng ñ‰.

57) Phäi chi Tr©i khi‰n em gÀn,
S§m trÜa hái táo, bÈ tÀn em dâng.

58) Phí cûa Tr©i, mÜ©i Ç©i ch£ng có. 

59) R¢m Tr©i, r¢m Bøt, r¢m Tiên,
R¢m Çâu Ç‰n chú, chú kiêng hôm r¢m.

60) Rûi may nào phäi tåi Tr©i,
H†a cæn cÛng bªi thói Ç©i mà ra.

61) Ru¶ng vÜ©n trÒng Çû thÙ hoa,
Hoa Çào, hoa bí, hoa trÀu, hoa mai.
NhÃt thÖm hoa lš, hoa lài,
Hoa lan, hoa cúc ai ngÜ©i ch£ng Üa.
Cänh vÜ©n vui vÈ, thÖm tho,
Mình làm mình hÜªng, Tr©i cho riêng mình.

62) Tham thì thâm, lÀm thì m¡c,
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MuÓn cho ch¡c thì lo nh¡c ngÜ©i.
L† là cÀu khÄn PhÆt Tr©i,
CÙu m¶t ngÜ©i, phúc Ç£ng hà sa (54).
 

(54) phúc Ç£ng hà sa: phúc ÇÜ®c nhiŠu nhÜ cát ª dÜ§i dáy sông.

63) Tháng ba, tháng tám Çi Çâu ?
BÕ Çê không Ç¡p rÒi sau kêu Tr©i.

64) Thiên  minh minh, 
ñÎa minh minh.
Ai có con không gä cho mình,
Mai sau lºa cháy kêu mình, mình ÇÓt thêm ! 

65) Thua Tr©i m¶t vån,
Không b¢ng thua bån m¶t ly.

66) Trách thân, ch£ng dám giÆn Tr©i.

67) Tr©i  mÜa nÜ§c chäy qua sân,
Em lÃy ông lão cho qua lÀn thì thôi.
Bao gi© ông lão chÀu Tr©i,
Thì em låi ki‰m m¶t ngÜ©i trai tÖ.

68) Tr©i mÜa thì m¥c tr©i mÜa,
Tôi không có nón, Tr©i chØa tôi ra.

69) Tr©i PhÆt thì ª trên mây,
NhiŠu tiŠn Çong ÇÀy, ít tiŠn Çong vÖi.

70) Tr©i sanh cây cÙng lá dày,
Gió day m¥c gió, chìu ai không chìu.
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71) Tr©i sanh con m¡t là gÜÖng,
NgÜ©i ghét ngó ít, ngÜ©i thÜÖng ngó hoài.

72) Vô chùa th¡p h‰t l†n nhang,
MiŒng Nam Mô A Di ñà PhÆt,
NguyŒn cùng Tr©i, chùa chÆt cÛng tu.

73) VÓn em chÌ có ba ÇÒng,
Nºa Ç‹ nuôi chÒng, nºa Ç‹ nuôi em.
Còn thØa mua cái bình vôi,
Mua xanh, mua chäo, mua nÒi nÃu æn.
Còn thØa mua nhiÍu quÃn khæn,
Mua dæm vuông vóc may chæn cho chÒng.
Còn thØa mua chi‰c thuyŠn rÒng,
ñem ra cºa b‹ cho chÒng thä chÖi.
Còn thØa mua khám th© Tr©i,
Mua tranh sÖn thûy treo chÖi ÇÀu thuyŠn.

74) Xin chàng kinh sº h†c hành,
ñ‹ em cày cÃy, cºi canh kÎp ngÜ©i.
Mai sau xiêm áo thänh thÖi,
÷n Tr©i, l¶c nÜ§c Ç©i Ç©i hi‹n vinh

B.- ThÖ Ch» Nôm

1. NguyÍn Du :
1)  Lå gì bÌ s¡c tÜ phong,

Tr©i xanh  quen thói (1) má hÒng Çánh ghen.
                        (TruyŒn KiŠu ; Câu: 5, 6)
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(1) Các sách ch» Nôm vi‰t: Tr©i xanh quen v§i má hÒng Çánh ghen.

2)  Có cây, có Çá, s¤n sàng,
Có hiên Lãm thúy (2), nét vàng chÜa phai.
MØng thÀm chÓn Ãy ch» bài,
Ba sinh âu h£n duyên Tr©i chi Çây.
                      (TruyŒn KiŠu ; câu 279 Ç‰n 282)

(2) hiên Lãm Thúy : ch‡ ngÒi ng¡m cänh.

3)  XÜa nay nhân ÇÎnh th¡ng Thiên cÛng nhiŠu.
                        (TruyŒn KiŠu ; câu 420)

4)  M¥t trông Çau Ç§n røng r©i,
Oan này còn m¶t kêu Tr©i, nhÜng xa.
M¶t ngày, lå thói sai nha, 
Làm cho khÓc håi ch£ng qua vì tiŠn.
                      (TruyŒn KiŠu ; câu 585 Ç‰n 588)

5)  Tr©i  làm chi c¿c bÃy (3) Tr©i ?
Này ai vu thác, cho ngÜ©i h®p tan.
Búa rìu bao quän thân tàn,
N« Çày Ç†a trÈ, càng oan khÓc già.

            (TruyŒn KiŠu ; câu 659 Ç‰n 662)

(3) bÃy : l¡m th‰, nhiŠu th‰ (tØ c‡).

6)  CÖ Tr©i dâu b‹ Ça Çoan,
M¶t nhà Ç‹ chÎ riêng oan m¶t mình.
                      (TruyŒn KiŠu ; câu: 715, 716)

7)  Mi‰ng ngon kŠ Ç‰n tÆn nÖi,
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VÓn nhà cÛng ti‰c, cûa Tr©i cÛng tham.
                      (TruyŒn KiŠu ; câu: 831, 832)

8)  RÌ r¢ng:"Nhân quä dª dang,
ñã toan trÓn n® Çoån tràng ÇÜ®c sao.
SÓ còn n¥ng nghiŒp má Çào,
NgÜ©i dù muÓn quy‰t, Tr©i nào Çã cho".
                      (TruyŒn KiŠu ; câu 995 Ç‰n 998)

9)  Giá Çành trong nguyŒt trên mây,
Hoa sao, hoa khéo Ç†a Çày bÃy hoa ?
N°i gan riêng giÆn Tr©i già,
Lòng này ai tÕ cho ta  h«i lòng.
                      (TruyŒn KiŠu ; câu 1067 Ç‰n 1070)

10) Sª Khanh quát m¡ng Çùng Çùng,
BÜ§c vào, vØa r¡p thÎ hùng ra tay.
Nàng r¢ng:"Tr©i nhé có hay,
Quy‰n anh, rû y‰n, s¿ này tåi ai ?"
                    (TruyŒn KiŠu ; câu 1177 Ç‰n 1180)

11) Chém cha cái sÓ hoa Çào,
G« ra rÒi låi bu¶c vào nhÜ chÖi !
Nghï Ç©i mà ngán cho Ç©i,
Tài tình chi l¡m cho Tr©i ÇÃt ghen !
Ti‰c thay nÜ§c Çã Çánh phèn,
Mà cho bùn låi vÄn lên mÃy lÀn !
                    (TruyŒn Ki‹u; câu 2151 Ç‰n 2156 )
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12) Bi‰t thân chåy ch£ng khÕi Tr©i,
CÛng liŠu m¥t phÃn, cho rÒi ngày xanh.
                    (TruyŒn KiŠu, câu: 2163, 2164)

13) Cho hay muôn s¿ tåi Tr©i,
Phø ngÜ©i ch£ng bõ, khi ngÜ©i phø ta.

                      (TruyŠn KiŠu ; câu: 2391, 2392)

14) ñ©i ngÜ©i Ç‰n th‰ thì thôi,
Trong cÖ âm c¿c, dÜÖng hÒi (4) khôn hay.
MÃy ngÜ©i hi‰u nghïa xÜa nay,
Tr©i làm chi Ç‰n lâu ngày càng thÜÖng.
                    (TruyŒn KiŠu ; câu 2645 Ç‰n 2648)

(4) âm c¿c, dÜÖng hÒi : h‰t kh° rÒi Ç‰n sÜ§ng.

15) SÜ r¢ng:"Phúc h†a Çåo Tr©i,
C¶i nguÒn cÛng ª lòng ngÜ©i mà ra.
Có Tr©i mà cÛng tåi ta,
Tu là c‡i (5) phúc, tình là dây oan.
                    (TruyŒn KiŠu ; câu 2655 Ç‰n 2658)

(5) c‡i: nguÒn gÓc.

16) Xét trong t¶i nghiŒp (6) Thúy KiŠu:
M¡c ÇiŠu tình ái, khÕi ÇiŠu tà dâm.
LÃy tình thâm, trä tình thâm,
Bán mình Çã Ç¶ng hi‰u tâm Ç‰n Tr©i.
                    (TruyŒn KiŠu ; câu 2681 Ç‰n 2684)

82



(6) t¶i nghiŒp : nghiŒp xÃu ki‰p trÜ§c.

17) Khi nên, Tr©i cÛng chiŠu ngÜ©i,
NhË nhàng n® trÜ§c, ÇŠn bÒi duyên sau.
                    (TruyŒn KiŠu ; câu: 2689, 2690)

18) TrÜ§c sau cho vËn m¶t l©i,
Duyên ta mà cÛng phúc Tr©i chi không.
                    (TruyŒn KiŠu ; câu: 2695, 2696)

19) Tâm thành Çã thÃu Ç‰n Tr©i,
Bán mình là hi‰u, cÙu ngÜ©i là nhân.
                    (TruyŒn KiŠu ; câu: 2717, 2718)

20) R¢ng:"Trong tác h®p cÖ Tr©i,
"Hai bên g¥p g«, m¶t l©i k‰t giao."

                      (TruyŒn KiŠu ; câu: 3063, 3064)

21) Tr©i còn Ç‹ có hôm nay,
Tan sÜÖng ÇÀu ngõ, vén mây gi»a tr©i.
Hoa tàn mà låi thêm tÜÖi,
Træng tàn mà låi hÖn mÜ©i r¢m xÜa.
                    (TruyŒn KiŠu ; câu 3121 Ç‰n 3124) 

22) NgÅm hay muôn s¿ tåi Tr©i,
Tr©i kia Çã b¡t làm ngÜ©i có thân.

                            (TruyŒn KiŠu ; câu: 3241, 3242)

23) ñã mang lÃy nghiŒp vào thân,
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CÛng ÇØng trách lÅn Tr©i gÀn, Tr©i xa.
ThiŒn cæn ª tåi lòng ta,
Ch» tâm kia m§i b¢ng ba ch» tài.
                    (TruyŒn KiŠu ; câu 3249 Ç‰n 3252)

2.  Ôn NhÜ HÀu NguyÍn Gia ThiŠu :

1) Tr¶m nh§ thuª gây hình Tåo-hóa,
VÈ phù-dung m¶t Çóa khoe tÜÖi.
Nhøy hoa chÜa mÌm miŒng cÜ©i,
GÃm nàng Ban (7) Çã låt mùi thu-dung.
                        (Cung oán ngâm khúc ; câu 9 Ç‰n 12)

(7) nàng Ban: nàng TiŒp D¿, h† Ban, cung nhân cûa vua Thái ñ‰ nhà
Hán. 

