
ChÜÖng V

Hát chÀu væn Hu‰

Hát chÀu væn là loåi hát nghi lÍ, ÇÜ®c trình 
diÍn trong các ngày lÍ cûa Çåo Thiên Tiên Thánh 
Giáo.

Ÿ Hu‰, ñiŒn Hòn Chén là ÇŠn th© chính cûa 
Çåo này. ñiŒn ÇÜ®c xây trên ÇÒi Ng†c Trän. Ng†c 
Trän có nghïa là chén ng†c. ñÙng xa, ÇÒi Ng†c 
Trän trông nhÜ chén ng†c lÆt úp cho nên còn g†i 
là Hòn Chén. M¥c dÀu vua ñÒng Khánh Ç¥t tên là 
HuŒ Nam ñiŒn, nhÜng trong dân gian vÅn g†i là 
ñiŒn Hòn Chén.

ñiŒn Hòn Chén th© Thánh MÅu Thiên Y A 
Na và m¶t sÓ chÙc vÎ thánh khác nhÜ nhÎ vÎ tôn 
ông ThÜ®ng Thiên, ông Chín ThÜ®ng Ngàn, cô Ba 
Thoäi Phû, v.v. . Hàng næm vào tháng ba và tháng 
bäy âm lÎch, các ÇŒ tº t°-chÙc lÍ Vía rÃt tr†ng th‹. 
Có hai truyŠn thuy‰t vŠ s¿ tích bà Thiên Y A Na :

Theo ngÜ©i Chàm thì n» thÀn Po-Nagar, tÙc 
là Thiên Y A Na, là hóa thân cûa nh»ng áng mây, 
b†t nÜ§c. Ngài do tr©i sai  xuÓng Ç‹ tåo lÆp trái 
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ÇÃt, phát sinh lúa gåo và các thÙ g‡ quš nhÜ trÀm 
hÜÖng, kÿ nam.

Theo thuy‰t cûa ngÜ©i ViŒt thì bà Thiên Y A 
Na  giáng  sinh  ª  núi  ñåi  An  tÌnh  Khánh  Hòa. 
S¿ tích Çã ÇÜ®c ông Phan Thanh Giän kh¡c vào 
bia và d¿ng tåi Tháp Bà (Nha Trang) næm 1856, 
th©i T¿ ñÙc. Ông Phan Thanh Giän Çã d¿a vào l©i 
các  bô lão  thuÆt  låi  lúc  ông Çi  qua  tÌnh  Khánh 
Hòa.

Ngoài viŒc xuÃt hiŒn ª Khánh Hoà, bà Thiên 
Y A Na còn xuÃt hiŒn ª nhiŠu nÖi khác, nhÜ làng 
Häi Cát tÌnh ThØa Thiên. Dân làng này tôn sùng 
bà nhÜ m¶t vÎ khai canh cûa làng và lÆp ÇŠn th©.

Trong nh»ng bu°i lÍ tåi ñiŒn Hòn Chén, viŒc 
‘hÀu bóng’,  còn g†i  là  ‘lên ÇÒng’,  Çã trª  thành 
chính y‰u. NgÜ©i hát chÀu væn là nh»ng thÀy cúng 
chuyên  nghiŒp,  hát  v§i  ban  nhåc  gÒm  có  Çàn 
nguyŒt, Çàn nhÎ, trÓng, phách, thanh la phø h†a.

Væn chÀu là nh»ng bài vi‰t theo th‹ løc bát, 
song thÃt  løc bát,  Çôi  khi  chen vào vài  câu dài 
ng¡n bÃt thÜ©ng. 

Nhåc chÀu væn phong phú, Ça dång. Làn ÇiŒu 
phø thu¶c vào l©i ca. CÃu trúc âm nhåc æn kh§p 
v§i cÃu trúc n¶i dung. V§i ti‰t-tÃu nhanh, dÒn dÆp, 
tåo nên cäm hÙng, phÃn chÃn, giúp ngÜ©i lên ÇÒng 
nhÆp bóng hóa thân vào cõi thÀn tiên. Gi†ng hát, 
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ÇiŒu nhåc chÀu væn hòa lÅn v§i khói hÜÖng trÀm 
nghi ngút, lung linh, hÜ äo nhÜ thôi miên, lôi cuÓn 
con ngÜ©i vào th‰ gi§i mÖ hÒ, huyŠn bí.

TØ næm 1954, sau cu¶c di dân tØ miŠn B¡c, 
nhåc  và l©i  trong các  bän chÀu væn Hu‰ Çã có 
phÀn thay Ç°i, lÅn l¶n v§i chÀu væn miŠn B¡c. Sau 
næm 1975, hát chÀu væn là loåi hát nghi lÍ Çã trª 
thành nhåc thính phòng, nhiŠu nhåc-sï Çã sáng tác 
l©i m§i trên nŠn nhåc cÛ.

 Chúng tôi ghi låi sau Çây nh»ng bän chÀu 
væn có trÜ§c næm 1954.

