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LỜI CAM ĐOAN 

  

 Tác giả xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu của bản thân 

tôi chưa từng được công bố trong các công trình nghiên cứu khoa học. Dựa trên 

tư liệu đã xuất bản và tư liệu điền dã thực tế, tác giả đã phân tích, tổng hợp để 

hình thành nên luận án này. Nếu có thiếu sót đó là do năng lực hạn chế của tác 

giả. Tác giả xin chịu trách nhiệm về việc công bố luận án này. 

                                                            Trà Vinh, ngày        tháng      năm  

                                                               Tác giả luận án. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Lê Văn Hữu  
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LỜI CẢM ƠN. 

 

Trong quá trình thực hiện luận án này, tác giả đã nhận được sự hướng dẫn 

tận tình của GS.TS. Lê Chí Quế. Sự giúp đỡ quý báu, có hiệu quả của các cơ 

quan, cùng các thầy cô giáo, Trường Đại học Trà Vinh. Điều này đã hỗ trợ và 

khích lệ tác giả trong suốt quá trình thực hiện và bảo vệ luận án. 

Trong thời gian đi thực tế, tác giả đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, của 

những người có uy tín và bà con Khmer đồng bằng Sông Cửu Long. Các cộng 

tác viên đã cung cấp cho tác giả những thông tin, tư liệu quý báu để tác giả hoàn 

thành luận án. Tác giả xin cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình và thân thiện của quý 

vị. 

Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người thân trong gia 

đình, bạn bè đã giúp đỡ, chia sẻ, động viên tác giả hoàn thành luận án.  

Xin cảm ơn! 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1.Lý do chọn đề tài 

Dân ca là một phần hồn quê, dáng quê, là hương quê yêu thương mà dẫu ai đi 

đâu, làm gì cũng thấy vấn vương trong tâm khảm. Trong cuộc sống hiện đại vội vã, tất 

bật ngày nay, tiếng ru, điệu hò dịu dàng, da diết hay lời khóc thương tiễn đưa người 

quá cố ngày càng lẩn khuất sau tiếng rập rềnh của các giai điệu thời hiện đại.  

Tình hình này ngày càng xấu đi đối với các dân tộc thiểu số Việt Nam, nói 

chung, trong đó có người Khmer vùng ĐBSCL, nói riêng.   

Theo Ủy ban dân tộc, ở Việt Nam có 1.260.640 người Khmer 
1
, sống tại nhiều 

tỉnh ở Nam Bộ, chiếm 1,47% dân số cả nước. Dân ca của người Khmer có lịch sử lâu 

đời, mang trong nó những cảm xúc tinh tế, trong sáng, tích cực gắn chặt với thiên 

nhiên trong lành và các giá trị đạo đức sâu sắc, hướng thiện với nhiều thành tựu nghệ 

thuật quí giá. Tuy vậy, trong tình hình hiện nay, điều đáng quan tâm là loại hình nghệ 

thuật dân gian này có dấu hiệu đang bị mai một dần nếu không tích cực gìn giữ và phát 

huy.  

Mặt khác, các nhà nghiên cứu xã hội hiện đại lại chỉ ra rằng, trong tiến trình phát 

triển, nếu các tộc người thoát ly khỏi các tinh hoa văn hóa truyền thống thì sẽ không có 

những thành tựu to lớn. Con người sẽ bơ vơ trước xã hội vật chất, trước các giá trị văn 

hóa xa lạ và sẽ đánh mất đi trạng thái thăng bằng tâm lý của cả cộng đồng. Hiện tượng 

mâu thuẫn giữa việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc với xu thế đề cao những giá trị 

vật chất dễ nảy sinh và ngày càng gay gắt là điều đáng lo. Sự xung đột này dễ làm phôi 

phai các giá trị nghệ thuật, đạo đức truyền thống và thủ tiêu sự phát triển của xã hội. 

Nhận thức rõ vấn đề trên luật pháp Việt Nam đã khẳng định:  

1.“Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc 

cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, 

khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và 

được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền 

nghề, trình diễn và các hình thức khác.”  

                                           

1
Nguồn: NGƯỜI KHMER http://www.cema.gov.vn/gioi-thieu/cong-dong-54-dan-toc/nguoi-khmer.htm truy câp 

ngày 10/10/2019 

http://www.cema.gov.vn/gioi-thieu/cong-dong-54-dan-toc/nguoi-khmer.htm
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Và:  

“Điều 17: 

Nhà nước bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thông qua 

các biện pháp sau đây:  

1. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa phi vật 

thể; 

2. Tổ chức truyền dạy, phổ biến, xuất bản, trình diễn và phục dựng các loại 

hình di sản văn hóa phi vật thể; 

3. Khuyến khích và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sưu tầm, 

lưu giữ, truyền dạy và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể 
2
 

(Luật “Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa”, số: 32/2009/qh12, 

ngày 18/6/2009. Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Phú Trọng, trang 2) 

Ngày 05 tháng 9 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số: 1211/QĐ-

TTg, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa  giai đoạn 2012 – 2015. 

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ký ban hành các văn bản như: 

Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp 

tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020; 

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Ngày 15/11/2016, tại lễ Kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện 

Nhân đã phát động cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh”; 

Ngày 15/12/2016  Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW “về cuộc vận động 

xây dựng nông thôn mới”. 

                                           
2 Luật “Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa”, số: 32/2009/qh12, ngày 18/6/2009. Chủ tịch Quốc 

hội  Nguyễn Phú Trọng, trang 1. 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=558/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1600/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1980/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Cho nên, việc cùng một lúc phải thực hiện nhiều giải pháp để tổ chức tốt “Cuộc 

vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mà sau đó là cuộc “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” rất cần thiết. Trong đó, việc bảo 

tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật dân gian sẽ có những đóng góp to lớn và lâu dài 

cho công cuộc xây dựng và phát triển xã hội hài hòa.  

Trong thực tế khảo sát điền dã, trả lời câu hỏi: Theo Ông/Bà, dân ca có vai trò gì 

đối với đời sống văn hóa của người Khmer: (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án) [Phụ 

lục 2.2.4] 

Với các câu trả lời, dân ca minh họa, phục vụ cho những nghi thức lễ hội (55%), 

giúp nghi lễ bộc lộ được hết giá trị, ý nghĩa của nó (42%), hiện thực hóa nghi lễ và 

giáo dục tư tưởng, tình cảm cho các thế hệ người Khmer (35%) chỉ ra, trong nghi lễ, 

trong lễ hội, dân ca giữ vai trò rất quan trọng, có thể nói là không thể thiếu và qua đó, 

dân ca thực hiện rất tốt chức năng giáo dục cho cộng đồng. Với các câu trả lời, dân ca 

phản ánh tư tưởng, tình cảm của người Khmer trong mối quan hệ với tự nhiên (33%), 

phản ánh cuộc sống mang đậm màu sắc nông nghiệp của người Khmer (28%) cho 

thấy, dân ca còn là kênh để con người bộc lộ cảm xúc của mình trước tự nhiên, trong 

lao động nông nghiệp. Vì vậy, dân ca để lại dấu ấn đậm nét trong tư tưởng, tình cảm 

của người nông dân. Điều này chỉ ra, dân ca có vai trò cực kỳ quan trọng trong xã hội, 

nhất là xã hội nông nghiệp. 

Từ nhận thức trên, luận án sẽ thực hiện việc sưu tầm, nghiên cứu dân ca Khmer 

qua các loại hình hát ru, hôn lễ, tang lễ, đồng dao, hát đối đáp nam nữ của người 

Khmer ĐBSCL theo hướng tiếp cận chủ yếu dưới góc độ văn hóa học. Công việc này, 

sẽ góp phần tích cực trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị của dân ca người Khmer 

ở ĐBSCL.   

Chính vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: “Dân ca trong đời sống văn hóa của người 

Khmer ĐBSCL” làm đề tài luận án tiến sĩ của mình. 

2.Mục tiêu nghiên cứu 

2.1.Mục tiêu tổng quát 

Hệ thống và làm rõ vai trò, đặc điểm, giá trị của dân ca Khmer trong đời sống 

văn hóa của mình. Qua đó, đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khả thi 

phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở ĐBSCL  
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2.2.Mục tiêu cụ thể  

Sưu tầm và lưu trữ các tư liệu dân ca trong hát ru, dân ca trong lễ cưới, lễ tang, 

đồng dao và hát đối đáp nam nữ. Đóng góp thêm tư liệu về dân ca của người Khmer 

sưu tầm được ở ĐBSCL. Nghiên cứu vai trò, vị trí dân ca trong đời sống văn hóa 

người Khmer ĐBSCL  nhìn từ góc độ ngôn từ. Nghiên cứu vai trò, vị trí dân ca trong 

đời sống văn hóa người Khmer ĐBSCL  nhìn từ góc độ diễn xướng. Đề xuất, kiến 

nghị đến các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng cơ chế, chính sách bảo tồn và phát 

huy các giá trị dân ca của người Khmer ĐBSCL. 

3.Đối tượng nghiên cứu và đối tượng khảo sát 

3.1.Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là dân ca Khmer và tác động của loại hình này trong đời 

sống văn hóa của người Khmer ĐBSCL. Do phạm vi nghiên cứu của một luận án tiến 

sĩ có hạn, chúng tôi chỉ nghiên cứu các loại hình hát ru, dân ca trong lễ cưới, dân ca 

trong lễ tang, đồng dao và hát đối đáp nam nữ của người Khmer ĐBSCL. 

3.2.Đối tượng khảo sát 

Chúng tôi chọn nông dân, diễn viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, công chức, tu 

sĩ, nội trợ, buôn bán là người Khmer đang sống ở một số tỉnh, thành phố thuộc 

ĐBSCL làm đối tượng khảo sát. Giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, nơi ở  được của các 

đối tượng được trình bày trong Phụ lục 2.1.  

4.Phạm vi giới hạn đề tài 

+Về không gian: chúng tôi giới hạn sưu tầm, khảo tả tư liệu tại các tỉnh Trà Vinh, 

Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. 

+Về phạm vi đề tài và các giải pháp, đề xuất:  

Phạm vi nghiên cứu được tập trung trong các thể loại hát ru, dân ca trong lễ cưới, 

dân ca trong lễ tang, đồng dao và hát đối đáp nam nữ của người Khmer ĐBSCL.  

Những giải pháp và đề xuất của chúng tôi chỉ dừng ở phần phương hướng có tính 

nguyên tắc. 

5.Phương pháp nghiên cứu 

+Phương pháp nghiên cứu liên ngành 

Luận án tham khảo những thành tựu trong nghiên cứu của các ngành văn hóa 

học, xã hội học, dân tộc học và các khoa học khác để nghiên cứu những đặc điểm cũng 

như giá trị của dân ca người Khmer ở ĐBSCL. 
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+Phương pháp sưu tầm, điền dã 

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi thực hiện thu thập các thông tin 

tư liệu qua các văn bản pháp quy, qua sách, báo, tạp chí chuyên ngành và qua 

Internet… 

Song song đó, chúng tôi tiến hành khảo sát sưu tầm những bài dân ca đang được 

gìn giữ trong đời sống của người Khmer ở các tỉnh nêu trên. [Phụ lục 2] 

+Phương pháp so sánh, tổng hợp, phân tích 

Luận án vận dụng các phương pháp nêu trên nhằm so sánh, phân tích, tổng hợp 

các tư liệu đã được ấn hành và sưu tầm. Từ đó, đưa ra nhận định, dự báo, đề xuất. 

+Phương pháp khảo tả 

Luận án dùng phương pháp này để khảo sát, mô tả các yếu tố có liên quan đến ca 

từ và nghệ thuật diễn xướng của dân ca trong đời sống văn hóa của người Khmer 

ĐBSCL.  

+Phương pháp chuyên gia  

Luận án tham khảo ý kiến các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên sâu như 

ngôn ngữ Khmer, âm nhạc, văn học. 

+Phương pháp thống kê 

Luận án sử dụng bảng biểu thống kê làm căn cứ để phân tích, so sánh.  

6.Câu hỏi nghiên cứu  

Từ góc nhìn ngôn từ và diễn xướng, luận án tham gia lý giải những câu hỏi sau 

đây: 

Câu hỏi 1:Tình hình nghiên cứu dân ca Khmer từ xưa đến nay đã đạt được những 

thành tựu gì? Những vấn đề gì cần tiếp tục nghiên cứu? Nghiên cứu dân ca Khmer 

trong đời sống văn văn hóa cần vận dụng những lý thuyết gì? 

Câu hỏi 2:Dân ca có những vai trò,  đặc điểm, giá trị văn hóa gì trong đời sống 

văn hóa gia đình của ngươi Khmer? 

Câu hỏi 3: Dân ca có những vai trò,  đặc điểm, giá trị văn hóa gì trong đời sống 

văn hóa cộng đồng của ngươi Khmer? 

7.Đóng góp của luận án  

Chúng tôi mong rằng, Luận án này sẽ đạt được những kết quả sau: 

Về lý luận: Hệ thống hóa các cơ sở lý luận và lý thuyết nghiên cứu về vai trò, đặc 

điểm và giá trị văn hóa  của dân ca trong đời sống văn hóa của người Khmer. 
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Về thực tiễn: Bổ sung tư liệu nghiên cứu dân ca Khmer, có thể làm tư liệu tham 

khảo  trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Làm rõ vai trò, đặc  điểm và giá trị văn 

hóa của dân ca Khmer trong xây dựng đời sống văn hóa. 

Về đề xuất: đề tài đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực 

hiện bảo tồn và phát huy các giá trị của dân ca trong đời sống văn hóa của người 

Khmer ĐBSCL. Qua đó, kiến nghị đến các cơ quan hữu quan với mong muốn có đóng 

góp tích cực cho việc xây dựng chính sách liên quan đến việc bảo tồn và phát huy các 

giá trị tinh thần của các dân tộc ít người, nói chung và người Khmer ĐBSCL nói riêng.  

8.Kết cấu luận án 

Kết cấu luận án bao gồm: 

Phần mở đầu  

Phần nội dung  

Chương 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu  

Chương 2. Dân ca trong đời sống văn hóa gia đình người Khmer ĐBSCL 

Chương 3. Dân ca trong đời sống văn hóa cộng đồng người Khmer ĐBSCL  

Phần kết luận 

Tài liệu tham khảo 

Danh mục các công trình liên quan luận án  

Phụ lục   



 
 

7 
 

PHẦN NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ 

LUẬN  

1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu vấn đề 

Văn hóa dân gian là những tinh hoa sáng tạo của các cộng đồng dân cư và trở lại 

vun bồi, cố kết chính cộng đồng dân cư đó. Vì vậy, văn hóa dân gian được thể hiện ở 

mọi lĩnh vực, mọi không gian, mọi thời điểm… trong sinh hoạt, lao động của cộng 

đồng các dân tộc. Nơi nào có cuộc sống, có con người thì nơi đó có văn hóa dân gian. 

Bản thân văn hóa dân gian lại chứa đựng và lưu giữ rất nhiều những điều mà con 

người hiện đại có thể không biết hoặc phải để nhiều công phu, nhiều thời gian mới giải 

mã được. Văn hóa dân gian được xem là một tổng thể nhiều hệ thống bao gồm những 

yếu tố như ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, nghệ thuật,… cho nên 

văn hóa dân gian cùng các thành tố khác mang trong mình chức năng văn hóa.  

Sinh ra trên cơ sở của một nền văn hóa nhất định, văn nghệ dân gian là một bộ 

phận của văn hóa dân gian. Đây không chỉ là một loại nghệ thuật ngôn từ, diễn 

xướng… mà nó còn chứa đựng trong đó những dấu ấn văn hóa, những quan niệm văn 

hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, tập quán… của cộng đồng. Những 

giá trị văn hóa đó tạo nên chiều sâu, tạo nên giá trị của văn nghệ dân gian. Văn nghệ 

dân gian có tính nguyên hợp, mà biểu hiện cụ thể của tính nguyên hợp là hình thức 

biểu diễn, diễn xướng. Đây chính là dạng thức tồn tại đích thực của văn nghệ dân gian. 

Việc tìm hiểu văn nghệ dân gian nói chung và dân ca nói riêng trong mối quan hệ 

với văn hóa dân gian còn giúp chúng ta khám phá, khẳng định được những giá trị văn 

hóa được bảo lưu trong các tác phẩm nghệ thuật dân gian, trong đó có dân ca. Văn 

nghệ dân gian và dân ca luôn thực hiện chức năng lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa 

trong đời sống của con người.  

Với ý nghĩa trên, dân ca Khmer, cũng như dân ca của các dân tộc khác, là tài sản 

vô giá. Dân ca không chỉ là nơi để con người bày tỏ nỗi niềm, cất lên tiếng lòng sâu 

kín mà còn là một phương thức thể hiện có tính xã hội với ý nghĩa thực tiễn rất cao. 

Khác với không gian thẩm mĩ của thần thoại, truyền thuyết hay cổ tích, vốn là những 

thể loại có nội dung phản ánh với độ lùi của thời gian rất xa, dân ca diễn ra trong  

phong tục, nếp sống của người dân, mang hơi thở của cái thường nhật. Điều đó tạo nên 

sức hấp dẫn, sự lôi cuốn mạnh mẽ của dân ca nói chung, dân ca Khmer nói riêng. 



 
 

8 
 

Từ những giá trị trên, trong thời gian gần đây, văn nghệ dân gian Khmer Nam Bộ 

nói chung, dân ca Khmer ĐBSCL, nói riêng, đã được quan tâm sưu tầm, nghiên cứu. 

Tuy nhiên, nhìn chung, các thể loại tự sự của văn nghệ dân gian Khmer được chú ý 

nhiều hơn. Riêng phần dân ca, đồng dao cùng các loại hình diễn xướng gắn với cuộc 

sống, sinh hoạt và cả các lễ thức trong nghi lễ vòng đời của người Khmer còn chưa 

được nghiên cứu đúng mức. 

Để tiếp cận đề tài “Dân ca trong đời sống văn hóa của người Khmer ĐBSCL”, 

chúng tôi xin thực hiện việc tổng thuật lại các nguồn tài liệu có liên quan đến văn hóa 

Khmer, văn nghệ dân gian Khmer, nói chung và dân ca Khmer nói riêng. Việc tổng 

thuật các nguồn tài liệu này sẽ phục vụ cho việc củng cố lý do lựa chọn đề tài nghiên 

cứu, giả thuyết nghiên cứu đã đặt ra và xác định nội dung dung nghiên cứu cũng như 

cung cấp những lý thuyết ban đầu cho chúng tôi xây dựng cơ sở lý luận của luận án.  

1.1.1.Những công trình nghiên cứu văn hóa dân gian Khmer 

Một trong những tài liệu quan trọng phải kể đến là tác phẩm “Gia Định thành 

thông chí” của Trịnh Hoài Đức (bản dịch của Viện Sử học, Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo 

dục, 1998). Tác phẩm đã ghi chép khá công phu và tỉ mỉ về núi sông, khí hậu, hành 

chính cũng như về phong tục tập quán, tính cách và sinh hoạt của cư dân Gia Định 

xưa, bao gồm cả vùng đất ĐBSCL. 

Về đặc trưng văn hóa của các tộc người ở vùng ĐBSCL, các công trình nghiên 

cứu cũng khá phong phú.  

Những bút ký, chuyên khảo về ĐBSCL của học giả Sơn Nam cũng là những tư 

liệu quý về sinh hoạt, phong tục, tín ngưỡng, nhà ở, trang phục, ăn uống của cư dân 

ĐBSCL. Tác phẩm có đề cập đến người Khmer nhưng chỉ dừng ở địa bàn biển Tây 

(Kiên Giang, Cà Mau) với những nét chấm phá đơn sơ. 

Lê Anh Trà với “Mấy đặc điểm văn hóa ĐBSCL” (Viện văn hóa xuất bản, 1984) 

đã tập hợp các bài nghiên cứu về: phương ngôn Nam Bộ, về dân cư và dân tộc ở 

ĐBSCL, về văn hóa vật chất, nếp sống và tập quán của người Việt, người Khmer, 

người Chăm,…Tác phẩm cho thấy văn hóa ĐBSCL có nét đặc trưng riêng, trong đó 

nổi lên vai trò chủ đạo của người Việt trong quá trình giao lưu và phát triển văn hóa ở 

đây.  

Tác phẩm “Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ” của Huỳnh Lứa (Nhà xuất bản 

Thành phố Hồ Chí Minh, 1987) đã trình bày tiến trình nhân dân ta khai khẩn và mở 
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mang vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ XVII đến giữa thế kỉ XX. Tác phẩm chủ yếu 

khảo tả theo tiến trình lịch sử. 

Cũng trong năm 1987, tác phẩm “Người Khơ-Me tỉnh Cửu Long” của các tác giả 

Huỳnh Ngọc Trảng, Văn Xuân Chí, Hoàng Túc,... được xuất bản, đã phác thảo được 

bức tranh khái quát về tín ngưỡng, tôn giáo và phong tục, hội lễ, về văn nghệ và nghệ 

thuật của người Khmer, về truyền thống đoàn kết Việt, Khơ-Me trong chiến đấu và 

xây dựng tỉnh Cửu Long xưa.  

Năm 1988, tác phẩm “Tìm hiểu vốn văn văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ” được 

Nhà xuất bản Tổng hợp Hậu Giang xuất bản. Tác phẩm đã khái quát quá trình sinh 

sống của người Khmer trong mối quan hệ giao lưu văn hóa với các dân tộc khác ở 

Nam Bộ. Trong đó, văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer được bảo lưu qua các lễ 

hội, những nghi lễ vòng đời,…  

Năm 1990, cuốn sách “Văn hóa và cư dân ĐBSCL” của Nguyễn Công Bình, Lê 

Xuân Diệm, Mạc Đường ra đời đã có những tìm hiểu rộng mở hơn về lịch sử và văn 

hóa của người Khmer ở Nam Bộ.  

Trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ XX, có thể kể đến:  

Năm 1991, Mạc Đường trong “Vấn đề dân tộc ở ĐBSCL” đã tập hợp những bài 

nghiên cứu về dân cư và dân tộc ở ĐBSCL  ; một số đặc điểm về văn hóa vật chất của 

người Khmer và người Chăm; truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của hai dân tộc 

qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.  

Năm 1993, Viện Văn hóa cho ra đời tác phẩm “Văn hóa người Khmer vùng 

ĐBSCL” (Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc) do Trường Lưu chủ biên. Tác phẩm một mặt 

đã khái quát lịch sử hình thành tộc người và văn hóa tộc người Khmer mặt khác tác 

phẩm nghiên cứu một cách hệ thống các giá trị văn hóa vật chất, tinh thần của tộc 

người Khmer ở ĐBSCL.  

Trong “Văn hóa tâm linh Nam Bộ” (Nhà xuất bản Hà Nội, 1997), Nguyễn Đăng 

Duy đã trình bày khái quát quá trình khai phá của các cư dân trên vùng đất Nam Bộ 

thế kỉ XVI - XVIII; đề cập đến các hình thức tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ thần, thờ 

mẫu,…của cư dân Việt, Hoa, Khmer. 

Tác giả Nguyễn Khắc Cảnh cũng đã khái quát về người Khmer ở ĐBSCL, cấu 

trúc và chức năng của Phum, Sóc qua tác phẩm “Phum Sóc Khmer ở ĐBSCL” do Nhà 

xuất bản Giáo Dục xuất bản năm 1998. 
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Năm 1999, trong “Một số lễ tục dân gian người Khmer ĐBSCL” (Nxb Văn hóa 

Dân tộc, 1999) tác giả Trần Văn Bổn đã khái quát về người Khmer ở ĐBSCL  với 

những lễ tục liên quan đến vòng đời người, lễ tục sinh hoạt, lễ tục tôn giáo. Điểm nổi 

bật là tác giả đã mô tả khá chi tiết lễ tục vòng đời người, lễ tục sinh hoạt, lễ tục tôn 

giáo của người Khmer ở ĐBSCL. 

Năm 2001, tác phẩm “Bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ” của Trường Lưu 

(chủ biên) được xuất bản. Đây là một công trình giới thiệu rất toàn diện về đời sống 

văn hóa của người Khmer với những nét văn hóa độc đáo, đầy cá tính. Tác phẩm gồm 

các chương: Chương I: Khái quát về người Khmer ở đồng  bằng sông Cửu Long; 

Chương II: Tín ngưỡng – tôn giáo của người Khmer vùng ĐBSCL ; Chương III: Lễ 

hội người Khmer vùng ĐBSCL ; Chương IV: Phong tục tập quán của người Khmer 

vùng ĐBSCL ; Chương V: Văn học Khmer vùng ĐBSCL ; Chương VI: Nghệ thuật âm 

nhạc và biểu diễn của người Khmer vùng ĐBSCL ; Chương VII: Nghệ thuật tạo hình 

của người Khmer vùng ĐBSCL.  

Qua “Giao lưu và phát triển văn hóa giữa các dân tộc Việt - Khmer - Hoa ở 

ĐBSCL  hiện nay” (Luận văn thạc sĩ văn hóa học. Đại học Văn hóa Hà Nội, 2003) 

Nguyễn Duy Tiến đã khảo sát thực trạng giao lưu và phát triển văn hóa các dân tộc 

Việt - Khmer - Hoa ở ĐBSCL  trong thời gian từ năm 1986 đến 2003, cùng phương 

hướng và giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của giao lưu văn hóa giữa các dân 

tộc. 

Trần Văn Bính đã trình bày một cách chi tiết về đời sống văn hóa và xu hướng 

phát triển văn hóa của các dân tộc Chăm, Hoa, Khmer trong “Văn hóa các dân tộc 

ĐBSCL thực trạng và những vấn đề đặt ra” (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2004). Qua đó cho thấy được thực trạng đời sống văn hóa của các tộc người Chăm, 

Hoa, Khmer ở ĐBSCL.  

