
ChÜÖng III

Nhåc Hu‰ xuÃt phát
tØ cung-Çình

Giáo sÜ TrÀn Væn Khê Çã có š ki‰n :"Không 
có sº liŒu nào nói rõ lÓi ca Hu‰ có tØ bao gi©, chÌ  
bi‰t r¢ng ca Hu‰ không phäi là loåi nhåc dân gian  
vì  nó  chÌ  ÇÜ®c gi§i  quyŠn quí  ho¥c trong cung  
Çình xº  døng.  VÆy có  th‹  nói  r¢ng  Çây  là  loåi  
quan nhåc chÙ không phäi là loåi dân nhåc."

        (Tåp chí Bách Khoa sÓ 101-102, næm 1961)  

Ca  Hu‰  là  loåi  nhåc  c°  Çi‹n  có  giai-ÇiŒu 
hoàn-chÌnh. NgÜ©i Çàn cùng ngÜ©i thÜªng thÙc là 
nh»ng khách tri âm. Ca Hu‰ xuÃt phát tØ nh»ng 
tao-nhân  m¥c-khách  ª  chÓn cung Çình,  dÀn dÀn 
phát tri‹n và ph° bi‰n trong m†i gi§i.

Ca Hu‰ khªi Çi‹m tØ lúc nào ?
Vì không có sº liŒu chính xác nên có nhiŠu š 

ki‰n ÇÜ®c nêu ra, trong sÓ Çó, š ki‰n cûa cø Ðng 
Bình Thúc Giå, m¶t nhà nghiên-cÙu và sáng tác ca 
Hu‰, rÃt Çáng ÇÜ®c khäo xét nghiêm chÌnh. Cø Çã 
Çoán ÇÎnh :"Duy ÇiŒu ca khÌ Çi‹m tØ Ç©i nào, khi  
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nào, sº thÖ không truyŠn låi; chÌ lÃy th©i-Çåi yêu  
chu¶ng nghŠ væn mà Çoán, th©i khÌ-Çi‹m tØ Ç©i Hi
‰u Minh".

(Sách  Bán buÒn mua vui. Ðng Bình Thúc Giå ThÎ. 
Khánh Quÿnh xuÃt bän næm1942; trang 3).

Ý ki‰n này có cÖ-sª lÎch-sº : Chúa NguyÍn 
vào trÃn-thû ThuÆn Hóa, lÆp m¶t giang-sÖn riêng, 
nhÜng chÜa °n ÇÎnh vì còn phäi chÓng Ç« tàn quân 
cûa  nhà  Måc.  Các  Ç©i  chúa  k‰  ti‰p  :  chúa  Sãi 
NguyÍn Phúc Nguyên (1613-1635), chúa NguyÍn 
Phúc  Lan  (1635-1648),  chúa  NguyÍn  Phúc  TÀn 
(1648-1687)  phäi  chÓng  Çánh  ác  liŒt  v§i  chúa 
TrÎnh.  ñ‰n  Ç©i  Hi‰u  Minh  NguyÍn  Phúc  Chu 
(1691-1725) tình th‰ m§i °n ÇÎnh. BÃy gi© là th©i 
kÿ  thanh-bình  thÎnh-trÎ,  có  Çû  ÇiŠu-kiŒn  cho 
s¿ phát-tri‹n væn-hóa. Chúa là ngÜ©i m¶ Çåo, có 
tài væn-chÜÖng, ham-mê nghŒ-thuÆt, låi trÎ-vì Ç‰n 
34 næm.

Hòa thÜ®ng  Thích ñåi Sän,  nhà sÜ Trung 
QuÓc ÇÜ®c Chúa m©i sang Ç‹ ho¢ng-dÜÖng Çåo-
pháp,  Çã  ghi  chuyŒn  Chúa  t¿  mình  Çánh  trÓng 
chÀu cho Ç¶i tuÒng trong khi diÍn tuÒng.

(Thích ñåi Sän. Häi ngoåi kš s¿. ViŒn ñåi H†c Hu‰, 
næm 1967)

NhÜ vÆy š-ki‰n cho r¢ng ca Hu‰ hình-thành 
dÜ§i Ç©i chúa Hi‰u Minh NguyÍn Phúc Chu rÃt có 
cÖ sª lÎch-sº.
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XuÃt-phát tØ cung-Çình chúa NguyÍn, ca Hu‰ 
là m¶t b¶ môn nghŒ-thuÆt Ç¥c-biŒt cûa vùng ÇÃt 
Bình-TrÎ-Thiên.  Không  phäi  ai  cÛng  ca  Çúng 
gi†ng ÇiŒu mà phäi ngÜ©i sinh trÜªng trong vùng 
ÇÃt này, nhÃt là trong tÌnh ThØa Thiên m§i ca khÕi 
tråi bË, vì r¢ng phäi phát âm Ç¥c-biŒt Hu‰. Cø Ðng 
Bình Çã nhÆn xét :"Ca mà g†i là ca Hu‰ vì thanh  
âm ngÜ©i Hu‰ hiŒp v§i ÇiŒu ca  nÀy, mà phía B¡c  
xÙ  Hu‰  nhÜ  ngÜ©i  Quäng  TrÎ  v§i  ngÜ©i  Quäng  
Bình cÛng ca  ÇÜ®c;  còn tØ  Linh Giang dï  B¡c,  
Häi-Vân-Quan dï Nam, dÀu có ngÜ©i ca, mà ca  
giÕi  th‰  nào,  cÛng  có  hÖi  tråy-bË.  ƒy  là  câu  
chuyŒn ai cÛng bi‰t rÒi."

(Bán buÒn mua vui. Trang 3. Ðng Bình Thúc Giå ThÎ. 
Nhà xuÃt bän Khánh Quÿnh)

Xét vŠ m¥t âm nhåc, ca Hu‰ có hai âm ÇiŒu : 
hÖi B¡c và hÖi Nam. ñiŒu B¡c vui vÈ, linh hoåt; 
còn ÇiŒu Nam thì buÒn man mác (Các ÇiŒu hò Hu
‰, nhÃt là hò mái nhì, hò mái ÇÄy cÛng có Ç¥c Çi‹m 
này). ñó là s¿ giao-lÜu v§i væn-hóa Chàm. CÜ dân 
Hu‰ vÓn có gÓc là Thanh-NghŒ di dân lÆp Ãp vào 
ThuÆn Hóa theo chân chúa NguyÍn Hoàng.  ñÃt 
ThuÆn Hóa xÜa thu¶c lãnh th° Chàm.

Cø  Ðng Bình  nhÆn  ÇÎnh  :"ñiŒu  ca  Chiêm 
Thành rÃt ai oán, trong sº Çã có nói ca Hu‰ là  
khúc ca Nam, th©i Nam Bình, Nam Ai quä là v°  
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theo thanh-ÇiŒu Chiêm Thành mà làm ra, không  
nghi n»a."

       (Ðng Bình Thúc Giå ThÎ. Sách Çã dÅn trên, trang 4)

TØ xÜa, ngÜ©i ta Çã bi‰t âm s¡c các bài hát 
Chàm rÃt buÒn. Nam 1202, vua Lš Cao Tôn Çã 
cho sÜu tÀm các bài hát Chàm. Næm 1044, vua Lš 
Thái Tôn trong cu¶c chinh phåt Chàm Çã Çem vŠ 
nh»ng cung n» cûa vua Chàm, bi‰t hát và múa.