1) Væn chÀu ñÙc Thiên Y Thánh MÅu
     (S¿ tích bà Thiên Y  A  Na)

1-  Ba cung qu‰ phÃt phÖ bóng nguyŒt,
ChÓn yên hà chi xi‰t mØng vui.
TrÀn trên minh cänh cao Çài,
Lòng châu trong suÓt thÃu soi nhân hoàn 

(1).
5- GÓc Nha Trang kÿ nam m¶t cõi,
     Ti‰ng thÖm ÇÀy Nam häi yên kinh.

VÓn xÜa chúa ª Thiên Çình,
ñåi-An núi Ãy giáng linh cõi này.

9- K‹ tØ thuª no mây træng rång,
       DÜ§i vÜ©n dÜa thÃp thoáng bóng tiên.
       TiŠu phu phø ngÜ©i nhân hiŠn

             Xui nên g¥p Ç¥ng chúa tiên vŠ nhà.
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13- ÷n dÜ«ng døc lòng Çà yêu dÃu,
           Nghïa minh tinh nÜÖng náu làm thân.

       (Thi‰u m¶t câu)
            Nh§ xÜa chúa låi tÜªng chØng non tiên,

17- Ba mÜÖi sáu Ç¶ng tiên phÜ§c ÇÎa,
      Cänh bÒng lai gác tía lÀu son,

           MÃy lÀn ÇÌnh giáp chon von,
           ñèn khuya mây s§m nÌ non chÖi b©i.

21- VÈ xuân tÜÖi hoa cÜ©i ng†c thÓt,
      Trên thiên Çình có m¶t không hai,

           Tóc mây mái phøng trâm gài,
           Thanh cao cách ÇiŒu xÃp mÜ©i thuyŠn 
quyên.

25- Khi chúa dåo sang miŠn yên d»,
       DÜ§i træng vÀy tiên n» vui chÖi.
       Có khi mang lãnh Ç‰n nÖi,

            Ngàn cây bóng nÜ§c thänh thÖi thích tình.
29- Ki‰p ba sinh duyên lành còn Ç®i,
      MÜ®n g‡ Kÿ mà gªi mình hÜÖng,
      Trôi vŠ b‹ B¡c Çåi giang,
      Yên kinh chÓn Ãy chÜa tÜ©ng báu linh.
33- Chi‰c tiên xa lênh Çênh m¥t nÜ§c,
      Chúng th° dân theo v§t Çua bÖi.

           N¥ng nhÜ s¡t Çá ch£ng r©i,
      Træm ngàn quân cÛng gi» tr©i bó bay.
37- Ti‰ng ÇÒn bay Ç‰n tai Thái Tº.
      Dåo ghé thuyŠn xem thº giÜ©ng nao.

           Giang tay vin Ç« g‡ vào,
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           G‡ hÜÖng nhË lÜ§t sóng dào lÀn theo.
41- RÜ§c vŠ Ç‰n kinh yên ÇÀu Ç‹
      B»a b»a thÜ©ng g¡m ghé thª than.

           Mùi hÜÖng thÖm ngát Çài vàng,
           Trong cây hÜÖng Ãy nguyŒt quang rång 
ng©i.

45- Khi v¡ng vÈ Ç‰n nÖi ngoån thÜªng
       Có bóng ngÜ©i thÃp thoáng vào ra
       Khác nào nguyŒt ÇiŒn tiên nga

            Xa xem thoáng thÃy gÀn mà låi không.
49- Ch§m m¡t trong ly kÿ khóm liÍu
       Phäi lØa khi ki‰m nÈo Çòn ngæn.
       Màng còn Ç®i gió trông træng
       Phút Çâu Çã thÃy chÎ H¢ng xuÓng chÖi
53- V¶i vàng m§i b¡t tay han hÕi
       ñã ng« ngàng khó n‡i lánh Çâu.

            Chúa bèn tÕ n‡i tiêu hao
       Vô duyên vÓn chÎu ba Çào bÃy lâu.
57- NgÜ©i g¥p g« xi‰t bao mØng s®
      Bi‰t là duyên là n® mà hay

           QuÈ xem løc h®p  tÓt thay
           Tâu xin thánh chúa ÇÎnh ngày k‰t duyên.

61- Träi mÃy xuân duyên hài cÀm s¡t
      Vàng (2) cung thÜÖng dìu d¥t ti‰ng tÖ

           Nh»ng tØ cá nÜ§c duyên Üa
           ng ÇiŠm chÜÖng ng†n bây gi© tr° sanh

65- ñã quên l©i sÖn minh häi thŒ
       M¶t ch» ÇÒng ghi Ç‹ vào xÜÖng.
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       Lå chi tiên vÓn khác thÜ©ng
            Gªi xong duyên phÆn lánh ÇÜ©ng phiŠn ba.

69- Riêng Üa thú sÖn hà cänh trí,
       Ch£ng vui vŠ cºa l®i ÇÜ©ng danh,
       N¥ng bên cánh nhË bên tình
       Lºa hÜÖng tÖ tóc Çã Çành chia phôi.
73- S¤n cây g‡ hÜÖng tr©i dành Ç‹
       Hóa thÀn long phút rë bay cao.