Nguyễn Phương Thảo trong “Văn hóa dân gian Nam bộ - những phác thảo” (Nhà 

xuất bản Văn hóa Thông tin, 2008) đã đề cập đến đời sống xã hội, lễ hội, tín 

ngưỡng,… của người Khmer. Qua đó cho thấy được sự giao lưu tiếp biến văn hóa giữa 

các dân tộc ở Nam Bộ. Những số liệu thống kê về dân số, về ngôi chùa Khmer ở Nam 

Bộ,… là những thông tin mang tính cập nhật, cần thiết cho nghiên cứu của chúng tôi.  

Năm 2012, Vương Hoàng Trù và Phú Văn Hẳn đã cho ra đời tác phẩm “Một số 

vấn đề về dân tộc và tôn giáo ở Nam Bộ trong phát triển” (Nxb Khoa học Xã hội, 
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2012). Tác phẩm đã trình bày các khía cạnh văn hóa, kinh tế, xã hội của các dân tộc 

vùng ĐBSCL ; những vấn đề cần quan tâm trong việc phát huy và gìn giữ bản sắc văn 

hóa của các dân tộc ở Nam Bộ.  

Trong “Phong tục, lễ nghi và tranh ký tự dân tộc Khmer Nam Bộ”, (Nxb Văn hóa 

dân tộc, 2012), tác giả Sang Sết đã trình bày về phong tục thờ cúng và những lễ nghi 

của người Khmer ở Nam Bộ. Giới thiệu một số hình ảnh về văn hoá, tranh ký tự, tranh 

vẽ, tranh khắc đá của người Khmer Nam Bộ. 

Phan Trung Nghĩa là một tác giả có nhiều đóng góp cho việc nghiên cứu, tìm 

hiểu vốn văn hóa ĐBSCL. Trong đó đáng chú ý là tập bài viết “Bạc Liêu trong mắt 

tôi” (2012). Qua tìm hiểu lịch sử và những trải nghiệm từ thực tiễn, tác giả đã cung cấp 

cho chúng tôi vốn tri thức về quá trình khẩn hoang của vùng đất Bạc Liêu, trong đó có 

quá trình người Kinh, Khmer, Hoa hội tụ về vùng đất này, cùng sản xuất, chế biến 

nông, thủy, hải sản. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa, những kinh nghiệm làm ăn 

khác nhau. Trong quá trình cùng sinh sống, văn hóa các dân tộc đã có sự giao lưu, tiếp 

biến trong sự thống nhất và đa dạng.  

Chúng tôi cũng đã tham khảo tác phẩm “Nghi lễ vòng đời người Khmer tỉnh Sóc 

Trăng” (Nxb Văn hóa Dân tộc. 2011) của tác giả  Võ Thành Hùng. Với 428 trang sách 

chứa rất nhiều  tư liệu quý về văn hóa nghi lễ vòng đời người Khmer, tác giả đã chia 

thành 3 chương, với kết cấu chặt chẽ, hợp lí, cộng thêm phần phụ lục hấp dẫn về các 

nghi thức, bài cúng... “Nghi lễ vòng đời người Khmer tỉnh Sóc Trăng” giúp chúng ta 

có một cái nhìn tổng thể mà không kém phần sinh động về cái mà con người ở mọi 

thời đại luôn luôn băn khoăn: Sự sống và cái chết trong chu kì của một đời người với 

những nghi thức độc đáo, hấp dẫn với những sắc thái đặc thù của tộc người Khmer. 

Trong “Hôn nhân và gia đình của người Khmer Nam Bộ” Nguyễn Hùng Khu 

(2012) đã biên soạn 3 chương. Tác giả đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, con 

người, phong tục tập quán, sự giao lưu văn hóa giữa các tộc người; đồng thời giới 

thiệu khái quát về người Khmer vùng đồng bằng Sông Cửu Long với những nét văn 

hóa đặc trưng riêng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, tác giả cũng  đi 

sâu tìm hiểu phong tục cưới hỏi của người Khmer vùng đồng bằng Sông Cửu Long; 

hôn nhân truyền thống của người Khmer, phân tích những biến đổi trong hôn nhân của 

người Khmer xưa và nay. Sau cùng, tác giả giới thiệu về gia đình truyền thống của 
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người Khmer, phân tích những biến đổi của gia đình người Khmer vùng đồng bằng 

Sông Cửu Long. 

Trong tác phẩm “Vài nét về văn hoá dân gian của người Khmer” (Nxb Văn hóa 

Thông tin, 2014) Nguyễn Anh Động đã sưu tầm, biên soạn một số nét về sinh hoạt văn 

hóa trong dân gian xưa và nay của người Khmer như tập tục vào năm mới, tập tục 

xuống mùa, tục xá tội vong nhân, tục đua ghe ngo...; vấn đề quỷ thần, pháp sư, bùa 

phép; ngôn ngữ văn thơ; nghệ thuật diễn xướng. 

Năm 2014, luận văn “Lễ cưới của người Khmer Sóc Trăng” của Sơn Lương (Đại 

học Trà Vinh) là một tài liệu quý hỗ trợ tích cực cho chúng tôi trong quá trình thực 

hiện đề tài. 

“Diện mạo văn học dân gian Khơ me Sóc Trăng” (Nxb Khoa học Xã hội, 2015) 

của tác giả Trần Minh Thương đã giới thiệu văn học dân gian Khơ me tỉnh Sóc Trăng 

đã cung cấp các khái niệm và phân loại truyện cổ dân gian, thơ ca, câu đố và nghệ 

thuật diễn xướng dân gian của người Khơ me Sóc Trăng. Tuy vậy, tác phẩm chủ yếu 

nghiên về văn học. 

Qua tác phẩm “Lễ hội Ok Om Bok,” các tác giả Nghiêm Quốc Thanh, Thanh Lê 

(Nxb Kim Đồng, 2015) đã giới thiệu lễ hội Ok Om Bok qua cái nhìn của một thiếu 

nhi. Truyện kể rằng, cuối tuần, Bo được ba mẹ đưa về thăm ngoại. Nhà ngoại Bo nằm 

trong phum người Khmer sinh sống, nên cậu có dịp tham dự lễ hội Ok Om Bok lúc vụ 

mùa vừa kết thúc. Ngoài cốm đẹp, trầu, cau là những món không thể thiếu, thì các loại 

nông sản như khoai, sắn, chuối, dừa, bánh kẹo...sẽ làm phong phú mâm lễ dâng cúng 

thần Mặt Trăng. Bo vô cùng thích thú khi được xem và chơi các trò chơi dân gian như 

thả đèn gió, thả đèn nước, đua ghe ngo, kéo co... 

Trong tác phẩm “Lễ hội truyền thống của người Khmer Nam Bộ” (Nxb Khoa học 

Xã hội, 2015) các tác giả Tiền Văn Triệu, Lâm Quang Vinh đã khái quát về văn hóa 

của người Khmer Nam Bộ qua  các lễ hội truyền thống như: lễ hội Ok - Oom - Bok, lễ 

Sel Đol ta, lễ vào năm mới, lễ hội Phước biển, lễ cúng Neak Tà xưa và nay... 

Tác phẩm “Văn hóa dân gian phi vật thể của người Khơ Me ở Sóc Trăng”, (Nxb 

Mỹ thuật, 2016) của Trần Minh Thương cũng đã  khái quát về văn hóa dân gian phi 

vật thể, tình hình nghiên cứu, đặc điểm cơ bản của người Khơ Me ở Sóc Trăng. Tín 

ngưỡng, lễ hội, phong tục, văn hóa nghệ thuật, diễn xướng, điêu khắc, hội họa, trò chơi 

dân gian của người Khmer ở Sóc Trăng. 
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Trên đây là những công trình tiêu biểu liên quan đến văn hóa các dân tộc ở Nam 

Bộ nói chung, văn hóa Khmer Nam Bộ nói riêng. Cho đến nay, có thể nói việc nghiên 

cứu về văn hóa ĐBSCL, về các dân tộc ở ĐBSCL  đang rất được quan tâm.  

1.1.2.Những công trình nghiên cứu, sưu tầm dân ca Nam Bộ 

Trước năm 1975, vì miền Nam vừa là vùng đất mới, lại phải trải qua chiến tranh 

nên không thuận lợi để nghiên cứu các thể loại văn nghệ dân gian trong đó có văn 

nghệ dân gian của người Khmer.  

Sớm nhất phải kể đến tuyển tập “Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam” của Vũ Ngọc 

Phan xuất bản lần đầu năm 1956. Tuy có một số bài dân ca mà tác giả gọi là “dân ca 

em”, nhưng tác phẩm chủ yếu chỉ giới thiệu dân ca người Việt. Và sau nhiều lần tái 

bản, tác phẩm vẫn chưa được bổ sung, xác định cụ thể những bài dân ca nào là dân ca 

Nam Bộ và dân ca người Khmer.  

Sau 1975, có nhiều công trình nghiên cứu khá tiêu biểu như: 

Các công trình sưu tầm dân ca do đoàn sưu tầm điền dã Lư Nhất Vũ, Lê Giang, 

Nguyễn Văn Hoa, Lê Anh Trung, nghệ sĩ ưu tú Bích Hường, Thạch An, Minh Luân 

cùng thực hiện, như: “Dân ca Bến Tre” (1981, tái bản 2000); “Dân ca Kiên Giang” 

(1985); “Dân ca Cửu Long” (1986); “Dân ca Hậu Giang” (1986); “Dân ca Đồng Tháp” 

(1995); “Dân ca Long An” (2003); “Dân ca Trà Vinh” (2004);... Nhóm công trình về 

dân ca Nam Bộ này là tài liệu tham khảo rất cần thiết cho nghiên cứu của chúng tôi. 

Tuy vậy, dân ca Khmer chưa được quan tâm đúng mức trong các công trình này. 

Chuyên khảo “Tìm hiểu dân ca Nam bộ” do Lư Nhất Vũ, Lê Giang chủ biên xuất 

bản năm 1983 cũng là một chuyên khảo quy mô. Đây là công trình sưu tầm, ký âm và 

giới thiệu nhiều thể loại dân ca Nam Bộ như: hò, lý, hát đưa em, hát huê tình, hát sắc 

bùa, đồng dao, nói thơ, nói vè. Tuy nhiên, công trình trên 500 trang này cũng chỉ đề 

cập đến dân ca của người Việt, chỉ dành khoảng 03 trang nói về quan hệ giao lưu giữa 

dân ca người Việt với dân ca Khmer thông qua các điệu lý. Và dân ca của người 

Khmer cũng không được nhắc đến.  

Trong năm 1984, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh xuất bản công trình 

nghiên cứu “Ca dao dân ca Nam Bộ” do nhóm tác giả Bảo Định Giang, Nguyễn Tấn 

Phát, Trần Tấn Vĩnh, Bùi Mạnh Nhị sưu tầm, giới thiệu.  

Công trình này giới thiệu 2.800 bài ca dao dân ca, chia làm hai phần: Tiểu luận 

giới thiệu các bài viết về con người, vùng đất Nam Bộ; Sưu tập ca dao, dân ca. Đóng 
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góp quan trọng của tài liệu này là đã phác họa được đôi nét về đặc điểm nghệ thuật của 

bộ phận ca dao, dân ca Nam Bộ. Tuy nhiên, công trình này cũng hoàn toàn bỏ quên 

mảng ca dao, dân ca Khmer Nam Bộ mà chủ yếu chỉ đề cập, nghiên cứu giá trị nội 

dung, nghệ thuật ca dao, dân ca của người Việt vùng Nam Bộ.  

“Tổng tập văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam” của Đặng Nghiêm Vạn (chủ 

biên - tập 1 và 2) xuất bản năm 1996 và “Tinh tuyển văn nghệ các dân tộc thiểu” của 

Nông Quốc Chấn (chủ biên - quyển 1) xuất bản năm 2004. Đây là hai công trình đồ sộ 

nhưng mảng dân ca Khmer vẫn không được đề cập đến. Tác phẩm này chủ yếu giới 

thiệu dân ca của các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc. 

 

Trong những công trình sưu tập dân ca Nam Bộ, còn có: Đỗ Văn Tân trong “Ca 

dao Đồng Tháp Mười” (Sở Văn hóa Thông tin Đồng Tháp, 1984) đã tập hợp trên 900 

câu ca dao - một thành công đáng kể trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy tinh hoa văn 

hoá dân tộc ở vùng Đồng Tháp Mười; Giang Minh Đoán trong “Kiên Giang qua ca 

dao” (Nxb Tp.HCM, 1997) đã sưu tầm 272 câu ca dao về thiên nhiên, con người ở 

vùng đất Kiên Giang; “Ca dao - Dân ca Nam kỳ lục tỉnh” (1998) của Huỳnh Ngọc 

Trảng với 952 câu ca dao dân ca Nam Bộ dựa trên các tài liệu sưu tập ca dao, dân ca 

được công bố từ những năm 50, 60 của thế kỉ XX. Các công trình này không đề cập 

trực tiếp đến dân ca Khmer. 

Trong công trình “Văn hóa dân gian làng ĐBSCL” (Trung tâm Khoa học xã hội 

và nhân văn Quốc gia - Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian, 2000), tập thể tác giả đã đề 

cập đến một số hình thức sinh hoạt dân ca của một số làng ở ĐBSCL. 

Bộ sưu tập “ Hát ru Việt Nam” của Lư Nhất Vũ và Lê Giang xuất bản năm 2005 

là công trình sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu rất công phu. “Hát ru Việt Nam” tập 

trung giới thiệu các làn điệu dân ca của 54 dân tộc Việt Nam từ Bắc chí Nam, với số 

lượng lời dân ca được sưu tầm trong công trình là 152 bài, trong đó: dân ca người Việt 

có 75 bài (Bắc 12, Trung 29, Nam 34); Dân ca các dân tộc thiểu số có 77 bài (Bắc 28, 

Trung 19, Nam 30), trong đó có 14 bài dân ca của người Khmer ĐBSCL.  

Năm 2012, ấn phẩm “Chuyên khảo thơ ca dân gian Trà Vinh” ra đời (Nxb,Thời 

đại. 2012). Đây là một công trinh nghiên cứu khá công phu với 277 trang về thơ ca dân 

gian Trà Vinh. Tác phẩm khẳng định thơ ca dân gian Trà Vinh là một bộ phận của thơ 

ca dân gian Nam Bộ, nói riêng, thơ ca dân gian Việt Nam, nói chung. Tác giả khẳng 
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định đây là một bộ phận giàu bản sắc được sáng tạo trong một giai đoạn lịch sử nhiều 

biến động trên vùng đất nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tham khảo thêm các nghiên cứu khác có liên quan. 

Trong “Hình ảnh sông nước Nam Bộ qua ca dao dân ca” (1992), tác giả Lê Ngọc 

Trinh cho rằng sông - nước như một “hằng số” lặp đi lặp lại trong thơ ca dân gian Nam 

Bộ làm nên một nét văn hóa đặc thù, một diện mạo riêng biệt không lẫn vào đâu được.  

Trong bài viết “Thiên nhiên trong ca dao - dân ca trữ tình Nam Bộ” (1997), Trần 

Thị Diễm Thúy đã chi ra tính phong phú, đa dạng của những hình tượng sông nước, 

miệt vườn, ruộng rẫy, các hiện tượng tự nhiên, …  

Luận văn thạc sĩ “Những đặc điểm ngôn ngữ trong ca dao ĐBSCL” (1998) của 

Bùi Thị Tâm đã khẳng định sự phong phú và đa dạng của lớp từ ngữ mang sắc thái địa 

phương. Đặc biệt, luận văn cũng đề cập một số công thức mang ý nghĩa biểu trưng như 

so sánh, ẩn dụ trong ca dao ĐBSCL.  

Với bài viết “Hình ảnh “thân em” trong ca dao trữ tình ĐBSCL” (2000), tác giả 

Nguyễn Văn Nở đề cập đến vấn đề so sánh tu từ trong ca dao qua cấu trúc so sánh nổi 

“Thân em như…”.  

Lê Thị Thu Thủy trong bài “Biểu tượng kênh, rạch, sông trong ca dao dân ca 

Nam Bộ” (2002) đề cập đến những hình ảnh quen thuộc với người dân vùng sông 

nước nơi đây là chiếc ghe, con đò, dòng sông, chiếc cầu...  

Trong “Biểu trưng trong ca dao Nam Bộ” (Nxb Đại Học Quốc Gia. 2010), tác giả 

Trần Văn Nam đã nghiên cứu về biểu trưng trong ca dao xét trên bình diện thi pháp 

học. Từ đó, tác giả đã nêu bật vai trò của các biểu trưng trong việc thể hiện đặc điểm 

văn hóa của vùng đất và con người Nam Bộ.  

Huỳnh Thị Kim Liên với bài “Truyền thống và biến đổi trong ca dao dân ca Nam 

Bộ” (2006) đã nghiên cứu sự biến đổi trong ca dao dân ca xét trên bình diện thi pháp 

học, xét tính biến đổi của ca dao dân ca Nam Bộ về mặt ngữ âm, ngữ nghĩa, từ vựng; 

có sự so sánh ca dao - dân ca tiêu biểu của người Việt ở cả ba miền Bắc- Trung - Nam.  

Bài viết “Biểu trưng của hình ảnh sông nước trong ca dao Nam Bộ” (2008) của 

tác giả Nguyễn Thị Na tập trung nghiên cứu về sông nước trong đời sống văn hóa vật 

chất và tinh thần của người dân Nam Bộ.  

Trong luận văn thạc sĩ “Từ địa phương trong ca dao - dân ca Nam Bộ” (2008), 

Trần Đức Hùng tìm hiểu các lớp từ địa phương được lẩn khuất trong ca dao - dân ca. 
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Tác giả còn chỉ ra vai trò nghệ thuật của từ địa phương như: từ địa phương với biểu 

tượng và cấu trúc sóng đôi; từ địa phương trong vai trò so sánh, ẩn dụ; vai trò nghệ 

thuật chơi chữ….  

Trong luận văn thạc sĩ “Khảo sát ca dao – dân ca Bến Tre”, Đặng Thị Thuỳ 

Dương đã đi vào khảo sát, phân tích khá chi tiết nội dung và nghệ thuật của ca dao – 

dân ca Bến Tre.  

Nguyễn Thị Thanh Hằng với bài “Khảo sát những phương tiện tu từ trong ca dao, 

dân ca Nam Bộ” (2011) đã khảo sát những biểu hiện đa dạng và đặc sắc nhất của hình 

thức ca dao vùng này, nhằm khám phá sâu sắc thêm các giá trị tiềm ẩn, cắt nghĩa sức 

sống lâu bền của nó, đồng thời hiểu được những nét riêng về văn hoá của một vùng 

đất.  

Từ những bài viết, công trình nghiên cứu trên, có thể thấy rằng, dân ca Nam Bộ 

đã được quan tâm nghiên cứu, tiếp cận từ nhiều góc độ, bình diện.  

1.1.3. Những công trình nghiên cứu, sưu tầm dân ca Khmer 

Tư liệu về văn nghệ dân gian Khmer Nam Bộ trước năm 1975 chủ yếu có được 

từ nguồn sách vở của các nhà nghiên cứu người Pháp. Theo Trường Lưu, những tên 

tuổi như Barrault, Francois Martine, Louis Malleret, Georges Máspero,... là những 

người quan tâm đến văn hoá, văn nghệ người Khmer. 

Trong “Người Việt gốc Miên” (1969, do Nxb Văn Đàn ấn hành), trong phần viết 

về “Văn hoá – Giáo dục”, Lê Hương dành 24 trang viết cho văn nghệ dân gian ở hai 

nhóm thể loại: tục ngữ-cách ngôn-ca dao và truyện truyền kì-dân gian. Trong phần tục 

ngữ-cách ngôn-ca dao, ngoài việc liệt kê khoảng 07 bài ca dao Khmer, tác giả không 

có phân tích hoặc đánh giá gì thêm. 

Trong tác phẩm “Các dạng tồn tại có thể quan sát được của dân ca Khmer Nam 

Bộ”, tác giả Lê Trung Vũ phân chia dân ca Khmer Nam Bộ thành các loại: hát lao 

động và hát nghề nghiệp, hát phong tục, nghi lễ, hát trữ tình, sinh hoạt.  

Trong công trình “Văn nghệ dân gian Việt Nam” (2001) của tác giả Đinh Gia 

Khánh (chủ biên), nội dung của công trình gồm 2 phần:  

*Phần thứ nhất nói về văn nghệ dân gian dân tộc Việt.  

*Phần hai nói về văn nghệ dân gian các dân tộc ít người.  



 
 

17 
 

Ở phần thứ hai, tác giả nghiên cứu về đặc điểm, xã hội, văn hóa, các thể loại văn 

nghệ dân gian của các dân tộc ít người ở Việt Nam. Trong đó có sự quan tâm nghiên 

cứu dân ca dân gian Khmer.   

Ngoài ra, còn có thể kể đến tác phẩm “Văn học dân gian Sóc Trăng” (Nxb Văn 

Hóa Thông Tin. 2012) do Chu Xuân Diên chủ biên. Trong tác phẩm này, mảng dân ca 

Khmer Sóc Trăng đã được tách ra thành một phần riêng với hơn 30 bài được sắp xếp 

theo các nội dung: nghi lễ, lao động, gia đình và xã hội. Tuy vậy, công trình này cũng 

có hạn chế là chỉ dừng ở dạng sưu tầm, giới thiệu lời ca mà chưa khai thác được chiều 

sâu của nó cả về mặt nghệ thuật lẫn về mặt xã hội. Các mảng dân ca gắn với sinh hoạt, 

lễ cưới, lễ tang chưa được quan tâm đúng mức. Hơn thế, trong phần sưu tập, công trình 

chỉ có lời dịch bằng tiếng Việt. Phần ngôn ngữ gốc không có nên làm hạn chế việc lưu 

giữ cũng như tính thuyết phục. 

Tác phẩm “Bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ” của Thạch Voi xuất bản 

năm 2001 là công trình giới thiệu tộc người Khmer với những nét văn hóa độc đáo, 

đầy cá tính. Trong đó, tuy chiếm dung lượng rất nhỏ, nhưng tác giả đã điểm qua được 

một số thể loại thuộc hai khối văn xuôi và văn vần. Đối với văn vần, tác giả đã giới 

thiệu một số nội dung và hình thức của một số thể loại như: ngụ ngôn, dân ca, hò, 

đồng dao. Nhưng lại không đi sâu vào một thể loại nào.  

Công trình “Vài nét về người Khmer Nam bộ” của Nguyễn Mạnh Cường (Nhà 

xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội xuất bản năm 2002) đã trình bày những tri thức về 

người Khmer trong khoảng 450 trang in, nhưng phần văn nghệ dân gian Khmer chỉ 

chiếm gần 07 trang. Phần dân ca Khmer được giới thiệu chung và cũng chỉ phân tích 

nội dung của hai bài dân ca Khmer.  

Năm 2004, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hoa, sau 30 năm lặn lội khắp các vùng miền 

ĐBSCL, đã sưu tầm và xuất bản công trình “100 làn điệu dân ca Khmer” gồm tập 1, 

và tập 2. Công trình đã ký âm, phiên âm và dịch ra tiếng Việt góp phần đáng kể cho 

việc giới thiệu và phổ biến dân ca của người Khmer ĐBSCL  đến với công chúng.  

Đây là những công trình về tư liệu dân ca Khmer ĐBSCL  rất quan trọng cho để 

chúng tôi tham khảo, đối chiếu với tư liệu dân ca Khmer do chúng tôi sưu tầm được 

trong luận án này.  

Tuy vậy, các công trình trên cũng chỉ mới dừng lại ở việc giới thiệu, nghiên cứu 

dân ca ở khía cạnh âm nhạc mà chưa chú ý nhiều đến giá trị nội dung của lời ca, đến 
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hình thức diễn xướng cũng như giá trị thực tiễn của nó trong đời sống của đồng bào 

Khmer. 

Trong bài nghiên cứu “Diện mạo dân ca Khmer Nam Bộ” (2007), tác giả Phạm 

Tiết Khánh cho rằng: “Một điều đặc biệt cần nhấn mạnh khi nghiên cứu dân ca Khmer 

Nam bộ là sự gắn bó chặt chẽ giữa một số tích truyện và ca dao, dân ca với hình thức 

diễn xướng trong sân khấu dân gian, lễ hội dân gian và thực tế cuộc sống hằng ngày 

của người Khmer Nam Bộ”. 

Luận văn “Dân ca trong lễ hội của người Khmer Sóc Trăng” của Lý Minh Trâm 

(2010) đã sưu tầm giới thiệu và nghiên cứu dân ca trong lễ cưới của người Khmer tỉnh 

Sóc Trăng. Nghiên cứu này chủ yếu xem xét dân ca Khmer ở góc độ văn học. Luận 

văn đã đem lại cách nhìn mới về kho tàng văn nghệ dân gian Khmer Sóc Trăng nói 

riêng cũng như văn nghệ dân gian Khmer ĐBSCL nói chung. 

Trong “Diễn ca Khmer Nam Bộ” (Nxb hời đại, 2011), tác giả Hoàng Túc đã giới 

thiệu khá rõ nét kho tàng ca, diễn, múa đa dạng về tính cách và thể loại, những phong 

tục tập quán, lễ nghi, tín ngưỡng, đám ma, lễ cưới của người Khmer ở Nam bộ. Đây là 

một tài liệu quý để nghiên cứu về diễn xướng của người Khmer.  

Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học, “Lễ cưới của người Khmer Sóc Trăng”, của Sơn 

Lương, (Đại học Trà Vinh 2014), đã hệ thống những quan niệm, quan hệ hôn nhân, 

quy tắc, quy trình tiến tới kết hôn và các nghi lễ trong lễ cưới truyền thống của người 

Khmer Sóc Trăng. Làm rõ về nguồn gốc, ý nghĩa của từng nghi thức trong lễ cưới 

truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng. Trên cơ sở đó, đi vào phân tích để tìm ra 

những nét đặc trưng, những giá trị tiêu biểu về văn hóa. Khảo sát những biến đổi hiện 

nay và bước đầu nhận diện về nguyên nhân biến đổi, những mặt tích cực và hạn chế 

trong lễ cưới của người Khmer Sóc Trăng. 