(Pierre Huard và Maurice Durand. Connaissance du 
ViŒt Nam. Paris, 1954, trang 255)

Các nhåc-khí chính cûa ca Hu‰ là Çàn tranh, 
Çàn nguyŒt, Çàn nhÎ, Çàn tÿ bà, sáo và sênh. ña sÓ 
nhåc-khí ViŒt Nam do các nhåc-công nghiên-cÙu 
và cäi-bi‰n tØ các nhåc-khí Trung QuÓc và Mông 
C°.  NhÜng  vào  gi»a  th‰-k›  thÙ  18,  ông  hoàng 
NguyÍn  Phúc  Døc  (1727-1771),  cháu  n¶i  chúa 
NguyÍn  Phúc  Chu,  con  cûa  LuÆn  QuÓc  Công 
NguyÍn Phúc TÙ, sáng ch‰ ra cây Çàn Nam CÀm 
Ç¥c-biŒt có tính cách dân t¶c Ç‹ nhÃn dÎp cho Çúng 
v§i các ÇiŒu nam. Cây Çàn này qua th‰ k› thÙ 19, 
ông hoàng Tùng ThiŒn VÜÖng còn gi»  ÇÜ®c và 
chÖi Çàn rÃt hay. NhÜng nay cách sº døng dàn này 
Çã thÃt truyŠn.

ñåi  Nam  LiŒt  TruyŒn  TiŠn  Biên  (1852, 
quy‹n II, t© 17 ab) có chép :"NguyÍn Phúc Døc  
giÕi thÖ, có tài sáng tåo, tinh thông âm nhåc. Cây  
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Nam CÀm ÇÜ®c ngÜ©i Ç©i truyŠn tøng là do ông  
sáng ch‰."

NhÜ vÆy, tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi th‰ k› thÙ 18, tåi 
Phú XuÃn (Hu‰ ngày xÜa), ca Hu‰ Çã hình-thành 
và xuÃt phát tØ dinh phû chúa NguyÍn, rÒi lÀn hÒi 
lÜu-hành r¶ng rãi trong gi§i quan låi, sï phu.

Qua m¶t th©i gian loån låc, Ç‰n ÇÀu th‰ k› 
19, sau khi vua Gia Long thÓng nhÃt ÇÃt nÜ§c, ca 
Hu‰  låi  ÇÜ®c  phát-tri‹n  và  thÎnh  Çåt.  M¶t  sÓ 
hoàng-tº, công-chúa con vua Minh Mång sáng tác 
l©i cho bài ca Hu‰. Ông hoàng Nam Sách rÃt giÕi 
Çàn nguyŒt, Çã soån cuÓn  NguyŒt CÀm Ph°, ông 
hoàng Miên ThÄm (nhà thÖ Tùng ThiŒn VÜÖng) 
soån cuÓn Nam CÀm PhÒ, ông hoàng Miên Trinh 
(nhà thÖ Tuy Lš VÜÖng) sáng tác m¶t bài ca dài 
nhan ÇŠ là  Nam CÀm Khúc nhân dÎp tiÍn bån là 
NguyÍn Væn Siêu vŠ B¡c, næm 1850.

M¶t  danh  cÀm  th©i  Çó  là  ñÄu  NÜÖng  n°i 
danh v§i ti‰ng Çàn Nam CÀm. Cô là ngÜ©i ª An 
C»u, Hu‰. Các nghŒ nhân giÕi vŠ Çàn ca Hu‰ tØ 
cung  Çình,  dinh  phû,  gia-Çình  quan  quyŠn  Ç‰n 
ngoài dân gian, càng ngày càng nhiŠu. Trong bài 
vi‰t vŠ âm nhåc Hu‰, Hoàng Y‰n Çã có ghi låi tên 
tu°i các nghŒ sï th©i này.
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      (Hoàng Y‰n. La musique à Hu‰ trong nguyŒn san 
Bulletin des Amis du Vieux Hu‰- Juillet- Septembre 1919, 
trang 258-259).

TØ ÇÀu th‰ k› 20 Ç‰n næm 1945, ca Hu‰ ph° 
bi‰n r¶ng rãi trong m†i gi§i nh© giao-thông thuÆn-
l®i và nh© phÜÖng-tiŒn truyŠn-bá ti‰n b¶ (dïa nhåc 
ghi âm).

Th©i kÿ này ngÜ©i ta thÜ©ng nh¡c Ç‰n các 
danh cÀm nhÜ ông Cä Soån, giÕi Çàn tranh, ông 
NgÛ ñåi (Vïnh Trân), cÆu Tôn Út n°i ti‰ng vŠ Çàn 
nguyŒt,  ông HÀu BiŠu (Ðng BiŠu) giÕi  Çàn bÀu, 
Çàn nhÎ và còn khá nhiŠu danh ca nhÜ cô Vïnh, Çã 
ÇÜ®c hãng Pathé và cô NhÖn Çã ÇÜ®c hãng Béka 
thâu thanh vào dïa hát.

*

ñÃt ThuÆn Hóa (Châu Ô, Châu Lš xÜa) do 
vua  Chàm  Java  Simhavanman  (Ch‰  Mân)  dâng 
vua TrÀn Anh Tôn (1293-1314) làm sính lÍ cÜ§i 
HuyŠn Trân Công chúa. Bi‰n cÓ lÎch-sº Çã làm ÇÃt 
này thành cÖ ngÖ nhà NguyÍn và tØ Çó, cung Çình 
xuÃt phát ca Hu‰, m¶t b¶ môn nghŒ-thuÆt Ç¶c-Çáo 
có âm s¡c riêng biŒt, góp phÀn vào nŠn âm nhåc 
chung cûa ÇÃt nÜ§c.

*     *
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Các bài ca theo ÇiŒu Nam Bình
1)- HuyŠn Trân Công Chúa

NÜ§c non ngàn d¥m ra Çi,
Cái tình chi ?
MÜ®n màu son phÃn, ÇŠn n® Ô Ly.
ñ¡ng cay vì ÇÜÖng Ç¶ xuân thì,
ñ¶ xuân thì !
Cái lÜÖng duyên, hay là cái n® duyên gì ?
Má hÒng da tuy‰t,
Quy‰t liŠu nhÜ hoa tàn træng khuy‰t.
Vàng l¶n theo chì !
Khúc ly ca,
Sao còn mÜ©ng tÜ®ng (1) nghe gì !
ThÃy chim hÒng nhån bay Çi,
Tình lai-láng, bóng nhÜ hoa quì ...
D¥n m¶t l©i Mân Quân,
Nay chuyŒn mà nhÜ nguyŒn,
ñ¥ng (2) vài phân,
Vì l®i cho dân,
Tình Çem låi mà cân,
ñ¡ng cay muôn phÀn !

                         Võ ChuÄn

2)- GÓi loan tr¢n tr†c (**)
GÓi loan tr¢n tr†c næm canh,
MÓi sÀu Çoanh (3),
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Løy (4) hÒng lai láng 
Vì n® ba sanh !
Ai xui mình gánh m¶t khÓi tình !
G§m ghê cho bÃy nhiêu s®i tÖ mành.
ThÜÖng càng thêm rÓi,
RÓi træm vòng, khÓn lÀn ra mÓi.
ThiŒt lå cho Ç©i !
MuÓn thôi thÜÖng
Song mà ch£ng Ç¥ng ÇÜ®c 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
ñem bu¶c mình vô cu¶c.
N® én oanh,
Dày d¥t xuân xanh,
Cho thÕa lòng anh,
E tan khÓi tình.