            ñem hai tiên n» Än vào
       Bè hÜÖng m¶t chi‰c sóng xao mÃy tØng
77- Träi qua mÃy non bÒng  nÜ§c nhÜ®c
       Nh»ng nÜ§c non non nÜ§c tØng quen.

            CÓ hÜÖng phó gi»a dòng quyên
            Bãi xÜa hoang dã Ç‰n miŠn quê xa.

81- Gót sen dåo vÜ©n xÜa lÓi cÛ
       NÜ§c non mØng hoa cÕ thêm tÜÖi.

            HÕi làng hÕi xã hÕi nÖi
            HÕi tiŠu phu phø hai ngÜ©i còn không ?

85- CÀu sanh dÜ©ng Çåo ÇÒng giám phø
      K‰t thäo lÜ bên m¶ tiŠu ông
      Ng© là tr©i b‹ mênh mông

           Nào hay Thái tº Çem lòng biŒt ly
89- S¿ bÃt kÿ n°i cÖn sóng gió
      Phát binh thuyŠn sØng s¶ kéo sang
      LŒnh sai vâng lãnh l©i vàng
      Quy‰t tìm cho thÃy tiên ngÜ©i m§i thôi.
93- Chúa thoát hóa vào nÖi máng Ãy
      LuÒng tìm quanh ch£ng thÃy nÖi Çâu.
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           Quan quân gan ru¶t nhÜ bào
      Lºa giæng kh¡p ÇÃt khói cao b¢ng tr©i
97- Gieo ÇÃt loån ti‰ng ngÜ©i than khóc,
      ñ¶ng lòng thÜÖng hÕa tÓc ra tay.

           Vì ta dân løy th‰ này
           Phút làm giông tÓ chìm ngay B¡c thuyŠn.

101- N°i cºa b‹ n°i liên thåch kŒ
        DÀu Çành r¢ng ghi Ç‹ Nam minh.

           Chúa b¢ng tº hi‹n thánh linh
           Muôn dân kÿ dåo phÜ§c lành Ùng cho.

105- NgÜ©i nhÅn nhøc khôn dò hÖn thiŒt
        Chúa cÛng làm cho bi‰t s® kinh.
        Có khi chúa låi hiŒn hình,

          Dåy ngÜ©i ÇŠu bi‰t vinh sanh m†i nghŠ.
109- CÖn nÜ§c lºa  ngÜ©i bŠ kh° ng¿

           CÛng ghe (3) phen cÙu tº hoàn sinh
        Nh»ng loài ác thú sÖn tinh
        Ra oai låi hi‹n phép linh khº trØ.
113- Trên h¶ quÓc Çã nh© thÀn l¿c

           DÜ§i tÿ dân ÇŠu ÇÜ®c an khÜÖng
           Công nên tØ giã trÀn hoàng

        Thiên Çình phút giá xe loan vŠ chÀu.
117- Linh quÓc triŠu gia phong thÜ®ng Ç£ng

           LÆp mi‰u ÇŠn th© phøng tôn nghiêm.
           Long lanh gió mát træng thŠm
           BÓn mùa hÜÖng lºa cung chiêm phøng th©.

121- ñã nên m¶t cänh yên hà,
        M¶t bÀu sÖn thûy tiên nga khác thÜ©ng.
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           Bao nhiêu thº phøc h° tàn
           Núi không thú d» b‹ không sóng kình

125- ChÓn thÀn kinh có non Ng†c Trän
        LÓi ra vào mª r¶ng oai linh
        M¶t màu nÜ§c bi‰c non xanh

           Gió ÇÜa long xå suÓi thanh quän huyŠn.
129- DÜ§i tr©i Ç¶i ÇÙc chúa tiên

           Hi‹n Ùng liŠn liŠn Nam B¡c Çâu Çâu
        H° long Ç‰n cÛng cúi ÇÀu
        Cá ÇÜa dÜ§i nÜ§c voi chÀu trên non.
133- TØ xÜa Çã dÆy ti‰ng ÇÒn

           Ngàn næm thánh ÇÙc vÅn còn anh linh.
           MØng nay g¥p h¶i thi bình
           Kinh luông (4) thông ng¿ thánh minh trÎ 
Ç©i.

2) Væn  chÀu  nhÎ  vÎ  Tôn  ông  ThÜ®ng 
Thiên

1- TrÜ§c bºu ÇiŒn hÜÖng dâng m¶t nén,
Lòng chí thành thÃu Ç‰n thÀn linh.
Ngàn xÜa hi‹n hách oai linh
ñèn thÀn soi Ç‰n phàm tình th‰ gian.