2) TrÈ Tåo-hóa Çành hanh (8) quá ngán,
Ch‰t ÇuÓi ngÜ©i trên cån mà chÖi.
Lò cØ (9) nung nÃu s¿ Ç©i,
BÙc tranh vân cÄu (10) vë ngÜ©i tang thÜÖng.
                        (Cung oán ngâm khúc ; câu 73 Ç‰n 76)

(8) Çành hanh : cay nghiŒt.
(9) lò cØ : cái lò lºa l§n.
(10) vân cÄu : Çám mây bi‰n dång thành hình con chó.

3) QuyŠn h†a phúc Tr©i tranh mÃt cä,
Chút tiŒn-nghi ch£ng trä phÀn ai.
Cái quay búng s¤n trên tr©i,
M© m© nhân-änh nhÜ ngÜ©i Çi Çêm.
                        (Cung oán ngâm khúc ; câu 89 Ç‰n 92)
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4) Ý cÛng r¡p ra ngoài Çào-chú !
Quy‰t l¶n vòng phu phø cho cam.
Ai ng© Tr©i ch£ng cho làm !
Quy‰t Çem dây th¡m mà giam bông Çào.
                        (Cung oán ngâm khúc ; câu 117 Ç‰n 120) 

5) ñÜ©ng tác-h®p Tr©i kia giong-ru°i,
L†t làm sao cho khÕi nhân-tình.
Thôi thôi, ngoänh m¥t làm thinh,
Thº xem con Tåo gieo mình nÖi nao ?

                       (Cung oán ngâm khúc ; câu 129 Ç‰n 132)

6)  Ai ng© b‡ng m‡i næm m¶t nhåt,
NguÒn cÖn kia ch£ng tát mà vÖi.
Suy-di (11) Çâu bi‰t cÖ Tr©i,
B‡ng không mà hóa ra ngÜ©i vÎ-vong (12) !

                       (Cung oán ngâm khúc ; câu 193 Ç‰n 196)

(11) suy-di : theo th©i gian mà y‰u kém, mòn mÕi dÀn.
(12) vÎ vong : Çàn bà góa.

7) Song Çã cÆy má Çào chon-chót,
H£n duyên tÜÖi phÆn tÓt hÖn ngÜ©i.
Nào hay con Tåo trêu ngÜÖi,
Hang sâu chút hé m¥t tr©i låi giâm.
                       (Cung oán ngâm khúc ; câu 205 Ç‰n 208)

8) Bây gi© Çã ra lòng ruÒng-rÅy,
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ñ‹ thân nÀy nÜ§c chäy hoa trôi.
Hóa-công sao khéo trêu ngÜÖi,
Bóng Çèn tà nguyŒt nhº mùi kš-sinh.
                       (Cung oán ngâm khúc ; câu 257 Ç‰n 260)

3.  ñoàn Thi ñi‹m :

Trách Tr©i sao Ç‹ dª dang,
Thi‰p vì thi‰p, låi vì chàng thª than.

                          (Chinh phø ngâm ; câu: 347, 348)

4.  NguyÍn ñình Chi‹u :
1)  Tôn sÜ bàn viŒc tai nàn:

GÅm trong sÓ hŒ khoa tràng còn xa.  
Máy Tr©i ch£ng dám nói ra,
Xui thÀy thÜÖng t§ xót-xa trong lòng.
Sau dÀu tÕ n‡i Çøc trong,
Phäi toan m¶t phép Ç‹ phòng h¶ thân.
                        (Løc Vân Tiên ; câu 25 Ç‰n 30)

2)  Träi qua dÃu thÕ ÇÜ©ng dê,
Chim kêu vÜ®n hú tÙ bŠ nÜ§c non.
Vái Tr©i cho Ç¥ng vuông tròn,
Træm næm cho vËn lòng son v§i chàng.
                        (Løc Vân Tiên ; câu 247 Ç‰n 250)

3)  Anh em ai nÃy ÇŠu thÜÖng,
Tr©i Öi há n« lÃp ÇÜ©ng công-danh.
Nh»ng læm (13) công toåi danh thành,
Nào hay tØ-mÅu u-minh s§m d©i.
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                        (Løc Vân Tiên; câu 557 Ç‰n 560)

(13) læm : quy‰t chi làm m¶t viŒc gi Çó.

4)  ñÒng r¢ng:"Tr©i ÇÃt có hay,
Ra Çi vØa Ç¥ng mÜ©i ngày låi Çau.
M¶t mình nh¡m trÜ§c nh¡m sau,
Xanh xanh b© cõi dào dào cÕ cây."
                        (Løc Vân Tiên ; câu 647 Ç‰n 650)

5)  Nên hÜ có sÓ ª Tr©i,
Bôn chôn sao khÕi Ç°i d©i sao xong.
                        (Løc Vân Tiên ; câu:1193, 1194)

6)  Tr©i sao n« phø ngÜ©i lành ?
Bäng vàng chÜa chi‰m, ngày xanh Çã mòn.
Cùng nhau chÜa Ç¥ng vuông tròn,
NgÜ©i Çà s§m thác, ta còn làm chi ?
                        (Løc Vân Tiên ; câu: 1217, 1220)

7)  Bi‰t nhau chÜa Ç¥ng mÃy hÒi,
KÈ còn ngÜ©i mÃt, Tr©i ôi là Tr©i.

                              (Løc Vân Tiên ; câu: 1327, 1328)

8)  MÃy thu HÒ, ViŒt Çôi phang,
CÛng vì máy Tåo én nhàn (14) rë nhau.
ThÃy chàng då låi thêm Çau,
ñÃt Tr©i sao n« chia bâu cho Çành.

                              (Løc Vân Tiên ; câu 1725 Ç‰n 1728)

(14) én nhàn : én nhån.
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9)  Tr©i kia quä báo mÃy hÒi,
Ti‰c công son Çi‹m phÃn dÒi bÃy lâu.

                              (Løc Vân Tiên ; câu: 2069, 2070)

5.  Lš Væn PhÙc :

1)  Nghìn xÜa trong phÆn lÙa Çôi,
Khi nên, Tr©i cÛng chiŠu ngÜ©i cho nên.
                        (Ng†c KiŠu Lê ; câu: 1 , 2 )

2)  Tân quân Cänh Thái (15) lên ngôi,
Tôi gian s§m m¡c lÜ§i Tr©i khôn dung.
                        (Ng†c KiŠu Lê ; câu: 35, 36)

(15) Cänh Thái : em vua Anh Tông.

3)  K‹ tØ khi m§i g¥p sinh,
Cä tình cäi dång lÅn tình song thê (16).

May thay Tr©i cÛng khéo xe (17),

Xui lòng chÎ ch£ng khác gì lòng ai.
                        (Ng†c KiŠu Lê ; câu 2055 Ç‰n 2058)

(16) song thê : v® chÒng ho¥c trai gái ª v§i nhau.
(17) xe : xo¡n k‰t låi v§i nhau.

4)  Cùng chung non nÜ§c cûa Tr©i,
HÙng hào cho ghé m¶t vài phÀn chung.
Sinh r¢ng:"NÜ§c tÓt træng trong,
Thú vui vui tr¶m chút lòng nghêu ngao...."  
                        (Ng†c KiŠu Lê ; câu 2277 Ç‰n 2280) 
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5)  M§i hay tác h®p cÖ Tr©i,
M¥c ai lØa Çäo, m¥c ai thù h¢n.
KhÜ khÜ gi» gánh quân thÀn,
Cái thân bäy thÜ§c là thân cÜÖng thÜ©ng.
                        (Ng†c KiŠu Lê ; câu 2917 Ç‰n 2920)

6.  NguyÍn Huy T¿, (NguyÍn ThiŒn nhuÆn chính) :
 

1)  Træm næm m¶t s®i chÌ hÒng,
ñ¥t ngÜ©i tài s¡c vào trong khuôn Tr©i.
                        (Hoa Tiên ; câu: 1,2)

2)  Th® Tr©i dù h£n vô tình,
Làm chi Çem giÓng khuynh thành trêu ai.
                        (Hoa Tiên ; câu: 163, 164)

3)  Hãy coi vào sÓ phong lÜu,
ƒy nhân duyên bi‰t là Çâu ch£ng Tr©i.
¯ là trót Çã giúp l©i,
Thº xem con Tåo chiŠu ngÜ©i hay không.
                        (Hoa Tiên ; câu 535 Ç‰n 538)

4)  Sinh r¢ng:"Chút nghïa tÜÖng-giao,
"ChÜa cùng sum h†p n« nào chia phôi.
"Ch¡p tÖ nay m§i vâng l©i,
"ñành hay ngÜ©i ÇÎnh thì Tr©i cÛng theo."

                              (Hoa Tiên ; câu 903 Ç‰n 906)
5)  Xót l©i nên m§i ngÕ l©i,

G¥p nhau cùng khách quê ngÜ©i bi‰t nao.
Sinh nghe lòng th¡m nhÜ bào,
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Nhë Tr©i Çã quy‰t då nào Çinh ninh.
                        (Hoa Tiên ; câu 1267 Ç‰n 1270)

6)  Thôi thôi Çã vÆy thì thôi,
CÛng liŠu má phÃn cho rÒi ngày xanh.
Hóa Công có thiŒt chi mình,
Treo gÜÖng trinh båch rành rành cho coi.
                        (Hoa tiên ; câu 1347 Ç‰n 1350)

7)  NgÜ©i hånh nghïa khách dung nghi,
Làm cho trâm gãy gÜÖng lìa m§i thôi.
Mênh mang b‹ kh° sóng dÒi,
Bi‰t r¢ng phúc thiŒn có Tr©i n»a không ?
                        (Hoa Tiên ; câu 1429 Ç‰n 1432)

8)  Nghe l©i v¶i thäo bän tâu,
Vào trong TiŒn ÇiŒn bu°i sau ti‰n trình.
GÜÖng Tr©i soi rõ mänh tình,
Vë lòng lá s¡c tåc danh bi‹n vàng.
                        (Hoa Tiên ; câu 1555 Ç‰n 1558)

7.  HÒ HuyŠn Quí :
1)  Tr©i Çâu phø kÈ ti‰t nghì,

Lân kinh (18) Mao giän tåc ghi còn truyŠn.
ñ©i xÜa mÃy gái ti‰t hiŠn,
Ch£ng nên giÓng n†, thì nên giÓng này.
                        (Trinh thº ; câu 129 Ç‰n 132 )

(18) Lân kinh : kinh Xuân Thu. Kh°ng tº chép kinh Xuân Thu
       Ç‰n ch‡ con kÿ-lân què thi không chép n»a; ngÜ©i Ç©i sau
      g†i kinh Xuân Thu là Lân kinh.
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2)  Træng hoa coi nh»ng làm thinh,
Có Tr©i h£n bi‰t cho mình mà thôi.
Ví dù Çây cÛng nhÜ ai,
Ép tình cá nÜ§c phäi nài nÅm (19) chi.
                        (Trinh Thº ; câu 471 Ç‰n 474 )

(19) nài nÅm : nài nÌ, næn nÌ.