Luận văn “Sự phản ánh phong tục cưới hỏi trong Tục ngữ, Ca dao – Dân ca 

Khmer Nam Bộ” (2014) của Thạch Chanh Đa đã tập hợp các tài liệu về tục ngữ, ca 

dao - dân ca liên quan đến phong tục cưới hỏi của người Khmer. Từ các nguồn tài liệu 

có được, tác giả đã tiến hành phân tích rút ra những đặc trưng của phong tục cưới hỏi 

của người Khmer Nam Bộ trong suốt quá trình vận động và phát triển. 

Trong năm 2014, luận văn “Dân ca trong đời sống văn hóa tinh thần của người 

Khmer Trà Vinh”, Nguyễn Thị Trúc Phương đã có công tập hợp các tài liệu nghiên 

cứu và tư liệu về dân ca Khmer Trà Vinh đã được công bố. Song song đó, tác giả tiến 
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hành khảo sát để tìm hiểu sâu hơn về môi trường diễn xướng ở một số địa phương trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh. Qua đó tác giả đã phân tích, đánh giá toàn bộ tư liệu có được để 

tìm ra đặc điểm cơ bản nhất của dân ca Khmer về nội dung và nghệ thuật cũng như 

những nét độc đáo của nó khi được đặt trong bối cảnh văn hóa và môi trường sống.  

Năm 2014, luận văn “Nghiên cứu ca dao Khmer Nam Bộ” của Trần Thanh Hiên 

đã tiếp cận dân ca Khmer theo hai phương diện là đặc điểm nội dung và đặc điểm nghệ 

thuật. Luận văn đã chỉ ra những nét độc đáo trong ca dao dân ca Khmer Nam Bộ. Về 

mặt khoa học, luận văn đã hệ thống hóa và phân tích đặc điểm nội dung cũng như thi 

pháp của dân ca Khmer, làm sáng tỏ được những giá trị của thể loại ấy trong đời sống 

sinh hoạt, tín ngưỡng của người Khmer. Về mặt thực tiễn, luận văn góp phần làm 

phong phú thêm kho tàng ca dao, dân ca người Khmer Nam Bộ nói riêng, văn nghệ 

dân gian Khmer Nam Bộ và văn nghệ dân gian Việt Nam nói chung qua các tư liệu 

sưu tầm được.  

Năm 2016, luận án “Âm nhạc nghi lễ dân gian trong văn hóa của người Khmer ở 

Sóc Trăng” của Sơn Ngọc Hoàng được Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

công bố. Đây là tác phẩm nghiên cứu âm nhạc nghi lễ trong lễ cưới và lễ tang của 

người Khmer ĐBSCL rất công phu được chúng tôi quan tâm kế thừa. 

Qua các công trình vừa kể trên có thể khẳng định dân ca Khmer Nam Bộ ngày 

càng được giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quan tâm. Tuy vẫn còn nhiều 

ý kiến khác nhau nhưng các tác giả đều thừa nhận sự phong phú và đa dạng của dân ca 

Khmer. 

Tuy vậy, các công trình đã được công bố thường nghiêng về lịch sử, văn hóa hay 

đi sâu về âm nhạc của các bài dân ca Khmer. Một số tác phẩm khác có tính nhỏ lẻ 

hoặc chỉ là những công trình sưu tầm, giới thiệu ca từ của các bài dân ca.  

Hiện chưa có công trình nào mang tính tổng hợp, khái quát về nội dung, nghệ 

thuật và tác động của dân ca vào trong đời sống văn hóa người Khmer ĐBSCL. Do 

vậy, việc nghiên cứu có hệ thống dân ca Khmer mà đặc biệt là sự tồn tại thực tế của nó 

trong đời sống văn hóa của Khmer là điều cần thiết. Nghiên cứu này sẽ góp phần tích 

cực khẳng định giá trị của loại hình dân ca trong đời sống văn hóa của đồng bào 

Khmer ĐBSCL.   

Cho đến nay, nguồn tài liệu về dân ca Khmer vùng ĐBSCL vẫn còn khá ít. Ngoài 

công trình sưu tầm đầy tâm huyết của tác giả Nguyễn Văn Hoa là quyển 100 làn điệu 
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dân ca Khmer Nam Bộ (hai tập). Còn lại, hầu hết các bài dân ca Khmer đều nằm rải 

rác trong các công trình khác như: Dân ca Hậu Giang, Dân ca Cửu Long, Dân ca Kiên 

Giang,… Tuy vậy, với nguồn tài liệu trên, trong quá trình nghiên cứu chúng tôi nhận 

thấy mặc dù với số lượng không nhiều nhưng những công trình trên đã phác thảo được 

phần nào diện mạo dân ca Khmer vùng ĐBSCL. Đây là những tài liệu quý báu hỗ trợ 

rất tích cực cho chúng tôi trong quá trình thực hiện luận án này.  

Qua điền dã sưu tầm, chúng tôi đã sưu tầm được 35 bài hát ru, 14 bài trong lễ 

cưới, 25 bài  trong lễ tang, 7 bài đồng dao và 9 bài hát đối đáp nam nữ. Đối chiếu với 

tư liệu đã được xuất bản thì các bài dân ca trong lễ cưới và hát đối đáp nam nữ đa phần 

đã được in ấn.  Sự khác biệt chủ yếu có tính dị bản trong ngôn từ cũng như giai điệu. 

Các bài hát ru, trong lễ tang chưa thấy được xuất bản. Riêng đồng dao thì các bài  

Xarikakeo và A lê đã có bản in nhưng ca từ và giai điệu cũng có tính dị bản. [Phụ 

lục1] 

1.2. Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu 

1.2.1.Một số khái niệm 

1.2.1.1. Dân ca 

-Khái quát:  

Về thuật ngữ dân ca, ca dao, bộ sách Từ điển thuật ngữ văn học đã chỉ ra rằng: 

“Theo nghĩa gốc của từ nguyên thì “ca” là bài hát có khúc điệu, “dao” là bài hát không 

có khúc điệu. “Ca dao” là danh từ ghép chỉ toàn bộ những bài hát lưu hành phổ biến 

trong dân gian có hoặc không có khúc điệu. Trong trường hợp này, ca dao đồng nghĩa 

với dân ca” 
3
 (Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên), 2010, Từ 

điển thuật ngữ văn học (tái bản lần 4). Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, trang 31).  

Về mặt thuật ngữ thì như vậy song để đưa ra một khái niệm chuẩn về dân ca thì 

quả thật không đơn giản. Ở nước ngoài, khái niệm về dân ca cũng được đưa ra một 

cách rất chung chung. Ví dụ như: các bài hát dân gian được người Anh hát lên trong 

sinh hoạt họ gọi là folk song, còn người Đức gọi các bài hát được dân gian sáng tác và 

lưu truyền là volkslied (tạm dịch là: bài ca của nhân dân), người Pháp thi gọi là 

chanson populaire (tạm dịch là: bài ca được hát trong dân gian). Ở Việt Nam, các nhà 

                                           
3
 Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên), 2010, Từ điển thuật ngữ văn học (tái bản lần 4). 

Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, trang 31 
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nghiên cứu đã đưa ra một số khái niệm khác nhau về dân ca. Tuy nhiên, chúng tôi thấy 

hai khái niệm sau phản ánh đầy đủ hơn.  

Khái niệm thứ nhất của nhà nghiên cứu Phan Đăng Nhật, ông gọi: “Dân ca là 

một loại hình sáng tác dân gian chủ yếu có tính chất trữ tình dưới hình thức ngôn ngữ 

có vần điệu gắn với lời ca hát” 
4
 (Phan Đăng Nhật, 1981, Văn học các dân tộc thiểu số 

Việt Nam: trước Cách mạng tháng Tám 1945, Nxb Văn hóa, Hà Nội, trang 106). 

Theo Đặng Nghiêm Vạn, ông coi dân ca là: “Những bài hát ngâm hay kể bằng 

văn vần, hoặc độc lập, hoặc kèm theo nhạc, điệu múa, trò chơi, hoặc tự một người thể 

hiện hay một tập thể cùng tham gia… Đó là những bài hát ngắn dăm bảy câu đến hàng 

trăm, hàng ngàn câu cắt ra từng khúc, từng đoạn” 
5
 (Đặng Nghiêm Vạn (Chủ biên), 

1969, Phương pháp sưu tầm văn học dân gian nông thôn, Vụ Văn hóa Quần chúng 

xuất bàn, Hà Nội)  

Hai khái niệm trên đều chỉ ra được bản chất cơ bản nhất của dân ca, nhưng xét về 

ý nghĩa thì khái niệm thứ hai của tác giả Đặng Nghiêm Vạn có phần cụ thể, dễ đối 

chiếu với tình hình thực tế của dân ca nhất là dân ca các dân tộc thiểu số, vì vậy chúng 

tôi chọn khái niệm đó để vận dụng trong nghiên cứu này. 

-Phân loại 

Có nhiều ý kiến khác nhau trong phân loại dân ca. Theo Lê Chí Quế, dân ca các 

dân tộc có thể chia thành ba loại: dân ca lao động, dân ca nghi lễ - phong tục và dân ca 

sinh hoạt. 
6
 (Lê Chí Quế (chủ biên), 1990, Văn học dân gian Việt Nam, Nxb Đại học 

Tổng hợp, Hà Nội, trang 54) 

-Dân ca lao động: 

Là loại dân ca được hình thành và sản sinh trong quá trình lao động. Loại dân ca 

này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ghi chép, phản ảnh các hoạt động trong lao động sản 

xuất của người dân. Ở chủ đề này, có những bài dân ca đề cập trực tiếp đến những 

công việc, ngành nghề cụ thể. Ví dụ như những bài Oum tuk (Bơi thuyền), Oum tuk 

chôk chok (Bơi thuyền vớt bèo), Bok xrâu (Giã gạo), Alê (chàng đi săn),… Những bài 

hát nói trên tuy bắt nguồn từ trong lao động, phản ánh cuộc sống lao động của người 

                                           
4
 Phan Đăng Nhật, 1981, Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam: trước Cách mạng tháng Tám 1945, Nxb Văn 

hóa, Hà Nội, trang 106 
5
 Đặng Nghiêm Vạn (Chủ biên), 1969, Phương pháp sưu tầm văn học dân gian nông thôn, Vụ Văn hóa Quần 

chúng xuất bàn, Hà Nội, trang 18 
6
 Lê Chí Quế (chủ biên), 1990, Văn học dân gian Việt Nam, Nxb Đại học Tổng hợp, Hà Nội, trang 54) 
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dân Khmer nhưng vẫn hàm chứa những tâm tư, tình cảm của họ. Đây là mảng đề tài 

chiếm số lượng lớn trong kho tàng dân ca Khmer. Người dân Khmer gửi gắm vào đó 

những vui buồn của mình. Họ có thể chiêm nghiệm về công việc, có thể tạo nên  một 

không khí vui tươi của lao động tập thể, hay có thể nói về những áp bức bóc lột, những 

bất công trong xã hội phân chia giai cấp mà họ đang sống,…   

-Dân ca nghi lễ - phong tục: 

Về dân ca phong tục nghi lễ, tác giả Lê Chí Quế trong tác phẩm Văn học dân 

gian Việt Nam cho rằng: ca dao, dân ca gắn với nghi lễ dân tộc “là loại hình ra đời 

sớm nhất trong loại hình trữ tình dân gian, lúc con người còn gửi gắm niềm tin lớn 

nhất vào các lực lương siêu nhiên, về các lời ca khẩn nguyện, cầu phúc, cầu yên.” (Lê 

Chí Quế (chủ biên), Võ Quang Nhơn, Nguyễn Hùng Vỹ, tlđd (19), trang 217). Từ ý 

kiến trên, chúng tôi hiểu dân ca phong tục, nghi lễ của người Khmer ĐBSCL  là những 

bài dân ca mà ở đó cộng đồng cư dân gửi gắm niềm tin tâm linh của mình vào thế lực 

siêu nhiên để khấn nguyện, cầu phúc, cầu yên, tránh được bệnh tật, mất mùa, tiễn 

người quá cố, kỳ vọng vào hạnh phúc lứa đôi… Các bài ca ấy được diễn xướng trong 

suốt quá trình thực hiện nghi lễ và nó đã trở thành một bộ phận hữu cơ của từng nghi 

thức. Hai loại hình nghệ thuật âm nhạc và múa trong nghi lễ được coi là hình thức diễn 

xướng dân gian vì từ đối tượng diễn xướng đến không gian, thời gian và chức năng nội 

dung của nó được ra đời từ trong tư duy dân gian của người Khmer và được đưa vào 

trong nghi lễ vòng đời người. Dân ca phong tục, nghi lễ là tiểu loại dân ca có nội dung 

phản ánh nét văn hóa tâm linh riêng của mỗi dân tộc. Nó thể hiện trên mọi phương 

diện, mọi khía cạnh của đời sống như nông nghiệp, hôn nhân, tang gia, cưới hỏi,… Bộ 

phận dân ca này phản ánh phong tục tập quán, quan niệm tín ngưỡng, tôn giáo… của 

cộng đồng người Nam Bộ, nói chung và ĐBSCL, nói riêng. Hầu hết các bài dân ca 

theo chủ đề này đều xuất hiện trong các lễ hội. Tùy vào mục đích của mỗi buổi tế, lễ 

mà họ thể hiện những bài hát, múa… với nội dung phù hợp. Tất cả những bài dân ca 

thuộc loại này đều chung một mục đích là biểu đạt lòng tin của con người đối với đấng 

vô hình mà trong ý thực họ luôn kính nể. Người Khmer có các ngày lễ trong năm như: 

lễ Chol Chhman Thmây, lễ Sel Đolta, lễ Ok Om Bok. Ngoài ra, người Khmer còn có 

tục thờ cúng ông Tà, tục lệ khi cất nhà mới, lễ an vị tượng Phật, lễ khành thành ngôi 

chùa, tục lệ cưới hỏi, tang lễ,… Với các ngày lễ hội tưng bừng, người Khmer đã tạo 

nên những sắc thái nổi bật trong văn hóa của mình, đóng góp tích cực vào dòng văn 
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hóa dân gian nói chung, dân ca nói riêng. Riêng trong lễ cưới, lễ tang của người Khner 

ĐBSCL, dân ca và các loại hình nghệ thuật dân gian khác, rất đặc sắc. Đó vừa là nghi 

thức tôn giáo, tín ngưỡng vừa là âm nhạc, diễn xướng dân gian giải trí với những thành 

tựu đáng trân trọng. 

-Dân ca sinh hoạt: 

Sinh hoạt là một phạm trù rất rộng. Trong cuộc sống con người, khái niệm sinh 

hoạt bao trùm trên nhiều lĩnh vực. Đối với thiếu niên, nhi đồng, đồng dao là một loại 

hình không thể thiếu. Song song đó, những bài hát nói về sinh hoạt đời thường, tình 

yêu, cuộc sống,… đều thuộc loại này. Trong nội dung trữ tình, hát giao duyên chiếm vị 

trí khá lớn. Hát giao duyên luôn đề cập đến quan hệ yêu đương trong tình yêu đôi lứa, 

biểu lộ những ước mơ về hạnh phúc, những nỗi trắc trở, éo le ngang trái, những tâm 

trạng buồn bã, xót xa khi bị phụ tình và cả những hành động cao thượng, vị tha,…. 

Không gian diễn xướng của dân ca sinh hoạt cũng rất rộng. Một số bài có thể hát lúc 

bơi xuồng, chèo ghe, cấy lúa, gặt hái… Một số khác có thể hát bên bờ ruộng, bờ kênh, 

sông, rạch hoặc trong dịp lễ hội, vui chơi. Những câu hát đối đáp phụ họa chon ahu 

cùng những động tác hồn nhiên làm cho tình cảm thêm sâu sắc, vui tươi. Trong dân  ca 

sinh hoạt, cũng phải kể đến những khúc hát ru của mẹ dành cho con, và những lời răn 

dạy của người lớn với trẻ con, của bà của mẹ dành cho con cháu, hay vợ chồng bảo 

ban lẫn nhau. 

Theo Mai Mỹ Duyên, có thể phân loại dân ca theo môi trường diễn xướng hay 

nội dung diễn xướng như: dân ca trong sinh hoạt tại gia; dân ca trong lao động, sản 

xuất; dân ca trong nghi lễ vòng đời; dân ca trong  nghi lễ cộng đồng.  

Trong luận án của mình, chúng tôi chọn hướng tiếp cận gắn chủ thể diễn xướng 

với không gian diễn xướng trong dân ca, được giới hạn trong không gian gia đình và 

trong không gian sinh hoạt cộng đồng. Trong đó, hát ru, dân ca trong lễ cưới truyền 

thống, dân ca trong lễ tang truyền thống, đồng dao và hát đối đáp nam nữ người 

Khmer là đối tượng nghiên cứu cụ thể. 

1.2.1.2. Diễn xướng 

Diễn xướng là một thuật ngữ được dùng khá quen thuộc trong nghiên cứu văn 

hóa nghệ thuật và đặc biệt là trong nghiên cứu văn nghệ, văn hóa dân gian, song trong 

quá trình nhận diện, nhiều vấn đề liên quan đến thuật ngữ này còn chưa thống nhất.  
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Theo Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) đã định nghĩa diễn xướng một 

cách ngắn gọn là “Trình bày các sáng tác dân gian bằng lời lẽ, âm thanh, nhịp điệu” 
7
 

(Hoàng Phê (chủ biên) (2001), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng, trang 85). 

Nguyễn Hữu Thu quan niệm: “Thuật ngữ diễn xướng là để chỉ chung việc thể hiện, 

trình bày những sáng tác văn nghệ của con người gồm nhiều yếu tố hợp thành (…) 

diễn xướng là tất cả những phương thức sinh hoạt văn nghệ mang tính chất nguyên 

hợp của loài người từ lúc sơ khai cho đến thời đại văn minh hiện nay” 
8
 (Nguyễn Hữu 

Thu, 1977, “Diễn xướng dân gian và nghệ thuật sân khấu”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học 

chuyên đề: Mối quan hệ giữa diễn xướng dân gian và nghệ thuật sân khấu, Viện Nghệ 

thuật - Bộ Văn hóa, Hà Nội, trang 56). Như vậy, có thể hiểu “diễn xướng dân ca là 

hình thức thể hiện các sáng tác dân gian bằng ca từ, giai điệu, điệu bộ”.  

Theo Tuấn Giang, nếu sắp xếp các diễn xướng dân gian theo nội dung thì có thể 

phân biệt diễn xướng ra thành nhiều nhóm. Loại diễn xướng múa hát như: hò đi cấy, 

hò chèo thuyền, hát phường vải, hát phường nón, hát quan họ, hát ru…. Loại diễn 

xướng trình nghề như: các trò tứ dân, bách nghệ khôi hài, bơi chèo thuyền, hội vật, hội 

võ, …. Loại diễn xướng lễ tục như: diễn xướng liên quan đến tín ngưỡng, thờ phụng, 

tôn giáo... Loại diễn xướng sinh hoạt: các trò chơi (diễn nhiều hơn xướng), các trò chơi 

cờ, chơi bài (cờ người, bài chòi, đố thai, …). Những trò chơi trẻ em không lời và có lời 

cũng thuộc loại diễn xướng này. 
9
 (Tuấn Giang, 2006, Giá trị nghệ thuật của diễn 

xướng dân ca Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin Hà Nội, Hà Nội). Tuy vậy, trong thực 

tiễn, các hình thức diễn xướng thường được kết hợp với nhau hầu có thể tạo được cảm 

xúc tốt nhất cho người thưởng thức. 

Tác giả Lê Trung Vũ thì cho rằng:  

Diễn xướng vừa là hình thức sinh hoạt văn hóa xã hội định kỳ (như Hội 

Gióng, Hội Xoan, Hội chùa Keo…) quy mô làng xã; lại vừa là hình thức 

sinh hoạt văn hóa xã hội không định kỳ, nhưng định lệ (làm lễ cưới, nhà 

mới, lễ tang, lễ thành niên, lễ thượng thọ…) quy mô một gia đình hoặc việc 

của một người; lại cũng vừa là lối trình diễn rất tự nhiên không định kỳ 

                                           
7
 Hoàng Phê (chủ biên), 2001, Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng, trang 85 

8
 Nguyễn Hữu Thu, 1977, “Diễn xướng dân gian và nghệ thuật sân khấu”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học chuyên đề: 

Mối quan hệ giữa diễn xướng dân gian và nghệ thuật sân khấu, Viện Nghệ thuật - Bộ Văn hóa, Hà Nội, trang 56 
9
 Tuấn Giang, 2006, Giá trị nghệ thuật của diễn xướng dân ca Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin Hà Nội, Hà 

Nội 
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cũng không định lệ mà do nhu cầu sinh hoạt, lao động (ru con, hát trong lúc 

lao động, vì lo động hoặc giải trí) 
10

 

(Lê Trung Vũ (1984), “Hội làng, hội lễ, tổng thuật”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 

số 1, Hà Nội, trang 77).  

Theo tác giả, có thể phân loại diễn xướng dựa vào chủ đề và quy cách. Dựa vào 

chủ đề, diễn xướng được chia thành hai loại theo nội dung lớn của xã hội là dựng nước 

và giữ nước. Diễn xướng theo chủ đề dựng nước lại có thể chia làm thành hai loại là 

sản xuất và sinh hoạt. Dựa vào quy cách tiến hành diễn xướng, có thể chia diễn xướng 

tự nhiên, tự do (thường là hát không động tác hoặc động tác đơn giản, không kèm tập 

tục, nghi lễ) và diễn xướng định kỳ, định lệ (phức tạp về thành phần cấu tạo, đa dạng 

về nội dung theo quy cách nhất định). Tác giả Lê Trung Vũ còn lưu ý rằng, đã gọi là 

diễn xướng thì phải có diễn (múa, động tác, âm nhạc) và xướng (nói, ngâm, hát). 

Tìm hiểu về diễn xướng, tác giả Nguyễn Hữu Thu quan niệm, thuật ngữ xướng là 

để chỉ chung việc thể hiện, trình bày những sáng tác văn nghệ của nhiều người gồm 

nhiều yếu tố hợp thành. Diễn xướng là tất cả những phương thức sinh hoạt văn nghệ 

mang tính chất nguyên hợp của loài người từ lúc sơ khai cho đến xã hội văn minh như 

hiện nay. Nguyễn Hữu Thu liệt kê ra 13 yếu tố cấu thành diễn xướng như: con người, 

tác phẩm, địa điểm, thời gian, động tác, ngôn ngữ… và nhấn mạnh yếu tố con người – 

xuất phát điểm của nghệ thuật biểu diễn. 

Nhà nghiên cứu Richard Bauman trong công trình “Nghệ thuật ngôn từ truyền 

miệng như một nghệ thuật diễn xướng” đã khẳng định: “Về cơ bản, sự diễn xướng với 

tư cách một phương thức thông tin bằng miệng bao gồm cả giả thiết về trách nhiệm 

trước thính giả về một sự thể hiện năng lực truyền đạt.” (Ngô Đức Thịnh, Fank 

Prochan (chủ biên), 2005, tlđd (11), trang 774). Diễn xướng thu hút sự chú ý đặt biệt 

và nhận thức được nâng cao qua hành động biểu đạt. Bauman cũng chỉ ra các yếu tố 

cấu thành của hình thức diễn xướng như: các luật lệ, công thức, đặc điểm cận ngôn 

ngữ đặc biệt, ngôn ngữ bóng bẩy… Từ đó ông xác định diễn xướng mang tính 

Folklore như một hiện tượng thông tin, vượt ra cái ứng dụng thông thường. Các quan 

niệm về diễn xướng như trên, theo chúng tôi, rất phù hợp với lưu truyền các sáng tác 

dân gian. 
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Nhà nghiên cứu Chu Xuân Diên thấy cần phải “Khi ghi chép các tác phẩm văn 

nghệ  dân gian cần có những ghi chú về hình thức diễn xướng của nó” 
11

 (Chu Xuân 

Diên, 1981, “Về việc nghiên cứu thi pháp văn nghệ  dân gian”, Tạp chí Văn nghệ, số 

5, Hà Nội, trang 19). 

Tác giả Tô Ngọc Thanh đã đặt vấn đề sử dụng thuật ngữ trình diễn thay cho thuật 

ngữ diễn xướng. Theo ông thuật ngữ diễn xướng dễ dẫn đến liên tưởng về các loại 

hình nghệ thuật biểu diễn (Performing arts). Để có một hàm nghĩa rộng hơn, thuật ngữ 

“trình diễn” (Presentation) tỏ ra thích hợp. Theo đó, “diễn xướng” là một dạng của 

trình diễn. 
12

 (Tô Ngọc Thanh, 2007, Ghi chép về văn hóa và âm nhạc, Nxb KHXH, 

Hà Nội, trang 25) 

Qua các ý kiến trên, chúng tôi thấy ngoài những điểm chưa thống nhất, các nhà 

nghiên cứu đều cho rằng: Diễn xướng là hình thức thể hiện, trình bày các sáng tác dân 

gian bằng lời lẽ, âm thanh, điệu bộ, cử chỉ. Diễn xướng có sự biến đổi theo thời gian 

và thuật ngữ này có tính ước lệ. Điều cần lưu ý là, diễn xướng dân ca là một bộ phận 

của diễn xướng dân gian, là hình thức biểu hiện, trình bày phần lời thơ trong các tình 

huống giao tiếp nghệ thuật dân gian.  

Dân ca Việt Nam được biểu hiện theo lối diễn xướng, điều này lý giải tại sao lời 

ca biểu đạt giá trị lớn lao về thế giới quan, nhân sinh quan và mang nhiều hàm nghĩa 

khác nhau. Dân ca được truyền từ đời này sang đời khác, theo thời gian, làn điệu được 

cộng đồng điều chỉnh, nâng cao, tạo nên những biến điệu tinh tế, đặc sắc hơn. Như 

vậy, diễn xướng dân gian đã làm liền mạch làn điệu dân ca, tổng hòa giai điệu, lời ca, 

lối hát, môi trường xung quanh và giữ vai trò thống nhất giữa hát và hành động diễn. 