5- Quan ñŒ NhÃt cao minh chánh tr¿c
BÄm tánh tr©i tÜ chÃt tinh anh.
Quan ñŒ NhÎ tánh khí hòa lành
Thông  minh  nét  hånh  tr©i  sanh  khác 

thÜ©ng.
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9- Khi bi‰n hóa thÀn phÜÖng diŒu pháp
CÙu trÀn gian träm diŒt tà tinh.
Có phen chÀu ch¿c thiên Çình
ñai cân thÎ lÆp tam thanh Ng†c hoàng,

13-  Có phen ra ñèo Ngang tÌnh NghŒ
ñi theo chÀu thánh MË ng¿ ra,
Có khi vui thú sÖn hà
Ba ngàn th‰ gi§i Çâu là ch£ng chÖi,

17- Khi Ç‰n nÖi bÒng lai làng uy‹n
TiŒc rÜ®u Çào h¶i y‰n chÜ tiên,
Có khi vui thú lÆp ÇiŠn
Tên vàng nÕ båc dåo miŠn sÖn lâm,

21- Có khi ÇÜÖng ca ngâm hÙng cänh
D¿ng tên vàng thÜ®ng ÇÌnh non xanh,
Có khi vui thú h»u tình
Dåy chim h†c nói trên cành líu lo,

25- Dåy vÜ®n hót ti‰ng to ti‰ng nhÕ,
BÕ giòng trÀm låi bÕ nhåc khoan.
Có khi ngài ÇÙng trên ngàn
LŒnh truyŠn m¶t ti‰ng h° lang vŠ chÀu.

29- Nay ÇŒ tº khÃn ÇÀu phøc v†ng
Dâng Çài hoa kính phøng Tôn ông.
KÈ thì gia s¿ cÀu an
NgÜ©i cÀu tài l¶c th† trÜ©ng khang ninh.

33- ñ‰n ÇiŒn tâm linh thành khÄn nguyŒn
Thiên hå cÀu muôn chuyŒn xi‰t bao
Dám Çâu vô phép h‡n hào
TÃc lòng xin thÃu tr©i cao mÃy tÀng.
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37- NguyŒn xin giá võ Ç¢ng vân
VŠ ÇÒng bäo h¶ cÙu trÀn phàm ngu
Xin cho linh phép linh phù
RÜ§i cành dÜÖng liÍu tan hÒ linh ÇÖn.

41- CÙu cho kÈ trÀn gian bŒnh hoån
ñ¶ cho ngÜ©i m¡c nån tà tinh
ñ¶ cho kÈ Ç¥ng công danh
NgÜ©i Çi ngàn d¥m l¶ trình an khÜÖng.

45- ñ¶ cho quÓc phú dân an
H¶ cho muôn viŒc vËn toàn trÜ§c sau.

             Ân ÇÙc Çâu Çâu cÛng Ç‰n
(Thi‰u m¶t câu)

49- Oai ngài ra kh¡p h‰t gÀn xa.
      (Thi‰u m¶t câu)
      Ngàn næm gió thuÆn mÜa hòa

           Kh¡p trong thiên hå âu ca thái bình.
53- ñŒ tº tôi lòng thành dâng ti‰n,

           Dâng bài væn kính phøng Tôn ông.
      Ch» r¢ng thánh giáng lÜu ân

           ñ©i Ç©i hÜªng phÜ§c hÜng long thanh 
ÇÒng.

3) Væn chÀu ngÛ vÎ Thánh bà
1- Kính dâng m¶t nén hÜÖng nguyŠn

Tâu lên ngÛ vÎ thÜ®ng thiên thuª nào.
Ti‹u tôi trung gi§i tâu bày
KhÃn ÇÀu v†ng bái thánh bà tiên cung.

5- Con vua ThÜ®ng Ç‰ hình dung
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Hôm mai chÀu ch¿c ÇiŒn rÒng vào ra.
S¡c phong ngÛ vÎ thánh bà
Kim tinh vi thû ngôi là tây phÜÖng.

9- Thanh ÇŠ thÀn n» tiên nÜÖng
NguyŒn xin giáng hå am tÜ©ng chÙng 

minh
Xích ÇŠ thÀn n» anh linh
PhÀn hÜÖng v†ng bái thÌnh nghinh bà vŠ.

13- Båch ÇŠ thÀn n» tiên tri
Giáng lai ÇiŒn thÜ®ng chÙng thì Çèn 

hÜÖng
H¡c ÇŠ thÀn n» tiên nÜÖng
Thành tâm v†ng bái tÕa hÜÖng bà vŠ.

17- Næm bà y‹u ÇiŒu phÜÖng phi
Mày ba m¡t phøng ÇÀu thì tóc mây
Thanh tân cÓt cách ai tày
Hình dung nhan s¡c khác rày thÀn tiên.

21- Phøng th© kh¡p h‰t sÖn xuyên
ñâu Çâu ÇŠu cÛng s® kiêng trong Ç©i.
Låi m©i chÜ vÎ Ç‰n nÖi
ñÒng lai chÙng giám lÍ này phÀn hÜÖng.