3)- ThÜÖng nhau vì n® tri âm
ThÜÖng nhau vì n® tri âm,
MÓi tình thâm !
Bu¶c ràng Çây Çó,
VÅy cu¶c ca ngâm,
DÜ§i trÀn nhÜ Çã riêng phÀn,
ñ‹ riêng phÀn !
M¥c duyên may, hay là n® v§i nÀn.
Chi b¢ng Üa š
N® hay duyên, hÕi ngÜ©i thanh khí.
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Ai là kÈ xoay vÀn ?
Tu°i xuân xanh, chÜa tØng cái n® phong 
trÀn.
VÜ§ng chi vào cu¶c ái ân,
Càng cay Ç¡ng, Ç¡ng cay muôn phÀn.
ñÜ®c nhÜ l©i Ü§c mong,
Cho thÕa tình tÜ tÜªng.
TÜªng rÒi trông,
NgÒi t¿a bên song,
ThÕa mùi bông,
VÃn vÜÖng tÖ lòng.

4)- G¡ng công ch© Ç®i
G¡ng công ch© Ç®i sông TÜÖng,
V¡ng ngÜ©i thÜÖng,
N¥ng tình træng gió, vì s®i tÖ vÜÖng.
ñâu mà gªi Ç¥ng can trÜ©ng ...
Xa xa trông muôn d¥m tin hÒng,
Tin càng thêm v¡ng,
V¡ng tin hÒng, thêm càng cay Ç¡ng,
LÄn l¿a (5) canh trÜ©ng.
Gánh tÜÖng tÜ,
Thôi Çà gánh n¥ng khôn lÜ©ng.
Nh§ khi vành nguyŒt tây tÜÖng,
Càng thêm nh§, ti‰ng ai bên tu©ng !
B¡c nhÎp cÀu cho qua,
Xin cÆy hÒn Tinh VŒ, chÎ H¢ng Nga,
Vì tình Ç®i ta,
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ChuyŒn gÀn xa,
DÜ§i sông Ngân Hà.

5)- ñó Çây tình n¥ng Ön sâu
ñó Çåy tình n¥ng Ön sâu,
D¡t dìu nhau.
M¶t lòng son s¡t, ÇØng nghï Çâu Çâu,
ñá mòn sông cån, ví dÀu,
Nghïa tÜÖng cÀu, træm næm coi nhÜ bu°i 
ban ÇÀu.
Trên ÇÜ©ng ái ân, thÃy chông gai ta càng 
hæng hái,
Muôn s¿ xem thÜ©ng.
N‰m chua cay,
NhÜng mà hÖn mÆt hÖn ÇÜ©ng.
Ai cho vàng ng†c không Ön,
B¢ng xây Ç¡p tÃm yêu cho tròn !
ñã n¥ng l©i non sông,
ñau kh° là hÜÖng vÎ cûa tình chung.
Dày dåt long Çong,
NguyŒn cùng không dám sai tÃc lòng.

6)- Tình ly biŒt
Ôi ! tan h®p xi‰t bao, tháng ngày Ç®i ch©, 
non nÜ§c
Ngàn d¥m chÖi vÖi,
MÃy l©i, nào dÍ sai l©i.
Ai Öi ! ch§ Çem då Ç°i d©i,
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(Ðng tình Üa š), š Üng tình thêm càng Üa 
š.
Thi‰t là Ç¥ng mÃy ngÜ©i,
Låi sai l©i,
TÜÖng tri cho Çá vàng, thêm låi yêu vì.
Nh§ khi cu¶c rÜ®u câu thi,
Càng thêm thÜÖng ti‰c, phong lÜu ai bì.
N¥ng vì tình, tình Çôi ta, duyên trao n®, r
¢ng ai.
Bu¶c låi ngÜ©i sinh,
L©i hËn ba sinh,
VÃn vÜÖng tÖ tình.
 

7)- T§i Çây ÇÀu lå sau quen 
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.
Cái thÜÖng lÆn ÇÆn chung quanh,
ñèn thÜÖng bóng, dÜ§i træng thÜÖng hình.
M¶t mÓi tình chia Çôi,
Cân låi càng thêm n¥ng.
Bån mình Öi,
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VÆy th©i thôi,
ThÜÖng nhau cho rÒi.

                       Ðng Bình Thúc Giå

Các bài ca theo ÇiŒu Nam Ai
1)- BÖ vÖ thân gái d¥m trÜ©ng

BÖ vÖ thân gái d¥m trÜ©ng,
ñôi ÇÜ©ng Çày Ç†a.
Nay b‰n ngä b© xiêu,
MÃy Çoån lênh Çênh.
Kìa suÓi hi‹m, Çèo quanh,
Có m¶t mình ngÖ ngÄn gi»a rÜ©ng xanh 

nhåt.
Khi bóng x‰, lúc træng chênh,
Lui t§i cÛng m¶t mình.
Bóng cây th‰ màn, cÕ làm chæn, lá røng 

làm chæn.
H«i chi  H¢ng xa thÃu cho n‡i buÒn này 

chæng,
Cho tr©i  xanh không màn cay nghiŒt  kÈ 

má hÒng l¡m n‡i.
Hiu h¡t th°i bông lau,
Gi†ng ve sÀu nhÜ hay bªi giøc lòng Çau.
Xa có thÃu cho nhau,
Chia hai m¶t gánh sÀu.

2)- HuyŠn Trân Công Chúa
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Ngoänh lui cô quÓc, ngÆp ngØng gót ng†c,
Mây phû kín tr©i thÜÖng, ngÖ ngÄn bâng 
                                                        khuâng.
Hoa Çang Ç¶ thanh xuân, dÆp vùi, cÙu nån 
                                                 muôn dân,
KHông sánh Ç¥ng Chiêu Quân,  cho tr†n 
Çåo quân thÀn.
VÈ chi m¶t Çóa yêu kiŠu, diÍm lŒ,
Vàng thau lÅn l¶n, xót phÆn h° hang.
GÅm thêm bë bàng, ki‰p hÒng nhan,
Duyên n® dª dang, ôi Phø Hoàng !
VÎ  nghïa giao-bang,  hi‰u trung Çôi  Çàng 
(6);
Thân ng†c vàng Çem vùi cát bøi,
Cho ränh n® Ô Ly, ngÆm ngùi kÈ ª ngÜ©i 
Çi.
CÖn nÜ§c lºa phò nguy,
Nát thân sá gì.

                                        Hàn PhÜÖng

3)- Bi‰t ai tâm s¿
Bi‰t  ai  tâm s¿  nhÜ  mình,  cho  mình  hÕi 
thiŒt:
Kìa  núi  Ng¿  sông  HÜÖng,  có  thú  chi 
không ?
VØng træng d†i non Çông,
Con thuyŠn qua låi dòng trong.
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Ai ca vÎnh bên sông,
ThiŒt là Çau lòng !
Nh§ khi nâng chén quan hà b® ng® (7),

Nào tài kœ tùy ba, có thú chi vui.
Træm hoa không mùi,
Duyên ngoài môi, n® cÛng ngoài môi,
Ÿ theo th©i, ngó vÆy mà chÖi.
Khuây khÕa v§i Ç©i !
(Khuây khÕa vÆy, tÃm lòng êm dÎu)
Song, Öi bån mình Öi !
GÅm rÒi ai cÛng nhÜ ai.
Trong cái cu¶c buÒn vui,
Khác nhau m¶t ch» hoài.