Để hiểu được diễn xướng dân ca cần tôn trọng hệ thống thang âm, điệu thức vì 

đây là dấu hiệu đặc trưng quan trọng tạo nên lối hát riêng từng vùng, miền, từng dân 

tộc. Nên học theo nghệ nhân hoặc sử dụng băng, đĩa, CD, VCD do nghệ nhân địa 

phương trình bày, nhằm loại trừ những biến thể, xa rời thang âm, điệu thức ban đầu. 

Ca từ trong dân ca thường sử dụng các câu ca dao, bằng thủ pháp chêm, đệm, láy, 

luyến… hình thành nên diện mạo, dáng vẻ riêng của làn điệu. Khi nghiên cứu dân ca 

cần phân tích nguyên bản lời ca, giới thiệu giá trị, ý nghĩa của lời ca, trong đó, đặc biệt 

lưu ý đến nhóm từ địa phương, thổ ngữ, phương ngữ. Không diễn xướng dân ca như 
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một ca khúc. Cần tạo môi trường hát dân ca gần với tự nhiên của các lối hát. Tôn trọng 

tình huống theo diễn biến cuộc hát, hoàn cảnh lịch sử, nội dung làn điệu, để chủ động 

diễn xướng.  

Tuy diễn xướng là yếu tố ngoài văn bản nghệ thuật ngôn từ nhưng diễn xướng là 

yếu tố không thể bỏ qua nếu muốn hiểu đúng, hiểu sâu sắc văn bản nghệ thuật ấy. 

Song, ở nhiều công trình sưu tầm văn nghệ  dân gian, yếu tố này chưa thật sự được lưu 

tâm, ghi chép miêu tả cụ thể. Đa số công trình nghiên cứu chỉ tiếp cận dân ca ở góc độ 

văn học. Điều đó gây khó khăn cho người nghiên cứu khi tìm hiểu về những lời thơ 

dân gian. Do vậy, nỗ lực để có thể phác họa chính xác, đầy đủ, hệ thống về yếu tố diễn 

xướng dân ca là vấn đề cần được quan tâm trong nghiên cứu. 

1.2.1.3. Vùng văn hóa ĐBSCLvà đời sống văn hóa người Khmer ĐBSCL 

-Vùng văn hóa ĐBSCL 

ĐBSCL trước đây là miền đất hoang vu, hẻo lánh, rừng cây rậm rạp. Mặc dù 

được thiên nhiên ưu đãi nhưng vùng đất được cho là giàu có, phì nhiêu này cũng gặp 

không ít khó khăn, thách thức. Là vùng đất cực Nam của Tổ quốc, ĐBSCL gồm thành 

phố Cần Thơ trực thuộc trung ương là và các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, 

Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, 

Kiên Giang. ĐBSCL  có diện tích là 40.548,2 km² với tổng dân số là 17.330.900 

người. Theo Trần Ngọc Thêm (chủ biên) (2014), Văn hóa người Việt vùng Tây Nam 

bộ, 
13

 (Trần Ngọc Thêm (chủ biên), 2014, Văn hóa người Việt vùng Tây Nam bộ, Nxb 

Văn hóa Văn nghệ, TP.HCM), ranh giới vùng văn hóa ĐBSCL  khá thuần nhất, có nét 

nổi bật về địa hình là đồng bằng phù sa ngọt lớn nhất nước, có độ cao trung bình thấp 

nhất nước và có tính sông nước đậm đặc. Về mặt tự nhiên địa lý, ĐBSCL  có hệ thống 

sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, được bồi lắng bởi một lượng phù sa màu mỡ, nên có 

điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cây lương thực, cây ăn trái cũng như nghề đánh 

bắt, nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt là nghề trồng lúa nước. Mặc dù diện tích canh tác 

nông nghiệp không nhiều nhưng miền Tây là vựa lúa của cả nước, đóng góp hơn 50% 

sản lượng thu hoạch lúa so với cả nước và góp phần chính yếu vào sản lượng gạo xuất 

khẩu hằng năm. Bên cạnh đó, ĐBSCL  còn nổi tiếng với nhiều loại trái cây đặc sản 

như: dưa hấu Long An, bưởi Năm Roi Mỹ Hòa (Vĩnh Long), xoài cát Hòa Lộc, vú sữa 

Lò Rèn Vĩnh Kim (Tiền Giang),… 
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Sở hữu một vùng sông nước lắm thủy sinh và được biển bao quanh hai phía, 

ĐBSCL còn là một ngư trường giàu có nhất nước, là cơ sở để phát triển các nghề đánh 

bắt cá, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Với khí hậu ôn hòa, có hai mùa mưa nắng rõ 

rệt, cùng vườn cây trái sum xuê, ĐBSCL  đã trở thành nơi “đất lành chim đậu”.  

Về mặt dân cư, ĐBSCL là địa bàn sinh sống của nhiều tộc người gồm: người 

Việt (Kinh), người Khmer, người Chăm và người Hoa. Ngay từ buổi sơ khai, ĐBSCL  

đã là điểm đến của những người dân “tứ xứ” với nhiều thành phần khác nhau. Họ lưu 

lạc, quy tụ về đây để khẩn hoang, làm ăn sinh sống. Cùng với quá trình di dân tự nhiên 

là những cuộc di dân với quy mô lớn của người Việt dưới thời nhà Nguyễn; của người 

Khmer từ Campuchia di thực theo các hệ thống sông trong vùng; của người Chăm Hồi 

giáo hồi hương đến vùng Châu Đốc và của người Hoa đi trốn chạy triều đình Mãn 

Thanh. Những cuộc di dân đó hình thành nên cộng đồng sinh sống của các tộc người: 

Việt, Khmer, Chăm, Hoa. Đây cũng là cơ sở khách quan để hình thành vùng văn hóa 

mang đặc trưng giao thoa rõ ràng. Thế nên, trải qua chiều dài lịch sử, tính chất cộng cư 

đã làm nảy sinh quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa rất sôi động ở vùng đất này tạo 

thành những nét đặc trưng chỉ có ở vùng sông nước ĐBSCL :  

Trên lưu vực sông Cửu Long, người Việt, Khmer, Hoa chung sống, trong 

đó người Khmer sống chủ yếu trên các giồng đất cao chạy dọc các triền 

sông. Ở đây, từ lâu con người đã học được nếp sống hòa điệu với thiên 

nhiên, khai thác những nguồn tài nguyên dồi dào ở vùng đất mới, nương 

tựa, đùm bọc nhau chống chọi lại những thách thức, đe dọa của tự nhiên và 

xã hội”  

(Ngô Đức Thịnh, 2003, tlđd (3), trang 109]. 

Những nét đặc trưng trên thể hiện qua nhiều phương diện, từ ngôn ngữ, cách ăn, 

mặc, ở đến các tín ngưỡng tôn giáo; từ đời sống vật chất đến văn hóa tinh thần. Để 

thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng và môi trường tự nhiên, người dân ĐBSCL  

thường sống tản mát theo sông rạch, theo đất canh tác nên nhà cửa của họ khá đơn sơ, 

đa số là dạng nhà ba gian, hai chái, làm bằng tre, nứa, lợp lá dừa nước. Trong ăn uống 

thì tận dụng những sản vật từ tự nhiên như: chim trên trời, cá dưới nước, rau dại mọc 

quanh nhà, quanh ruộng đến các loại món ăn mà nghe không ít người “ghê sợ”: con 

đuông, dơi, chuột đồng, cóc, rắn, rùa, lươn,… Người miền Tây có khẩu vị ưa đậm đà 

nên trong bữa ăn thường có các món kho, đặc biệt là các loại mắm. Đây cũng là món 
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ăn truyền thống của người Khmer, nhưng lâu dần đã trở thành một hương vị không thể 

thiếu trong bữa cơm gia đình của người dân ĐBSCL, nói chung.  

Về miền Tây, chúng ta lại bắt gặp những người mẹ, người chị, những cô thiếu nữ 

mặn mà, duyên dáng trong bộ bà ba đen và tấm khăn rằn, trang phục đặc trưng của 

vùng đất này. Để phù hợp với môi trường sông nước, phụ nữ miền Tây thường chải 

tóc kẹp hoặc bới sau đầu. Nói chung, sinh hoạt đời sống của cư dân miền Tây thiên 

nhiều về sự giản dị, mộc mạc, không ưa sự cầu kì, phức tạp, coi trọng nội dung hơn 

hình thức bên ngoài.  

Về tín ngưỡng, Nam Bộ, nói chung và ĐBSCL, nói riêng, có sự đa dạng và 

phong phú về tín ngưỡng tôn giáo. Bên cạnh các tôn giáo thế giới như đạo Phật, đạo 

Thiên chúa, đạo Tin lành, ở ĐBSCL  còn có tôn giáo bản địa như đạo Hòa Hảo, Cao 

Đài và rất nhiều “ông Đạo” dân gian khác. Trong đó, đạo Phật kết hợp với tín ngưỡng 

vạn vật hữu linh và thờ cúng tổ tiên chiếm tỉ lệ cao. Chùa chiền có mặt ở hầu khắp 

vùng nhằm giải quyết nhu cầu tâm linh của cư dân trên vùng đất mới. Trong bất cứ 

ngôi nhà nào của người dân vùng này chúng ta cũng bắt gặp ở giữa nhà có đặt một ban 

thờ tổ tiên hoặc bàn thờ Phật. Số lượng tín đồ của tất cả các đạo ở đây chiếm tỉ lệ rất 

cao, khoảng 1/3 so với cả nước. Điều đó đã tạo nên sự đặc sắc trong văn hóa tâm linh 

của người dân nơi đây.  

Tương ứng với sự phong phú về tín ngưỡng tôn giáo, lễ hội của cư dân ĐBSCL  

cũng rất đa dạng, độc đáo với nhiều loại hình: lễ hội nông – ngư nghiệp; lễ hội tưởng 

niệm danh nhân – anh hùng dân tộc; lễ hội tín ngưỡng – tôn giáo;… Tất cả đều mang 

nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước. Các lễ hội được biết nhiều nhất có: lễ 

hội Nghinh Ông ở Bến Tre; lễ hội Vía Bà Chúa Xứ ở núi Sam, Châu Đốc; lễ Ok om 

bokcủa đồng bào Khmer; lễ hội đua bò ở vùng Bảy Núi, An Giang;… 

Ngoài ra, nơi đây còn có một kho tàng văn hóa nghệ thuật khá đồ sộ với nhiều 

thể loại khác nhau như: truyền thuyết, truyện thơ, cổ tích, ca dao dân ca, hò, vè, lý,… 

Đặc biệt, nơi đây chính là cái nôi của nghệ thuật sân khấu cải lương và đàn ca tài tử. 

Có thể nói, ca hát là loại hình nghệ thuật được yêu thích nhất ở vùng này. Bất kỳ người 

miền Tây nào cũng có thể hò, hát vài điệu lý, nhất là vọng cổ. 

Nói đến “sắc thái riêng” của vùng ĐBSCL, không thể không nhắc đến tính cách 

Nam Bộ, một khía cạnh trong văn hóa ứng xử đã để lại dấu ấn rõ nét trong mọi mặt 

đời sống. Là những người lưu tán, tứ xứ, trong quá trình khai thác vùng đất mới, 
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những cư dân đầu tiên của vùng đất này đã sớm có tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn 

nhau. Vì vậy, hào hiệp, trượng nghĩa, hiếu khách là nét tính cách tiêu biểu của con 

người miền Tây. Trong ứng xử, “họ cởi mở, chan hòa, dễ kết thân, dễ hòa vào với 

cộng đồng mới lạ, không sĩ diện kiểu kẻ sĩ, không coi trọng môn đăng hộ đối” (Ngô 

Đức Thịnh, 2003, tlđd (3), Nxb Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, trang 368). Tinh thần ấy dần 

trở thành dấu ấn riêng, tạo nền tảng vững chắc cho sự hình thành những phẩm chất 

khác như: coi nhẹ tiền tài vật chất, sống hết mình và sẵn sàng cưu mang đùm bọc, sẻ 

chia. Đến với con người miền Tây, chúng ta còn cảm nhận được cách sống “ruột để 

ngoài da”, “nghĩ gì nói nấy”, không vòng vo úp mở, không triết lí sâu xa, thích cái gì 

cụ thể chứ không trừu tượng. Nói cách khác, đó là những con người bộc trực, thẳng 

thắn, nhưng cũng rất phóng khoáng, bao dung.  

Do điều kiện địa lý đặc thù nên các hoạt động lao động và sinh hoạt của cư dân 

vùng đất này mang đậm dấu ấn của đồng bằng sông nước. Họ buôn bán trên sông, di 

chuyển, đi lại bằng đường sông,… Với con người miền Tây, xuồng ghe có vai trò đặc 

biệt quan trọng, nó vừa là phương tiện vận chuyển, phương tiện mưu sinh vừa là địa 

điểm cư trú. Vì lẽ đó, không ở đâu có nhiều từ ngữ để chỉ các loại hình và hoạt động 

sông nước như ở vùng đất này: sông, lạch, kinh, rạch, xẻo, ngọn, rọc, tắt, mương, rãnh, 

ao, hồ, đìa, hào, láng, lung, bưng, biền, vũng, trũng, gành, xáng, vịnh, bàu,…; nước 

lớn, nước ròng, nước đứng, nước rông, nước lên, nước xuống, nước ngược, nước xuôi, 

nước lềnh, nước nổi,…. Có thể nói, sông nước đã trở thành một yếu tố cấu thành đặc 

trưng của văn hóa nơi đây: văn hóa miệt vườn sông nước. 

Tóm lại, như đã nói, chính những điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã hội của vùng đất 

mới đã góp phần hình thành các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc vùng ĐBSCL. Các 

giá trị văn hóa đó trải qua thời gian tuy có sự giao thoa, biến đổi nhưng cơ bản vẫn giữ 

được những nét đặc trưng riêng, không lẫn với bất kỳ vùng miền nào khác. Vì vậy, khi 

nghiên cứu về vùng văn hóa ĐBSCL, không thể không đề cập đến các nét riêng ấy. 

Bởi đó chính là cơ sở, nền tảng để các nhà nghiên cứu tìm hiểu, khám phá các giá trị 

khác trong đời sống vật chất và tinh thần của con người nơi đây.  

-Người Khmer ĐBSCL 

Theo Ủy ban dân tộc, Việt Nam có 1.260.640 người Khmer sống chủ yếu ở Đồng 

bằng sông Cửu Long 
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STT Tên tỉnh Số người Ghi chú 

1 Sóc Trăng 397.014 người chiếm 30,7 % dân số toàn tỉnh và 31,5 % 

tổng số người Khmer tại Việt Nam 

2 Trà Vinh 317.203 người chiếm 31,6 % dân số toàn tỉnh và 25,2 % 

tổng số người Khmer tại Việt Nam 

3 Kiên Giang 210.899 người chiếm 12,5 % dân số toàn tỉnh và 16,7 % 

tổng số người Khmer tại Việt Nam 

4 An Giang 90.271 người  

5 Bạc Liêu 70.667 người  

6 Cà Mau 29.845 người  

7 TP. Hồ Chí Minh 24.268 người  

8 Vĩnh Long 21.820 người  

9 TP. Cần Thơ 21.414 người  

10 Hậu Giang 21.169 người  

11 Bình Phước 15.578 người  

12 Bình Dương 15.435 người  

Hình 1.1. Bảng thống kê người Khmer ở Việt Nam 

Nguồn: Người Khmer (Việt Nam). Dân số và địa bàn cư trú 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Khmer_(Vi%E1%BB%87t

_Nam)#D%C3%A2n_s%E1%BB%91_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%8Ba_b%C3

%A0n_c%C6%B0_tr%C3%BA 

Truy cập ngày 10/10/2019 

Về địa bàn cư trú, người Khmer vùng ĐBSCL có đặc điểm cư trú theo các hình 

thức cơ bản sau: cư trú trên đất giồng, cư trú trên đất ruộng, cư trú theo kênh mương 

và các con rạch nhỏ và cư trú theo trục lộ giao thông. Mỗi hình thức cư trú đều có tác 

động đến các yếu tố kinh tế và văn hóa, làm cho các quan niệm về một số giá trị cũng 

khác nhau. Đề cập đến vấn đề này, Nguyễn Khắc Cảnh cho rằng:  

Tùy theo những vùng môi sinh khác nhau mà ở mỗi vùng có những hình 

thái cư trú khác nhau để thích ứng với môi trường. Do đặc điểm của sự 

phân cư dân tộc, nên tính chất cư trú của người Khmer cũng khác nhau ở 

những điểm cư dân với hai hình thái: sóc thuần Khmer và sóc hỗn hợp 

Khmer - Việt, Khmer - Hoa. Nhưng dù điều kiện môi sinh có khác nhau, 

thành phần tộc người có khác nhau, nhưng xét về cấu trúc xã hội, tính chất 

và chức năng của nó, thì phum, sóc của người Khmer hầu như không thay 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Khmer_(Vi%E1%BB%87t_Nam)#D%C3%A2n_s%E1%BB%91_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%8Ba_b%C3%A0n_c%C6%B0_tr%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Khmer_(Vi%E1%BB%87t_Nam)#D%C3%A2n_s%E1%BB%91_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%8Ba_b%C3%A0n_c%C6%B0_tr%C3%BA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Khmer_(Vi%E1%BB%87t_Nam)#D%C3%A2n_s%E1%BB%91_v%C3%A0_%C4%91%E1%BB%8Ba_b%C3%A0n_c%C6%B0_tr%C3%BA
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đổi ở các vùng. Đây là yếu tố quan trọng nhất giúp cho người Khmer bảo 

lưu và giữ gìn được truyền thống văn hóa tộc người của mình. Phum, sóc 

Khmer chính là cái khung không gian văn hóa xã hội để trong đó văn hóa 

Khmer nảy nở, phát triển và lưu truyền cho tới ngày nay. 
14

  

(Nguyễn Khắc Cảnh (1997), Loại hình công xã của người Khmer ở Đồng bằng 

sông Cửu Long, Nxb Đại học Quốc gia, TP. HCM, trang 46).  

Dưới những ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo, tổ chức xã hội của người Khmer 

Nam Bộ, nói chung và ĐBSCL, nói riêng, thường gắn liền với sinh hoạt tôn giáo. Đơn 

vị cư trú của người Khmer ĐBSCL được gọi là “phum” và “sóc”. Đây là những đơn vị 

tổ chức xã hội truyền thống của người Khmer gần như làng, xóm của người Việt. 

Phum là một vùng đất cư trú của một nhóm cư dân nhỏ, chủ yếu theo mối quan hệ 

huyết thống và hôn nhân. Về mặt quản lí cộng đồng, sóc dựa trên sự dung hợp giữa 

phong tục – tập quán, văn hóa – xã hội truyền thống của người Khmer. Nói cách khác, 

sóc là một tập hợp dân cư người Khmer với ranh giới được đánh dấu bằng các yếu tố 

thiên nhiên xung quanh, như bờ ruộng, dòng kênh, bờ tre và có khi là những cột đá,... 

Điểm dễ nhận thấy nhất ở mỗi sóc là ngôi chùa. Do đời sống tinh thần mang gắn liền 

với Phật giáo nên chùa được xem là nơi sinh hoạt tôn giáo của sóc; là trung tâm sinh 

hoạt văn hóa của cộng đồng người Khmer; là nơi gửi gắm, lưu giữ tâm hồn, trái tim, 

khối óc của người Khmer bao thế hệ. 

Phần lớn người dân Khmer ở Nam Bộ sinh sống bằng nông nghiệp, chủ yếu là 

nghề trồng lúa nước. Họ biết dùng sức kéo trâu bò để cày bừa ruộng đất, biết gieo sạ 

hoặc cấy lúa. Ở một vài địa phương, người Khmer đã biết đến việc đấp các đập để 

ngăn giữ nước ngọt, hoặc giảm tình trạng nhiễm mặn, nhiễm phèn của đất. Họ có 

nhiều giống lúa chịu được hạn hán, nước mặn, nước phèn và cho năng suất cao, chất 

lượng gạo thơm ngon. Do quá trình cộng cư với người Việt lâu đời trên vùng ĐBSCL, 

nên hiện nay, việc trồng lúa nước của người Khmer đã có nhiều thay đổi. Việc ứng 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đều được người Khmer đón nhận và 

nắm bắt kịp thời. Nhờ đó mà ở nhiều vùng người Khmer đã làm được từ 2 đến 3 vụ lúa 

một năm, năng suất lúa ngày càng cao.  

                                           
14

 Nguyễn Khắc Cảnh, 1997, Loại hình công xã của người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long, Nxb Đại học 

Quốc gia, TP. HCM, trang 46 
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Mặt khác, nhằm thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng và để tận dụng những 

nguồn lợi sẵn có từ vùng đồng bằng sông nước, người Khmer còn sống bằng nghề làm 

rẫy, trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản. Người Khmer ở Nam Bộ từ xưa đã biết khá 

nhiều ngành nghề, theo Người Việt gốc Miên của Lê Hương thì người Khmer  

Trước kia có khá nhiều nghề như: đánh cá; chăn nuôi gia súc; đan thúng, rổ; 

đan đệm, dệt chiếu; dệt chăn; nuôi tằm - dệt lụa; thợ hồ, thợ mộc; thợ may; 

vẽ, chạm, đúc tượng; xây cất chùa chiền; thợ bạc; buôn bán; in chữ; làm nồi 

đất, cà ràng; nhuộm vải mặc nưa; làm đường thốt nốt; nghề nuôi dơi lấy 

phân; nghề ăn ong, nghề ca hát và một số nghề khác. 
15

  

(Lê Hương, 1969, Người Việt gốc Miên, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, trang 226).  

Bên cạnh đó, người Khmer còn có nghề làm đồ gốm; đặc biệt ở các vùng ven 

biển, ngoài nghề đánh cá họ còn biết làm muối. Ngày nay, nhiều nghề thủ công trong 

đồng bào Khmer đã bị mai một hoặc còn rất ít như nghề trồng dâu - nuôi tằm, dệt, làm 

đồ gốm.  

Nhìn chung, kinh tế người Khmer trước đây mang tính tự cung, tự cấp là chủ 

yếu. Ở một vài nơi, các sản phẩm nông nghiệp của họ được đem ra trao đổi với các 

hàng hóa khác nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Hiện nay, hòa nhịp vào sự 

phát triển chung của cộng đồng các dân tộc anh em trong vùng miền, nhiều vùng sản 

xuất nông nghiệp mang tính tự cung, tự cấp của người Khmer đã và đang chuyển 

hướng sản xuất nông sản hàng hóa. 

Về ở, theo nghiên cứu của Phan Thị Yến Tuyết trong Nhà ở, trang phục, ăn uống 

của các dân tộc vùng ĐBSCL, thì nhà ở của người Khmer ĐBSCL  là loại hình nhà 

sàn và nhà nền đất. Hiện nay, ở ĐBSCL, nhà sàn của người Khmer chỉ còn thấy ở 

vùng ngập nước nhiều tháng trong năm như Tri Tôn, Châu Phú (An Giang); Mộc Hóa 

(Long An); Hồng Ngự (Đồng Tháp),…  

Đó là loại nhà sàn hoàn toàn chỉ để đối phó với nạn nước ngập và cũng 

giống như nhà sàn của người Việt, người Hoa, người Chăm ở các địa 

phương ấy. Ngoài ra, ở ĐBSCL, dù rất hiếm hoi, một vài nhà sàn kiểu xưa 

của người Khmer được xây dựng cách nay trên một thế kỷ, trong khuôn 
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viên một số ngôi chùa cổ kính và nơi một vài phum, sóc lâu đời ở Vĩnh 

Long, Trà Vinh, ĐBSCL,…” 
16

  

(Phan Thị Yến Tuyết, 1993, Nhà ở, trang phục, ăn uống của các dân tộc vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, trang 129).  

Và: “Từ khoảng nửa thế kỷ nay, tỷ lệ người Khmer ở ĐBSCL cư trú trong loại 

hình nhà đất chiếm khoảng 85% so với nhà sàn. Nhà đất hiện nay là loại hình cư trú phổ 

biến của người Khmer ở ĐBSCL, và phần lớn là nhà tạm và bán kiên cố (127, Phan Thị 

Yến Tuyết,1993, tlđd (29), trang 136).  

Nhìn chung, nhà nền đất của người Khmer trước đây có kiến trúc đơn giản và thô 

sơ, nhà lợp bằng lá dừa nước, vách nhà cũng được che chắn bằng những tấm lá dừa 

nước ghép lại. Ngày nay, do đời sống kinh tế phát triển hơn, nhiều gia đình Khmer đã 

xây dựng nhà ở rất khang trang như nhà gỗ, nhà bê tông.  

Về mặc, tài liệu thư tịch chỉ để lại vài chi tiết về trang phục của người Khmer ở 

ĐBSCL trước đây: “Đó là những chiếc “chăn” vải hoặc lụa, khi mặc xếp mối về phía 

trước, những chiếc “khố” của nam giới cùng với sở thích để mình trần, đi chân đất …” 

(Phan Thị Yến Tuyết, 1993, tlđd (29), trang 149).  

Theo Phan An thì: 

Trang phục của người Khmer Nam Bộ cũng gần giống như của người Việt. 