25- Xuân thu nhÎ vø lÍ thÜ©ng
Dâng hoa lÍ vÆt nén hÜÖng phøng th©.
NguyŒn xin tÆt bŒnh tiêu trØ
Næm xuân tháng hån Çông ÇÜa häi ngoài.

29- Lòng thành tin cÄn ch£ng sai
CÀu chi tÃt Ùng phÜ§c rày giáng cho.
HÜÖng bay ngào ngåt thÖm tho
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Tâm thành cÀu Çäo  bà cho phò trì.
33- Næm bà quäng Çåi tØ-bi,

Nam Tào B¡c ñÄu chép ghi lâu dài.
ThiŒn nam tín n» kh¡p nÖi,
Khæn chÀu áo ng¿ ch£ng r©i tÃc gan.

37- Lòng thành kính tín thäo ngay,
Xuân thu s¡c v†ng ngày rày dám quên.
PhÀn hÜÖng cÀu Çäo chÜ tiên
NguyŒn xin trÜ©ng th† t¿ nhiên sang giàu.

41- Låi nguyŠn ÇŒ tº Çâu Çâu
Bà cho sÙc månh sÓng lâu Ç©i Ç©i
DÅu ai thành kính th© ngài
PhÜ§c tao phÜ§c l¶c Ç©i Ç©i vinh ba.

45- Tº tôn miêu duŒ ÇŠn Ça
Bà cho phú quš cºa nhà bình yên
Ch» r¢ng thánh giáng lÜu quang
Bà giáng lÜu phÜ§c thiên xuân th† trÜ©ng.

4) Væn chÀu MÅu ThÜ®ng Ngàn
1- NŠn linh hi‹n ngàn xÜa chung tú

Riêng m¶t tòa Ç¶ng phû thiên nhiên
ChÀu xÜa vÓn ÇÙng cung thiên
Giáng thÀn Ç¶ th‰ vŠ miŠn non xanh.

5- Mây næm s¡c long lanh bäo ÇiŒn
Ngát m¶t màu hÜÖng truyŒn bao la
NguÒn Çào khuya s§m vào ra
Ba tÜÖi ÇÜ©ng áo son pha bóng hài.

9- Cänh xoa vàng hÜÖng lay mái tóc
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VÈ thanh kÿ thÓt ngu¶c chào xuân
Bên tay s¤n gi¡t gÜÖm thÀn
MÃy phen quán Sª lÀu TÀn ai hay.

13-  Khi vÆn ch§p ùn mây x¡p x§i
N°i oan linh sÃm dÆy tr©i nam
NgÜ©i nhÆp thánh kÈ siêu phàm
NÜ§c non xanh ng¡t cÛng lam m¶t màu.

17- Khi sân qu‰ công hÀu phøng liŒng
Lúc suÓi tùng n°i ti‰ng ca vang
Hiên mai thÕ thÈ oanh vàng
Gió b© hiu h¡t mây ngàn nh¥t thÜa.

21- MiŠn lâm l¶c thuª Üa theo thú
Tháng ngày vui thûy tú sÖn thanh
NguÒn Çào sóng nÜ§c rung rinh
ThuyŠn lan Çâu Çó tÆp tành vào ra.

25- Duyên xÜa cÛng bªi træng già xui khi‰n
Nghïa tÀn tÀn nÜÖng chén giao hoan
Mãn kÿ rÈ thúy chia loan
Cõi trên nguyŒt ÇiŒn tiên ban cõng vŠ.

29- Chånh niŠm nh§ cänh quê thanh hÜÖng
XuÓng phÜ§c lành hi‹n Ùng muôn phÜÖng
Thú vui mÜ®n ti‰ng Mán MÜ©ng
Cõi trÀn mÃy kÈ tÕ tÜ©ng s¿ tiên.

33- Khi trÜÖng  huŒ gÜÖng nguyŠn soi bóng
TÃm tình thành lÒng l¶ng tr©i mây
Mai thiên Ç¶ th‰ rång bày
Công cao núi thÃp ÇÙc dày sông vÖi.

37- Khi Ç¶ng phû reo cÜ©i dÜ§i nguyŒt
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Các b¶ nÜ©ng chÀu ch¿c quÿnh giao
PhÄm tiên tr©i lånh mây Çào

            Thác rèm nÜÖng gió lÓi vào ÇÜ©ng ra.
41- ñôi cøm trúc la Çà trên thác

Gi†t sÜÖng cành lác Çác hoa lau
QuyŠn ba tám cõi ngàn châu
Chim  kêu  vÜ®n  hót  voi  chÀu  hùm (5) 

ngâm.
45- Khi dåo nguyŒt cung cÀm dÜ§i suÓi

Lúc lên non sáo th°i phøng hoàng
ñông hÒ ngày tháng tiêu Çàng
Quä bÒ ÇŠ låi s¤n sàng ki‰p tu.

49- Lòng tØ ai s° cÀu nhÜ nguyŒn
Phép thÀn thông kh¡p hi‹n nhân gian
Ti‰ng bà gÀn dÆy xa vang
Ngàn næm danh tåc bia vàng s¡t son.