8. NguyÍn Trãi :
1)  Ÿ cho có ÇÙc có nhân,

M§i mong Ç©i trÎ ÇÜ®c æn l¶c Tr©i.
                        (Dåy con ª cho có ÇÙc ; câu: 3,4)

2)  HiŠn lành lÃy ti‰ng v§i Ç©i,
Lòng ngÜ©i yêu giÃu là Tr©i Ç¶ cho.
Tai ÜÖng hoån nån ÇŠu qua,
Bøi trÀn rÛ såch th¿c là tØ Çây.
Vàng tuy Tr©i ch£ng trao tay,
Bình an hai ch» xem tÀy mÃy mÜÖi.
Mai sau båc chín tiŠn mÜ©i,
SÓng lâu æn mãi cûa Tr©i vŠ sau.
                        (Dåy con ª cho có ÇÙc ; câu 27 Ç‰n 34)

3)  Sang cùng khó bªi chÜng Tr©i,
Læn lóc làm chi cho nh†c hÖi.
ñÜ®c thua phú quš dÅu thiên mŒnh,
Chen chóc làm chi cho nh†c nh¢n.

9.  Bà HuyŒn Thanh Quan :
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Tåo-hóa gây chi cu¶c hí-trÜ©ng,
ñ‰n nay thÃm thoát mÃy tinh sÜÖng.
LÓi xÜa xe ng¿a hÒn thu thäo,
NŠn cÛ lâu Çài, bóng tÎch-dÜÖng.
ñá vÅn trÖ gan cùng tu‰-nguyŒt,
NÜ§c còn cau m¥t v§i tang-thÜÖng.
Nghìn næm gÜÖng cÛ soi kim c°,
Cänh ÇÃy ngÜ©i Çây luÓng Çoån-trÜ©ng.
                        (Thæng Long Thàng Hoài C°)

10.  Bà Bang Nhãn :

Cänh trí nào hÖn cänh trí nÀy ?
BÒng Lai thôi cÛng  h£n là Çây.
Núi chen s¡c Çá màu phÖi gÃm,
Chùa n¿c hÖi hÜÖng khói l¶n mây.
NgÜ phû gác cÀn ngÖ m¥t nÜ§c,
TiŠu phu chÓng búa d¿a lÜng cây.
Nhìn xem phong cänh Üa lòng khách,
Khen bÃy th® Tr©i khéo Ç¡p xây.
                    (Núi NgÛ hành )

11.  Nhiêu Tâm :
1)  ThÃy anh, tôi nghï låi, tôi buÒn,

Tôi khó, anh giàu Çã quá muôn.
Anh vÆy, tôi vÀy, Tr©i khi‰n vÆy,
Chúc cho con cháu vÆy luôn luôn!
                        (Ông Bá h¶ N†n )
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2)  Trên Ç©i tri-k› nh»ng ai ôi ?
Tr©i n« phui pha ÇÃt n« vùi !
Chén rÜ®u Kh°ng Dung thôi uÓng n»a,
Nén vàng Båc Thúc Çã quæng rÒi.
Yên SÖn phÜ§c Ãy nên dài d¥c,
Bá ñåp duyên sao khéo thiŒt thòi ! ...

12. NguyÍn Tr†ng CÄn :

     Con Tåo e khi cÛng muÓn Çùa !
Khi‰n anh hào phäi chÎu cay chua:
Væn lØa qu› Çói Çi không n°i,
RÜ®u Çánh ma sÀu mãi cÙ thua.
MÓi n® Ça tình vay chÜa trä,
TÃm thân vô døng bán ai mua?
Cûa riêng còn có kho vô tÆn:
Tuy‰t, nguyŒt, phong, hoa Çû bÓn mùa.
                                (T¿ thán )

13.  NguyÍn H»u Quân :

Muôn viŒc cho hay sÓ bªi Tr©i,
Chi‰c thân hÒ häi bi‰t Çâu nÖi ?
MÃy hÒi tên Çån ra tay thº,
Ngàn d¥m non sông dåo gót chÖi. 
Chén rÜ®u TÀn ñình nào luÆn tiŒc,
VÀn thÖ cÓ-quÓc ch£ng ra l©i.
CÜÖng thÜ©ng bªi bi‰t nên mang n¥ng,
HÍ ÇÙng làm trai trä n® Ç©i.
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l4.  Tú Quì :

Ki‰n ch£ng phäi ki‰n, voi ch£ng voi,
Tr©i sinh d‰ du°i cÛng choi choi.
Ng¡n cánh lên tr©i bay ch£ng thÃu,
Có tay våch ÇÃt cÛng khoe tài.
MÜa sa nÜ§c chäy lên cao ª,
Lºa ÇÕ dÀu sôi nhäy t§i chÖi.
Quân tº có thÜÖng xin ch§ phø,
Læm xæm bay nhäy Ç‹ mà coi.

15. NguyÍn Công TrÙ :

1)  Ch£ng l®i danh gì låi hóa hay,
Ch£ng ai phiŠn løy, ch£ng ai rÀy.
Ngoài vòng cÜÖng-tÕa (20), chân cao thÃp,
Trong thú yên-hà (21) m¥t tÌnh say.
Li‰c m¡t coi chÖi ngÜ©i l§n bé,
V‹nh râu bàn nh»ng chuyŒn xÜa nay.
Cûa Tr©i træng gió kho vô tÆn,
CÀm håc tiêu dao ÇÃt nÜ§c này.

(20) vòng cÜÖng-tÕa : vòng danh l®i ràng bu¶c.
(21) yên-hà : hÖi và sÜÖng mù; nÖi v¡ng vÈ, quånh hiu. 
Thú yên-hà : cái thú sÓng gÀn thiên-nhiên cûa ngÜ©i Än dÆt.  

2)  Chen chúc l®i danh Çà chán ng¡t,
Cúc, tùng, phong, nguyŒt, m§i vui sao !
ñám phÒn hoa trót bÜ§c chân vào,
S¿c nghï låi giÆt mình bao k‹ xi‰t.
Quá giä vãng nhi bÃt thuy‰t (22),
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Cái hình hài làm thiŒt cái thân chi (23) ?
Cu¶c Ç©i thº ngÅm mà suy,
Bån tùng, cúc xÜa kia là cÓ c¿u.
HËn v§i l®i danh ba chén tºu,
Vui cùng phong nguyŒt m¶t câu thÖ.
ChuyŒn c° kim so sánh t¿a bàn c©,
Riêng vui thú giang sÖn phong nguyŒt.
M¥c xa-mã thÎ-thành không dám bi‰t,
Thú yên-hà Tr©i ñÃt Ç‹ riêng ta,
Nào ai ai bi‰t chæng là !
                       (Thoát vòng danh l®i)

(22) viŒc Çã qua không cÀn nói Ç‰n n»a.
(23)  hình hài : xác thÎt. Ý nghïa: ch§ ham danh  l®i bŠ ngoài mà làm
kh° cái thân tâm.

3)  NgÒi buÒn mà trách ông Xanh,
Khi vui muÓn khóc, buÒn tênh låi cÜ©i.
Ki‰p sau xin ch§ làm ngÜ©i,
Làm cây thông ÇÙng gi»a tr©i mà reo.
Gi»a tr©i vách Çá cheo-leo,
Ai mà chÎu rét th©i trèo v§i thông.

16. Cao Bá Quát :

1)  Ch£ng lÜu låc dÍ träi mùi trÀn-th‰,
Còn trÀn-ai khôn tÕ m¥t công hÀu.
NgÃt ngÜªng thay con Tåo khéo cÖ-cÀu,
MuÓn Çåi thø (24) h¤ng ghìm cho lúng túng.
Thân hŒ bang gia chung h»u døng,
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Thiên sinh hào-kiŒt bÃt Üng hÜ (25).
H¤ng bŠn lòng ch§ chút oán vÜu,
Th©i chí hï, ngÜ long bi‰n hóa.
Thôi Çã bi‰t cùng thông là mŒnh cä,
CÛng ÇØng Çem hình dÎch (26) låi cÀu chi.
HÖn nhau cÛng m¶t ch» thì.

(24) Ý nghïa: Tr©i muÓn thº ngÜ©i có tài, trao cho viŒc l§n.
(25) Ý nghïa: Tr©i sinh ra ngÜ©i tài giÕi há låi bÕ không.
(26) Ý nghïa: Çem thân ra mà chÎu cho kÈ khác sai khi‰n.

2)  NÜ§c mây mình bi‰t cho mình,
Tr©i dành tu‰ nguyŒt, ÇÃt dành ÇiŠn viên.

(Hai câu trong bài "T¿ tình khúc "cûa Cao Bá Quát  vi‰t trong giai-
Çoån Çi Än nÃu lánh nån).

3)  TrÜ§c Çã m¡c lØa cùng cái vÎt,
Sau càng thêm thËn v§i con công.
S¿ Çâu có s¿ lå lùng,
O TÜ§ng quân cùng Mao Ç¶ng chû,
Sách có ch» "Âm DÜÖng Çào chú",
Thay Hóa Công mà Çúc lÃy nhân tài.
Càng già càng dÈo càng dai.

17.  TrÀn ChÌ Tín :

Tu°i tác nay Çà ngoåi sáu mÜÖi, 
HÖn ai không dám, dám thua ai.
Hai bàn tay tr¡ng làm nên n‡i,
M¶t tÃm lòng son ª v§i Ç©i.
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LÃy phúc mà Çong, lo cÛng mŒt,
Có duyên thì g¥p dÍ nhÜ chÖi.
XÜa nay con Tåo xoay vÀn lË,
H‰t Çó rÒi Çây  cÛng thänh thÖi.

                                (T¿ thuÆt )

18. Phan B¶i Châu :

     Gió tÓ giông mÜa Ç° l¶n phèo,
Tr©i già  chi n« th¡t khi eo !
NgÅm mùi trung hi‰u nên cay Ç¡ng,
Giª túi væn-chÜÖng Çã mÓc meo.
B®m Çi‰m læng xæng lo ch® cháy,
Con hoang lÖ lºng khóc cha nghèo.
Non cao bi‹n r¶ng mênh mông cä,
M¥c sÙc bÖi chÖi, m¥c sÙc trèo.

19.  Tôn Th† TÜ©ng :

     K‹ mÃy mÜÖi næm nÜ§c lÍ væn,
Tr©i Çà xui th‰, th‰ khôn ngæn.
BÓn Ç©i chung Ç¶i Ön nuôi dåy,
Ba tÌnh riêng lo viŒc ª æn.
H‰t sÙc ngÜ©i theo Tr©i ch£ng kÎp,
Hoài công chim lÃp bi‹n khôn b¢ng.
Cho hay Çã vÆy thôi thì ch§,
Nh¡m m¡t ÇÜa chân l‡i Çåo h¢ng. 

                         (Liên hoàn t¿ thuÆt ; câu 65 Ç‰n 70.)

97



(Tôn Th† TÜ©ng  sáng tác bài này trong th©i gian ông ra làm viŒc cho
Pháp )

20.  Võ Liêm SÖn
. . . Tr©i khó hÕi !
ñÃt khó hÕi !
S¿ th‹ Çäo Çiên,
Ki‰p ngÜ©i chìm n°i !
Ai giàu, ai månh, ai hi‹n vinh ?
Ai khó, ai hèn, ai t¶i l‡i ?
Máu ai chäy thành sông ?
XÜÖng ai chÒng tày núi ?
Mà ai cÖ-nghiŒp v»ng Ç©i Ç©i ?
Mà ai tÜ®ng ÇÒng cao vòi v†i ?
ThÀn PhÆt h‰t thiên liêng,
Thánh hiŠn h‰t tài giÕi ! . . . 