                        H› ThÀn NguyÍn Hy

4)- ƒy ai quên hËn
ƒy ai quen hËn v§i mình,
Ra tình h© h»ng.
Tu cho khÕe thì hÖn,
BÆn bÎu Ça mang !
ñ©i ít hiŒp nhiŠu tan,
Dây sâu ràng bu¶c tâm can,
Cho rÒi n® hÒng nhan,
Ôi Çau kh°, træm Çàng (8)!
Khuây khoa, bán giÆn mua cÜ©i cho rÒi, 
ÇØng nŒ (9).
Câu Ü§c nguyŒn Çành thôi,
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NÜ§c chäy hoa trôi, quên Çi cho rÒi.
R¥c trò chÖi, Ç©i chÌ vÆy Çó mà thôi !
Khi Çón m©i, khi ngoänh m¥t, Çó là ai ?
Nói thêm dông dài.
(Chi chi cÛng tåi mình xâu phÆn !)
BuÒn trong håt sÜÖng gieo.
LŒ tình nhË nhË rÖi theo,
Càng nghe ti‰ng thông reo,
Xót thân mây bèo !

                                Nhåc sï Bºu L¶c

5)-  Næm  canh  xót  phÆn  mây 
bèo
Næm canh xót phÆn mây bèo,
Kh° n‡i træm chiŠu Çòi Çoån.
Ôi h«i bån ÇÜ©ng xa, có thÃu hay không ?
Còn Çâu n»a mà trông,
Gã tràng xe cát, Çã dÜ công !
M¡t nhìn ng†n Çèn chong,
ñôi hàng løy ÇÜ®m trong doanh tròng.
Ôi duyên ! ôi n® ! ôi tình !
Khéo Ç‹ cho mình lÆn bÆn !
Duyen v§i n® trä rÒi vay,
Bó bu¶c cho Çây !
Tang thÜÖng ai bày ?
ChuyŒn thày lay nghï låi càng cay.
Bi‰t nhÜ vÀy, xÜa ch£ng g¥p th©i hay.
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B‹ dâu có rày !
(Loan v§i phøng rë bÀy xa bån !)
Nhìn thÃy cänh Bình HÜÖng,
Chånh lòng nghï låi càng thÜÖng,
SÀu muôn Çoån tÜ lÜÖng,
Xót xa can trÜ©ng !

6)- ñêm Çông nh§ ban
ñem Çông nh§ bån ra vào,
Lá gan bào,ru¶t qu¥n.
Vì cänh ng¶ phäi ra Çi, cách trª non s†ng;
Thæng Long n† có vui không ?
ChÓn HÜÖng Bình em v†i v†i ngÒi trông !
DÀu cách m¥t tri âm, em cÙ gi» då,
Då ÇÒng tâm ÇÒng.
Nh»ng e cho Çó quên l©i cùng hËn,
Không thÃu n°i cho tình Çây,
ñÃt khách mênh mông !
TÜªng thêm Çau lòng.
LuÓng  nh»ng  ngÒi  trông,  tr¢n  tr†c  canh 
chong.
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.
Ai không tÕ cho lòng ta,
Xét soi có træng già !
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7)-  Xa  xuôi,  cách  mÃy  næm 
tròn
Xa xuôi, cách mÃy næm tròn,
Ru¶t héo, gan mòn tØng Çoån ...
Sông dÀu cån, Çá dÀu trôi, ai n« quên ai !
Sanh ra Çåo làm trai, há phø tình, cùng bån 
                                                    Çào mai ?
Còn n¥ng trÎu hai vai, quân v§i phø, ÇŠn ta 
                                                   chÜa ÇŠn !
Ng†n rau tÃc ÇÃt,  nh§ chØng, ta khó n°i 
lÃp ngØng løy Ç°,
ThÜÖng træm h† lÀm than, Tôn Mi‰u ngºa 
                                                    nghiêng ! 
Ái phi ch§ có phiŠn, gác tình riêng,
ñØng giÆn n® h©n duyên,
Chí dÓc nguyŠn, luyŒn thåch b° thiên,
Ái ân m§i vËn tuyŠn,
(Khi Ãy së mây rÒng Ç¥ng g¥p)
Ngoài ngàn d¥m xa khÖi, gªi mÃy l©i thæm 
bån, h«i ai Öi !
Còn bÌ c¿c thái lai,
G¥p nhau có ngày.

8)- Bóng træng khua 
Bóng træng khuya d†i mÖ màng,
V©i cung Çàn chìu chu¶ng (10),
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Con thuy‹n mÜ®n dòng HÜÖng, rÜ§c bån 
yêu ÇÜÖng.
Ca ngâm ÇiŒu du dÜÖng,
Khi‰n mình càng n‹ låi càng thÜÖng !
Ai dò Ç¥ng nguôn tÜÖng.
Sâu v§i cån, cån lÜ©ng khó lÜ©ng !
Læn tæn nÜ§c chäy, ÇÜa hÒn t§i con ÇÜ©ng 
                                              tình m¶ng ...
Sông càng r¶ng, nÜ§c càng sâu,
Thêm chånh Çâu Çâu !
Ái ân, ví dÀu ch£ng gÀn nhau,
Còn hËn ki‰p sau.
Gåt cÖn sÀu,
Chén rÜ®u gåt dòng châu,
NÜ§c træng m¶t màu.
Ai tri-k›, gªi bÀu tâm s¿ !
XÜa nay ch» ÇÒng-tâm, l¿a là k‰t tóc træm 
næm,
Còn mÓi n® tri-âm,
Câu ca khúc cÀm.

9)- Ki‰p phù-sinh
Tin Çâu sét Çánh lÜng tr©i,
Ôi thôi rÒi ! bån ng†c !
CÖn  huyÍn  m¶ng,  ki‰p  phù-sinh,  chÌ  có 
mong manh !
Vén mây hÕi ông Tr©i xanh, n« làm cho 
thÕa lòng ganh,
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ñem m¶t  áng xuân xanh,  chôn ch¥t  sao 
Çành ?
Loan bay, xót kÈ cô phòng,
LuÓng tuôn dÀn gi†t thäm.
Trông mÃy cøm liÍu dÜÖng,
ñau Ç§n hay chÜa !
HÜÖng phai phÃn thØa.
Cänh còn lÜa (11), cänh cÛ còn lÜa.
TÜªng bao giª mÜ©ng tÜ®ng bóng ngÜ©i 
xÜa.
Phách mai bÖ s© !
(Phách mai bÖ s© cÛng vì ngÜ©i ng†c !)
Bây gi© Çã cách phân, cõi trÀn thêm bÆn 
cho thân.
Tìm Çâu Ç¥ng cÓ nhân,
NuÓt oan æn h©n !