53- DÅu sông cøn (6) Çá mòn Çi n»a
DÅu linh xÜa còn ª lØng khÖi
Chúng dân kính m¶ bóng ngài
Chúc dâng mÃy ch» h° l©i dåi thÜa.

  5) Væn chÀu ông Chín ThÜ®ng-Ngàn
     Trên non xanh ông Chín ThÜ®ng-Ngàn

QuyŠn coi kh¡p h‰t sÖn trang mÃy nguÒn.
BÓn bŠ non núi mÜa tuôn,
Ngày chÖi thú vÆt Çêm buông nh»ng loài.

     LŒnh trên bà bác quš ngài
Cho quyŠn ki‹m soát nh»ng loài trÀn gian.
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ñiŒn trong ÇiŒn ngoài ÇŠn ngang
Nam kÿ rÒi låi sang chÖi B¡c kÿ.

     Lá cây r®p ª rÀm rì,
ñèn træng chi‰u ÇÃt vÆy thì cÛng vui.
M¶t mình non núi lui cui,
Chim kêu vÜ®n hót voi lui vŠ rØng.

       ChÒn beo nó thÃy cÛng mØng
H° long ác thú cÛng Üa theo chÀu.
TrÀn gian kính tín vong cÀu
Ông vŠ làm thuÓc bŒnh Çâu cÛng lành.

       ThuÓc th©i ông Ç‹ non xanh
Lá cây rÍ cÕ bŒnh lành rÃt hay.
Tháng chín mÒng chín là ngày
Sanh ra trùng cºu m¶t tay anh hùng.

       TrÀn gian nhÅn nhøc có lòng
ñèn hÜÖng hoa quä rÜ®u nÒng phù dung
Ông vŠ chÙng quä b°n bàn 
Cúi dâng lÍ bái ThÜ®ng Ngàn ông lên.

       ñÒng nam linh n» Çôi bên
Ông cho tài l¶c thiên niên th† trÜ©ng.
Hãy còn ÇŒ tº mÜ©i phÜÖng
Ông cho sÙc månh th† khÜÖng rõ ràng.

       ChÀu rÒi trª låi ThÜ®ng Ngàn
Phò trì ÇŒ tº bình an Ç©i Ç©i.
Tâm thành thánh n‰t thänh thÖi
ñôi mày lÎch s¿ con ngÜ©i sÀu ông.

       Ch» r¢ng thánh s¿ giao thông
Ông cho phú quš vinh quang muôn Ç©i.
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6) Væn chÀu NgÛ H°

1- ñÒng tôi vâng lŒnh thiên Çình,
Khâm sai NgÛ H° oai linh Çáo Çàng.

     Ho¥c là ª ThÜ®ng thiên vui thú
            Hay là vŠ ÇÃt cÛ thanh ba.

5- Nghe tôi væn hi‹n gÀn xa,
            Phi phong hÕa tÓc theo mà phép ông.

       TrÃn phÜÖng Çông sai quan Huÿnh H°
            Trác m¶t mình lÜ§i phû ghê thay.

9- Båch H° sai trÃn phÜÖng tây
            Khº tà kim khí ghê thay lå thÜ©ng.

       Xích H° trÃn nam phÜÖng bính ng†
            Tr¡c hÕa tinh lÜ§i phû ngøc trung.

13- B¡c phÜÖng H¡c H° oai hùng
            TrØ tà thûy khí hiŒn hung gia Çình.

       PhÜÖng trung ÜÖng sai quan Huÿnh H°
            LŒnh bài sai bia h° m¶c tinh.

17- NgÛ phÜÖng ngÛ h° oai linh
            Nghe tôi hå lŒnh tùy hành tùy sai.

      Theo nhÜ l©i hi‹n hiŒn bi‰n tÜ§ng
           ThÌnh båch ban giáng binh ch§ chÀy.

21- B¡t æn tÜÖi n¶i tà ngoåi qu›
           Tuân lŒnh hành sát qu› trØ ma.
           ñông vân giá vÛ ai qua
           Phú thì có khí ÇiŠu ra gia hình.

25- Nhãn song tinh hào quang sáng rång
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           Mình n¢m dài dÛng månh ai ÇÜÖng.
           Mình tròn m¡t thÃy rõ ràng
           Hai oai thiên qu‰ tà thÀn cÛng kinh.

29- VÓn xÜa tÜ§ng ª rØng xanh
           Tôi cùng quan tÜ§ng tùy hình tùy sai.
           TÜ§ng cùng tôi ÇÒng tâm hiŒp l¿c
           ViŒc sai làm ch£ng dám trì diên.

33- Tôi nay vâng lŒnh thánh tiên
           Nghe m¶t niŒm thÌnh t¿ nhiên Çáo Çàn.
           ñáo Çàn trung oai linh hi‹n hiŒn
           Tuân lŒnh khº qu› trØ tinh.