                          (Cô Lâu M¶ng ; câu 17 Ç‰n 28)

21.  Tú XÜÖng :
1)  BÙc sÓt nhÜng mình vÅn áo bông,

TÜªng r¢ng Óm n¥ng hóa ra không.
M¶t tuÒng rách rÜ§i con nhÜ bÓ,
Ba ch» nghêu ngao v® chán chÒng.
ñÃt bi‰t bao gi© sang vÆn ÇÕ ?
Tr©i làm cho bõ lúc chÖi ngông.
GÀn chùa gÀn cänh ta tu quách,
Cºa PhÆt quanh næm s¤n áo sÒng.

2)  Cº Thæng, HuÃn MÏ, Tú Tây-hÒ,
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Ba bác chung nhau m¶t cái ÇÒ ;
M§i bi‰t Tr©i cho sum-h†p m¥t,
Thôi ÇØng chê nhÕ låi cÜ©i to.

3)  K‹ Çã ba mÜÖi mÃy tu°i rÒi,
Tôi ngÒi tôi nghï cái th¢ng tôi.
MÃy khoa hÜÖng-thí không Çâu cä;
Ba luÓng vÜ©n hoang bán såch rÒi.
Gåo cÙ lŒ æn Çong b»a m¶t;
V® quen då ÇÈ cách næm Çôi.
B¡c thang lên hÕi ông Tr©i  nhÈ:
Trêu ghËo ngÜ©i ta th‰ n»a thôi ?

4)  Lúc túng toan lên bán cä Tr©i,
Tr©i cÜ©i th¢ng bé nó hay chÖi.
Cho hay công n® âu là th‰,
Mà vÅn phong lÜu suÓt cä Ç©i.
TiŠn båc phó cho con mø ki‰m,
Ng¿a xe ch£ng thÃy lúc nào ngÖi.
Còn dæm ba ch» nhÒi trong bøng,
Khéo khéo không mà nó cÛng rÖi.

5)  Nó rû nhau Çi hót (27) cûa Tr©i,
ñang khi Tr©i  ngû, cûa Tr©i rÖi.
Hót mau kÈo n»a kinh Tr©i dÆy,
Tr©i dÆy thì bay ch‰t bÕ Ç©i.

(27) hót: hÓt, lÃy các vÆt rÖi.

6)  Ông bà ngày trÜ§c có gì Çâu,
Chú thím ngày nay Çã låi giàu.
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M§i bi‰t Tr©i cho không mÃy lúc,
L† là nuôi cá v§i trÒng cau.

                              (MØng chú làm nhà ; câu 1 Ç‰n 4)

7)  Ta lên ta hÕi ông Tr©i:
Tr©i sinh ta ª trên Ç©i bi‰t chi ?
Bi‰t chæng cÛng ch£ng bi‰t gì:
Bi‰t ngÒi nhà hát, bi‰t Çi ä ÇÀu,
Bi‰t thuÓc lá, bi‰t chè tàu,
Cao-lâu bi‰t vÎ, hÒng lâu bi‰t mùi.

8)  Tøc truyŠn tháng bäy mÜa ngâu,
Con Tr©i lÃy chú chæn trâu cÛng phiŠn.
M¶t là duyên, hai th©i là n®,
S®i xích-th¢ng ai g« cho ra ?
Vøng-vŠ cÛng th‹ cung nga,
Træm khôn nghìn khéo ch£ng qua møc-ÇÒng.
Hay là s® mu¶n chÒng chæng tá,
HÖi Çâu mà kén cá ch†n canh.
LÃy ai, ai lÃy cÛng Çành,
R‹ Tr©i Çâu cä Ç‰n anh áo buÒm. 

9)  Vui ch£ng riêng ai, Óm m¶t mình,
HÕi ai, ai cÛng chÌ mÀn thinh.
VØa ÇÒng båc l§n ông Lang Xáng,
Låi mÃy hào con chú ´ch Sinh.
HÕi v®, v® còn Çi chåy gåo,
G†i con, con mäi ÇÙng chÖi Çình.
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MuÓn mù, Tr©i ch£ng cho mù nhÌ,
GiÜÖng m¡t trông chi bu°i båc tình.

22. Các bài thÖ ch» Nôm khuy‰t danh :

1)  Sinh tØ g¥p bÜ§c gian truân,
Vinh khô (28) g†i n‰m mùi trÀn chút chÖi. 
Cùng thông (29) dù m¥c cÖ Tr©i,
Nguôi dÀn b‹ kh°, san vÖi måch sÀu.

                          (Bích Câu Kÿ Ng¶ ; câu: 53, 54)

(28) vinh : tÜÖi; khô : héo. 
Lúc sÜ§ng, lúc kh° nhÜ cây lúc tÜÖi, lúc héo.
(29) cùng thông : cùng quÅn, hành thông; s¿ thay Ç°i trong      
cu¶c sÓng; có lúc kh° cùng, có lúc ÇÜ®c may m¡n.

2)  Nhân duyên ví ch£ng t¿ Tr©i,
TØ lang (30) chÜa dÍ låc v©i non tiên.

                              (Bích Câu Kÿ Ng¶ ; câu: 107, 108)

(30) TØ lang : TØ ThÙc Ç©i TrÀn, làm tri huyŒn ª Tiên Du, B¡c
Ninh. Nhân ngày h¶i chùa PhÆt Tích (B¡c Ninh), TØ ThÙc 
g¥p m¶t cô gái bÎ nhà chùa gi» låi vì làm gãy m¶t cành mÅu 
ÇÖn; TØ ThÙc cªi áo lông cØu ra chu¶c cho cô gái ÇÜ®c thä.

3)  B‰p Tr©i (31) s¤n Çó hay sao,
Cûa Çâu thÃy lå, lòng nào ch£ng nghi.

                              (Bích Câu Kÿ Ng¶ ; câu : 335, 336)

(31) b‰p Tr©i : thiên trù; ÇÀu b‰p cûa ông Tr©i. Thiên trù là 
tên m¶t ngôi sao coi viŒc nÃu æn ª nhà Tr©i.

4)  ñã r¢ng: tác h®p duyên Tr©i (32),
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Làm chi cho bÆn lòng ngÜ©i l¡m nau (33).

                              (Bích Câu Kÿ Ng¶ ; câu : 361, 362)

(32) tác h®p duyên Tr©i: Câu này ghi trong Kinh Thi:thiên tác 
chi h®p có nghïa là Tr©i làm cho hai ngÜ©i k‰t h®p v§i nhau.
(33) l¡m nau : l¡m nao; l¡m thay.

5)  Dám Çâu riêng phø v§i tình,
DÜ§i vàng có ÇÃt, trên xanh có Tr©i,
K‹ chi nh»ng s¿ Çã rÒi,
S¡t son ghi tåc m¶t l©i tØ Çây.

                              (Bích Câu Kÿ Ng¶ ; câu 559 Ç‰n 562)

6)  Hóa nhi (34) thæm th£m nghìn trùng,
Nh¡c cân phúc t¶i, rút vòng vÀn xây.
Ngàn xÜa mÃy kÈ gian nguy,
Xem cÖ báo Ùng bi‰t tay Tr©i già. 

TuÀn hoàn lë Ãy ch£ng xa,
Ch§ Çem nông n‡i mà ng© Cao Xanh.
Tr©i nào phø kÈ trung-trinh,
DÀu vÜÖng nån Ãy, ¡t dành phúc kia.

Danh thÖm muôn ki‰p còn ghi,
ñ‹ gÜÖng trong såch, tåc bia dÜ§i Ç©i.
Gian-tà Ç¡c chí mÃy hÖi,
M¡t thÀn khôn giÃu, lÜ§i Tr©i khôn dung.
                        (NhÎ Ç¶ mai , câu 1 Ç‰n 12)

(34) Hóa nhi : trÈ Tåo-hóa; ông Tr©i.
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7)  Nhà huyên (35) xin ch§ lo xa,
HÍ Tr©i có m¡t thì ta lŒ gì ?
Hãy cho vËn tÃm trung-nghì,
Vinh, khô, Ç¡c, táng, sá chi cu¶c Ç©i (36).

                        (NhÎ ñ¶ Mai ; câu 97 Ç‰n 100)

(35) huyên : m¶t thÙ cÕ quen dùng Ç‹ ví v§i ngÜ©i mË.
(36) Vinh : tÜÖi; khô : héo; Ç¡c : ÇÜ®c ; táng : mÃt.
BÓn ch» này ám chÌ s¿ tÃt y‰u trong cu¶c Ç©i.

8)  Tr©i Çà mª lÓi sinh môn (37),

RÒng vŠ bi‹n, c†p vŠ non bao gi© ?
                        (NhÎ ñ¶ Mai ; câu 497, 498)

(37) sinh môn : cºa sÓng, con ÇÜ©ng sÓng.

9)  Tr©i còn cÙu kÈ anh-tài,
                              (NhÎ ñ¶ Mai ; câu : 589)

10) Nghï mình lÜu-låc Çã dày,
Chút niŠm tâm-s¿ dám bày cùng ai.
Låi mang cái ti‰ng tôi-Çòi,
Nhân-duyên Tr©i có chiŠu ngÜ©i cho chæng ?

                              (NhÎ ñ¶ Mai ; câu 691 Ç‰n 694)

11) Cä nhà xi‰t n‡i thäm-sÀu,
Ti‹u-thÜ lÆp chÜ§c thÜa sau giäi-bày.
R¢ng:"Xin Ç®i låi mÃy ngày,
CÀu Tr©i, khÃn PhÆt hoa này låi tÜÖi".

                              (NhÎ ñ¶ Mai ; câu 735 Ç‰n 738)
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12) Gi© lâu lÜ«ng-l¿ vân-vi,
G†i Xuân-sinh låi n¢n-nì rÌ tai:
"N¥ng vì chút nghïa h† Mai,
NgÅm ra âu cÛng có Tr©i ª trong".

                              (NhÎ ñ¶ Mai ; câu 961, 964)

13)  Nói càng nhÜ g®i cÖn sÀu,
Trách vì phúc båc xÙng Çâu má Çào.
TÃc lòng thŠ v§i Tr©i cao,
Quän chi tr¡ng tóc, n« nào nÓi dây (38).

                              (NhÎ ñ¶ Mai; câu 1025 Ç‰n 1028)

(38) nÓi dây : tøc huyŠn; š nói Ç‰n già cÛng không lÃy v® k‰.