10)-  Mênh  mông  sông  r¶ng 
non dài
Mênh mông sông r¶ng non dài,
Xa v©i v†i v†i,
ThÜÖng  nh»ng  kÈ  Çàng  xa,  ngû  gió  æn 
mây!
ñŠu Çâu lå lùng thay,
B‹ còn dâu v¿c d©i xây !
Càng suy nghï càng cay.
Cây cÕ cÛng chau mày !
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ñÌnh chung sao n« æn ngÒi, nói cÜ©i làm 
vÆy ?
Mê theo cu¶c giàu sang, che m¡t bÜng tai.
Thôi thôi, ngán cho Ç©i, 
Ai là ai, song tåi vì ai ?
Ÿ theo th©i, Ç‹ vÆy mà coi,
Nên hÜ có Tr©i.
(ñâu lë Tr©i phø ngÜ©i ngay th£ng !)
Xa d¥m liÍu ÇÜ©ng mai,
Anh hùng bÓn b‹ là trai.
ñâu miÍn Ç¥ng thänh thÖi,
ñua chen v§i Ç©i.

11)- Khuy‰n hi‰u
Khuyên ai g¡n bó, báo ÇŠn công trình thÀy 
mË.
Ân n¥ng nhÜ©ng sông, nghïa chÃt non cao.
÷n cúc-døc cù-lao, sinh thành lo s® xi‰t 
bao,
Lo cÖm b»a nhÜ©ng nao, ¤m bÒng ra vào.
Nâng  niu  bú  m§m  Çêm  ngày,  xem  tày 
vàng ng†c,
Hay chåy hay Çi, lúc n¡ng lúc mÜa.
TØ xÜa t§i gi©, lúc hãy còn thÖ, Ç‰n bây 
gi©,
ChÎu nhuÓc nhÖ, bi‰t bao nhiêu mà.
Trong næm tr†n ngày qua,
Da mÒi tóc båc mây xa.
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Khuyên trong cõi ngÜ©i ta,
Thäo ngay m§i là.

Các bài ca theo ÇiŒu C° Bän
1)- T¿ tình

Duyên th¡m duyên càng ÇÜ®m, vì  giÓng 
Ça tình,
Thêm nhiŠu ngày m¥n nÒng càng xinh.
B¿c huynh-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.
ThÜ nhån ÇÜa tin tháng ngày,
NguÒn ân ái, dám Çâu vÖi ÇÀy.
ThÜÖng càng bÆn, lÆn bÆn lòng Çây,
VÃn vÜÖng tình-t¿, duyên n® vì Çây,
TÖ hÒng khéo xe, th¿c là hay.
Træng r†i thŠm hoa,
LÀu ng†c sáng lòa,
HÜÖng thÖm ngåt nhà.
Kh¡p gÀn xa,
Ti‰ng Ç©n hòa ca,
Ngâm vÎnh mÃy chén quÿnh,
Say sÜa cùng mình,
Sánh tày vai.
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(NhÖn  nhÖn  nghïa),  nhÖn  nghïa  (12) lâu 
dài.
Th¿c là vui, dám nào phai,
Tâm ÇÀu š h®p, nhÜ rÙa (13) mÃy ngÜ©i ?
Ng†c vô hà, Biên Hòa m§i hay.
M¶t ngày tÜÖng-tri, tình si, Ãy là ai ?
Muôn  vàng  không  ngåi,  mua  m¶t  ti‰ng 
cÜ©i,
G†i mÜ©i ngÜ©i nhÜ mÜ©i.
Anh-hùng có Çâu, có là Çâu.
Thôi thôi Çùng, thôi ÇØng næn nÌ, suy nghï 
                                                   thêm sÀu.
M¥c ai dÀu, låi hÀu thÜÖng yêu.
M¥n nÒng bao nhiêu.
ñÜ©ng còn lâu,
Chút tình sâu,
Vui lòng Üa š, danh l®i chi cÀu.

2)- Qua chÓn xÜa
Qua chÓn xÜa nhìn låi, mà bÜ§c không r©i,
DÃu ta ngÒi, chuyŒn trò cùng ai,
Ru¶t tÖ b©i cu¶c Ç©i vÀn xây,
Khi tuy‰t mai sum hiŒp, thŠ thÓt châu trÀn,
Bi‰t bao lÀn, Ç¥ng gÀn ngÜ©i yêu.
L©i hËn hò, ÇÜÖng còn tåc lòng son, lòng 
son.
Phong cänh còn Çây, nhÜ gây mÓi sÀu.
Kìa non nÜ§c, gió træng khe cÀu,
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Khi Çàm Çåo, cùng dåo lÀn quanh,
H‰t nÖi rØng rÆm, låi hÒ xanh;
Chung ÇÀu soi bóng nÜ§c ÇÀm thanh.
Chim g†i cành cao,
Xào xåc dÜ©ng muÓn Çón chào.
Hoa thÖm ngåt ngào, trÜ§c cùng sau.
Træng d†i Çâu non nhÜ s»ng dòm bån 
                                                chung tình.
Giao hoan chén quÿnh, ng¡m càng xinh !
Riêng suy nghï trên Ç©i,
Gi© ÇÜ©ng thoi ! Tính mà coi,
TRong vong træm tu°i, ai sÓng dài hoài ?
B¿c ông Tr©i, c®t (14) mình mà chÖi.
Cách v©i Çôi nÖi ! Tr©i Öi !
SuÓt Ç©i tôi, bao gi© lui hÜªng, Çêm sÜ§ng 
                                                       qua rÒi.
ThiŒt buÒn tình cho mình,
Bao gi© t§i Çay (15), thÃy mà cay !
Luân luân hÒi, luân hÒi xin hÕi :
Có khÕi Çôi Çàng ?
LŒ træm hàng, m¶t ngàn phÀn thÜÖng,
Løy tình tÖ vÜÖng.
NgÒi mà Çau, h«i ngÜ©i sau,
Chân d©i qua Çó,
Ai có tri sÀu.

3)- Dæng díu chi trÀn løy
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Dæng  díu  (16) chi  trÀn  løy,  rÀu  héo  gan 
vàng,
NÖi hÒng trÀn, mÎt mù càng thÜÖng,
BÆc phi thÜ©ng, l¿a là giàu sang.
Công danh kia là n®, này ch§ mÖ màng,
Có ra gì, h«i ngÜ©i hoàn lÜÖng.
Bàn chuyŒn Ç©i thêm càng
ñoån can tràng (17).
Ân hÆn mà chi, Ça mang v§i Ç©i.
Cùng træng gió, s§m khuy ru hoài.
Khi nhàn hå, bè bån làm vui,
NÜ§c non còn r¶ng, du lÎch là hay.
Trên Ç©i nhÜ rÙa, có là ai.
Danh l®i trÜ©ng trung,
Trì trøc thêm rÓi tÖ lòng.
Kìa ai Çèo bòng, có thành không ?
Nh§ t¿ Ç©i xÜa Tô Tº,
Cùng bån dong thuyŠn.
NÜ§c non còn truyŠn thú thÀn tiên.
Riêng vui då, vui da giang hÒ,
Thú tiŠu ngÜ, v§i cÀm thÜ.
Khi buÒn chén rÜ®u, khi tính nÜ§c c©,
Cu¶c doanh hoàn, kÈ tài ngÜ©i danh.
M¥c Ç©i Çua tranh, chút lòng thanh,
ñÓi tr©i xanh.
Bæng hÒn yên lãng, chi b®n (18) th‰ tình,
ThiŒt là Ç©i riêng, 
Trên Ç©i là bao, có là Çâu !
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Trông v©i, trông v©i thiên c°,
Thanh khí tÜÖng cÀu,
ñ¶ng tâm ÇÀu, t¿a làng træng thâu,
Vinh vài câu, chút tình sâu,
Nh¡n cùng nhau,
Tâm tình sau trÜ§c, Öi bån Ça sÀu.