Phụ nữ mặc áo, quần bà ba màu đen thích hợp cho công việc đồng áng. Khi 

đi ra ngoài, phụ nữ đội đầu bằng chiếc khăn rằn. Đàn ông mặc quần ngắn, ở 

trần hoặc áo bà ba. Chiếc khăn rằn này, họ có thể đội đầu, quấn quanh 

người, làm khăn lau, khăn tắm, gói đồ đạc, quần áo khi đi xa, và có khi làm 

chiếc địu trẻ con mang trên người. Một số người Khmer có tuổi, các cụ bà 

vào ngày lễ, hoặc có việc quan trọng thì mặc áo dài màu đen, khăn quàng 

vắt vai, các thiếu nữ cũng có những trang phục lễ hội nhiều màu sắc, có 

khăn quàng chéo qua người và váy (xàm pốt) được mặc theo kiểu cách 

riêng. Một số đàn ông mặc váy quấn bằng tấm vải khổ rộng phủ đến bắp 

chân. 
17

  

(Phan An (2009), Dân tộc Khmer Nam bộ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 

11). 
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Do quá trình cùng cộng cư lâu dài với người Việt nên người Khmer đã ảnh 

hưởng, thích nghi với kiểu trang phục của người Việt. Ngày nay trang phục của người 

Khmer ĐBSCL trong sinh hoạt hàng ngày không khác gì người Việt. Yếu tố văn hóa 

tộc người trong trang phục của người Khmer ĐBSCL hiện nay chỉ còn được thể hiện 

rõ nhất trong lễ cưới và trong nghệ thuật biểu diễn văn hóa, văn nghệ truyền thống của 

người Khmer.  

Về ẩm thực, nguồn lương thực chủ yếu của người Khmer là gạo (gạo tẻ và gạo 

nếp). Người Khmer cũng dùng gạo để nấu cơm, cháo và làm các loại bánh như người 

Việt. Cấu trúc bữa ăn thường ngày là cơm - rau - cá (hay thịt), thức ăn thường ngày rất 

đơn giản, phần nhiều là các loại rau có sẵn (hoặc trồng) trong vườn hoặc ngoài đồng 

và các loại cá, cua, ốc được đánh bắt trong môi trường sống xung quanh, chỉ vào 

những dịp lễ, tết họ mới ăn thêm thịt. Ngày nay, do điều kiện sống tốt hơn, người 

Khmer cũng đã phát triển chăn nuôi, trồng trọt từng bước cải thiện đời sống và bữa ăn 

gia đình. Người Khmer không kiêng cữ nhiều đối với các món ăn.  

Một trong những món ăn truyền thống và đặc trưng của người Khmer là mắm 

Prahóc mà người Việt quen gọi là mắm Bò-hóc. Đây là một món ăn quen thuộc và 

đặc sắc. Mắm được làm từ các loại cá có rất nhiều trên sông rạch và đồng ruộng ở 

Nam Bộ. Trong hầu hết các món ăn thường ngày của người Khmer đều có hương vị 

mắm. Đối với người Khmer mắm không những là món ăn khoái khẩu mà đó còn là 

thứ gia vị đậm đà không thể thiếu trong những bữa cơm gia đình. Các món canh 

của người Khmer phần lớn đều được nêm ít mắm. Món ăn đặc trưng của người 

Khmer mà ngày nay đã trở thành món ăn ngon của nhiều người đó là bún nước lèo 

được nấu từ mắm Prahóc. Người Khmer ở ĐBSCL có một loại thức uống cũng khá 

đặc sắc đó là nước thốt nốt (được lấy từ cuống hoa cây thốt nốt), được dùng làm 

nước uống giải khát. Người Khmer còn dùng nước Thốt nốt cho lên men làm rượu 

uống hoặc nấu làm đường. 

Nét văn hóa đặc trưng mà chúng ta dễ nhận thấy nhất của đồng bào Khmer là các 

lễ hội. Trong năm, người Khmer Nam Bộ có rất nhiều lễ hội, kể cả lễ hội Phật giáo và 

lễ hội dân gian. Có ba lễ hội dân gian quan trọng đó là mừng năm mới (Chol chnam 

thmay), lễ giỗ những người quá cố (Sen dolta) và lễ Cúng trăng - ăn cốm dẹp (Ok om 

bok). Ngoài ba lễ hội dân gian quan trọng kể trên, người Khmer còn có rất nhiều lễ hội 

bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian như: Lễ cắt tóc trả ơn mụ, lễ giáp tuổi, lễ lên nhà 
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mới, lễ cúng ông bà, lễ xúc hồn, lễ nhập thần, lễ cúng sân lúa, lễ cúng tổ, lễ chúc thọ, 

lễ cầu an, lễ dâng phước, lễ giỗ, lễ dâng bông, lễ khánh thành. 

Về tôn giáo, tín ngưỡng, hầu hết đồng bào Khmer ĐBSCL đều theo Phật giáo 

Nam tông. Từ thế kỷ XII trở về trước, đạo Bà La Môn được xem là tôn giáo chính và 

Phật giáo, tuy du nhập vào vùng dân tộc Khmer khá sớm, nhưng mãi đến thế kỷ XII 

trở về sau mới trở thành tôn giáo chính, giữ vai trò đặc biệt trong đời sống của đồng 

bào Khmer ĐBSCL. Là một tộc người mà đời sống chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tôn 

giáo, nên ngoài các lễ hội dân gian, các lễ hội bắt nguồn từ Phật giáo được đồng bào 

Khmer tổ chức khá trang trọng, trong đó, tập trung nhất là bốn đại lễ của Phật giáo 

Nam tông như: Ngày Phật bảo (Vesakhapũjã) hay còn gọi là Lễ Phật đản vào ngày rằm 

tháng Tư âm lịch, là lễ lớn nhất trong hệ thống lễ hội Phật giáo của người Khmer, lễ 

được tổ chức một ngày một đêm; Ngày Pháp bảo (Maghapũjã) còn gọi là Lễ Phật định 

vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch; Ngày Tăng bảo (Kathina) còn gọi là đại lễ Tăng y, 

thường được tổ chức bắt đầu từ tháng 10 cho đến giữa tháng 11 hàng năm, lễ này 

người Khmer gọi là lễ dâng y cà sa; Ngày Cha Mẹ còn gọi là Đại Lễ Vu Lan báo hiếu 

vào ngày rằm tháng Bảy âm lịch.  

Bên cạnh 04 đại lễ quan trọng đó còn có các lễ khác được tổ chức tại chùa như: 

Lễ Nhập hạ (Cholvôsa), lễ này kéo dài trong ba tháng mùa mưa, thường được tổ chức 

vào khoảng từ tháng Sáu đến tháng Chín âm lịch, đây là thời gian các sư sãi ổn định tu 

tâm tại chùa; Lễ Xuất hạ (Chênh wasa) tổ chức vào ngày rằm tháng Chín, là lễ chấm 

dứt ba tháng nhập hạ của các sư sãi; Lễ Xuất gia, đây là lễ được tổ chức cho con trai 

Khmer khi bắt đầu thực hiện tập tục đi tu truyền thống; Lễ Nhập thiền (Somnaktho); 

Lễ Kiết giới sima (Chossima); Lễ An vị tượng Phật; Lễ Thiên túc sơn (Pnompon). Vào 

các ngày mùng 8, 15, 23, 30 âm lịch hàng tháng Phật tử giữ giới đều đi chùa lễ Phật. 

Ngày nay, Phật giáo Nam tông Khmer vẫn giữ một vai trò, vị trí quan trọng trong 

đời sống tinh thần của người Khmer ĐBSCL. Đối với đồng bào Khmer, từ người trẻ 

đến người già, từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi đều gắn bó với Phật giáo, với ngôi 

chùa. Tư tưởng Phật giáo để lại dấu ấn sâu sắc trong suy nghĩ, thái độ ứng xử, hành 

động trong cuộc sống hàng ngày của đồng bào Khmer ĐBSCL. Đó còn là sợi chỉ đỏ 

xuyên suốt tác động đến tất cả các hoạt động lễ hội, phong tục của người Khmer. Phần 

lớn các sinh hoạt tâm linh, sinh hoạt văn hóa đều xuất phát từ giáo lý, sự tích, những 
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câu chuyện răn dạy làm người của Đức Phật và rất nhiều hoạt động, nghi lễ của người 

Khmer được diễn ra ở chùa. 

Chùa Khmer là những công trình kiến trúc đầy tính nghệ thuật. Chùa Khmer 

không chỉ là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của phum, sóc mà còn là nơi sinh hoạt văn 

hóa của cộng đồng Khmer địa phương. Nhiều chùa còn giữ được nhiều kinh Phật, sách 

vở bằng lá thốt nốt (satra) ghi chép truyện cổ, thơ ca dân gian Khmer. Trong hầu hết 

các chùa đều có lớp dạy học chữ Khmer và dạy chữ Pali cho thanh thiếu niên Khmer. 

Theo phong tục, con trai Khmer từ 11 tuổi sẽ vào chùa tu hành một thời gian. Ở 

đó, các em sẽ được học tập ngôn ngữ và văn hóa truyền thống Khmer, cũng như làm 

quen với kinh Phật. Thời gian tu hành, tùy mỗi người có thể vài tháng, vài năm hoặc 

suốt đời. Sau thời gian tu hành những thanh niên này sẽ trở lại cuộc sống bình thường 

và họ được mọi người trong xã hội kính trọng. Theo Phật giáo Nam tông, người phụ 

nữ Khmer không được tu hành, nhưng họ vẫn được đến chùa để nghe thuyết pháp kinh 

Phật và tham gia một số sinh hoạt tôn giáo. Vị trí, vai trò của nhà sư rất quan trọng 

trong cộng đồng người Khmer, nhất là trong việc quản lý xã hội truyền thống trước 

đây. Những ý kiến của các sư sãi về công việc của phum - sóc rất được coi trọng. Mỗi 

người dân, mỗi gia đình Khmer khi có những sự việc quan trọng vẫn thường hay đến 

hỏi ý kiến của  các vị sư cả.  

Người Khmer vùng ĐBSCL có nhiều loại hình tín ngưỡng dân gian. Trong đời 

sống tâm linh của họ có sự hiện diện của nhiều thần linh và ma quỷ. Trong các phum, 

sóc Khmer, có những người hành nghề tín ngưỡng như các bà đồng bóng, các thầy 

pháp (Krou) lo việc cúng vái, giao tiếp với thần linh và ma quỷ. Đáng lưu ý, tục thờ 

cúng Arăk và Neak Tà là những tín ngưỡng dân gian độc đáo của người Khmer vùng 

ĐBSCL. 

Một trong những đặc điểm văn hóa đặc sắc của người Khmer đáng lưu ý nữa là 

khuynh hướng biểu diễn và nghệ thuật tạo hình. Trong đó, múa, hát và sân khấu là nét 

nổi bật trong nghệ thuật biểu diễn của đồng bào Khmer ĐBSCL. Các điệu múa của 

người Khmer rất đa dạng và phổ biến. Hầu như người Khmer nào cũng biết múa một 

vài điệu múa dân gian như Râm vông, Lâm lêv, Sarvan, Sarikakev, múa trống 

Chhayam,…. Đặc biệt, múa trong sân khấu Rôbăm là loại hình nghệ thuật độc đáo, đạt 

đến trình độ thể hiện cao với nhiều kỹ thuật biểu diễn điêu luyện của người Khmer 

Nam Bộ. Về nghệ thuật tạo hình, kiến trúc và điêu khắc của những nghệ nhân Khmer 
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mang một đặc điểm rất riêng so với người Việt và người Hoa, thể hiện tập trung nhất ở 

kiến trúc chùa Khmer. Trong đó, hình ảnh con rồng trên bộ mái và những cột cái trong 

chính điện hay những đường cong của đuôi rắn, đầu rắn là một trong những đặc trưng 

tiêu biểu.  

 Những đặc điểm trên đã ăn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ của đồng bào Khmer từ 

bao đời nay, tạo nên những giá trị văn hóa đặc sắc chỉ có ở tộc người này. Các giá trị 

văn hóa truyền thống đó đã được văn hóa dân gian Khmer, trong đó có dân ca Khmer, 

lưu lại một cách rất thành công, có ý nghĩa tích cực trong việc bảo tồn các giá trị văn 

hóa truyền thống. 

1.2.2. Cơ sở lý thuyết và vận dụng 

1.2.2.1.Cơ sở lý thuyết 

-Lý thuyết “Vùng văn hóa và văn hóa vùng”  

Khái niệm vùng văn hóa được đề cập lần đầu tiên trong công trình nghiên cứu 

của nhà địa lý học người Đức Friedrich Ratzel (1844-1904), nhưng không cụ thể mà 

nằm trong mối quan hệ với thuyết “vòng văn hóa” và “khu vực văn hóa”. Sau này 

được phổ biến rộng rãi nhờ sự phát triển của các nhà nhân học Mỹ. Theo đó, khái niệm 

này chủ yếu được dùng trong việc nghiên cứu sự phân bố không gian của các hiện 

tượng văn hóa và xác định mối quan hệ qua lại giữa chúng.  

Theo tác giả Alfred Kroeber (1876-1960) thì vùng văn hóa có liên hệ mật thiết 

với vùng tự nhiên. Ông cũng cho rằng, vùng văn hóa là một khu vực địa lý xác định, 

có đặc trưng riêng bởi sự tương đồng về phần lớn các đặc điểm văn hóa. Như vậy, 

vùng văn hóa theo Alfred Kroeber được hiểu như một khu vực địa lý. Trong đó cộng 

đồng dân cư khác nhau, hoặc các nền văn hóa khác nhau nhưng có đặc trưng văn hóa 

giống nhau, có cùng một kiểu phương thức hoạt động hoặc có cùng một định hướng 

văn hóa chủ đạo. Có thể thấy, một số định nghĩa của các học giả phương Tây khá 

chung chung, khiến cho việc phân vùng văn hóa trở nên thiếu cơ sở khoa học.  

Trên cơ sở kế thừa những khái niệm đó, các học giả Việt Nam đã rút kinh 

nghiệm và đã cụ thể hơn rất nhiều khi đưa ra các định nghĩa về vùng văn hóa. Theo tác 

giả Ngô Đức Thịnh:  

Vùng văn hóa là một vùng lãnh thổ có những tương đồng về mặt hoàn cảnh 

tự nhiên, dân cư sinh sống, ở đó từ lâu đã có những mối quan hệ nguồn gốc 

và lịch sử, có những tương đồng về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, giữa 
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họ đã diễn ra những giao lưu, ảnh hưởng văn hóa qua lại, nên trong vùng đã 

hình thành những đặc trưng chung, thể hiện trong sinh hoạt văn hóa vật chất 

và văn hóa tinh thần của cư dân, có thể phân biệt với vùng văn hóa khác” 
18

 

(Ngô Đức Thịnh, 2003, Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam, Nxb 

Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, trang 84) 

Cũng theo ông:  

Để tạo nên sắc thái văn hóa chung của vùng văn hóa Nam Bộ, từ nhiều thế 

kỷ nay ở đây đã diễn ra quá trình giao lưu, ảnh hưởng qua lại sống động 

giữa người Việt với người Khơme, Hoa và  Chăm, nhiều hiện tượng hay mô 

típ văn hóa đã trở thành kho vốn chung của cả vùng  

(Ngô Đức Thịnh, 2003, tlđd (3), trang 88).  

Còn theo Huỳnh Khái Vinh thì:  

Vùng văn hóa là một không gian văn hóa được tạo thành bởi các đơn vị địa 

lý dân cư địa phương nằm kề nhau liên tục; ở đó có một tập hợp (có khi là 

hệ thống) các cơ cấu và đặc trưng văn hóa được hình thành trên cơ sở tương 

đồng về quan hệ nguồn gốc và lịch sử; và có một “mức tự chủ” nhất định và 

được phân biệt rõ ràng giữa các vùng văn hóa với nhau. 
19

 

(Huỳnh Khái Vinh (chủ biên), Nguyễn Thanh Tuấn, 1995, Chấn hưng các vùng 

và tiểu vùng văn hóa ở nước ta hiện nay, Nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, trang 96) 

Riêng tác giả Trần Quốc Vượng lại cho rằng: “Một vùng văn hóa là một tổng thể 

- hệ thống với một cấu trúc - hệ thống bao gồm các hệ dưới hay tiểu hệ theo lối tiếp 

cận hệ thống” 
20

 (Trần Quốc Vượng (chủ biên) (1996), Văn hoá học đại cương và cơ 

sở văn hóa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, trang 401).  

Sau này, trên cơ sở phân tích, đánh giá trong quá trình nghiên cứu, tác giả Trần 

Ngọc Thêm đã đưa ra định nghĩa cụ thể hơn, theo ông: “Văn hóa vùng là văn hóa của 

cộng đồng cư dân sinh tồn trên phạm vi một không gian giới hạn bởi tiêu chí hành 

chính, địa lý, kinh tế, văn hóa hoặc một tiêu chí bất kì nào khác”.  

Còn theo nghĩa hẹp: “Văn hóa vùng là văn hóa của cộng đồng cư dân sinh tồn 

trên phạm vi một không gian có sự thống nhất về đặc trưng văn hóa; nói cách khác, 
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hội, trang 401 
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văn hóa vùng là văn hóa của một vùng văn hóa”. 
21

 (Trần Ngọc Thêm (2013), Những 

vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng, Nxb Văn hóa - Văn nghệ thành phố Hồ Chí 

Minh, trang 37) 

Và:  

“Vùng văn hóa là một không gian lãnh thổ liên tục với hoàn cảnh tự nhiên 

tương đối đồng nhất ở bên trong và khu biệt với không gian lãnh thổ liền kề 

bên ngoài, trong đó tồn tại một cộng đồng người thống nhất tương đối (gồm 

một hay nhiều tộc/nhóm người), đã cùng cư trú và tiếp xúc giao lưu đồng 

hướng với nhau trong một thời gian đủ dài để tạo nên một hệ thống giá trị 

chung đặc thù cho phép khu biệt nó với các hệ thống giá trị của những vùng 

có liên quan.  

(Trần Ngọc Thêm (2013), tlđd (6), trang 47) 

Có thể thấy, định nghĩa của tác giả Ngô Đức Thịnh và Huỳnh Khái Vinh có 

nhiều điểm tương đồng, khá chi tiết nhưng thiếu tính khái quát nên khá khó sử dụng. 

Khái niệm của tác giả Trần Quốc Vượng tuy mang tính khái quát cao, nhưng rất khó 

xây dựng hệ tiêu chí để xác định vùng văn hóa. Riêng tác giả Trần Ngọc Thêm, khái 

niệm vùng văn hóa cụ thể hơn. Trong khái niệm này, tác giả đã đưa ra hệ tiêu chí nên 

dễ vận dụng vào thực tiễn. Nhưng cũng cần xác định, không có hệ tiêu chí bất biến, 

hay hệ tiêu chí chung áp dụng cho tất cả việc phân vùng văn hóa. Việc phân vùng văn 

hóa phần nhiều dựa vào mục tiêu và các kết quả nghiên cứu chủ quan của người thực 

hiện.  

Nói đến văn hóa vùng cần nói đến các loại yếu tố biểu hiện, tức là những biểu 

hiện văn hoá của vùng. Đó là những dấu hiệu mang sắc thái riêng biệt, làm nên sự 

khác biệt giữa vùng văn hóa này với vùng văn hóa khác. Những yếu tố này có thể 

được khái quát qua các yếu tố sau : 

- Lối sống và phong tục tập quán, quan niệm tín ngưỡng. 

- Nghệ thuật, mà chủ yếu là nghệ thuật dân gian bao gồm âm nhạc, hội hoạ, kiến 

trúc, múa, sân khấu,…. 

- Ngôn ngữ và văn hóa, chủ yếu là văn hóa dân gian. 
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Tất cả ba yếu tố trên lại tập trung biểu hiện ở con người, tính cách, tâm lý con 

người. 

Để nhận biết một vùng văn hoá, ta có thể nghiên cứu thông qua các yếu tố biểu 

hiện nêu trên. Những biểu hiện đó được quyết định bởi những yếu tố địa lý, đồng thời 

nó được hình thành qua quá trình phát triển của lịch sử và định hình ở các thời điểm ta 

đang xem xét. Do vậy, khi nói “vùng văn hoá” là nói tới một vùng địa lý, ở đó các 

cộng đồng dân cư khác biệt lại có chung những biểu trưng. Từ đó, các biểu hiện văn 

hoá tuy có sắc thái riêng nhưng lại rất thống nhất 

Sự chung sống hòa bình, cùng đoàn kết chiến đấu với thiên nhiên, với kẻ thù xâm 

lược bảo vệ vùng đất ĐBSCL của các dân tộc cùng cộng cư đã hình thành nên đặc thù 

văn hoá ở vùng đất mới này. Quá trình giao lưu, tiếp biến văn hoá trên cơ sở kinh tế, 

xã hội không ngừng phát triển đã tạo nên nhiều biến đổi. Những biến đổi, những yếu 

tố mới đã hình thành và để lại dấu ấn văn hoá trên cả mặt vật chất lẫn tinh thần của 

người Khmer và các dân tộc anh em trong vùng. Do vậy, trong đời sống văn hóa của 

từng tộc người, có những giá trị mất đi, những giá trị biến đổi, những giá trị lắng 

xuống và có cả những giá trị mới sinh thành, phát triển. Điều này hình thành nên 

những đặc trưng văn hóa của vùng, thống nhất mà đa dạng và qua đó tính chất của 

vùng văn hóa được xác lập. ĐBSCL và các dân tộc cùng sinh sống trong vùng cũng 

chịu sự chi phối của quy luật nêu trên. 

-Lý thuyết “Tính nguyên hợp về phương diện chức năng của Folklore” 

Tính nguyên hợp từ lâu đã được coi là một đặc trưng quan trọng của Folklore,   

thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà Folklore học, nhân chủng học, dân tộc học. Tính 

nguyên hợp được hiểu là sự tổng hợp từ trong cội nguồn, từ trong bản chất tự nhiên 

của các thành tố của tác phẩm Folklore như nội dung biểu đạt, hình thức nghệ thuật, 

chức năng thể loại… Các nhà nghiên cứu Folklore Nga thường gọi Folklore là nghệ 

thuật tổng hợp tự nhiên để phân biệt với các hình thức nghệ thuật chuyên nghiệp mang 

tính tổng hợp sau này. Nhưng trong một thời gian dài dường như các ngành khoa học 

vẫn chưa tìm được tiếng nói chung khi cần sử dụng kết quả nghiên cứu của các bộ 

phận hữu quan.  

Cũng như mọi hình thái xã hội khác, Folklore phát sinh trong quá trình hoạt động 

sản xuất và sinh hoạt có ý thức của tập thể những con người sống trong cộng đồng xã 

hội. Những cơ sở lịch sử xã hội của văn nghệ  dân gian đã quyết định sự tồn tại và tính 
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chất mối quan hệ của Folklore với hoạt động thực tiễn của nhân dân lao động trong các 

giai đoạn phát triển khác nhau. Tính chất thực hành - sinh hoạt của nghệ thuật dân gian 

được biểu hiện một cách trực tiếp qua những bài ca được diễn xướng trong các lễ cưới, 

lễ tang, đám mừng thọ, mừng nhà mới… với những bài hò kéo gỗ, hò giã gạo, hò chèo 

thuyền…, những bài hát ru, những câu ca dao… đều xuất hiện với tư cách là một thể 

thống nhất. 

Đặc trưng đa chức năng của Folklore đã được các nhà nghiên cứu văn hóa, văn 

nghệ dân gian, các nhà nhân học, dân tộc học thế giới đề xuất và có nhiều ý kiến trái 

chiều. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa nghi lễ mà tư tưởng chủ đạo là sự 

nổi trội của nghi lễ so với huyền thoại đã được U. Roberson Smith và sau này là Frazer 

kế tục nhằm nghiên cứu một mảng rộng lớn các huyền thoại về nguồn gốc thờ cúng, 

gắn liền mật thiết với các chu kỳ, lịch biểu sáng lập nên chủ nghĩa nghi lễ. Vào thế kỷ 

XX. J. Frazer xuất hiện từ trường phái nhân chủng học Anh có những hiệu chỉnh quan 

trọng cho lý thuyết vật linh của Taylor khi đối lập vật linh với ma thuật vốn ở trình độ 

cổ sơ hơn của tư duy con người và hướng đến không phải các vị thần được nhân cách 

hóa mà đến những lực lượng phi nhân hình. Frazer có ảnh hưởng to lớn đến nghiên 

cứu huyền thoại không chỉ bởi luận đề về sự vượt trội của nghi lễ đối với huyền thoại 

mà còn ở chừng mực lớn hơn bằng những nghiên cứu của ông được tuyển lựa trong tác 

phẩm Cành vàng 
22

 (James George Frazer, (Ngô Bình Lâm dịch), 2007, Cành Vàng, 

Nxb Văn hóa thông tin & Tạp chí Văn hóa - Nghệ thuật xuất bản, Hà Nội). Frazer đã 

tái cấu trúc huyền thoại với sự hỗ trợ của các nhân tố nhân chủng học có nguồn gốc 

khác nhau. Các huyền thoại và nghi lễ được Frazer miêu tả đã lôi cuốn sự chú ý không 

chỉ của các nhà nhân chủng học mà còn cả các nhà văn nhờ có hệ vấn đề mang tính 

kịch về nỗi khổ đau của con người như con đường đến cõi chết và sự đổi mới, nhờ có 

sự song hành giữa cuộc sống con người với thiên nhiên và tính chu kỳ tương ứng với 

quan niệm về sự tuần hoàn vĩnh cửu trong thiên nhiên và trong tồn tại nhân thế. Sáng 

tạo khoa học của Frazer là xuất phát điểm cho sự phổ biến học thuyết về nghi lễ. Sau 

Frazer rất nhiều nhà nghiên cứu theo trường phái nhân chủng học đã lấy xuất phát 

điểm cho việc nghiên cứu của mình là sự nổi trội của nghi lễ đối với huyền thoại và họ 

nhìn thấy trong các nghi lễ nguồn gốc quan trọng nhất của sự phát triển huyền thoại, 
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tôn giáo, triết học, nghệ thuật của thế giới cổ đại. (James George Frazer, (Ngô Bình 

Lâm dịch), 2007, tlđd (7)) 

Một thời gian sau đó, hàng loạt các công trình phê phán tính cực đoan của chủ 

nghĩa nghi lễ xuất hiện như một số bài phát biểu của các nhà dân tộc học Mỹ W. 