14)  Riêng ai trách lÅn Tr©i già,
Xe tÖ sao khéo  h»ng-h© c®t ai.  
                      (NhÎ ñ¶ Mai ; câu: 1031, 1032)

15)  Sinh r¢ng:"ñâu dám to gan,
"ñèn Tr©i xin thÃu n‡i oan cho ngÜ©i."
                      (NhÎ ñ¶ Mai ; câu: 1327, 1328)

16)  MÃy tuÀn vØa t§i Çô-thành,
Tr©i kia xui khi‰n hai sinh Ç‡ ÇÀu.
                      (NhÎ ñ¶ Mai ; câu: 1999, 2000)

17)  Ông r¢ng:"Gác chuyŒn gia-tình,
TrÜ©ng quan, CÓng sï (39) có hình hiŠm-nghi.
Ra ngoài hãy Ç®i trÜ©ng kÿ (40),

Nh© Tr©i khi dÍ viŒc gì cÛng xong."
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                              (NhÎ ñ¶ Mai ; câu 2017 Ç‰n 2020)

(39) TrÜ©ng quan : quan chÃm thi; CÓng sï : các sï tº  thi hÜÖng Çã Ç‡
CÓng sinh (cº nhân) Çi thi h¶i.
(40) trÜ©ng kÿ : kÿ hån vào thi. 

18)  ThÕa lòng væn nhË nhÜ tên,
Tài hay có tám, sÙc lên Ç‰n mÜ©i.
Ðu phân (41) Çáng giá tam khôi (42),

M§i hay Tr©i có chiŠu ngÜ©i khi nên.
                      (NhÎ ñ¶ Mai ; câu 2035 Ç‰n 2038)

(41) Üu phân : phÀn rÃt tÓt.
(42) tam khôi : ba lÀn ÇŠu Ç‡ ÇÀu.  

19)  Tr©i Çà chÙng kÈ oan vu,
TrØ gian, may låi phøc thù có cÖ.
                      (NhÎ ñ¶ Mai ; câu: 2359, 2360)

20)  TruyŒn này xem thÃu thÌ-chung (43),
Suy ra m§i bi‰t Tr©i không có lÀm.
                      (NhÎ ñ¶ Mai ; câu 2791, 2792)

(43) thÌ-chung : tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi.

21)  Sao cho ÇÜ®c ch» trung-thÀn,
Th© vua ch§ có vÎ thân m§i Çành.
Th‰ rÒi Tr©i cÛng có mình,
Lo gì phúc-hÆu, công-danh kém ngÜ©i.

                              (NhÎ ñ¶ Mai ; câu 2807 Ç‰n 2810)

22)  Ngay tin (44) Tr©i có phø nào,
TÓt cung quan-l¶c, vÜ®ng hào thê-nhi (45).
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ng ÇiŠm xà hûy, hùng bi (46),

Hai nhà chính-thÃt m¶t kÿ thø thai.
                              (TruyŒn Phan TrÀn , câu 17 Ç‰n 20)

(44) ngay tin : trung tín.
(45) cung  quan-l¶c, cung  thê (v®), cung nhi  (con) là 3 cung trong 12
cung cûa sÓ tº-vi.
(46) xà : r¡n;  hùng : gÃu. N¢m mÖ thÃy loài r¡n là ÇiŠm sinh con gái,
thÃy loài gÃu là ÇiŠm sinh con trai. (Kinh thi). 

23)  Lºa hÜÖng Çành Ç‹ bén duyên,
Lòng Tr©i chiŠu cä hai bên Ü§c cÀu.
Tin Çi mÓi låi cùng nhau,
KÈ nâng niu ng†c, ngÜ©i trau chuÓt ngà.

                              (TruyŒn Phan TrÀn ; câu 49 Ç‰n 52)

24)  DÍ mà tin-tÙc dÆp-dìu,
Thì Çem lòng th¡m phú liŠu Tr©i xanh.
Hãy nuôi con Ç‰n trÜªng-thành,
S¤n còn trâm nghïa, quåt tình ch£ng quên.

                              (TruyŒn Phan Trân ; câu 61 Ç‰n 64)

25)  Hay Çâu Tåo hóa khôn lÜ©ng,
TrÀn-công tho¡t Çã suÓi vàng xa chÖi.
Xót nàng mË góa con côi,
Phøng-th© hÜÖng-khói chÜa ÇÀy ba næm.

                              (TruyŒn Phan TrÀn; câu 151 Ç‰n 154)

26)  Lå thay danh giá nhÜ sinh,
Bäng ngÜ©i thì bÓn, tên mình có ba (47).
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Lòng Tr©i còn dÃm (48) tài-hoa,
Khôi-nguyên dành Ç‹ Ç‰n khoa sau này.

                              (TruyŒn Phan TrÀn ; câu 117 Ç‰n 120)

(47) bÓn kÿ thi, trÜ®t mÃt kÿ thÙ tÜ.
(48) dÃm : ngæn cän.

27)  Xót nàng thÖ y‰u trÈ trung,
Tr©i xanh n« phø má hÒng ch£ng bênh. 
                      (TruyŒn Phan Trân ; câu: 171, 172)

28)  MË già bóng ngä cành dâu,
Phòng khi sÓt m¥t, váng ÇÀu cÆy ai ?
ñã lo cÀu khÄn Bøt Tr©i,
Nào khoa cÙu kh°, nào bài Ç¶ sinh.
                      (TruyŒn Phan TrÀn ; câu 263 Ç‰n 266)

29)  Ng¿a hÒng, Çai båc, áo lam (49),

Tr©i cho, vä có chí làm thì nên.
Phäi khi hÜÖng lºa bén duyên,
BÕ công tu°i tác, rång nŠn t° tông.

                              (TruyŒn Phan TrÀn ; câu 349 Ç‰n 352)

(49) ng¿a hÒng, Çai båc, áo lam là nh»ng nghi-vŒ, phÄm phøc sau khi
Çã thi Ç‡.

30)  Ch£ng yêu, ch£ng xót, ch£ng vì,
Låi còn bÎn-rÎn làm chi cänh này ?
Bøt, Tr©i, xin chÙng lòng ngay,
Duyên kia dù rûi dù may tåi già.
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                              (TruyŒn Phan TrÀn ; câu 467 Ç‰n 470)

31)  Tr¶m nghe sÜÖng tuy‰t hÖi hÖi,
ThuÓc xÖi giäm mÃy, cÖm xÖi th‰ nào ?
Låy Tr©i cho mát-mÈ nao,
KÈo sÜ tu°i tác ra vào bæn khoæn.

                              (TruyŒn Phan TrÀn ; câu 617 Ç‰n 620)

32)  Vì ai, Tr©i nhë có hay,
ñ¶ trì cho h‰t (50) là may chút nào.

                              (TruyŒn Phan TrÀn ; câu : 629, 630)

(50) h‰t : không còn bŒnh n»a.

33)  ChiŠu lòng nàng phäi l¿a l©i,
R¢ng:"NgÜ©i thành kính thì Tr©i chÙng-tri".
                      (TruyŒn Phan TrÀn ; câu: 633, 634)

34)  H†a khi dun-dûi Ön Tr©i,
ñŠn công sinh n¥ng, giäi l©i nguyŠn sâu.

                              (TruyŒn Phan TrÀn ; câu: 721, 722)

35)  Sinh nghe ngÄn m¥t gi© lâu,
NgÅm r¢ng:"Con Tåo cÖ-mÀu khéo thay".
                      (TruyŒn Phan TrÀn ; câu: 731, 732)

36)  NgÜ©i tØ l« bÜ§c long-Çong,
Tr©i xui nghìn d¥m Ç‹ lòng t§i Çây.
N¥ng bên tình-nghïa xÜa nay,
RÜ§c vŠ phøng-dÜ«ng Çêm ngày thay con.
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                              (TruyŒn Phan Trân ; câu 871 Ç‰n 874)

37)  Tr©i sinh c¡c c§ giÓng con ruÒi,
Có cánh sao mà ch£ng có Çuôi ?
M¡t l§n chuyên dòm ÇÒ nh§p nhúa,
Vòi dài chÌ hút vÆt tanh hôi.
G¥p may l¡m lúc Çèo khu ng¿a,
ThØa th‰ nhiŠu khi ÇÆu trÓt (51) voi.
Cúng cÃp c‡ bàn ÇŠu ních trÜ§c,
GÜÖm vàng cÛng x‰p ÇÙng mà coi.

                                            (Con ruÒi)

(51) trÓt : cái ÇÀu.

38) ThÜ®ng Ç‰ tuy hay nghiêm cÃm Çoán,
Có Çêm lªm thªm Ç‰n phòng ta.

(H¢ng Nga NguyŒt, câu: 7, 8; bài sÓ 35 ; Thiên ÇÎa môn. HÒng ñÙc QuÓc
Âm Thi TÆp)

*     *
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C.- ThÖ Ch» QuÓc Ng»

1.  Ðng Bình Thúc GÎa :

ñông Çû khéo vÀy duyên h¶i ng¶,
Âu sÀu Çã ng§t bŒnh tÜÖng-ty;
Tai ÜÖng PhÆt Ç¶ Çà qua khÕi,
PhÜ§c l¶c Tr©i cho nÕ thi‰u chi,
Bi, h›, tÜÖng-quan tình bån h»u,
TiŒc trà thân ái lão xin ghi.

2.  Thäo Am NguyÍn Khoa Vy :

1)  ˆn Çã no mà lo chÜa thÃu,
Ti‰ng Ç‹ Ç©i, mi‰ng xÃu là æn;
Tr©i Öi, Tr©i có hay chæng,
Sanh ngÜ©i phäi bÓn hàm ræng m§i vØa. 

2)  Cá bình thiên bán gi»a ch® tr©i,
Ông thÀy ÇÎa mua vŠ cúng ÇÃt;
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Ông thiên (1) tha mÃt, thÀy ÇÎa ngÒi rÀu,
Kêu Tr©i vang ÇÃt m¶t hÒi lâu,
Ông thÀy ÇÎa thäm, thiên sÀu bi‰t bao.

(1) ông thiên : con chu¶t.

3)  CÀm con dao s¡c, c¡t m¶t cû gØng,
BÕ vô thuÓc b¡c, s¡c låi vài phân.
Cái tay em bÜng, cái chÜng em bÜ§c,
Cái tóc em xÜ§t, cái lÜ®c em rÖi.
VØa Çi vØa vái v§i Tr©i:
Cho anh mau khÕe månh, Ç‹ sÓng Ç©i v§i em.

4)  ñÆp cÛ (2), thuyŠn ÇÜa Çû c¥p rÒi.
Tr©i cho sÙc khÕe l¡m trò chÖi.
Có Çôi khi ränh lên côi Çó,
CÜ©i ngä nghiêng vui ngÃt cä ngÜ©i.

(2) ÇÆp cÛ có tên là ñÆp ñá, trên ÇÜ©ng Çi tØ cÀu TrÜ©ng TiŠn 
     vŠ làng VÏ Då (ThØa Thiên - Hu‰).

5)  GÀn nhà mà xa cºa ngÕ,
Cho ch¶ (3) mà nÕ cho æn (4);
Tr©i cao dÅu mÃy mÜÖi tÀng,
CÛng b¡c thang lên mà hÕi, bªi mÀn ræng rÙa Tr©i ?

(3) ch¶ : thÃy
(4) nÕ cho æn : ch£ng cho æn.

6)  KÈ nông tang, than van tr©i hån,
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NgÜ©i buôn bán, thán oán tr©i mÜa;
Tr©i còn l¡m kÈ không Üa,
HuÓng chi là em bÆu, sao cho vØa bøng anh.

7)  Thiên sanh nhân, hà nhân ra rÙa,
ñÎa sanh thäo, hà thäo ra ri .
Ch£ng thà thác xuÓng âm ty,
SÓng mà chia rÈ nhau chi cho Çành.