4)- Thiên Thai phong cänh (*)
Xem Thiên Thai phong cänh,
Vui thú vô cùng ! Giøc tÃm lòng,
L¶ng nguyŒt ngâm phong (19),

N¿c hÜÖng nÒng, bát ngát mùi bông.
Kìa khe, kìa suÓi n†,
NÜ§c chäy quanh vòng, cänh non bÒng.
NguyŒt rång gió trong, thêm bÆn
Lòng trong lòng, say ÇËp lå
Lùng lå lùng ! Hoa cÕ,
Nhìn xem, tÓt tÜÖi muôn phÀn.
GhŠnh non Çá, cây lá xanh d©n (20),
Træm bông nª, h§n hª cÜ©i xuân,
Nghe trên ngành liÍu, chào xuân,
Oanh n† nÌ næn, líu læng.
Phong vÆn tiêu tao, xÜ§ng h†a,
L©i thi hào, ngâm nga dÒi dào.
Thú biŒt bao ! Cung ÇiŒu thanh tao.
Tiêu khi‹n, gäy khúc Çàn,
Ti‰ng ca rÆp ràng, ÇiŒu nh¥t khoan.

181



Khi thích chí, Çua trí vui vÀy,
C© vây (21), thº tài hay.
BÓn mùa træng gió, vui thú chi tày (22) !
RÜ®u Çôi hÒ,
ChuyŒn trò say sÜa, m¥n nÒng s§m trÜa.
Tình Üa, suÓt ngàn xÜa,
CÀm kÿ thi tºu, vui cänh thanh nhàn.
Ngoåi, trÀn hoàn ba ngàn,
Xoa quÀn (23) là ai ? Sánh tày vai.
Xinh xinh kìa !
Xinh kìa tiên phÄm, hoa cÄm thêm màu !
ñ¶ng tiên Çào,
Ngåt ngào hoa thÖm, giøc lòng hân hoan.
Kìa vÜ©n bông, tr° ngành xuân,
Hoa cÜ©i hoa c®t, s¡c nÜ§c hÜÖng tr©i !

Các  bài  ca  theo  ÇiŒu  LÜu 
Thûy

1)- Gºi tình nhân
K‹ tØ ngày g¥p nhau,
Trao l©i hËn cho vËn vàng thau.
Dây tÖ mành xe ch¥t lÃy nhau;
Xe không Ç¥ng, Çem tình thÜÖng nh§,
Cäm thÜÖng ngÜ©i, ngÆm ngùi ba thu.
Xa cách nhau Çêm n¢m vÅn thÃy:
ThÃy là thÃy chiêm-bao,
Bi‰t bao vÃn vÜÖng bên mình.
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D¿c mình Çòi cÖn (24),
Bi‰t sao Ç¥ng (25), keo sÖn m†i ÇÜ©ng,
Tình thÜÖng, tÜ lÜÖng Çoån trÜ©ng,
Xin cho tr†n cÜÖng-thÜ©ng.
Ai ÇÖn-båc thì m¥c lòng ai,
Xin cùng bån trúc mai,
Træm næm lâu dài.

2)- M¶t mình ngÒi trông
Mình, m¶t mình ngÒi trông.
Bên non TŠ, d¿a kŠ dòng sông,
Xa, xa chÒng, nên n‡i trông chÒng.
Hai hàng løy, hai hàng løy (26) Ùa,
a hai hàng, løy càng chÙa chan.
ChÓn  trÜ©ng-giang,  phÜÖng  tr©i  mênh 
mang.
Trông rÒi thÃy,
ThÃy quan san,
ThÃy chim nhån, xa xa d¥m ngàn,
S¿ tình bên mình ng°n ngang.
Trách con Tåo chi chi phø-phàng,
Vì Çâu, nên câu Çoån-trÜ©ng.
Châu løy khôn hàn.
Træm nghìn giÆn, càng giÆn càng thÜÖng.
NhÜ l©i hËn, ÇØng thËn tÃc gang.
Gánh cÜÖng thÜ©ng xa ÇÜ©ng phäi n¥ng.
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3)- Khuy‰n h†c (*)
ñ©i, g¥p Ç©i cånh tranh,
Khuyên ai mà tu°i tác xuân xanh,
ñua nhau vào sân Kh°ng, cºa Trình.
Chæm mà h†c cho Ç¥ng tÃn t§i,
T§i con ÇÜ©ng, t§i ÇÜ©ng væn-minh.
Sï, nông, thÜÖng, c°, bách công.
H†c thông, h†c cho bi‰t,
Bi‰t, bi‰t khôn,
Bi‰t cÖ xäo, tinh thông m†i nghŠ.
H†c mà væn luyŒn võ hay,
Sao nÜ§c månh ! Sao cho dân giàu !
VŠ sau, vÈ vang hoàn cÀu.
Kìa non nÜ§c, vóc gÃm thêu màu.
Thân nam tº nhÜ hº (27) m§i ngoan !
H‰t nghïa vø, nghïa vø làm trai,
Sánh trên Ç©i anh tài mÃy m¥t !

Các  bài  ca  theo  ÇiŒu  Kim 
TiŠn

1)- Trai gái t¿ tình
Xa xôi, gªi l©i thæm,
Lúc nh¡n nhe, Çôi bån s¡t cÀm,
Mong k‰t nghïa ÇÒng-tâm,
V§i ngÜ©i tri-âm.
ThÜÖng nhau hoài, nh§ nhau mãi,
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ThÜÖng nhau hoài, ai ch§ phø tình ai,
Duyên vÀy trúc mai.
Mai trúc hòa hiŒp, cùng bån lâu dài,
ñ¥ng lâu dài.
ThÜÖng th©i xin Çó ÇØng phai.
ƒy ai tình t¿, tåc då ch§ phai.
Ch§ phai, h«i ngÜ©i tình t¿ !

2)- NgÒi låi gÀn Çây
B¡t tay ngÒi låi gÀn Çây,
Không mÃy khi ta g¥p bên này,
Cho Çó rõ niŠm tây,
L©i Ç¡ng cay.
Tuy xa Çàng (28), không xa m¥t,
Chung tình låi càng vui,
Càng thêm vui.
Ai khéo xui mình g¥p,
M¶t c¥p Ça tình,
ThiŒt tåi Tr©i xui mình,
(Hay là lÓi ba sinh),
Hay Çó là lÓi ba sinh.
Xin cho bŠn då, gi» då.
DÀu g¥p ngÜ©i quen,
Xin cho bŠn då, gi» då.

3)- Khuy‰n h†c (*)
Sanh ra Çåo làm trai,
Chæm lo h†c cho Ç¥ng nên ngÜ©i,
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ñ‹ Çua trí, Çua tài kÎp ngÜ©i ta.
ñÜ©ng l§n xa.
Khi bên thÀy, khi bên bån, khi bên Çèn,
LÃy væn t¿, Çêm ngày Ç¥ng mà coi.
Này con Öi ! Này con !
G¡ng công mà h†c, h†c Ç¥ng nên ngÜ©i,
G¥p th©i giúp Ç©i.
Ai mà chæm chÌ thì nên,
CÓ công rèn tÆp,
Th©i g¥p, g¥p h¶i rÒng mây (29),
CÓ công rèn tÆp, th©i g¥p !