Bascom, J. Fomtenrose, nhà bác học nổi tiếng người Pháp như Claude Lesvi-Strauss. 

J. Fomtenrose chứng minh rằng quan niệm của chủ nghĩa nghi lễ được thiết lập từ 

những mảnh dân tộc học riêng lẻ rút ra từ các nền văn hóa khác nhau và không phải 

bao giờ nó cũng được phản ánh đầy đủ ở mọi thành tố của văn hóa. 

Meletinsky đã nhận xét một cách hài hước rằng vấn đề cuộc tranh luận huyền 

thoại và nghi lễ cái nào có trước cũng tương tự như câu nghệ thuật về mối quan hệ 

giữa con gà và quả trứng, khó mà nói cái gì có trước, cái gì có sau. Mối quan hệ không 

tách bạch giữa huyền thoại và nghi lễ trong văn hóa nguyên thủy là hiển nhiên, song 

thậm chí trong những xã hội cổ xưa nhất cũng có nhều huyền thoại mà xếp về nguồn 

gốc không thể quy về các nghi lễ mà ngược lại, trong các lễ hội nhiều huyền thoại đã 

được dựng thành kịch. Cũng theo Meleinski, chúng ta sẽ không chứng minh và không 

có căn cứ rõ ràng để đưa ra được luận điểm về vai trò hàng đầu của nghi lễ đối với 

huyền thoại nhất thiết phải có nguồn gốc từ nghi lễ. Chủ nghĩa nghi lễ không tránh 

khỏi dẫn tới hạ thấp ý nghĩa trí tuệ và nhận thức của huyền thoại. 
23

 (E.M. Meletinsky, 

(Trần Nho Thìn, Song Mộc dịch từ nguyên văn tiếng Nga), 2004, Thi pháp của Huyền 

thoại, Nxb ĐHQG Hà Nội). 

Trong các nền văn hóa cổ đại, huyền thoại và nghi lễ về cơ bản tạo thành một thể 

thống nhất về thế giới quan. Chức năng, cấu trúc, trong các nghi lễ, các sự kiện huyền 

thoại về quá khứ thiêng liêng đã được tái tạo lại, trong hệ thống văn hóa nguyên thủy. 

Huyền thoại và nghi lễ là hai bình diện: bình diện lời nói và hành động, bình diện lý 

thuyết và thực hành. Cách hiểu tương tự về thể thống nhất nội tại giữa huyền thoại và 

nghi lễ, về mối quan hệ sinh động và về chức năng thực tiễn chung của chúng đã được 

Bronislav Malinowski khẳng định lần đầu tiên vào năm 1926. Ông đã đặt nền móng 

cho trường phái chức năng trong dân tộc học. Chủ nghĩa chức năng của Malinowski 

đưa ra hướng cơ bản để nghiên cứu huyền thoại trong bối cảnh văn hóa thực tế của các 

bộ tộc “nguyên thủy”. Ông chứng minh rằng, huyền thoại trong xã hội cổ đại mang ý 
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nghĩa không phải lý thuyết, không phải phương tiện hiểu biết khoa học hoặc tiền khoa 

học của con người về thế giới xung quanh, mà nó chỉ thực thi chức năng thực hành để 

nâng đở, bảo trì truyền thống và tính liên tục của văn hóa bộ lạc nhờ hướng tới hiện 

thực siêu nhiên của các sự kiện tiền sử. Huyền thoại giải mã tư duy, củng cố đạo lý, 

đưa ra những nguyên tắc ứng xử, chuẩn nhận các nghi lễ, hợp lý hóa và biện minh cho 

các thiết chế xã hội. Ông chỉ rõ, huyền thoại không đơn thuần là lịch sử được kể lại 

hoặc một câu chuyện có ý nghĩa phúng dụ, biểu tượng. Huyền thoại được người thổ 

dân duy trì lâu dài với tư cách là một sấm truyền, một thực tại có ảnh hưởng đến số 

phận con người và thế giới. 

Hiện thực huyền thoại, như các nhà nghiên cứu giải thích, bắt nguồn từ các sự 

kiện của thời kỳ huyền thoại tiền sử nhưng đối với thổ dân nó vẫn là hiện thực tâm lý 

nhờ việc tái tạo huyền thoại trong nghi lễ và nhờ ý nghĩa ma thuật của nghi lễ. 

Malinowski đã gắn kết hợp lý huyền thoại với ma thuật và nghi lễ. Ông xác định rất rõ 

ràng về chức năng tâm lý xã hội của huyền thoại trong các xã hội cổ đại. Từ đó trở đi, 

quan điểm này đã trở nên phổ biến về sự thống nhất mang tính nguyên tắc giữa huyền 

thoại và nghi lễ nhằm tái hiện và lặp lại các hành động có vẻ như đã được hoàn thiện ở 

thời kỳ tiền sử và rất cần cho việc thiết lập, sau đó là duy trì trật tự xã hội và vũ trụ. Về 

vấn đề này, William R. Bascom cũng đã mở rộng rằng những điều Malinowski  nói về 

thần thoại đều có thể áp dụng cho các tư liệu của folklore.  

Tác giả V.E. Guxep, trong công trình nghiên cứu lí luận “Mĩ học folklore”, cho 

rằng folklore là một loại hình nghệ thuật diễn xướng mang tính nguyên hợp của quần 

chúng nhân dân. Theo ông, folklore, xét về mặt bản chất nghệ thuật, phải được xem 

như là một tổng thể các loại hình nghệ thuật nguyên hợp đa thành phần phức tạp, sử 

dụng những biện pháp nghệ thuật lĩnh hội trực tiếp vừa bằng thính giác vừa bằng thị 

giác trong không gian, thời gian diễn xướng. 
24

 (V.E. Guxep, (Hoàng Ngọc Hiến), 

1998, Mỹ học folklore, Nxb Đà Nẵng) 

Về vấn đề này, chúng tôi nhất trí với ý kiến của Đinh Gia Khánh trong tác phẩm 

"Văn hóa dân gian Việt Nam" đã khẳng định:  

Văn hóa dân gian là một hình thái ý thức xã hội phức tạp. Tính nguyên hợp 

về hình thái ý thức của văn hóa dân gian có nguồn gốc và là biểu hiện của 

sự nhận thức nguyên hợp của người nguyên thủy. Tính chất nguyên hợp thể 
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hiện ở nhận thức thẩm mĩ, thể hiện ở nội bộ nghệ thuật nguyên thủy chưa 

có sự phân hóa rõ rệt và sự phát triển độc lập của các loại hình nghệ thuật 

khác nhau. Văn hóa dân gian sinh ra trong xã hội nguyên thủy, thành phần 

ngôn từ kết hợp chặt chẽ và hữu cơ với nhiều thành phần nghệ thuật khác 

nhau: như âm nhạc, nhảy múa, điệu bộ,... Tùy theo hoàn cảnh mà thành tố 

này hoặc thành tố khác nổi bật lên. 
25

 

(Đinh Gia Khánh (chủ biên), 2002, Văn hóa dân gian Việt Nam, Nxb Giáo Dục, 

Hà Nội, trang 23). 

Tính nguyên hợp của folklore được thể hiện trên nhiều phương diện. Đó là: 

nguyên hợp về mặt chức năng; nguyên hợp thể hiện ở sự đa thành phần trong một tác 

phẩm; nguyên hợp trên phương diện thể loại; nguyên hợp trong quá trình sáng tác và 

diễn xướng tác phẩm; … Trong luận án này, chúng tôi cũng rất chú ý đến ý kiến của 

Willam R. Bascom trong bài viết “Bốn chức năng của Folklore.” 
26

 (Ngô Đức Thịnh, 

Fank Prochan (chủ biên), 2005, Folklore thế giới, một số công trình nghiên cứu cơ 

bản, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội) 

Theo ông, chức năng thứ nhất là phản ảnh bối cảnh xã hội của nghệ thuật dân 

gian, vị trí của nó trong đời sống hàng ngày của người thể hiện. Đây không phải là 

“vấn đề” với nghĩa hẹp của nó, mà phải hiểu theo nghĩa rộng là một loạt các yếu tố có 

liên quan cần phải được ghi lại cùng với các văn bản, nếu như chúng ta muốn nghiên 

cứu các vấn đề về mối quan hệ giữa Folklore và văn hóa hay chức năng của Folklore, 

hoặc vai trò sáng tạo của người thể hiện. Các yếu tố này bao gồm: Các hình thức 

Folklore khác nhau được kể ở đâu và kể khi nào? Ai kể các chuyện này? Các chuyện 

này có phải của riêng ai không? Và thính giả là ai? Các phương thức gây kích thích mà 

người kể chuyện sử dụng như động tác, biểu hiện nét mặt, thủ vai, bắt chước? Sự tham 

gia của thính giả… 

Đây là các yếu tố cần được ghi lại dù chưa hoàn chỉnh và lộn xộn nhưng chứa 

đựng tầm quan trọng tới việc hiểu biết “bối cảnh xã hội” của Folklore, “môi trường 

của nó trong cuộc sống thực tế”. Về vấn đề này, Malinowski đã có công trình mang 

tính tiên phong khi bàn về chức năng của thần thoại, xuất hiện lần đầu tiên vào năm 

1926. Malinowski đã nhấn mạnh rằng thần thoại được sử dụng như một đặc quyền đối 
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với niềm tin. Nó lý giải hiện tại và khiến cho tương lai bí ẩn trở nên an toàn bằng cách 

dựa vào quá khứ nguyên mẫu đã biết. Các loại hình Folklore khác nhau có thể có chức 

năng giống nhau nếu không muốn nói là đồng nhất. Nếu chỉ dựa vào hình thức thì 

không phải bao giờ con người cũng có thể phân biệt được chức năng bối cảnh kèm 

theo nó là gì? Chính vì vậy, dữ liệu về chức năng phải được ghi lại ngay khi một tác 

phẩm Folklore được sưu tầm. Một khi tác phẩm đó bị tách khỏi bối cảnh xã hội và 

được xuất hiện trơ trọi thì tức là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã bị tước mất cơ 

hội để có thể hiểu tại sao một tác phẩm lại được sử dụng trong một hoàn cảnh nào đó 

để đáp ứng một nhu cầu nào đó. 

Có một thời gian dài, các nhà nhân học có thói quen chỉ sưu tầm một mẫu tác 

phẩm mang tính đại diện trong số các nghệ thuật truyền miệng của các dân tộc rồi để 

đó nằm bất động trên giá sách mà người ta ít có thể sử dụng tư liệu đó một cách hữu 

ích. Nói theo ngôn ngữ của Herskovits thì: 

Tất nhiên là văn bản có tầm quan trọng hết sức lớn nhưng nếu không đặt 

vào bối cảnh thì chúng chỉ là không hồn. Như chúng ta thấy đấy, điều thú vị 

của một câu nghệ thuật được tăng lên đáng kể và có được đặc điểm đáng 

giá của mình chính là nhờ vào cái cách mà câu truyện đó được kể. Toàn bộ 

bản chất diễn xướng, giọng nói và các điệu bộ bắt chước nhân vật, sự khích 

lệ và hưởng ứng của thính giả cũng có ý nghĩa đối với người dân địa 

phương hệt như văn bản của câu truyện vậy… Một bộ phận chủ yếu của 

Folklore không chỉ là cách diễn đạt văn nghệ  của con người. Nó là, theo 

một nghĩa rất thực tế, một thứ dân tộc học của con người mà nếu được nhà 

nghiên cứu hệ thống hóa lại thì cho ta bức tranh sâu sắc về lối sống của họ”  

(Ngô Đức Thịnh, Fank Prochan (chủ biên) (2005), tlđd (11), trang 131) 

Chức năng thứ hai của Folklore là ở vai trò của nó trong việc củng cố nền văn 

hóa, trong việc khẳng định những nghi thức và thiết chế đối với người diễn xướng và 

tuân theo chúng. Malinowski cho rằng truyện thần thoại không mang tính giải thích, 

mà có tác dụng như một thứ bảo đảm, một thứ luật tục và thậm chí như một chỉ dẫn 

thực tế đối với cái huyền bí, lễ lạt và nghi thức xã hội. Truyện thần thoại trong nền văn 

hóa nguyên thủy có một chức năng không thể thiếu là nó biểu đạt, thúc đẩy và mã hóa 

niềm tin, nó bảo vệ và nâng cao luân lý, nó đảm bảo cho giá trị của nghi thức và hàm 

chứa những quy tắc thực tiễn để hướng dẫn con người… Nói một cách ngắn gọn, chức 
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năng của thần thoại là củng cố truyền thống và đem đến cho nó một giá trị và sức 

mạnh lớn bằng cách làm theo dấu vết của nó ngược tới một hiện thực siêu nhiên hơn, 

cao hơn, tốt hơn của những sự kiện ban đầu. 

Chức năng thứ ba của Folklore là vai trò của nó trong giáo dục, đặc biệt là trong 

các xã hội chưa có chữ viết. 

Chức năng thứ tư quan trọng nhưng thường bị bỏ qua là duy trì việc tuân theo 

những khuôn mẫu hành vi đã được chấp nhận. Bascom nói:  

Muốn hiểu tường tận Folklore và vai trò của nó trong cuộc sống con người, 

chúng ta cần phải có thêm kiến thức về chức năng đặc thù của từng loại 

hình đó trong xã hội khác nhau và hiểu biết nhiều hơn nữa về những so 

sánh chán ngắt nhưng cực kỳ bổ ích giữa những chi tiết văn bản Folklore 

với những chi tiết văn hóa và hành vi thực tế. Chỉ có bằng cách đó chúng ta 

mới hy vọng có thể lý giải chứ không coi là hiển nhiên Folklore là một 

trong những cái phổ biến của con người và có thể hiểu được vì sao tầm 

quan trọng của Folklore lại giảm đi trong đời sống hiện đại. Phải chăng do 

sự cạnh tranh của các loại hình thông tin đại chúng trong lĩnh vực giải trí? 

Phải chăng do mất đi một chức năng nào đó của Folklore, chẳng hạn như 

giáo dục? Phải chăng Folklore không tự thích nghi với những biến đổi văn 

hóa quá nhanh và quá căn bản?  

(Ngô Đức Thịnh, Fank Prochan (chủ biên), 2005, tldd (11), trang 149). 

-Lý thuyết “Tộc người và văn hóa tộc người” 

+Về tộc người 

Thuật ngữ “tộc người” (ethnic group) được sử dụng rộng rãi ở Mỹ từ những năm 

1950, được hiểu là một cộng đồng dân cư vốn có chung những đặc điểm như: tương 

đồng về mặt sinh học; cùng chia sẻ những giá trị văn hoá cơ bản; tạo ra một khu vực 

của giao tiếp và tương tác; có mối quan hệ thành viên đặc trưng và được xác định. 

Các nhà dân tộc học Xô Viết chịu ảnh hưởng lớn từ định nghĩa về dân tộc của 

Stalin. Tokarev cho rằng tộc người là một cộng đồng dựa trên một hay nhiều mối gắn 

kết xã hội như: chung nguồn gốc, ngôn ngữ, lãnh thổ, sự liên kết nhà nước, mối quan 

hệ kinh tế, đặc trưng văn văn hóa, tôn giáo. Còn Gumilev (1988) xác định, quá trình 

hình thành tộc người là kết quả của sự thích ứng ban đầu của một cộng đồng đối với 

điều kiện sinh thái bản địa và quá trình hình thành cái mà ông gọi là gen tộc người 
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(ethno-genetic) chỉ diễn ra ở những nơi mà điều kiện sinh thái thích hợp với nó. Đại bộ 

phận thành viên của một tộc người này tập hợp quanh những nhà lãnh đạo của họ, 

những cá nhân siêu phàm, những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. 

Khái niệm tộc người được giới nhân học Pháp sử dụng khá sớm, qua các nghiên 

cứu của Mallerer và Taboulet, Claude Lévi-Strauss. Điều đáng lưu ý là, Claude Lévi-

Strauss (28 tháng 11 năm 1908 – 30 tháng 10 năm 2009), trong quyển “Races et 

culture” (Races and culture), đã phản đối các quan điểm đồng nhất tộc người với 

chủng tộc và thuyết quyết định luận về gen. Ông lên án quan điểm cho rằng, các tộc 

người nhỏ bé không văn minh là do bị quy định bởi gen của chính các tộc người đó. 

Theo ông mỗi tộc người có một nền văn hoá riêng. Nền văn hoá riêng ấy được hình 

thành trong một quá trình lịch sử nhất định và nếu không hiểu quá trình này, người ta 

không thể hiểu được nền văn hoá đó. Các yếu tố sinh học hay môi trường theo ông 

không đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của mỗi nền văn hoá. Do đó, 

không thể khẳng định nền văn hoá tộc người này văn minh hoặc mông muội hơn nền 

văn hoá tộc người khác. 

Hiện nay, ba tiêu chí cơ bản để xác định tộc người ở Việt Nam gồm: ngôn ngữ, 

văn hóa, và ý thức tự giác tộc người. Theo các tiêu chí này, một tộc người phải có một 

tiếng nói riêng, có những đặc trưng văn hóa riêng và phải tự nhận mình thuộc về tộc 

người đó. Theo các tiêu chí này, năm 1979, các nhà dân tộc học Việt Nam đưa ra một 

bảng danh mục xác định có 54 tộc người ở Việt Nam. Từ đó đến nay, bảng danh mục 

này được coi là văn bản pháp lý chính thống về tên gọi các tộc người cư trú trên lãnh 

thổ Việt Nam. 

Qua những ý kiến trên, chúng tôi nhất trí với ý kiến của Ngô Đức Thịnh và vận 

dụng ý kiến này trong thực hiện luận án: “Tộc người (ethnie / ethnos) là một tập đoàn 

người có tiếng nói chung có nguồn gốc lịch sử văn hóa và ý thức tự giác cộng đồng” 

(116 Ngô Đức Thịnh (2003), tldd (3), trang 105). 

+Về văn hóa tộc người 

Theo Trần Ngọc Thêm, “Văn hoá là hệ thống hữu cơ các giá trị tinh thần và vật 

chất do con người sáng tạo và tích luỹ qua quá quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự 

tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội” 
27

 (Trần Ngọc Thêm,  

1996, Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb KHXH, Hà  Nội, trang 27). Nói đến văn 
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hóa tộc người là nói đến những đặc trưng của tộc người đó tạo nên những nét khác biệt 

với văn hóa các tộc người khác. Văn hoá tộc người là một thực thể đa dạng và thống 

nhất. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần luôn vận động và  gắn với không gian, 

thời gian cụ thể. Từ đó, chủ thể văn hoá sáng tạo và đồng thời nhờ đó mà chủ thể có 

thể thể hiện mình trước tự nhiên và xã hội. Văn hoá theo hướng này phản ảnh những 

nét đặc thù về phong cách sống của tộc người. Đặc trưng phong cách sống của mỗi tộc 

người luôn tái hiện tình cảm và lí trí qua đó khẳng định các giá trị chung của cộng 

đồng. Có thể nói, nét đặc thù về phong cách sống là một biểu hiện của bản sắc văn hoá 

tộc người.  

Văn hóa tộc người là tổng thể các yếu tố văn hóa mang tính đặc thù tộc 

người, nó thực hiện chức năng cố kết tộc người và phân biệt tộc người này 

với tộc người kia. Trong văn hóa tộc người, các yếu tố đầu tiên được nhận 

diện là ngôn ngữ, trang phục, các tín ngưỡng và nghi lễ vốn văn nghệ  dân 

gian, tri thức dân gian về tự nhiên xã hội, về bản thân con người và tri thức 

sản xuất, khẩu vị ăn uống và tâm lý dân tộc.  

(Trần Quốc Vượng (chủ biên), 1996, tlđd (5), trang 107).  

Điều đó cũng có nghĩa diện mạo chính của văn hóa tộc người là văn hóa dân 

gian. Nói tới văn hóa tộc người là nói tới một phạm vi rất rộng, đụng chạm đến toàn bộ 

các lĩnh vực của đời sống dân tộc. Tuy nhiên với mỗi nền văn hóa bao giờ cũng chứa 

đựng những sắc thái, bản sắc riêng. Mà sắc thái và bản sắc thường là cái tiềm ẩn, thậm 

chí rất trừu tượng. Cho nên có thể nói: “Bản sắc văn hóa là tổng thể những tính chất, 

tính cách, đường nét, màu sắc văn hóa của mỗi dân tộc được hình thành và tồn tại bền 

vững trong tiến trình lịch sử, giúp cho văn hóa dân tộc giữ được tính duy nhất và thống 

nhất, phân biệt văn hóa của dân tộc đó với các dân tộc khác” (Trần Quốc Vượng (chủ 

biên), tlđd (5), trang 37) 

+Về đời sống văn hóa 

Đây là thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam từ những năm 80 của 

thế kỷ XX. Có nhiều ý kiến khác nhau, tuy vậy, chúng tôi quan tâm đến những định 

nghĩa tiêu biểu sau: 

Theo Trần Độ thì “Phải hiểu đời sống văn hóa theo nghĩa rộng, không bó hẹp 

tính văn hóa vào một số lĩnh vực đời sống văn hóa nào đó mà coi đời sống văn hóa là 

một khái niệm rộng rãi, bao quát mọi mặt của đời sống xã hội: sản xuất, trao đổi, tiêu 
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dùng, nhận thức, sáng tạo” 
28

 (Trần Độ (chủ biên), 1984, Xây dựng đời sống ở cơ sở, 

Nxb Văn hóa, Hà Nội, trang 24). 

Hoàng Vinh cho rằng: 

Đời sống văn hóa là một bộ phận của đời sống xã hội, mà đời sống xã hội là 

một phức thể những hoạt động sống của con người, nhằm đáp ứng các nhu 

cầu vật chất và tinh thần của nó”. Trong đó “nhu cầu vật chất được đáp ứng 

làm cho con người tồn tại như một sinh thể, còn nhu cầu tinh thần giúp cho 

con người tồn tại như một sinh thể xã hội, tức một nhân cách văn hóa.
29

  

(Hoàng Vinh, 1995, “Tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, Đường lối 

văn hóa, văn nghệ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nxb VHTT, Hà Nội, trang 149). 

Đỗ Huy chỉ ra: 

Đời sống văn hóa là hoạt động sản xuất của con người trong một hình thái 

kinh tế xã hội nhất định. Sản xuất của con người không chỉ duy nhất tạo ra 

cuộc sống cá nhân, còn tạo ra đời sống nhiều người khác. Hoạt động sản 

xuất vật chất cũng như hoạt động sản xuất tinh thần đều tạo ra những mối 

quan hệ, ra các hình thức giao tiếp mới.
30

   

(Nhiều tác giả, 2015, “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đời sống văn hóa, 

môi trường văn hóa”, Kỷ yếu hội thảo Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hà Nội, trang 

15).  

Từ những định nghĩa trên, chúng tôi hiểu: Đời sống văn hóa được phản ảnh trong 

dân ca của người Khmer ĐBSCL là một thành tố trong đời sống văn hóa của tộc 

người, đời sống ấy bao gồm đời sống văn hóa vật chất (đời sống sản xuất, đời sống 

mưu sinh, các nghề thủ công, mua bán,…) và đời sống văn hóa tinh thần (tín ngưỡng, 

tôn giáo, nghệ thuật, phong tục tập quán, chữ viết, giải trí…). Đời sống văn hóa không 

ngừng biến đổi do từ những tác nhân tự nhiên, xã hội. Khái niệm đời sống văn hóa mà 

chúng tôi sử dụng trong luận án này mang nội dung nêu trên.  

1.2.2.2.Vận dụng lý thuyết 

Đối với người Khmer ĐBSCL, dân ca có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi dân ca 

phản ánh đầy đủ nhận thức, cảm xúc về thế giới tâm linh và đời sống con người. Khi 

                                           
28

 Trần Độ (chủ biên), 1984, Xây dựng đời sống ở cơ sở, Nxb Văn hóa, Hà Nội, trang 24 
29

 Hoàng Vinh, 1995, “Tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng 

Cộng Sản Việt Nam. Nxb VHTT, Hà Nội, trang 149 
30

 Nhiều tác giả, 2015, “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đời sống văn hóa, môi trường văn hóa”, Kỷ yếu hội 

thảo Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Hà Nội, trang 15. 
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những lời ca cất lên cũng là lúc tâm tư, tình cảm của họ được bộc lộ. Niềm tin hướng 

về thế giới siêu nhiên hướng về thế giới tổ tiên khấn nguyện, cầu xin sự che chở của 

thần linh ban cho họ cuộc sống an lành, hạnh phúc nơi trần gian âm vang trong nghi lễ. 

Vì vậy, khi tìm hiểu dân ca không thể tách rời chúng ra khỏi bối cảnh của nó. Trên 

quan điểm ấy, luận án coi dân ca như một sự kiện xã hội tổng thể và đặt nó trong bối 

cảnh văn hóa cộng đồng. Đồng thời, để khai mở được những lớp lang ẩn chứa sâu 

trong dân ca, chúng tôi luôn nghiên cứu dân ca trong bối cảnh diễn xướng folklore. 