7) Væn chÀu cô Ba Thoäi Phû

     Kim chi ng†c diŒp rành rành
Bóng cô Ba Thoäi anh linh thay là.
VÓn dòng con ÇÙc vua cha
Giáng sanh gi© ng† hiŒu là thÀn tiên.

     Phép cô tài trí ai Çang
DÎu dàng cách ÇiŒu n‰t na ai tày.
Vòng vàng nhÅn ng†c Çeo tay
C° Çeo tràng mång chân dày thêu hoa.

     T§i tuÀn tu°i m§i nên ba
Vào tâu ra gi†ng vua cha yêu dùng.
ñËp b¢ng Nghiêu ThuÃn n» trung,
So bŠ tài s¡c thiên cung ai bì.

        Có khi vŠ chÖi thûy phû
VÃn khæn chÀu áo ng¿ Çi‹m trang.
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Tính cô hay hát hay Çàn,
NgÛ hÒ cô gäy nam huân tính tình.

       Cô chÖi Çâu n¶i phû n¶i ÇŠn
            Thi‰u thÙc gì s¡p Çû dùng ngay.
            Dáng cô m¶t nón Çôi giày
            Dâng hÜÖng phÃn lÜ®c vòng tay quåt ngà.

       Ng¿ ÇÒng cô m§i phán ra
            CÙu ngÜ©i dÜÖng th‰ gÀn xa ti‰ng ngÜ©i.
            Ngày nay loan giá vŠ ÇÒng
            Khi vui ÇÙng mÛi thuyŠn rÒng dâng hoa.

       Thûy cung chÓn Ãy quê nhà,
Danh lam th¡ng cänh m¶t tòa ngôi cao.
Có khi chÖi chÓn Ç¶ng Çào,
Khi ra båch håc  khi vào sùng sÖn.

       Phép tiên løc trí ai hÖn
            QuyŠn cô cai-quän giang-sÖn thûy-tŠ.

       Sân chÀu MÅu mË châu phê
S¡c phong công chúa thûy tŠ ai Çang.

        Khi thanh nhàn ng¿ cänh biên loan
Khi vui cô gäy khúc Çàn nam thÜÖng.
Bªi vì cách trª NgÜu Lang Ç®i ch©
Lên ngàn bÈ lá ÇŠ thÖ

        Cô mong tr¿c ti‰p ngÒi ch© cung phi.
Thiên cung ÇÎnh nh¿t chÌ kÿ,
Xe loan Çón rÜ§c cô vŠ thûy cung.
Cánh hÒng Ç®i gió mùa Çông

        ñ®i ngÜ©i quân-tº tÖ hÒng cô trao.
Có khi cô m¡c võng Çào,
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Khi lên thiên thÜ®ng cô vào chÀu tiên.
Cô chÖi sÖn thûy các miŠn

       Cô b¡t nhån låc cung huyŠn tiêu dao.
Thanh nhàn cô ng¿ ÇÒng chÖi
Hàng tàu ng¿ Çû næm màu diÍu (7) hoa.
Thanh ÇÒng dâng nÜ§c dâng hoa,

       Trà sen rÜ®u cúc næm ba chén vàng
Cô Çi‹m trang da ngà m¡t phøng,
Ng¿ vŠ ÇÒng diŒn mÅu dåo chÖi
Cá vàng cá båc s¤n Çôi

       Thä trong b‹ cån lên chÖi thåch bàn
BÓn bŠ phong cänh nghiêm trang
Dåo chÖi chân bÜ§c ti‰ng ca lÅy lØng.
ñ©n vui náo nÙc tÜng bØng

       Lên ÇŠn cô Thoäi xem b¢ng Ç¶ng tiên
LÀu chuông chiêng ÇÒng Çôi bên
Trông ra låi thÃy liÍu nhÜ©ng Ç‰ Çô.
Khen ai khéo vë ÇÎa-ÇÒ

       TrÜ§c sân vÎ-thûy sau hÒ tràng giang.
VÈ vang lÎch sº træm Çàng,
HÒ xây bán nguyŒt gåch toàn løc læng.
Ch» r¢ng thánh giáng lÜu ân,
ThÀn  giáng  lÜu  phÜ§c  thiên  xuân  th† 

trÜ©ng.

8) Væn chÀu Th° Công

     Kÿ an s¡m lÍ Th° công
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Toàn gia nam n» ÇŠu cùng th† khÜÖng.
ñÃt lành thÎnh vÜ®ng cát tÜ©ng
TiŠn h»u cho tr° âm dÜÖng y‰n trào.

     ñôi bên long h° chÀu vào
Nam thanh n» tú anh hào tài ba.
HÆn h»u huyŠn võ måch xa
Th°i long tinh thûy nÜ§c Çà hÒn quy.

     BÓn mùa ch£ng thi‰u vÆt chi
Muôn næm ích tÃn ai thì ÇŠu khen.
ñông tây nam b¡c vËn toàn
Gåo lúa båc tiŠn Çã Ç° nhÜ muôn.

            Bông hoa dÜ kh¡p trên bÒn
            Toàn gia nam n» bán buôn thi‰u gì.