4)- Hoa sen (*)
Hoa sen ÇÜ®m mùi hÜÖng,
Lá xanh ng¡t, bông ÇÕ tua vàng,
HÜÖng s¡c Ãy, ai mà ch£ng phäi thÜÖng !
NÀy khác thÜÖng : sanh nÖi bùn,
Ngâm trong nÜ§c, không lây bùn,
Mình ÇÙng gi»a, phong trào thiŒt là xinh.
Nhìn thêm xinh, kìa xem,
Trong  thông  ngoài  th£ng,  th£ng  r£ng 
không nhành,
Không nhánh, không cành,
Xa càng ngào-ngåt hÜÖng thinh !
Sánh trang quân-tº
 M¶t bÆc; m¶t Çóa gÜÖng (30) trong,
ñ‹ cho thiên-hå nhìn m¥t.
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Các bài ca theo ÇiŒu Hành 
Vân

1)- Nh¡n bån tri-âm
M¶t Çôi l©i,
Nh¡n bån tình Öi !
ThŠ non nÜ§c, giao Ü§c k‰t Çôi,
Træm næm tåc då.
DÀu xa cách, song tình thÜÖng ch§ phø 
                                                     thì thôi.
NiŠm tr†n niŠm, xin ÇØng xao nhãng.
Tr©i kia ÇÎnh n® ba-sanh.
ñËp duyên lành,
Tr†n niŠm phu phø, bÆc tài danh.
ñÀu tiên có tåi non BÒng,
K‰t mÓi tÖ hÒng.
ƒy th©i trông,
Nghïa s¡t cÀm,
Hòa h®p træm næm.
Bªi vì xa cách, nh¡n nhe cùng bån tri-âm.

2)- Nhån ven tr©i
Nhån ven tr©i, 
Én liŒng ngoài khÖi.
CÀu Ô ThÜ§c, ta bÜ§c sang chÖi,  Ãy nÖi 
tình t¿;
VŠ non Giáp, trông dòng TÜÖng,
Sóng r®n rÒi sao, n‡i Ç®i ch©, thêm càng 
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                                              thÜÖng nh§.
Vong n® duyên,
Ng†c Lam ÇiŠn, hiŒp Çoàn loan phøng.
H¶i thÀn tiên,
Bông Çào, bông lš, Ãy nhøy bông hÜ©ng,
ThÖm nÙc bên tÜ©ng, Ãy mùi hÜÖng.
GÄy nhÎp Çàn, dâng cÀu quÿnh-tÜÖng.
TÖ tình læng líu, líu læng vì s®i tÖ vÜÖng.

3)- Vui Ç©i thôn-dã
Rång chân tr©i,
ThÙc dÆy, Öi chàng Öi !
CÖm vài  ba bát,  tô nÜ§c xanh tÜÖi,  s§m 
mai dùng b»a.
Ngoài xa v¡ng, tâm hÒn ta mang n¥ng 
                                                    tình quê.
M¥c thói Ç©i chê cÜ©i phê t¥ng.
ñ©i an-phÆn, ngÜ©i t¿-do,
SÓng gi»a sÖn-hà, m¥t ngÜ©i lam-lû,
Då hiŠn-lÜÖng là hÖn.
Cùng næm tháng, sÜÖng n¡ng chi s©n.
Lúa tÓt khoe vàng,
VÖ cùng con hân hoan.
Vái ÇÃt tr©i gió mÜa thuÀn an,
Ta cày, ta cÃy,
Khuyên ai ÇØng bÕ ÇÃt hoang.
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Các bài ca theo ÇiŒu TÙ ñåi 
Cänh

1)- ThÜÖng nhau hoài
ThÜÖng nhau hoài, nh§ nhau mãi.
MÃy l©i sÖn häi, quy‰t träi gan vàng.
TÖ bao Çoån, Çòi Çoån lan tÜ lan.
Thi‰p bæng ngàn, l©i thŒ häi minh sÖn, xin 
Çá tåc niŠm ÇÖn.
Khi æn ª, khi than thª, v§i bån hÖn thiŒt 
hÖn.
GiÃc  mÖ màng,  mÜ©ng tÜ®ng loan  bóng 
loan.
Bóng træng tàn, h¶t løy nhÕ chÙa chan, sÀu 
                                           tình t¿ Ça Çoan.
Næm canh  chånh,  em ôm gÓi  lånh,  cäm 
cänh thÜÖng ngÜ©i thÜÖng.
ThÜÖng (thÜÖng)  vì  bån dày n¡ng sÜÖng 
tuy‰t sÜÖng.
M¶t mai rÒi, dÀu låt phÃn phai hÜÖng, xin 
                                thûy tr†n cùng gÜÖng.
ñôi mình Çây, nhÜ ngày trÜ§c Kim Lang,
KiŠu nÜ©ng,  lúc  Çoån trÜ©ng gánh  n¥ng 
oan ÜÖng.
SÀu tình t¿ Ça Çoan, thª thª than.
Chim nhån, Ç‰n gªi l©i thæm, tri-âm chút 
tình.
ñêm thanh, v¡ng tin ngÜ©i ng†c, tr¢n tr†c,
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                            løy nhÕ canh næm canh.
ñêm khuya, nghe ti‰ng oanh kêu sÀu.
ñÜa tin nhån cån mÃy l©i trÜ§c sau.
ñÜa tin nhån cån mÃy l©i trÜ§c sau. 

2)-ThÜÖng  træng  tròn,  thÜÖng 
træng khuy‰t
ThÜÖng træng tròn, thÜÖng træng khuy‰t,
ThÜÖng tha-thi‰t, træm mÓi bên lòng,
ThÜÖng  Çóa  hoa  vØa  nª,  dÆp  dìu  ong 
bÜ§m.
ThÜÖng Çóa hoa tàn, låt phÃn phai hÜÖng,
Nào ai kÈ buÒn trông ?
ThÜÖng mây båc, gió ÇÜa xiêu låc, không 
bi‰t vŠ Çâu !
ThÜÖng nÜ§c trôi bèo dåt, bèo dåt trôi nÖi 
nao !
ThÜÖng sÓ ba Çào, chìm n°i lao Çao,
ñ©i vÃt vä bi‰t là bao !
ThÜÖng chim nhån, Çêm Çông ki‰m bån,
Bao quän tuy‰t sÜÖng !
Tuy‰t sÜÖng dày dån, ti‰ng nhån kêu thäm
                                                 thÜÖng !
ThÜÖng kÈ si tình, theo dõi ngÜ©i thÜÖng.
Trông mòn mÕi ngày xanh,
ñành thÜÖng trông ÇÌnh Ng¿ chiŠu Çông.
Thông reo não nùng,
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MÜa gió không ngØng.
Nào bån tác ngày xuân, ai chÎu lånh cùng 
                                                      không ?
Ngùi ngùi thÜÖng, ca nhi gi»a 
                                             sông HÜÖng,
Véo von g†i tình, næm canh,
DÀu dãi sÜÖng gió.
Cái thÜÖng sao cÙ quanh bên mình.
ThÜÖng chi tr†n træm nghìn mÓi thÜÖng,
ThÜÖng  Çâu  vËn  træm  nghìn  mÓi  tình 
thÜÖng.