-Nghiên cứu dân ca của người Khmer trong bối cảnh diễn xướng Folklore 

Như đã trình bày ở trên, để hiểu chính xác về dân ca, cần đặt các bài ca trong bối 

cảnh diễn xướng folklore. Nói như Barbara Kirshenblatt - Gimblett thì “văn bản cố 

nhiên là cực kỳ quan trọng, song nếu không có bối cảnh thì nó cũng vô hồn” (Ngô Đức 

Thịnh, Fank Prochan (chủ biên), 2005, tlđd (11), trang 663). Bối cảnh diễn xướng của 

dân ca người Khmer ĐBSCL có khác biệt với bối cảnh diễn xướng của các làn điệu 

dân ca người Việt. Nếu như bối cảnh diễn xướng của các làn điệu dân ca người Việt 

chủ yếu gắn liền với không gian sinh hoạt thì bối cảnh diễn xướng của dân ca người 

Khmer ĐBSCL lại gắn thêm với nghi lễ vòng đời. Từ đó chúng ta thấy, nếu các bài 

dân ca của người Khmer ĐBSCL không được đặt vào những bối cảnh diễn xướng cụ 

thể thì các bài dân ca ấy không thể tồn tại được đến ngày nay. Nói như vậy để thấy 

được vai trò quan trọng của bối cảnh diễn xướng trong dân ca người Khmer ĐBSCL, 

bởi nếu không có bối cảnh diễn xướng thì sẽ không có lễ hội, nghi lễ. Hoặc nếu có thì 

sự hấp dẫn của các lễ hội, nghi lễ có lẽ sẽ giảm đi đáng kể đồng thời cũng sẽ không tạo 

ra được dáng vẻ riêng cho từng sinh hoạt cộng đồng nếu không có dân ca. Qua bối 

cảnh diễn xướng, luận án có cơ sở để phân tích, tìm hiểu vai trò, vị trí của các nghi lễ 

cưới xin, tang ma của người Khmer ĐBSCL, kể cả việc tìm hiểu vai trò của chủ thể 

diễn xướng nhập vai linh thiêng trong các nghi lễ ấy. Đồng thời thấy được những nét 

đẹp trong phong tục, tập quán, tín ngưỡng, đời sống tâm linh… thông qua những nghi 

lễ của người Khmer ĐBSCL xưa và nay. 

Thuật ngữ “bối cảnh diễn xướng” được bắt nguồn bởi hai thuật ngữ đó là thuật 

ngữ “bối cảnh” và thuật ngữ “diễn xướng”. Thuật ngữ “bối cảnh” được bắt nguồn từ 

tiếng La-tinh “textere”, nghĩa của nó là “hành động dệt”. Một bài dân ca giống như 

một mảnh vải “mạt nưa” của các mẹ, các chị ở ĐBSCL. Nó được “dệt” nên bởi ca từ 

và bối cảnh của một cuộc diễn xướng. Bối cảnh diễn xướng ấy bao gồm người nghe, 
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người thực hành, chủ thể diễn xướng. Những nền tảng kiến thức xã hội và văn hóa của 

người thưởng thức lẫn người diễn xướng đan xen, hòa quyện với nhau tạo nên sự hấp 

dẫn riêng cho dân ca mà đặc biệt là dân ca nghi lễ. Trong nghĩa rộng hơn thì tất cả 

những gì đi cùng với văn bản, trong đó có “diễn xướng” được coi là “bối cảnh”. Thuật 

ngữ “diễn xướng” được sử dụng rộng rãi trong các ngành khoa học xã hội bởi tính phổ 

biến và cách tiếp cận khoa học của thuật ngữ này. Thuật ngữ này được dùng: 

Để chuyển tải ý nghĩa kép của hành động mang tính nghệ thuật – một việc 

làm có tính folklore và một sự  kiện có tính nghệ thuật – đó là tình huống 

biểu diễn bao gồm người biểu diễn, hình thức nghệ thuật, thính giả và bối 

cảnh. Cả hai cái đó đều là các yếu tố cơ bản đối với việc phát triển cách tiếp 

cận diễn xướng” 

 (Ngô Đức Thịnh, Fank Prochan (chủ biên), 2005, tlđd (11), trang 744) 

Nghiên cứu các văn bản folklore từ nghệ thuật diễn xướng được áp dụng rộng rãi 

từ những năm 70 của thế kỷ XX, với nhiều công trình nghiên cứu về folklore có giá trị 

như: Tiến tới những viễn cảnh mới về ngành folklore (Toward new perspectives in 

Folklore); Khám phá về dân tộc học lời nói (Explorations in the Ethnography of 

Speaking); Folklore: diễn xướng và giao tiếp (Folklore: perfornance and 

communication) (Ngô Đức Thịnh, Fank Prochan (chủ biên), 2005, tlđd (11), trang 92). 

Qua những công trình nghiên cứu đó chúng ta có thể thấy, ban đầu các nhà nghiên cứu 

folklore mới chỉ tiếp cận văn nghệ  dân gian theo kiểu dân tộc học ngôn ngữ 

(ethnolinguistic model), sau đó, họ tiếp cận văn bản theo xu hướng văn học, trường 

phái ngôn ngữ học… nhưng chỉ đến khi văn nghệ dân gian được tiếp cận theo lý 

thuyết bối cảnh diễn xướng thi nó mới mang đến cho giới nghiên cứu folklore một cái 

nhìn mới mẻ, toàn diện và sống động hơn về các nội dung phản ánh trong văn bản văn 

nghệ  dân gian. 

Nhà nghiên cứu Richard Bauman trong công trình nghiên cứu “Nghệ thuật ngôn 

từ truyền miệng như một hình thức diễn xướng” đã nhấn mạnh: “Như vậy sự diễn 

xướng thu hút sự chú ý đặc biệt và nhận thức được nâng cao về hành động biểu đạt và 

người thực hiện với một cường độ đặc biệt”  (Ngô Đức Thịnh, Fank Prochan (chủ 

biên), 2005, tlđd (11), trang 750). Khi tiếp cận các văn bản dân ca của người Khmer 

ĐBSCL  trong bối cảnh diễn xướng chính là nhằm làm sáng rõ hơn các đặc trưng cơ 

bản của một văn bản folklore. Các bài dân ca là một phương thức thông tin bằng 
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miệng nhưng  khi thông qua các yếu tố diễn xướng (múa, ngữ cảnh, các lễ thức trong 

một nghi lễ cụ thể…) các bài dân ca ấy sẽ có sự gắn kết chặt chẽ bối cảnh sinh hoạt, 

nghi lễ. Các yếu tố ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong văn bản dân ca giúp người nghe, 

người xem hình dung lại một cách trọn vẹn, toàn bộ quá trình diễn xướng (không gian, 

thời gian, chủ thể diễn xướng, thực hành ra sao?...) trong một bối cảnh cụ thể. Điều đó, 

góp phần làm nên sự khác biệt lớn giữa văn nghệ dân gian và văn nghệ viết. 

Trong khi tiến hành nghiên cứu dân ca của người Khmer ĐBSCL, chúng tôi nhận 

thấy, nếu chỉ nghiên cứu trên phương diện văn bản văn học là chưa đủ bởi sẽ thiếu đi 

sự rung cảm nghệ thuật thông qua diễn xướng. Để hiểu được chỉnh thể nguyên hợp của 

văn hóa dân gian, thì việc tiếp cận dân ca đặt trong bối cảnh ngôn ngữ, hành vi giao 

tiếp, biểu đạt và diễn xướng của nó là một hướng nghiên cứu cần được xem xét và 

đánh giá một cách thỏa đáng. Nghiên cứu dân ca trong bối cảnh diễn xướng giúp 

chúng tôi nhận thức được giá trị của dân ca trong đời sống văn hóa tộc người. Điều đó 

đã chỉ ra: các bài dân ca vừa là tác phẩm nghệ thuật vừa là tri thức dân gian của các 

cộng đồng người. 

-Nghiên cứu dân ca của người Khmer dưới dạng là một sự kiện tổng thể 

Dân ca gắn liền với đời sống văn hóa vật chất và đời sống văn hóa tinh thần của 

người Khmer ĐBSCL.Vì thế, ngay từ khi sinh ra đến khi trở về với tổ tiên, người 

Khmer ĐBSCL luôn gắn bó với các bài dân ca. Sau khi đứa trẻ chào đời được ba ngày, 

bà bế cháu từ nhà xuống sân vừa hát ru vừa khuyên răn cháu… Khi đến tuổi thiếu 

niên, nhi đồng, trẻ em vừa chơi vừa hát đồng dao. Lớn hơn, đến tuổi thanh niên họ lại  

hát đối đáp để giao duyên. Không chỉ vậy những nam thanh niên ở lứa tuổi này còn 

phải học hát những bài giáo lý khi đi tu. Đây là một trong những điều kiện bắt buộc 

nam thanh niên phải có để xã hội công nhận mình là một thành viên đã trưởng thành. 

Đến tuổi dựng vợ, gả chồng trong lễ cưới của người Khmer ĐBSCL từ khi đoàn đưa rễ 

đến đầu làng nhà gái cho đến lúc kết thúc lễ cưới, tiếng hát âm vang lên không dứt. 

Đến khi người Khmer nhắm mắt xuôi tay đi về thế giới bên kia, các bài dân ca cũng là 

tiếng lòng của con cháu, của cộng đồng phum sóc đưa tiễn họ về với tổ tiên. NHững 

điều đó cho chúng ta thấy dân ca có vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa của 

người Khmer ĐBSCL. Ở đây thế giới quan, vũ trụ quan, triết lý nhân sinh của người 

Khmer ĐBSCL được phơi bày một cách trọn vẹn qua những bài dân ca. Vì thế, khi 

nghiên cứu dân ca của một tộc người các nhà nghiên cứu  luôn quan tâm đến tính xã 
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hội tổng thể của nó. Có  vậy mới xác định được được vai trò, vị trí dân ca trong đời 

sống văn hóa của tộc người. Thông qua hướng tiếp cận xã hội tổng thể của dân ca 

chúng ta có thể nắm bắt được tâm tư, tình cảm, đời sống tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo 

của tộc người. Nếu coi những bài dân ca là đối tượng thẩm mỹ, những người diễn 

xướng dân ca là chủ thể thẩm mỹ thì chúng ta có thể khẳng định giữa đối tượng thẩm 

mỹ và chủ thể thẩm mỹ có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời. Song, trong 

khuôn khổ của một luận án, chúng tôi chỉ nghiên cứu tính tổng thể của dân ca trong 

các ca từ, nghệ thuật diễn xướng, nghệ thuật ngôn từ, … còn về vũ điệu, nhạc khí, giai 

điệu… thì  chỉ điểm qua như những nét chấm phá. 

Có thể nói, các bài dân ca người Khmer ĐBSCL là những di sản văn hóa phi vật 

thể quí báu của người  Khmer. Qua dân ca, thế giới quan, nhân sinh quan, sự tinh tế 

trong cảm xúc của người Khmer được bộc lộ rõ nét. Trong hát ru, tình cảm gia đình, 

tình yêu quê hương, xứ sở, … là những đường nét được khắc họa sắc nét. Trong lễ hội, 

tình cảm lứa đôi, thị hiếu thẩm mỹ, quan niệm về tự nhiên, xã hội, niềm tin tín 

ngưỡng…được phản ảnh một cách phong phú, đa dạng. Trong lễ cưới, các bài dân ca 

đã phản ánh được quan niệm về tình yêu và phong tục hôn nhân thông qua những lời 

hát đối đáp được nhà trai, nhà gái cất lên trong suốt các nghi thức cưới hỏi của họ. Khi 

người Khmer ĐBSCL qua đời, các bài tang ca lại tiễn đưa họ về thế giới bên kia với tổ 

tiên. Qua những bài tang ca, người nghe, người đọc có thể hình dung ra con đường đưa 

linh hồn về với tổ tiên chờ ngày tái sinh… Về vấn đề này, Mauss cho rằng, muốn hiểu 

được tộc người thông qua tiếng hát thì phải xem tiếng hát như một sự kiện xã hội tổng 

thể của tộc người.  

TIỂU KẾT CHƯƠNG 

Người Khmer ở ĐBSCL có truyền thống lịch sử lâu đời với những thăng trầm 

trong quá trình đấu tranh bảo vệ sự sống. Với những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc 

mình, người Khmer đã xây dựng một nền văn hóa, nghệ thuật  dân gian riêng, độc đáo 

hết sức phong phú và đa dạng mà nổi bật là các làn điệu dân ca mượt mà, sâu lắng, 

phản ánh rõ nét nếp nghĩ, cách sống của mình. 

Dân ca Khmer là một loại hình độc đáo và có vai trò quan trọng trong văn hóa 

dân gian Khmer. Các bài dân ca không đơn thuần là những câu hát vui nhằm vào mục 

đích giải trí mà hơn thế, đó còn là những tinh hoa đã được tích lũy lại theo chiều dài 

lịch sử. Tuy chỉ là những câu hát dài ngắn khác nhau nhưng với ca từ và nhịp điệu đầy 
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cảm xúc, các bài dân ca Khmer đã làm cho hoàn cảnh sống vốn nhiều khó khăn, vất vả 

trở nên sinh động, đáng yêu. Hơn thế, với nghệ thuật của mình, dân ca Khmer đã góp 

phần khắc họa rõ nét tính nhân văn của tộc người này. Là một loại hình đặc thù của 

văn hóa dân gian Khmer, một mặt, dân ca Khmer phản ánh một cách trung thực và rõ 

nét đời sống sinh hoạt của người dân, mặt khác, nó cũng là phương tiện truyền tải 

những giá trị văn hóa đặc sắc của tộc người này, nói riêng và của ĐBSCL, nói chung. 

Đây là nền tảng cơ bản giúp cho việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của 

người Khmer có được nhiều thành tựu. 

Trải qua nhiều thế kỉ, dân ca Khmer đã góp phần bảo tồn được bản sắc văn hóa 

riêng của mình, góp phần rất lớn trong việc cố kết cộng đồng. Song song đó, dân ca 

Khmer đã lưu lại một cách trung thực nhiều giá trị văn hóa của đồng bào Khmer vùng 

ĐBSCL. Từ đó, các bài dân ca đã giúp chúng ta không chỉ hiểu rõ hơn về các hoạt 

động tôn giáo, tín ngưỡng, những phong tục tập quán mà còn cảm nhận được các cung 

bậc tình cảm cũng như đời sống tinh thần của người Khmer. Đó chính là yếu tố quan 

trọng góp phần đưa văn hóa Khmer vào bản màu đa sắc mà hài hòa của văn hóa Việt 

Nam, nói chung, ĐBSCL, nói riêng.  

Luận án đã vận dụng các lý thuyết “Vùng văn hóa và văn hóa vùng”, lý thuyết 

“Tính nguyên hợp về phương diện chức năng của Folklore” cùng lý thuyết “Tộc người 

và văn hóa tộc người” để đi sâu nghiên cứu dân ca Khmer. Với hệ thống tín ngưỡng 

truyền thống đa dạng, với những lễ hội, lễ nghi, tập quán tốt đẹp, với những giá trị văn 

hóa vật thể, phi vật thể mang đậm chất nhân văn... văn hóa dân gian trong đó có nghệ 

thuật dân gian Khmer đã hình thành nên những lớp trầm tích văn hóa rất giá trị. Trong 

đó, dân ca Khmer vừa phong phú, vừa độc đáo với nhiều thể loại đã tạo nên sức hấp 

dẫn đối với những người quan tâm nghiên cứu. 

Với giới hạn của một đề tài nghiên cứu sinh, chúng tôi tìm hiểu vốn văn hóa,  

nghệ thuật dân gian Khmer thông qua dân ca với mong muốn góp phần nhỏ bé của 

mình trong việc bảo tồn và quảng bá vốn di sản văn hóa phi vật thể của người Khmer 

trong xã hội hiện đại.   
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CHƯƠNG 2: DÂN CA TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA GIA ĐÌNH 

NGƯỜI KHMER ĐBSCL 

Đời sống văn hóa trong gia đình có nhiều dạng thức như: sinh hoạt thường nhật, 

sinh hoạt trong lễ Tết, sinh hoạt trong nghi lễ vòng đời,… Trong chương này, tuân thủ 

giới hạn của đề tài, chúng tôi chỉ nghiên cứu các thể loại dân ca trong hát ru, trong lễ 

cưới truyền thống và trong lễ tang truyền thống. 

2.1. Hát ru (ឡូឡាប ៊ីប។)  

2.1.1.Đôi nét về hát ru 

Trong bài viết “Hát ru dưới góc độ mỹ học”, Văn Minh Hương cho rằng:  

Thông qua việc đưa con, phát triển thành một hình thức diễn xướng có đầy 

đủ các đặc trưng của một hình thái nghệ thuật. Hát ru không phải là một bản 

sao nguyên văn, cũng không phải là một phương tiện phụ họa cho một hiện 

tượng sinh hoạt trong đời sống, nó chọn lọc và phản ánh hoạt động ấy bằng 

hình tượng nghệ thuật. Hình tượng nghệ thuật ở hát ru là sự tổng hòa của 

hai yếu tố miêu tả và biểu hiện thông qua sự thống nhất và tư tưởng - tình 

cảm; lí trí - cảm xúc; khách quan - chủ quan. Khác với các loại hình nghệ 

thuật âm nhạc khác, hát ru là một hình thức diễn xướng, trong đó tác giả, 

khán giả và người diễn xướng là một... Như vậy, hát ru mang tính nguyên 

hợp của diễn và xướng.... hát ru là loại hình diễn xướng mang tính phổ cập, 

phổ biến nhất so với các thể loại khác và có khả năng “đồng hóa” các loại 

hình diễn xướng dân gian khác thành “giai điệu” hát ru. 
31

  

(Văn Minh Hương (2016), “ Hát ru dưới góc độ mỹ học”, tham luận tại Hội nghị 

quốc tế về Mỹ học tại Nhật Bản, Học viện Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ 

Chí Minh)  

Hát ru là những bài hát nhẹ nhàng đơn giản giúp trẻ con ngủ. Phần lớn ca từ 

trong bài hát ru lấy từ ca dao, đồng dao hay trích từ các loại thơ, hò, vè… được truyền 

miệng từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Những bài hát này rất đa dạng, nhiều dị bản, 

mang tính chất địa phương. Gần như mỗi gia đình có một cách hát riêng biệt. Hát ru 

thường chỉ chú ý đến ca từ còn giai điệu thì tùy chất giọng của người diễn xướng mà 

ấn tượng, cảm xúc đến với con trẻ có khác nhau. Một bài hát ru không chỉ có lời mà 

                                           
31

 Văn Minh Hương (2016), “ Hát ru dưới góc độ mỹ học”, tham luận tại Hội nghị quốc tế về Mỹ học tại Nhật 

Bản, Học viện Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 
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còn có giai điệu, động tác, cách hát, không gian, thời gian. Hát ru Khmer có giai điệu 

êm ái, với những ca từ được tổ chức lại trên nền tiết tấu chậm rãi, mênh mông. Kết cấu 

của lời hát ru thường mở đầu bằng mô tip “Con ơi ngủ đi”, “Út ơi ngủ đi đừng khóc”, 

hoặc “Cháu ơi đừng khóc đừng la”,... Với mục đích là hát để ru đứa trẻ ngủ, nội dung 

hát ru Khmer thường là lời tâm tình ngọt ngào hay lời dặn dò thân ái của người ru đối 

với con, em, cháu. Những nội dung này làm nên nội dung và giá trị của các bài hát ru 

trong đời sống văn hóa gia đình của người Khmer. Ngoài chức năng ru ngủ, hát ru 

Khmer còn gửi gắm truyền thống hiếu học, tình yêu gia đình, quê hương, chăm chỉ lao 

động,... của biết bao thế hệ người Khmer. Vì vậy, hát ru Khmer không chỉ là hát ru mà 

còn là khúc tâm tình, lời giáo huấn ca.  

Có thể mượn lời của Nguyễn Duy nói về hát ru:  

“Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn.” 
32

 

Qua thời gian sưu tầm ở các tỉnh ĐBSCL, chúng tôi đã sưu tầm được 35 bài hát 

ru được xếp theo các nhóm sau: 

 

Stt Tên bài Dịch 

1 បំពេរកូន Bom pê Kôn (29 bài) 

2 បំពេរពៅ Bom pê Chao (06 bài) 

Hình 2.1. Danh mục nhóm bài hát ru 

Nguồn: [Phụ lục 1.1] 

 

Trong quá trình phân tích, ngoài nguồn tư liệu này, chúng tôi còn tham khảo 

nguồn tư liệu dân ca ru con từ 100 làn điệu dân ca Khmer (tập 1, 2) (2004) của 

Nguyễn Văn Hoa và nguồn tư liệu hát ru từ Văn nghệ  dân gian Sóc Trăng (2002), do 

Chu Xuân Diên (chủ biên) để làm rõ một số đặc điểm của hát ru Khmer ĐBSCL.  

Qua khảo sát điền dã, trả lời câu hỏi: Theo Ông/Bà, hát ru Khmer có mối quan hệ 

với các dạng thức nào sau: (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án)  

                                           
32

 Nguyễn Duy, Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa,  https://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-Duy. Truy cập ngày 

20/8/2018 
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Hình 2.2. Các dạng thức có mối quan hệ với hát ru 

Nguồn:  [Phụ lục 2.3.1.2] (Hình 12b) 

 

Tuy đa phần (68%) cho rằng hát ru gắn với sinh hoạt gia đình nhưng với 44% 

cho rằng gắn với sinh hoạt tôn giáo và 28% cho rằng gắn với sinh hoạt cộng đồng, đã 

chỉ ra các loại hình sinh hoạt cộng đồng cũng có vai trò khá mạnh trong việc bảo tồn 

và phát huy loại hình hát ru. Điều này có được là do ngày nay xu hướng sân khấu hóa 

hát ru và các loại hình văn nghệ dân gian khác khá mạnh trong sinh hoạt cộng đồng, 

nhất là trong lễ hội. Đây là ý kiến cần được quan tâm trong bảo tồn và phát huy các giá 

trị của hát ru cũng như các loại hình văn nghệ dân gian trong thời gian tới. 

Trả lời câu hỏi: Theo Ông/Bà, trong đời sống của người Khmer hiện nay, ai tham 

gia diễn xướng hát ru Khmer: (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án)  

 

Hình 2.3. Người diễn xướng hát ru 

Nguồn:  [Phụ lục 2.3.1.1] (Hình 12a) 

24% 

68% 

44% 

28% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Lao động sản xuất 

(n=83) 

Sinh hoạt gia đình 

(n=238) 

Sinh hoạt tôn giáo, 

tín ngưỡng 

(n=155) 

Sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng (n=100) 

75% 

56% 

37% 

19% 

7% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Người già 

(n=292) 

Trung niên

(n=216)

Thanh niên

(n=143)
Thiếu niên 

(n=74) 

Trẻ em (n=26) 



 
 

59 
 

Bảng kết quả cho thấy, người già (75%) và trung niên (54%) là đối tượng chính 

tham gia diễn xướng hát ru. Điều này khá sát hợp với kinh nghiệm, sự hiểu biết của 

chúng tôi về đời sống văn hóa xã hội hiện tại của người Khmer. Ngoài tình yêu thương 

con trẻ, các nhóm người này có thuở thiếu thời và trưởng thành trong xã hội nông 

nghiệp truyền thống nên có thể vốn dân ca của họ phong phú hơn lớp trẻ. Thanh niên 

cũng đạt tỉ lệ đáng quan tâm (37%) chứng tỏ có sự kế thừa. Tuy vậy, đối với thanh 

niên, yếu tố “người ru” và tác phẩm ru trẻ đã có nhiều biến đổi. Số lượng ca dao, dân 

ca được ngâm nga giảm. Các ca khúc cải biên mang âm hưởng dân ca tăng. Các ca 

khúc mới ngày càng phổ biến. Phương tiện nghe nhìn thay thế lời ru có xu hướng phát 

triển. Thiếu niên chỉ có 19% là do có nguyên nhân số lượng các cháu trong gia đình 

giảm, độ tuổi của anh chị em chênh lệch không nhiều và việc học tập, lao động cũng 

chi phối quỹ thời gian đáng kể. Tuy vậy, dấu hiệu này cần được quan tâm vì nếu thiếu 

niên, nhi đồng mà không biết ngâm nga đôi câu ca dao, dân ca, trò chơi truyền thống, 

… thì dễ bị thiết bị công nghệ, không gian ảo tác động làm lệch pha tâm lý.  

Trong xã hội hiện đại, nhiều giá trị đã biến đổi, trong đó có hát ru, nói chung và 

hát ru Khmer, nói riêng. Những người đã sinh ra, lớn lên và tham gia diễn xướng hát 

ru từ xa xưa phần lớn đã cao tuổi. Họ mất dần và mang theo đó vốn quý dân ca. Một 

điều đáng lưu ý khác là hát ru được lưu truyền theo phương thức truyền miệng. Vì vậy, 

khi  lưu truyền từ vùng này sang vùng khác, những bài hát ru ít nhiều sẽ bị biến dạng. 

Điều này có hai mặt.  Mặt tích cực là làm phong phú thêm vốn hát ru nhưng ngược lại, 

có thể làm thô thiển hát ru dẫn đến hát ru bị lỗi thời, xơ cứng. Tuy từ bao đời nay, hát 

ru đã có mặt trong gia đình ngay từ khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời nhưng trong xã 

hội hiện đại, vì nhiều lý do, hát ru đang có dấu hiệu suy giảm. Điều đáng lưu ý là khi 

giới trẻ không biết hoặc ít biết đến hát ru thì việc bảo tồn và phát huy vốn quý này sẽ 

gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại.  

2.1.2.Diễn xướng trong hát ru của người Khmer ĐBSCL  

 Hát ru là hình thức sinh hoạt dân gian trong gia đình, vì vậy, không gian diễn 

xướng của hát ru, trước hết và chủ yếu là ở gia đình. Điều đáng lưu ý là diễn xướng hát 

ru không cần nhạc cụ hỗ trợ và diễn xướng hát ru cũng không phải là thể loại có nhiều 

thế mạnh để diễn trên sân khấu. Không gian gia đình đó bao gồm phòng khách, buồng, 

bếp và đặc biệt, là chiếc võng. Trong các không gian đó, chiếc võng rất đa năng. Khi 

thì dùng để ru trẻ ngủ. Lúc thì để người lớn nghỉ ngơi sau thời gian làm việc. Hoặc cả 
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nhà xúm quanh chiếc võng vào buổi chiều tà để nghe ông bà kể chuyện…Cũng có khi 

cháu bé được đặt trên giường, ôm trong lòng hay vác trên vai: “Con ơi ngủ đi, mẹ ở 

đây này / Mẹ hát ru con nhé / Cho con ngủ thiếp…” 
33

 (Trần Thị Thu Thúy,  2014, 

Đặc điểm hát ru của người Khmer Đồng  bằng sông Cửu Long, Luận văn thạc 

sĩ, Trường Đại học Cần Thơ, trang 57). Hay: “Mẹ hát ru con ngủ đi đừng khóc / 

Chân mẹ là nệm, tay mẹ là gối /  Con ngủ gối đầu mẹ hát ru con…” (Thị Sôphi, 2014, 

tlđd (33), trang 57). 