Lòng thành s¡m sºa lÍ nghi
            HÜÖng hao tÃn cúng Ç‹ ghi vào lòng.

       M¶t nay s¡m tå bán ông
       ñæng trà hoa quä phÄm hÜÖng hoa båc 
vàng.

            Phò trì tín chû giàu sang
            BÓn mùa thÎnh vÜ®ng låi càng sÓng lâu.

       ThiŒn nam tín n» Çâu Çâu
            Bình an các thánh r‹ dâu thêm ngÜ©i.
            ñÃt này quan chu¶ng dân yên
            NgÜ©i ngÜ©i ÇŠu cÛng dÆp dìu t§i lui.

       Nhà nay phú quš trong Ç©i
            Nay dâng lÍ tå tâu m©i dám sai.
            Ban cho gi» Ç¥ng l¶c tài
            Nh© Ön trên thánh thái lai muôn Ç©i.
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       Nam cho luyŒn tÆp ch£ng r©i,
            N» nhi thêu dŒt m‡i nÖi chuyên cÀn.

Ch» r¢ng thánh giáng lÜu ân
Ông giáng lÜu phÜ§c thiên  xuân  th† 

trÜ©ng.

9) Cänh BÒng Lai
1- Ba mÜÖi sáu Ç¶ng tiên phÜ§c ÇÎa,

          Cänh BÒng Lai gác tía lÀu son,
          Chín tÀng ÇÌnh Giáp chon von,
          ñèn træng khuya s§m nÌ non chÖi b©i.

5- VÈ xuân tÜÖi hoa cÜ©i ng†c thÓt
         Trên thiên Çình có m¶t không hai.
         Tóc mây mái phøng trâm cài,

 Thanh tao cách ÇiŒu xÃp mÜ©i thuyŠn quyên.
9- Khi chúa dåo qua miŠn Y‰n d¿

         DÜ§i træng vÀy tiên n» vui chÖi.
         Có khi mang lãnh Ç‰n nÖi,
         Ngàn cây bóng nÜ§c thänh thÖi thích tình.

¤   ¤   ¤
chú thích:
(1) Nhân hoàn là th‰ gi§i (tØ cÛ).
(2) Vàng là âm thanh trong trÈo.
(3) Ghe là nhiŠu (tØ cÛ).
(4) Kinh luông : kinh luân.
(5) Hùm là h°, c†p.
(6) sông cøn là sông cån.
(7) DiÍu là bao quanh.
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TÜªng nh§

Næm MÆu  Ng† (1558)  NguyÍn  Hoàng  vào 
trÃn ÇÃt ThuÆn Hóa, tính Ç‰n nay (2002) Çúng 444 
næm.

Qua 9 Ç©i chúa, 13 Ç©i vua, xÙ Hu‰ Çã träi 
qua  m¶t  chu‡i  dài  lÎch-sº,  có  lúc  thanh-bình, 
thÎnh-vÜ®ng,  an  låc,  nhÜng  cÛng  có  lúc  tang-
thÜÖng ÇÀy nÜ§c m¡t, khæn tang. 

XÙ Hu‰ có cänh thiên-nhiên, có sông HÜÖng, 
có núi Ng¿ hòa-h®p v§i cÃu-trúc nhân-tåo: am mi
‰u,  Çình chùa,  læng tÄm,  tåo  nên  cänh ÇËp h»u 
tình,  nhÜng  xÙ  Hu‰  h¢ng  næm  phäi  chÎu  Ç¿ng 
thiên-tai bão løt buÒn thê-thäm.

Chu‡i dài lÎch-sº Çó, khung cänh thiên-nhiên 
Çó,  qua  nhiŠu  th‰-hŒ,  Çã  änh-hÜªng  sâu-xa  vào 
tâm-hÒn con ngÜ©i xÙ Hu‰, cho ngÜ©i Hu‰ giàu 
tình-cäm, nhiŠu suy-tÜ, có næng khi‰u væn-h†c và 
thÄm mÏ.

Chúng  tôi,  con  cûa  xÙ  Hu‰,  tha  phÜÖng, 
tÜªng nh§ vŠ quê cÛ, xin ch†n l¿a m¶t sÓ ÇiŒu hò, 
ÇiŒu lš,  câu ca,  ti‰ng hát  quen thu¶c trong kho 
tàng quš báu cûa nŠn âm-nhåc Hu‰ Ç‹ trình bày 
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m¶t cänh quan t°ng-h®p âm-nhåc c° truyŠn Hu
‰, Ç‹ k› niŒm 444 næm ngày NguyÍn Hoàng vào 
trÃn ÇÃt ThuÆn Hóa và 200 næm ngày cÓ Çô Hu‰ 
ÇÜ®c ch†n làm kinh-Çô (1802-2002).

Hu‰ Çã có m¶t th©i-gian dài là kinh-Çô cûa 
nÜ§c ViŒt Nam.

                                                 Bºu BiŠn
                                                 Paris, 2002
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