3)- Vòng nhân-th‰
Chen chân vào vòng nhân-th‰,
Qua dâu b‹, ngÅm nghï thêm buÒn !
Không bi‰t ai tri-k› mà giäi tÃm son !
RÒi ru¶t t¢m, ngày m¶t héo hon,
ñành h° thËn v§i nÜ§c non.
ThÜÖng Çóa trà, cÖn gió bøi,
Bao nhiêu n‡i trÀn ai !
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 !
ñêm thi‰p  ngÒi,  nÜÖng  gÓi  t¿a,  tay  d¿a 
cÀm xoang,
Nghe ti‰ng tÖ vàng vãn h†, x¿, xàng, xê, 
xàng ...
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Khúc  Çoan-trang,  càng  khêu  mÓi  thäm 
thÜÖng,
SÀu træm n‡i ng°n ngang !
NgÜ©i Çâu sao låi khéo tài danh ?
GiÓng Çâu Ça tình,
Khi‰n cho mình tr¢n tr†c Çêm thanh,
Cho mòn mÕi ngày xanh !
SÀu, sÀu riêng, tÖ lòng có phäi là Çây,
VÃn vÜÖng th‰ nÀy !
ƒy ai trông Ç®i,
M© mÎt sÜÖng mây,
Bi‰t bao, ngán ngao canh chÀy.
Ai ra vŠ nh¡n nhû cùng ai.

4)-  KiŠu gäy Ç©n cho Kim Trong 
nghe (*)
 XÜa Thúy KiŠu hay ca vÎnh,
Nghe nÙc ti‰ng, nÙc ti‰ng cÀm-Çài !
Xui Chung Kÿ (31) luÓng nh»ng lóng tai !
Mái hiên ngoài, nàng ngÒi gäy cÀm træng 
(32),
So dây vÛ dây væn (33), (ti‰ng to nhÕ),
Ti‰ng to nhÕ theo vÆn cung thÜÖng (34),
Nghe ra dÜ©ng sÀu oán chæng, phäi chæng.
Khúc  chi‰n-trÜ©ng  (35) vàng  v§i  s¡t  líu 
læng.
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Khúc TÜ Mã (36), Kê Khang (37), kìa lÜu-
thûy,
Khúc n† hành-vân.
Ai khéo gäy Çoån nÀy læng Quäng Læng.
Quá  quan  (38) nÀy,  là  gäy  khúc  Chiêu 
Quân,
Nºa luy‰n chúa, nºa tÜ thân, Ç©n Çâu,
Nghe nh»ng ti‰ng håc bay !
NÜ§c sa gi»a v©i (39) ! Xui cho ngÜ©i
Trong då xÓn xao ! chi nh»ng khúc tiêu-
tao !
Ti‰ng Ç©n khoan nhÜ ng†n gió
Thoäng qua, bi‰t bao nhiêu tình !
Ti‰ng mau, nghe Çâu chÒng chÆp,
SÀm sÆp, sÀm sÆp mÜa nhÜ mÜa !
Khéo ÇÜa, ngÄn ngÖ cho ngÜ©i !
Nghe ti‰ng Çàn, thêm càng mê mÄn !
Nghe ti‰ng Çàn, hay thi‰t là hay !

¤    ¤    ¤
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(1) MÜ©ng tÜ®ng : mÖ tÜªng.
(2) ñ¥ng : ÇÜ®c.
(3) SÀu doanh : buÒn rÀu.
(4) Løy : nÜ§c m¡t.
(5) LÄn l¿a : tr¢n tr†c.
(6) ñôi Çàng : Çôi ÇÜ©ng.
(7) B® ng® :  b« ng«.
(8) Træm Çàng : træm ÇÜ©ng.
(9) ñØng nŒ : Çùng câu-nŒ.
Ghi chú :  Nhåc sï Bºu L¶c cùng tên, cùng h† v§i 
Thû tÜ§ng Bºu l¶c.  
(10) Chìu chu¶ng : chiŠu chu¶ng.
(11) Còn lÜa : còn låi
(12) NhÖn nghïa : nhân nghïa.
(13) NhÜ rÙa : nhÜ th‰.
(14) C®t : giÍu c®t, b«n c®t.
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(15) ñay : Çây.
(16) Dæng díu : dan díu.
(17) Can tràng : can trÜ©ng.
(18) B®n : bÆn bÎu.
(19) L¶ng nguyŒt ngâm phong : gi«n træng hóng gió.
(20) Xanh d©n : xanh ng¡t.
(21) C© vây : c© tiên.
(22) Vui thú chi tày : vui thú chi b¢ng.
(23)  Xoa phát âm cûa tØ thoa.  Xoa quÀn là dàn bà 
con gái.
(24) D¿c mình Çòi cÖn : gi¿t (giÆt) mình nhiŠu lÀn.
(25) Bi‰t sao Ç¥ng : bi‰t sao ÇÜ®c.
(26) Hai hàng løy : hai hàng nÜ§c m¡t.
(27) NhÜ hº : nhÜ th‰.
(28) Tuy xa Çàng : tuy xa ÇÜ©ng.
(29) H¶i rÒng mây : cÖ h¶i làm nên công-danh, sÜ-
nghiŒp.
(30) GÜÖng sen : cái bÀu Ç¿ng h¶t sen, n¢m chính 
gi»a bông sen.
(31) Chung Kÿ : Chung Tº Kÿ, m¶t ngÜ©i nghe Ç©n 
rành rõi có ti‰ng.
(32) CÀm træng : Ç©n nguyŒt.
(33) Dây vÛ là dây to, dây væn là dây nhÕ.
(34) Cung thÜÖng : hai thÙ ti‰ng trong ngÛ âm.
(35) Khúc chi‰n-trÜ©ng : tên m¶t khúc nhåc diÍn tä 
cänh chi‰n-tranh gi»a hai nÜ§c Hán, Sª.
(36) TÜ Mã TÜÖng NhÜ gäy khúc Çàn "Phøng CÀu 
Hoàng".
(37) ThÀn dåy cho Kê Khang Ç©i nhà TÀn gäy khúc 
Quãng Læng. 
(38) Bà Chiêu Quân Çi qua cºa äi,  nh§ nÜ§c, nh§ 
nhà, gäy khúc Çàn ai bi (Chiêu Quân cÓng HÒ).
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(39) TruyŒn KiŠu có câu:"Trong nhÜ ti‰ng håc bay 
qua, Çøc nhÜ nÜ§c suÓi m§i sa gi»a v©i".

(*) Nh»ng bài Çánh dÃu (*) là nh»ng bài dåy cho các 
h†c-sinh  bÆc  ti‹u-h†c trong nh»ng næm 30 và  40, 
ÇÜ®c  ghi  theo  quy‰n  "Sách  dåy  hát  ti‰ng  nam ", 
Chants  d'écoliers  en  annamite cûa  hai  cø  NguyÍn 
Trung Phán, ThÜ®ng hång Tú Tài, ThÀy giáo trÜ©ng 
ñông Ba và NguyÍn Trung NghŒ, ThÎ Giäng H†c Sï, 
ThÀy giáo trÜ©ng QuÓc H†c soån. Imprimerie Ti‰ng 
Dân, rue ñông Ba, Hu‰, 1929. Chúng tôi ghi låi vì 
nó có tính cách lÎch-sº, phän änh tinh-thÀn, xã-h¶i, 
ngôn-ng» trong m¶t giai-Çoån.

(**) Theo Thái Væn Ki‹m, Công chúa DiŒu Liên là 
tác giä bài GÓi loan tr¢n tr†c. ('Cô ñô Hu‰', tÆp hå, 
trang 188, Thái Væn Ki‹m biên soån, 1960).
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