8)  Trung-thu sao thÃy v¡ng ngÜ©i chÖi ?
ThÖ thÄn con træng b¶ chán Ç©i.
Núi Ng¿ không cây, cu ngû ÇÃt,
Sông HÜÖng v¡ng khách, Çï kêu Tr©i !
ThÖ không tÓn kém tha hÒ Ç†c,
RÜ®u s¤n li bì m¥c sÙc xÖi.
Say muÓn lÆt tr©i cho Ç° nÜ§c,
Tr©i cao lÒng l¶ng nÜ§c vÖi vÖi.

                        (Trung-thu næm 1948)

3.  NguyÍn ñình Ng†c :

Chân Çi còn khoÈ, m¡t chÜa m©,
Thanh phúc Tr©i cho nghï quá thØa.

                              (NgÛ thÆp ngÛ t¿ thuÆt ; câu: 9, 10)

4.  NguyÍn ñŒ :
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Vài mâm quä phÄm, nhánh hoa tÜÖi,
ñÜa bác lên cho Ç‰n tÆn tr©i.
Trên Çó bác chÖi chØng bäy b»a,
DÜ§i này t§ Ç®i t§i ba mÜÖi.
Tr©i mà có hÕi Ç©i chi lå,
Bác cÙ tâu r¢ng h† vÅn chÖi.
Xong viŒc bác mau vŠ v§i t§,
KÈo e v¡ng b‰p s® gà bÜÖi.

5.  Hàn Måc Tº :
1)  Áo ta rách rÜ§i Tr©i không vá,

Mà bÓn mùa træng m¥c väi træng.
              (ThÖ Hàn Måc Tº; nxb Væn h†c, 1993; trang 10)

2)  Sao Tr©i h«i, không cho em nguyŠn Ü§c,
Em theo anh và hÙng lÃy sao rÖi.
VÈ Çài các còn nguyên trong khæn lÜ®c,
ñ‹ làm chi, tình h«i, khi xa r©i ...

(KÎch bän  Duyên kÿ ng¶ ; nàng ThÜÖng ThÜÖng nói v§i chàng Hàn
Måc Tº)

3)  ThÜÖng ThÜÖng em ! Tr©i cho ta kÿ ng¶,
Nói cho ra thÀn diŒu cûa vàng bay.
ñây nhøy th¡m in trên màu r¿c r«,
ñây Çôi chim gù gÆt v§i tình say.

(KÎch bän Duyên kÿ ng¶ ; chàng Hàn Måc Tº nói v§i nàng ThÜÖng
ThÜÖng)

4)  Ti‰ng ca ng¡t - Cành lá rung rinh,
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M¶t nÜ©ng con gái trông xinh xinh,
–ng quÀn vo x¡n lên ÇÀu gÓi,
Da thÎt, Tr©i Öi ! tr¡ng r®n mình ! 
                        (Nø cÜ©i ; câu 5 Ç‰n 8)

5)  Tôi làm træng c° Ç¶,
LÜ®ng Tr©i r¶ng bao la.
Tôi là Tô ñông Pha,
ñàn tÜÖng tÜ låc ÇiŒu.
                        (Cao hÙng ; câu 1 Ç‰n 4)

6)  Tr©i h«i bao gi© tôi ch‰t Çi,
Bao gi© tôi h‰t ÇÜ®c yêu vì,
Bao gi© m¥t nhÆt tan thành máu
Và khÓi lòng tôi cÙng t® si.
                        (Nh»ng gi†t lŒ ; câu 1 Ç‰n 4)

7)  Tr©i h«i ! Nh© ai cho khÕi Çói ?
Gió træng có s¤n, làm sao æn ?
Làm sao gi‰t ÇÜ®c ngÜ©i trong m¶ng,
ñ‹ trä thù duyên ki‰p phÛ phàng ?
                        (Lang thang ; câu 15 Ç‰n 18)

8)  Và sóng buÒn dâng ngÆp cä hÒn,
Lan tràn Ç‰n b‰n m¶ng tân hôn.
Khóc cÜ©i nÙc nª nÖi ÇÀu miŒng,
Là nghïa, Tr©i Öi, nghïa héo don (5) !

                              (SÀu vån c° ; câu 9 Ç‰n 12)

(5) héo don : héo hon.
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6.  NguyÍn Bính :

1)...Chén sÀu Ç° Ü§t tràng giang,
Canh gà bên n§ gi¢ng sang bên này.
Låy Gi©i (6) ÇØng sáng Çêm nay,
ñò quên cÆp b‰n, tôi say suÓt Ç©i....
                        (M¶t con sông lånh)

(6) gi©i  : tr©i.

2)  Gió mÜa là bŒnh cûa Tr©i,
TÜÖng tÜ là bŒnh cûa tôi yêu nàng.

                              (TÜÖng tÜ, câu: 3, 4) 

3) Th¡p hÜÖng Tôn n» xin Tr©i PhÆt:
Phù h¶ cho con ÇÜ®c phÌ nguyŠn.

                              (Xóm Ng¿ Viên, câu: 35, 36)

7.  Huy CÆn :

H«i ThÜ®ng Ç‰ !
NgÜ©i nhìn xem, NgÜ©i Çã cho thân th‹,
Bình thÎt xÜÖng Ç‹ Ç¿ng chÙa linh hÒn ...
                                          (Thân th‹)

8.  T.T.Kh :

 ... N‰u bi‰t r¢ng tôi Çã lÃy chÒng,
Tr©i Öi ! NgÜ©i Ãy có buÒn không ? ...

9.  Phan Khôi :
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"Ôi Çôi ta tình thÜÖng nhau thì vÅn n¥ng,
Mà lÃy nhau h¤n là không Ç¥ng.
ñ‹ Ç‰n n‡i tình trÜ§c phø sau,
Chi cho b¢ng s§m liŒu mà buông nhau."

"Hay ! Nói m§i båc làm sao ch§ !
Buông nhau làm sao cho n« ?
ThÜÖng ÇÜ®c chØng nào hay chØng nÃy,
Ch£ng qua ông Tr©i b¡t Çôi ta phäi vÆy !"

                              (Tình già ; câu 5 Ç‰n 12)
10.  NguyÍn Kh¡c Hi‰u :

1)  Tình riêng træm ngÄn, mÜ©i ngÖ,
NgÒi buÒn lÃy giÃy vi‰t thÖ hÕi Tr©i.
Xem thÖ, Tr©i cÛng n¿c cÜ©i,
CÜ©i cho hå-gi§i có ngÜ©i oái oæm !
                                      

2) Tr©i ÇÈ, Tr©i nuông, Tr©i phäi dåy,
DÅu r¢ng bé bÕng khéo kiêng khem.
Träi bao Çêm v¡ng cùng mÜa móc,
VÅn m¶t màu son v§i chÎ em.
CÜ©i trÆn gió Çông hæng hái th°i,
ThÜÖng con bÜ§m tr¡ng phÃt phÖ thèm,
Xin ai yêu Ç‰n ÇØng ham mó,
HÍ mó tay vào Ó nh† nhem.

11.  HÒ Tr†ng Hi‰u (Tú M«) :

Trong phòng khách cø Tr©i,
CÆu nhÕ dÜng (7) væn bôi.
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SÄy tay Çánh rÖi v«,
NguyÍn Kh¡c Hi‰u ra Ç©i.

TØ khi Hi‰u xuÃt th‰,
VÅn nh§ cänh thiên tiên.
B»a cÖm thÜ©ng phäi rÜ®u,
NhÜng túi låi r‡ng tiŠn.

LiŠn xoay nghŠ væn-chÜÖng,
Vi‰t bØa bán phÓ phÜ©ng.
ThÖ chåy tha hÒ uÓng,
Say khÜ§t suÓt Çêm trÜ©ng.

RÜ®u ngon thÙc nh¡m ngon,
Gi†ng væn låi càng dòn:
KhÓi tình con, tình l§n,
GiÃc m¶ng l§n, m¶ng con.

Thích chí n¢m ngâm nga,
Ti‰ng Ç¶ng vang Ngân-hà.
Tr©i hÕi:"Ai ngâm th‰ ?"
Muôn tâu:"ƒy Tän ñà".

Tr©i n°i trÆn lôi-Çình,
R¢ng :"Cái th¢ng Tiên ranh !
"Ta Çày xuÓng hå-gi§i,
"ñ‹ h¡n chÎu nhøc hình.

"Ai ng© h¡n vÅn nhàn,
"Ngày tháng ngâm thÖ tràn.
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"Các ngÜÖi, ai có cách,
"B¡t h¡n phäi gian-nan ? "

ChÜ tiên ÇÒng thanh nói:
"T¶i n¥ng nhÃt trÀn phàm,
"Là b¡t anh Kh¡c Hi‰u,
"Làm chû bút An Nam ".

                                       Bán Than  (8)

(7) dÜng : dâng.
(8) Bài thÖ này Tú M« (HÒ Tr†ng Hi‰u) lÃy bút hiŒu Bán Than.

 

12. Khuyêt danh: 

Trông Tr©i, Tr©i khuÃt tØng mây,
Trông Træng, Træng hËn Ç‰n ngày ba mÜÖi.
Vô tình Tr©i cÛng nhÜ ngÜ©i,
M¶t ta, ta låi gÅm cÜ©i m¶t ta.
                              (Khuy‰t danh)

*      *
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D.- Ca,  Hò, Vè,  Phú

1. Ca :

1)  ThiŒt lå cho Ç©i !
MuÓn thôi thÜÖng
Song mà ch£ng Ç¥ng v§i Tr©i.
Ôi, cÖ chi gÀn gÛi tÃc gang,
NiŠm ân ái thª than Çôi l©i !
N¿c buÒn cÜ©i, 
Ông Xanh Çem bu¶c mình vô cu¶c
N® én oanh,
Dày d¥t xuân xanh,
Cho thäo lòng anh,
E tan khÓi tình.

(GÓi loan tr¢n tr†c. ñiŒu Nam Bình; Çoån cuÓi. Khuy‰t danh)
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2)  T§i Çây ÇÀu lå sau quen,
Quen ngÜ©i, mª miŒng cÜ©i quen ti‰ng,
ñào mÆn quen hÖi.
Chuông vàng, khánh ng†c quen l©i.
ñó quen Çây, e cÛng có Tr©i,
E Tr©i  xui khi‰n,
Y‰n thÜÖng oanh, oanh càng thÜÖng y‰n,
Mình låi thÜÖng mình.

(T§i Çây ÇÀu lå sau quen. ñiŒu Nam Bình; Çoån ÇÀu.
                                                     Ðng Bình Thúc Giå)

3)  Gió nhÜ ÇÒng, lånh lëo phòng không, 
Xót xa tÃm lòng.
Trách con Tåo Çem lòng cay nghiŒt.
DÀu cách trª phÜÖng xa,
Gi» m¶t lòng, ch£ng dám sai ngoa.

(ñêm Çông nh§ bån. ñiŒu Nam Ai; câu 13 Ç‰n 17. Khuy‰t danh)

4)  Khi bóng x‰, lúc træng chênh,
Lui t§i cÛng có m¶t mình,
Bóng cây th‰ màn, cÕ làm chæn, lá røng làm chæn.
H«i chÎ H¢ng xa thÃu cho n‡i buÒn này chæng,
Cho Tr©i xanh  không màng cay nghiŒt kÈ má 
                                                         hÒng l¡m n‡i.

(BÖ vÖ thân gái  d¥m trÜ©ng.  ñiŒu  Nam Ai;  câu 7 Ç‰n 11.  Khuy‰t
danh)
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5)  Nên hÜ có Tr©i.
ñâu lë Tr©i phø ngÜ©i ngay th£ng !

(Mênh mông sông r¶ng non dài.  ñiŒu  Nam Ai; câu: 13, 14. Khuy‰t
danh)

6)  Vén mây hÕi ông Tr©i xanh, n« làm cho thÕa 
                                                                lòng ganh,

ñem m¶t áng xuân xanh, chôn ch¥t, sao Çành ?
      (Ki‰p phù sinh. ñiŒu Nam Ai; câu: 4, 5. Khuy‰t danh)

7)  Trông rÒi thÃy,
ThÃy quan san,
ThÃy chim nhån, xa xa d¥m ngàn.
119S¿ tình bên mình ng°n ngang.
Trách con Tåo chi chi phø-phàng.
Vì Çâu, nên câu Çoån-trÜ©ng.

(M¶t mình ngÒi trông. ñiŒu LÜu Thûy; câu 7 Ç‰n 12. Khuy‰t danh)

8)  Ai khéo xui mình g¥p,
ThiŒt tåi Tr©i xui mình, 
M¶t c¥p Ça tình.
Hay Çó là lÓi ba sinh (1).

(NgÒi låi gÀn Çây. ñiŒu Kim TiŠn; câu 8 Ç‰n 11. Khuy‰t danh)

(1) ba sinh : ba ki‰p là ki‰p trÜ§c, ki‰p hiŒn tåi và khi‰p sau.

9)  B¿c ông Tr©i, c®t (2) mình mà chÖi.
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         (Qua chÓn xÜa. ñiŒu C° Bän; câu 20. Khuy‰t danh)

(2) c®t : diÍu c®t.

10) Duyên th¡m duyên càng ÇÜ®m, vì giÓng Ça tình,
Thêm nhiŠu ngày, m¥n nÒng càng xinh.
B¿c khuynh thành, th¿c là tài danh.
Song duyên kia ÇØng phø, nào trách chi mình,
ChÌ non thŠ nguyŒn cùng Tr©i xanh,
Lòng d¥n lòng cho Çành,
N‡i k‰t minh. 

   (T¿ tình. ñoån ÇÀu. ñiŒu C° Bän. Khuy‰t danh)

11) Ông Hóa-công cay nghiŒt,
DÜ©ng låi ngÜ©i trêu ngÜ©i !
Vui chi Ç©i, mà bÜ§m lä v§i ong lÖi,
Cho phÃn låt v§i hÜÖng phai !

(Vòng nhân th‰ . ñiŒu TÙ ñåi Cänh; câu 8 Ç‰n 11. Khuy‰t danh)

12) Lúa tÓt khoe vàng,
V® cùng con hân hoan.
Vái ÇÃt Tr©i gió mÜa thuÀn an,
Ta cày, ta cÃy.

(Vui Ç©i thôn dã. ñiŒu Hành væn; câu 10 Ç‰n 13. Khuy‰t danh)

2. Hò :
1) Nam   :
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Anh muÓn hÕi em m¶t l©i,
M¥t Tr©i ª Çó, trÓt (3) Tr©i ª mô ?

 N» :
Anh vŠ van ÇÃt, ÇÃy Öi,
Ra Çây em chÌ trÓt ông Tr©i cho anh.

(3) trÓt : cái ÇÀu.

2) N» :
Chán chi nÖi quÓc s¡c mÏ miŠu,
Anh làm bån chi Çây, bóng x‰ træng chiŠu l»ng lÖ.

Nam :
Anh không lo bóng x‰ træng chiŠu,
Tr©i kia ngó låi thì nhiŠu bóng im.

3) N» :
Duyên cách, thûy cách bªi vì áo em rách nên 
                                                 duyên m§i xa.
CÖ chi em có áo lÜÖng Çen, quÀn lãnh thì 
                                                 Çà nên duyên.

Nam :
ñiŒu làm trai nhÜ anh, 
NÖi giàu sang không m¶, 
NÖi bá h¶ cÛng chê.
Ch£ng qua Tr©i ÇÎnh, ÇÃt ÇŠ mà g¥p em.

4) N» :
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Làm trai nhÜ anh, chán chi nÖi nhà rÜ©ng 
                        Çá táng, c»a ngõ ván then cài.
ThÜÖng chi em nghiêng nghèo Çói khó, 
                                           låc loài tÃm thân.

Nam :
Làm trai nhÜ anh, nÖi giàu sang không m¶, 
                                         nÖi bá h¶ cÛng chê.
Ch£ng qua Tr©i ÇÎnh, ÇÃt ÇŠ mà thÜÖng em.

5) N» :
Tay bÜng dïa muÓi, chén gØng,
GØng cay, muÓi m¥n, xin ÇØng bÕ nhau.

  Nam   :
Tay bÜng dïa muÓi, sàng rau,
Phu thê ông Tr©i ÇÎnh, bÕ nhau ræng Çành.

6) Nam   :
ThÃy nhau nghiêng nón bÜ§c Çi,
Có mô lao kh° nhÜ ri, h«i Tr©i.

   N» :
G¥p nhau Çây b« ng« khó chào,
Nghiêng mình lách nón, nÜ§c m¡t trào nhÜ mÜa.

7) N» :
Thi‰p v§i chàng xÜa kia tÜªng Çi chung m¶t kiŒt,
Ai hay ông Tr©i phân biŒt m‡i ÇÙa m¶t Çàng,
ChÆu ngä ÇÜ©ng chÆu, cây da vàng theo cây.
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  Nam   :
TÜªng theo nhau Ç‰n bách niên giai lão,
Không hay mô duyên n® chØng này Çà
                                                phân áo rë ban.

8) N» :  
Ti‰ng ÇÒn anh hay ch», em hÕi thº vài l©i:
DÜ§i dÜÖng gian có h†, trên ông Tr©i h† chi ?

 Nam   :
Em nghiêng tai xuÓng ÇÃt, kêu cho ÇÃt Öi,
RÒi t§i Çây anh nói h† ông Tr©i cho em nghe.

9) Nam :
XÃu nhÜ tui Çây, thiŒt ra phÆn xÃu,
Áo không có mà bÆn, nón không có mà Ç¶i, 
                                              mÛi chäy thò lò,
Còn có Çôi ba mø v®, tÓt nhÜ o mà không có  
                                                               chÒng !

 

N» :
R¥c bàu (4), cá phäi l¶i sông,
XÃu nhÜ anh mà có Çôi ba mø v®, h†a là 
                                        Tr©i  cÛng chÎu thua.

(4) r¥c: nÜ§c rút cån; bàu: ch‡ trÛng có nÜ§c ª ngoài ÇÒng. 

3. Vè :

1)  Ao bèo khi cån nÜ§c,
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Ti‰c con cá n¢m khô.
Bi‰t ch© Ç®i khi mô,
ñ‹ cho Tr©i vÀn vÛ.
Hoa tàn lá rÛ,
M¥t mÛi em âu sÀu.
Ôi ! lÃy chÒng nhÜ cÜ«i bá ngành dâu (5)!

                              (Vè gái góa ; NghŒ Tïnh)

(5) CÜ«i bá ngành dâu : con t¢m bám vào cành dâu.

2)  CÖi trÀu chÜa kÎp tå lòng,
TÌnh ra khách Çã non sông mÃy v©i.
Tr©i làm chi c¿c bÃy Tr©i,
CÖi trÀu này Ç‹ còn m©i m†c ai ?
Tím gan Ç° h¡t ra ngoài,
Trông theo truông HÓng dò Cài, bi‰t Çâu ? 
Khi lên Ç‹ rÓi cho nhau,
Khi vŠ trút m¶t gánh sÀu vŠ ngay.
Xua buÒn tØ n§ låi nay,
Nào ai mó Ç‰n xa quay, xin thŠ !
ThËn thùng ÇÜ©ng cÜªi Çi vŠ,
Chân dØng bàn Çåp, tay e thoi chuyŠn.

(Vè giä thác l©i ngÜ©i con gái phÜ©ng Väi. NguyÍn Huy Qušnh (?))

3)  S¿ th‰ nhÆt cùng,
Quäng Nam ª l‡ (6).

Tr©i làm chi kh°,
ThÃt Çäo bát Çiên.
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Nói l¡m cÛng phiŠn,
NhÜ tÜ nhÜ dï (7) !
              (Vè Sai Çåo ; câu 81 Ç‰n 86. Khuy‰t danh)

(6) ñ‰n lúc cùng, dân Quäng Nam chÌ còn cách chui xuÓng l‡.
(7) nhÜ tÜ nhÜ dï : nhÜ th‰ mà thôi.

4)  Ti‰c thay duyên TÃn phÆn TÀn,
ChÜa quen Çã lå, chÜa gÀn Çã xa.
ChÜa chi Çông Çã rång ra,
ñ‰n gi© chÌ giÆn con gà ch‰t toi !
Tím gan cho cái sao Mai,
Thäo nào vác búa Çánh Tr©i cÛng nên ! 

 (Sáu câu ÇÀu cûa "vè thác l©i anh trai phÜ©ng Nón gºi cho cô gái
phÜ©ng Väi "; NguyÍn Du )

5)  Træm låy ông Tr©i ÇÜ®c ch» bình an,
ñóng lon chÙc ñ¶i, vŠ làng hi‹n vinh.
Làm thÎt con heo quí t‰ tåi Çình,
RÜ®u chè chàng Çãi dân tình m¶t diên.

    [M¶t Çoån vè trong th©i-kÿ th‰-chi‰n thÙ nhÃt (1914-1918)]

6) Tr©i làm tai quái, næm Sºu không mÜa,
Hån l§n không vØa, sanh sâu sa xuÓng.
C¡n h‰t lúa ru¶ng, æn h‰t b¡p công,
ThÆt có nhÜ không, Tr©i làm quá th¡t.
......................................................
KÈ thì bán ÇÃt, ngÜ©i låi cÀm nhà,
Chåy gåo không ra, phäi æn bông cÕ.
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ChÖi ! Tr©i ghét bÕ, Ç‹ Çói nhæn ræng.

(Vè Giáp Tš, cuÓi trào Khäi ñÎnh, thiên tai vào hai næm Giáp Tš và
ƒt Sºu) 

4. Phú :
.............................................
M§i bi‰t:
Khó bªi tåi Tr©i;
Giàu là cái sÓ!
DÀu ai ru¶ng sâu trâu nái, Çøn lúa kho tiŠn, 

                            cÛng bÃt quá thû tài chi l‡.

(Hàn Nho Phong Vi Phú ; 4 câu cuÓi. NguyÍn Công TrÙ )

*  *  *

III

Ông Tr©i - Chúa Tr©i
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Qua  thi-ca  cûa  dân-t¶c  ViŒt  Nam  dÅn  chÙng  ª
phÀn II, chúng ta thÃy r¢ng quÀn chúng ViŒt Nam quan-
niŒm Ông Tr©i nhÜ là m¶t vÎ thÀn linh siêu-nhiên.

* Ông Tr©i sáng tåo con ngÜ©i:

- Tr©i sinh ra Çã làm ngÜ©i,
Hay æn, hay nói, hay cÜ©i, hay chÖi.

- Tr©i sinh, Tr©i dÜ«ng.

- Thiên sanh nhÖn, hà nhÖn vô l¶c.

* Ông Tr©i có toàn quyŠn trên thân phÆn con ngÜ©i:

- ChÌ s® Tr©i håi mà hÜ,
Còn nhÜ ngÜ©i håi chÌ nhÜ phÃn giÒi.

- ñã sinh ra ki‰p hay chÖi,
Thì Tr©i låi Ç†a vào nÖi không tiŠn.

- ñôi ta b¡t bén nhau rÒi,
Có xa nhau Çi n»a cÛng tåi ông Tr©i mà xa. 

- ñØng lo cái áo cøt tay,
Tr©i mà ngó låi vá may mÃy hÒi.

- Ghét cûa nào, Tr©i trao cûa Çó !

- MÜu s¿ tåi nhân,
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Thành s¿ tåi Thiên.

- Tr©i nào có dong kÈ gian, có oán ngÜ©i ngay.

* Ông Tr©i trØng phåt nh»ng ai có t¶i l‡i :

- Ai bÕ cha me cÖ hàn,
Ngày sau Tr©i phåt ÇÙng Çàng æn xin.

- Ai mà nói dÓi v§i ai,
Thì Tr©i giáng h†a cây khoai gi»a ÇÒng.
Ai mà nói dÓi v§i chÒng,
Thì Tr©i giáng h†a cây hÒng b© ao.

   - Ng†n lang tr¡ng, ng†n v¡n, ng†n dài,
Rau tÀn ô ngã d†c, ngã ngang;
Trái dÜa gang, s†c Çen, s†c tr¡ng,
Ng†n rau Ç¡ng, trong tr¡ng ngoài xanh;
Chim quyên uÓn lÜ«i trên cành,
Bªi em ª båc, ông Tr©i nào tha cho em !

   - Ông già ông Ç¶i nón c©i,
Ông ve con nít, ông Tr©i Çánh ông.

- Tr©i  quä báo æn cháo gãy ræng,
ˆn cÖm gãy ÇÛa, xÌa ræng gãy chày.

* Có khi ông Tr©i là ông ThiŒn Çem låi ÇiŠu tÓt lành cho
dân :
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- Nh© Tr©i m¶t mÅu næm nong thóc ÇÀy.
Næm nong ÇÀy em xay em giã,
TrÃu û phân, cám bã nuôi heo.

- Nh© Tr©i hòa cÓc phong Çæng,
CÃy lúa lúa tÓt, nuôi t¢m t¢m tÜÖi.

- ÷n Tr©i mÜa n¡ng phäi thì;
NÖi thì bØa cån, nÖi thì cày sâu.
Công lênh ch£ng quän bao lâu,
Ngày nay nÜ§c båc, ngày sau cÖm vàng.

nhÜng cÛng có khi :

-Tr©i làm kh° c¿c håi dân,
Tr©i làm mÃt mát có phÀn nào chæng.  

- Tr©i làm tai quái, næm Sºu không mÜa,
Hån l§n không vØa, sanh sâu sa xuÓng.
C¡n h‰t lúa ru¶ng, æn h‰t b¡p công.
ThÆt có nhÜ không, Tr©i làm quá th¡t. 

- Gi©i làm sóng lª cát bay,
Cho t§ bÕ thÀy, cho mË bÕ con.
Cºa nhà trôi mÃt ch£ng còn,
V® chÒng cõng b‰ Çàn con lên chùa.

* Ông Tr©i có tánh nóng giÆn nhÜ con ngÜ©i:

... Tr©i hÕi:"Ai ngâm th‰ ? "
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Muôn tâu:"ƒy Tän ñà "
Tr©i n°i trÆn lôi-Çình.
R¢ng:"Cái th¢ng Tiên con,
Ta Çày xuÓng hå gi§i,
ñ‹ h¡n chÎu nhøc hình.
Ai ng© h¡n vÅn nhàn,
Ngày tháng ngâm thÖ tràn.
Các ngÜÖi, ai có cách,
B¡t h¡n phäi gian nan ? "

* Ông Tr©i có tánh hay ghen tÎ nhÜ con ngÜ©i :

- Lå gì bÌ s¡c tÜ phong,
Tr©i xanh quen thói má hÒng Çánh ghen.

- Nghï Ç©i mà ngán cho Ç©i,
Tài tình chi l¡m cho Tr©i ÇÃt ghen .

* M‡i khi g¥p nh»ng chuyŒn không may m¡n hay làm
æn c¿c kh° mà vÅn nghèo Çói, ngÜ©i ViŒt Nam hay trách
ông Tr©i. H† trách Ông Tr©i nhÜ trách móc m¶t ngÜ©i
nào Çó có quyŠn th‰ mà ÇÓi xº không tÓt v§i mình :

 - Tr©i sao Tr©i ª ch£ng cân,
KÈ æn không h‰t, ngÜ©i mÀn không ra.

 - Dám Çâu trách mË, trách thÀy,
Trách Tr©i sao n« Ç†a Çày tÃm thân.
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 - Éo le chi l¡m h«i Tr©i,
Cho Çây buÒn thäm, cho ngÜ©i kh° Çau.

 - BÓn bŠ công n® eo sèo,
ChÌ vì m¶t n‡i tôi nghèo mà thôi.
Tôi làm tôi ch£ng có chÖi,
Nghèo Çâu nghèo mãi, Tr©i Öi h«i Tr©i.

 - Canh nông s§m tÓi ngoài ÇÒng,
S§m ngày c¥m cøi ch°ng mông lên tr©i.
B»a æn nhÜ b»a vét nÒi,
ñói cào Çói rã, mÒ hôi Ü§t dÀm.
SÓng gì sÓng tÓi sÓng tæm,
Kh° ngày, kh° tháng, kh° næm, kh° Ç©i.
B¡c thang lên hÕi ông Tr©i, 
C§ sao n« Ç‹ ki‰p ngÜ©i Ç¡ng cay.

* Khi bÎ thiên-tai : bão, løt, hån hán, mÃt mùa hay tình
duyên tr¡c trª, ngÜ©i thÜ©ng dân ViŒt Nam cho là ông
Tr©i ám håi:
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   - Khi tr©i hån hán, khi hay mÜa dÀm,
Khi tr©i gió bão Àm Àm,
ñÒng ru¶ng lúa thóc mÜ©i phÀn ÇÜ®c ba.
LÃy gì Çæng nåp n»a mà,
LÃy gì công viŒc nÜ§c nhà cho Çang.
LÃy gì sÜu thu‰ phép thÜ©ng,
LÃy gì h‡ tr® cho ÇÜ©ng làm æn.
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Tr©i  làm kh° c¿c håi dân,
Vì mùa mÃt mát træm ÇÜ©ng lao Çao.

 - Ngày nào tr©i n¡ng chang chang,
MË con ki‰m cûi, ÇÓt than no lòng.
Tr©i làm m¶t trÆn mênh mông,
MË con nhÎn Çói n¢m không ba ngày.

-  Ch£ng qua duyên sÓ Tr©i Çày,
ñêm Çêm trách gió, ngày ngày h©n mÜa.

-  Bi‰t nhau chÜa Ç¥ng mÃy hÒi,
KÈ còn ngÜ©i mÃt, Tr©i ôi là Tr©i.

* MuÓn ÇÜ®c ông Tr©i giúp Ç« trong công viŒc làm æn,
muÓn ÇÜ®c ông Tr§i ban phÜ§c, muÓn ÇÜ®c k‰t duyên
v§i ngÜ©i yêu, con ngÜ©i phäi cÀu nguyŒn, phäi van xin,
phäi låy løc:

- Låy Ông n¡ng lên,
Cho trÈ nó chÖi,
Cho già b¡t rÆn,
Cho tôi Çi cày.

- Låy Tr©i mÜa xuÓng,
LÃy nÜ§c tôi uÓng,
LÃy ru¶ng tôi cày,
LÃy dÀy bát cÖm.

- Låy Tr©i cho chúa tôi giàu,
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Cho tôi hút m«, æn dÀu quanh næm.

- Låy Tr©i cho chóng gió nÒm,
Cho thuyŠn chúa NguyÍn giong buÒm th£ng ra.

- Låy Tr©i Ùng nghiŒm m¶t l©i,
Cho em g¥p ÇÜ®c m¶t ngÜ©i em thÜÖng.

- Lên non trÒng tÕi,
XuÓng ÇÃt sÕi trÒng hành.
Vài Tr©i cho tÕi tÓt, hành xanh,
Chàng mua, thi‰p bán k‰t thành n® duyên.

-Vái Tr©i cÜ§i ÇÜ®c cô Næm,
Làm chay bäy ng†, mÜ©i læm ông thÀy.

-Vái Tr©i xui khi‰n n® doan (duyên),
Hai ÇÙa tui vÀy hiŒp, cám Ön ông Tr©i già.

- Lâm râm khÃn vái PhÆt Tr©i,
Xin cho cha me sÓng Ç©i v§i con.

Ông Tr©i là m¶t vÎ thÀn linh tÓi cao có toàn næng
sáng-tåo, có toàn quyŠn trên thân phÆn con ngÜ©i, th‰
mà quÀn chúng ViŒt Nam cho r¢ng Ông Tr©i có ÇÀy Çû
nhân tính: khi tÓt, khi xÃu; có khi công b¢ng, có khi bÃt
công; låi có tánh ghen tÎ, hay nóng giÆn. 

Tuy Ông Tr©i có th‰ l¿c siêu nhiên, quÀn-chúng
ViŒt Nam vÅn cho r¢ng:
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- XÜa nay nhân ÇÎnh th¡ng Thiên cÛng nhiŠu.

Tóm låi, quan-niŒm vŠ ông Tr©i trong thi ca cûa
dân-t¶c ViŒt  Nam khác h£n quan-niŒm vŠ Chúa Tr©i
cûa các tôn giáo phÜÖng Tây. 

Các tôn giáo phÜÖng Tây cho r¢ng:
Ông Tr©i  là Chúa Tr©i.  Chúa Tr©i  có toàn-næng

sáng tåo, có toàn-quyŠn cai quän vÛ-trø. 
Thân  phÆn  con  ngÜ©i  hoàn-toàn  tùy  thu¶c  vào

Chúa  Tr©i.  Con  ngÜ©i  phäi  tuyŒt-ÇÓi  tin-tÜªng,  phäi
tuyŒt-ÇÓi tôn sùng Chúa Tr©i.

*

TØ xÜa Ç‰n nay,  tØ Çông sang tây,  chÜa có m¶t
ngÜ©i nào th¿c-s¿ trông thÃy m¥t mÛi Chúa Tr©i. Tuy
nhiên, Chúa Tr©i Çã ng¿-trÎ trong tâm-tÜ cûa nhân-loåi
tØ nh»ng th©i kÿ xa xÜa.

¤   ¤   ¤
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Ng†c Hoàng ThÜ®ng ñ‰ Trung Hoa.
Hình chøp ª núi Tây SÖn, Long Môn,

tÌnh Côn Minh, Trung QuÓc.
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