Lời ru của bà, của mẹ cũng có thể gắn với gian bếp, với nồi cơm thơm ngon thật 

thân thiết: “Cháu ơi ngủ đi cháu ơi đừng khóc / Chờ đợi cơm chín ăn rồi đi chơi / Bà 

cùng với cháu chỉ biết giữ nhà / Mẹ cháu vất vả vừa nhổ mạ vừa cấy / Cả chân lẫn tay 

cả miệng hét la / Âm thanh dồi dỗi để đuổi chim én”. (Thia Sê Rây, 2014, tlđd (33), 

trang 58). Ngoài ra, lời ru còn gắn với những không gian, con vật thân thuộc: “Con ơi 

ngủ đi, con đừng khóc / Cơm nguội mật ong / Ăn rồi đi chơi / Thằn lằn, tắc kè / Mày 

đừng lè lưỡi / Cho con tôi ngủ ngon” (Danh Thị Kim Liên, 2014, tlđd (33) trang 69). 

Hay những hình ảnh thân quen: “Thằng lê lê ơi đi bắn chim quốc / Bắn săn trúng nước 

trúng cây sro nghê / Cây sro nghê có trái rồi / Cò bay từng đàn bay tìm tổ ấm / Tổ ở 

nơi nào ở trên ngọn tre / Anh ngồi chăn trâu lấy trứng cò cho em / Có bao nhiêu trứng 

nó có 3 trứng”. (Sơn Bươne, 2014, tlđd (33) trang 73).  

Hát ru thường tập trung vào hai giai đoạn: 

- Trước khi trẻ ngủ: Đây là giai đoạn chủ thể diễn xướng, tập trung dỗ cho trẻ để 

đưa trẻ từ trạng thái thức sang trạng thái ngủ hoặc từ trạng thái đang khóc sang trạng 

thái nín khóc để dần dần đi vào giấc ngủ. Để lời ru không đứt đoạn, người ru có thể 

ngân nga liên tục những tiếng đưa hơi. Cũng có thể lặp đi lặp lại một số câu trong bài 

kết hợp với nhịp võng lắc lư để dễ dàng đưa trẻ đi vào giấc ngủ. Vì vậy, bài hát ru 

không ràng buộc bởi tính logic, nó được hát theo cảm xúc, được kết nối với nhau bởi 

tiếng đưa hơi “ơ ơi ương ơi....” sao cho câu hát không có chỗ nghỉ dài, để tạo cảm giác 

êm đềm: Kôn ơi đêk tơu.../ Ơ ơ ương ơi th-lai nah kom-dum ơ ơi. /Kôn ơi đêk tơu. / Ơ 

ơ ương ơi th-lai nah kom-dum ơ ơi.../ Bơ ban cheh đôkh k-đây pra-th-na / Ơ ơ ương ơi 

ba nưng miên rah x-may./ Kôn ….” (Thia Sê Rây, 2014, tlđd (33), trang 85) 
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 Trần Thị Thu Thúy,  2014, Đặc điểm hát ru của người Khmer Đồng  bằng sông Cửu Long, Luận văn thạc sĩ, 

Trường Đại học Cần Thơ, trang 57 
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- Sau khi trẻ đã ngủ: Lúc trẻ ngủ chưa sâu, người ru vẫn hát nhưng chuyển sang 

nhịp điệu chậm hơn, trìu mến, dịu dàng. Thời gian này, hát ru thực hiện tốt chức năng 

giáo dục. Chủ đề mở rộng hơn sang đề tài gia đình, tổ quốc. Đây còn là lúc người ru 

gửi gắm những kỳ vọng cho đứa trẻ: Cho con ngủ vùi / Ru con mẹ bế trên tay /... / Lần 

lần khôn lớn đến khi trưởng thành / Bấy giờ con có thanh danh / Lòng mẹ mới đành 

mới yên / Sẽ được rạng rỡ tổ tiên sau này. (Thị Yến, 2014,tlđd (33), trang 60) 

Khi trẻ đã ngủ say người ru vẫn hát, có thể để tâm sự, để giãi  bày nỗi lòng thầm 

kín. Lời ru là lời độc thoại có thể là nỗi lòng thầm kín với những trăn trở, suy tư: “Con 

ơi ngủ đi, con ở bên mẹ / Mẹ buồn lòng vì ba con đã bỏ mẹ và con thơ / Không biết 

bao giờ trở về, để nhìn mặt con thơ /…/ Tội nghiệp con thơ gương mặt tươi tắn, mỉm 

cười thế này làm mẹ vơi đi nỗi nhớ”. (Thị Song, 2014, tlđd (33), trang 63) 

Không gian diễn xướng của hát ru gắn với gia đình. Đây là môi trường xã hội 

đầu tiên mà con người được tiếp xúc. Gia đình là trường học đầu tiên của mỗi con 

người. Thời gian diễn ra hát ru không có qui tắc cố định mà tùy thuộc vào hoàn cảnh 

cụ thể của từng gia đình, tùy thuộc vào sự quan tâm của người thân đối với con trẻ và 

cảm xúc của chính người ru. Tiếng ru đã tồn tại và để lại dấu ấn một cách tự nhiên 

trong mỗi con người. Qua đó, hát ru không chỉ mang đến hạnh phúc cho người nghe 

mà nó còn là niềm hạnh phúc của người hát. 

Người diễn xướng hát ru có thể người mẹ, người bà, chị và cũng có thể là cha, 

ông.... Đối với hát ru của người Khmer ĐBSCL thì tên gọi các bài hát đã giới thiệu 

chủ thể của hát ru: bômpê kôn – ru con (chủ thể là mẹ và cha), bômpê chao – ru chao 

(chủ thể là bà, ông) và bômpê ôn – ru em (chủ thể là anh hay chị). Trong đó, người mẹ 

giữ vị trí quan trọng: “Con ơi ngủ đi mẹ ở đây ru con / Mẹ ở gần con, con hãy ngủ đi 

con ơi / Thân mẹ làm nệm tay mẹ làm gối / Gió thổi véo von ru con ngon giấc”. (Thị 

Châu, 2014, tlđd (33), trang 75). Ngoài việc dỗ giấc cho bé, lời ru còn là những bài 

học quý giá về đạo đức, luân lý, thẩm mỹ, âm nhạc mà mẹ muốn trao gửi với niềm ước 

mong con yêu mau chóng khôn lớn trở thành một người tốt, có ích cho gia đình và xã 

hội: “Con ơi ngủ đi, con yêu đừng khóc / Đợi khi cơm chín, ăn xong đến trường / Con 

hãy học lấy kiến thức là hoa / Nếu hiểu biết theo ước vọng, con sẽ có ánh sáng tương 

lai”. (Sơn Mậu, 2014,tlđd (33) trang 80).  

Trong các bài hát ông, bà ru cháu, lời ca thường thấy là lời nhắc nhở công ơn cha 

mẹ đã vất vả làm việc để nuôi sống gia đình. Bà ru cháu: “Cháu ơi ngủ đi cháu đừng 
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quấy khóc / …  / Mẹ cháu mệt nhọc vừa nhổ mạ vừa cấy lúa / Vừa cực chân tay vừa 

cực cả thân / Không sợ gian nan vì kiếm tiền nuôi con”. (Thị Danh, 2014, tlđd (33), 

trang 64). Ông ru cháu: “Cháu ơi ngủ đi, cháu ơi đừng khóc / … / Mẹ của con mệt 

nhọc, vừa nhổ mạ vừa cấy lúa / Cả tay cả chân cả miệng kêu vang / Giọng đã vang 

vọng, la đuổi chim sẻ”. (Thia Sê Rây, 2014, tlđd (33), trang 64) 

Riêng khi cha ru con thì lời ru lại gửi gắm cả niềm ước mong sau này con khôn 

lớn trở thành người có ích cho xã hội, biết đấu tranh: “Con ơi thức dậy / Đứng lên 

chống lại giai cấp bốc lột / …  / Chính quyền ta đã giải quyết / Xuất bản được sách báo 

Khmer / Con cố gắng học / Chứ để mù chữ (dốt) như cha / Phải học cho biết”.(Sơn 

Yên, 2014, tlđd (33), trang 66) 

Chị ru em: “Em ơi em ngủ cho ngon / Mẹ cha ta đã đi ruộng rồi / Em khóc làm gì 

/ Chị cũng ở nhà / Mẹ và cha / Công việc nhiều lắm / Nếu em đi chơi / Cùng với bọn 

trẻ / Chứ nên cự cãi nhau / Để tránh khỏi bệnh tật / Hãy giữ vệ sinh / Em biết thương 

yêu nhau / Mới được mẹ khen”.(Sơn Yên, 2014, tlđd (33), trang 66). 

Trong các bài hát ru người Khmer ĐBSCL có một số bài hát  ru bạn tình. “Em” ở 

đây là người vợ đầu ấp tay gối, hay người yêu. Khi đối tượng được ru là người vợ, 

người yêu, ru ngủ chỉ là cớ để chàng trai bày tỏ tình cảm của mình. Đây là điều rất 

khác biệt đối với hát ru của người Việt: “Em yêu ơi, ngủ cho ngon / Tình anh sẽ hát 

điệu chồng em nghe / Lời ru thành ngọn gió đưa / Quạt anh ve vuốt giấc mơ vợ hiền / 

Chìa tay anh, em gối lên / Xỏa ngực anh, mái tóc mềm của em / Anh ở bên em ngày 

đêm / Em đừng lo sợ những điềm chẳng may” (Thạch Chao, 2014, tlđd (33), trang 72).  

Trong các yếu tố diễn xướng hát ru, thì chủ thể diễn xướng giữ vai trò rất quan 

trọng, có tính quyết định về chất lượng nghệ thuật cũng như chi phối môi trường diễn 

xướng hát ru. Ngoài việc mang đến cho trẻ giấc ngủ yên bình, chủ thể diễn xướng 

thông qua lời ca đã truyền những thông điệp tình cảm, những kinh nghiệm sống đến 

với đối tượng được ru ngủ và những người xung quanh, góp phần làm cho đời sống 

sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân Khmer ĐBSCL ngày càng thêm phong phú. 

Văn Minh Hương, trong bài viết hát ru dưới góc độ mỹ học cho rằng “ Hát ru không 

chỉ là phương tiện để thỏa mãn mục đích ru ngủ, mà còn ẩn chứa những nội dung sâu 

sắc hơn, đó là tình cảm người bà, người mẹ, người chị … gửi gắm vào từng câu ru, là 

tâm hồn, đạo đức, quan điểm sống, quan điểm thẩm mỹ của cả dân tộc” (67 Văn Minh 

Hương, 2016, tlđd (3)) 
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Về đối tượng diễn xướng, có thể chia làm ba nhóm. Đó là: đứa trẻ, người ru và 

những người xung quanh. Trong đó đứa trẻ là đối tượng chính. 

Tiếng hát ru với tư cách là một tín hiệu âm nhạc, ngoài việc dỗ giấc ngủ cho con 

trẻ, đó còn là việc giúp trẻ bước đầu cảm nhận được thế giới xung quanh. Khi lớn hơn, 

trẻ có thể tham gia vào quá trình diễn xướng. Có lẽ lúc này các bài đồng dao xuất hiện. 

Như Nguyễn Thúy Ái nói: “Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho đứa bé lớn lên, khỏe mạnh, 

còn điệu hát ru chính là để nuôi dưỡng cho bé về mặt tinh thần. Vì vậy sẽ rất thiệt thòi 

khi một em bé lớn lên không được hưởng những lời ru ngọt ngào” 
34

 (Kết quả khoa 

học công nghệ đề tài, 2011, Sưu tầm văn nghệ dân gian Cần Thơ, Đại học Cần Thơ. 

Cần Thơ, trang 481) 

Đối tượng khác cần quan tâm, đó chính là chủ thể diễn xướng và những người 

xung quanh. Các nhà nghiên cứu cho rằng từng bài hát ru là một tác phẩm mà người 

sáng tác, người thể hiện và người thưởng thức là một. Trong lúc trẻ đã ngủ say, có khi 

người ru vẫn hát. Đó chính là cảm xúc, cảm thán của người hát ru: “Lắng nghe mẹ 

ngồi ru con / Đêm khuya mẹ hát véo von / Mắt mẹ mỏi mòn / Gạo sáng không còn / 

Con đau hoài tìm đâu thang thuốc…”.(Đại học Cần Thơ, 2011, tlđd (34), trang 223) 

Đối tượng thứ ba là những người xung quanh. Đây là đối tượng thụ động của 

nghe hát ru, nhưng lại là đối tượng tiếp nhận sự tác động của hát ru một cách trực tiếp 

nhất. Khi nghe được lời ru, người xung quanh như tiếp nhận được những thông điệp 

của người hát ru gửi gắm. Đó là những cảm xúc nghệ thuật tạo cảm giác thanh bình 

ấm cúng, mộc mạc chân quê, làm dịu bớt những lo toan vất vả. Đó còn là sự gợi nhớ 

về quê hương thân yêu có hình bóng mẹ già thân thương. Và những lời ru chan chứa 

yêu thương như hiện về nhắc nhở người ru hãy sống tốt hơn cho dù đang xa xứ. 

Những làn điệu hát ru tuy lẩn khuất nhưng luôn tồn tại âm thầm, len lỏi trong đời 

sống còn lắm bộn bề của người dân. Từng câu hát vang lên tuy nhẹ nhàng nhưng sâu 

lắng dễ thấm sâu vào ký ức con người. Đó là những thành tố ban đầu nuôi dưỡng tâm 

hồn, nhân cách của con người. Hát ru vừa có ý nghĩa tự thân, vừa có ý nghĩa cộng 

đồng mang tính giáo dục, thẩm mỹ sâu sắc. 

Văn nghệ dân gian là thuật ngữ dùng để chỉ những thể loại sáng tác dân gian 

trong đó thành phần nghệ thuật ngôn từ có mối quan hệ hữu cơ với các thành phần 

                                           
34

 Kết quả khoa học công nghệ đề tài, 2011, Sưu tầm văn nghệ dân gian Cần Thơ, Đại học Cần Thơ. Cần Thơ, 
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nghệ thuật. Hát ru là một loại hình của văn nghệ  dân gian. Vì vậy muốn hiểu hết giá 

trị của nó, ngoài việc chúng ta xem xét hát ru dưới góc độ diễn xướng, điều khác mà 

chúng ta cần quan tâm chính là nghệ thuật ngôn từ. Qua đó, chúng ta mới có thể cảm 

xúc, thấu hiểu được sự tinh tế của loại hình nghệ thuật này. 

 Hát ru là hình thức sinh hoạt văn hóa gắn với gia đình, vì vậy tình cảm gia đình 

được thể hiện rõ nét trong hát ru. Trong tất cả các loại hình nghệ thuật, có lẽ, không có 

loại hình nào thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng sâu sắc hơn hát ru. Trong xã hội cổ 

truyền, người Khmer sống theo chế độ mẫu hệ nên cộng đồng rất tôn trọng phụ nữ. Có 

lẽ vì vậy, trong nuôi dạy và quyết định những vấn đề thuộc về con cái, người vợ giữ 

vai trò chi phối: “Con ơi ngủ đi, con đừng khóc làm gì / Mau chóng lớn chạy chơi với 

anh (chị) / Mẹ hát ru con nhé con yêu / Mẹ bồng mẹ bế nè con của mẹ” (Thị Chương, 

2014, tlđd (33),  trang 56) Các từ “con yêu”, “con nhé con yêu” hay “út ơi”, “cưng”…. 

xuất hiện thường xuyên trong lời mẹ ru con. Những từ tượng thanh, tượng hình nựng 

nịu đầy cảm xúc trong các bài hát ru luôn dạt dào, tha thiết. Người mẹ luôn ý thức nuôi 

mầm lời hay ý đẹp gắn với lòng bao dung, che chở: “Ôi con của mẹ ngủ đi đừng khóc 

/... / Khi nào con lớn con chạy con chơi / Mẹ hát ru con ngủ đi đừng khóc / Chân mẹ là 

nệm, tay mẹ làm gối / Con ngủ gối đầu mẹ hát ru con”. (Thị Sôphi, 2014, tlđd (33), 

trang 57). Hoặc: “Con ơi con ngủ cho say / Đêm thì mẹ gối cánh tay con nằm / Ngày 

thì con gối lên chăn / Có hơi ấm mẹ con càng ngủ ngon / Tiếng ru gửi gấm tình thương 

/ Mong bình yên đến cho con mẹ mừng”. (Thị Eng, 2014, tlđd (33), trang 58). 

Hơi ấm từ người mẹ và tình thương bao la đã sưởi ấm cho con an tâm thiếp ngủ. 

Nhi khoa đã chứng minh, các bé ngủ kề bên mẹ sẽ ngủ sâu và say. Khi trẻ đang ngủ 

mà giật mình nếu có người mẹ dùng tay đặt lên ngực trẻ hay ôm lấy thì giấc ngủ nhẹ 

nhàng trở lại: “Con ơi ngủ đi mẹ vẫn ở đây / Mẹ hát ru cho con ngủ ngon giấc. / Con 

ơi ngủ đi con ơi đừng khóc đừng la / Ngày mai mẹ đi chợ Sa Đéc mua chuối con ăn / 

Mẹ mua chuối gì? Mua chuối trứng gà / Mẹ về không kịp chuối chín gãy cổ / Con ơi 

đừng khóc con ơi đừng la / Mẹ ở gần đây mẹ ru con ngủ”. (Thị Thia, 2014, tlđd (33), 

trang 58). Hoặc: “Con ơi ngủ ngon / Mẹ còn ở đây / Con ngủ lâu lâu / Mồ hôi thấm 

ướt / Mẹ hát ru con / Để con ngon giấc / Một cái gối hai người / Mẹ cùng với con”. 

(Thị Phương, tlđd (33), 2014, trang 59) 

Không chỉ lo cho giấc ngủ của con, mẹ còn muốn có thức thức ăn ngon khi ngủ 

dậy: “Con ơi ngủ đi con ơi đừng khóc / Cơm nguội mật ong ăn rồi đi chơi / Con ơi ngủ 
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đi con ơi đừng khóc / Cơm nguội mật ong ăn rồi đi chơi / Con chơi gần gần chớ nên 

chơi xa / Con chơi gần nhà để mẹ sai bảo”. (Thị Thia, 2014, tlđd (33), trang 59). Hay: 

“Con ơi! Ngủ đi! / Mẹ đi chợ mua chuối cho con ăn / … / Mẹ về không kịp, chuối chín 

rã rời / Chuối xiêm chín bầm, chuối tro chín nục / Chín thôi chín thối ruồi bâu / Tiếc gì 

mấy trái, nén lòng bỏ qua / Mẹ về mẹ bế bồng con / Đọng hai bầu sữa con ăn thay 

quà”. 
35

 (Chu Xuân Diên (chủ biên), 2002, Văn học dân gian Đồng bằng sông Cửu 

Long, Nxb Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh, trang 667) 

Mẹ lo lắng trăm bề, khi con đau ốm, nhà không còn gạo để ăn, không tiền mua 

thang thuốc: “Lắng nghe mẹ ngồi ru con / Đêm khuya mẹ hát véo von / Mắt mẹ mỏi 

mòn / Gạo sáng không còn / Con đau hoài tìm đâu thang thuốc / Nín, nín ngủ đi cho 

mẹ thương”. 
36

 (Chu Xuân Diên (2012), Văn học dân gian Sóc Trăng. Nxb Văn hóa 

Thông tin, Hà Nội, trang 223). Mẹ mong sao con mau khôn lớn, ngoan ngoản biết đỡ 

đần cha mẹ, giúp ích cho xã hội: “Cho con ngủ vùi / Ru con mẹ bế trên tay / Ru con 

trứng nước thương ai biết gì / Rồi ra biết nói biết đi / Lần lần khôn lớn đến khi trưởng 

thành / Bấy giờ con lập thanh danh / Bấy giờ lòng mẹ mới đành mới yên / Con hay mẹ 

được tiên hiền / Mong sau rạng rỡ tổ tiên sau này”. (Đại học Cần Thơ, 2011, tlđd (34), 

trang 665). Hay, lo lắng xa xôi cho tương lai con trẻ: “Con ơi ngủ đi con đừng khóc, 

cơm nguội mật ong mẹ đã pha sẵn / …  / À ơi.... khi nào con lớn lên con đến trường. / 

Tích lũy kiến thức để trong người, để phục vụ bản thân trong tương lai / Con đừng 

khóc mẹ mới yên lòng, mẹ đi làm việc lấy tiền nuôi con / À ơi... mẹ đi làm việc lấy 

tiền nuôi con”. (Thị Yến, 2014, tlđd (33), trang 60) 

Người mẹ dạy cho con luân lý ở đời: “Con ơi hãy ngủ, con ơi đừng khóc /… / 

Cho con mau lớn đến tuổi thành niên / Vai mang cặp sách con bước đến trường, 

ơ...ơi...ơi. / Khi con thành đạt hiểu rõ luật lệ / …  / Hãy làm việc tốt phục vụ xã hội, 

ơ...ơi...ơi.” (Thị Mao, 2014, tlđd (33),  trang 60). Hay lời ru hiếu học: “Con ơi ngủ đi! 

Con đừng khóc nữa / Con thức dậy rồi mẹ trộn cơm nguội với mật ong / … / Chờ khi 

con lớn khôn / Mẹ cho con đến trường / Cái chữ cho con nương nhờ tấm thân!”. 

(Thạch Nên, tlđd (33), 2014, trang 61) 

Tâm hồn trẻ thơ lớn dần với những bài học làm người. Từ đó, con lớn lên, biết 

yêu thương gia đình, biết yêu thương con người, yêu quê hương đất nước: “Con ơi ngủ 

                                           
35

 Chu Xuân Diên (chủ biên), 2002, Văn học dân gian Đồng bằng sông Cửu Long, Nxb Văn Nghệ TP. Hồ Chí 

Minh, trang 223 
36

 Chu Xuân Diên (2012), Văn học dân gian Sóc Trăng. Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội trang 223 



 
 

66 
 

đi đừng khóc đừng la / … / Dân tộc Khmer ai ai cũng không biết chữ / Bây giờ đã qua 

con ơi... Nhà nước đã giải quyết / Cho sách cho vở tiếng Khmer này con / Tiếng của 

cha con ơi hãy học lấy / Nếu con đi rồi, chữ nghĩa vẫn còn đây. (Thị Danh, 2014, tlđd 

(33), trang 62).  

 Hát ru còn là nhu cầu để người mẹ tự giải bày những tâm tư thầm kín. Mẹ xem 

con như bạn, đang lắng nghe lời tâm sự của mẹ, giúp lòng mẹ vơi đi nỗi buồn: “Con ơi 

ngủ đi, con ở bên mẹ / Mẹ buồn lòng vì ba con đã bỏ mẹ và con thơ / … / Tội nghiệp 

con thơ ngủ mỉm cười, mỉm cười thế này làm mẹ vơi đi nỗi nhớ / Tội nghiệp con thơ 

gương mặt tươi tắn, mỉm cười thế này làm mẹ vơi đi nỗi nhớ / Con mãi mãi tươi cười, 

để mẹ quên hết nỗi đau”. (Thị Song, 2014, tlđd (33), trang 63). Dạy con nhớ công cha, 

mẹ ru: “À ơi … / Ngủ đi con, hỡi con ngoan! / … / Mai mẹ dậy sớm đi làm nuôi con / 

Con thương mẹ dỗ mẹ bồng / Để ba con ngủ, hừng đông đi cày!” (Thị Sôphi, 2014, 

tlđd (33), trang 67). Có thể nói hát ru là nét đẹp thiêng liêng của tình mẫu tử. Nhưng 

không chỉ người mẹ, người đàn ông Khmer cũng thường thay vợ ru con với những lời 

ru mộc mạc: “Con ơi ngủ đi, gái cưng con đừng khóc / Con ơi ngủ đi, gái cưng con 

đừng khóc / Mẹ con đi mua bánh gởi con / Con ơi đừng khóc để ba hát ru / Để ba hát 

ru con”. (Lý Thi, tlđd (33), 2014, trang 65). 

Ngoài ra, tuy không nhiều nhưng hát ru còn phản ảnh tình cảm chị em: “Em ơi 

em ngủ cho ngon / Mẹ cha ta đã đi ruộng rồi / Em khóc làm gì / … /  Nếu em đi chơi / 

Cùng với bọn trẻ / Chứ nên cự cãi nhau / Để tránh khỏi bệnh tật / Hãy giữ vệ sinh / Em 

biết thương yêu nhau / Mới được mẹ khen”. (Sơn Yên, 2014, tlđd (33), trang 66). Lời 

ru đã phản ánh tinh thần “chị ngã em nâng”. Lời ca tuy mộc mạc, trẻ thơ, nhưng chứa 

đựng tình cảm chị em thật là sâu sắc. Điều này có được là do trong gia đình truyền 

thống, khi cha mẹ vắng nhà thường thì người chị kiêm thêm trách nhiệm người mẹ, 

chăm sóc, dạy dỗ em. 

Gia đình người Khmer tuy phổ biến là hai thế hệ, nhưng nhiều gia đình có ông bà 

ở chung với con cháu. Trong những gia đình có ba thế hệ ấy, ông bà thường chăm lo 

cho cháu để cha mẹ cháu lo việc đồng áng. Đây là hình ảnh bà ru cháu: “Cháu ơi ngủ 

đi cháu đừng quấy khóc / Khi cháu lớn lên bà cõng đi chơi /… / Mẹ cháu mệt nhọc 

vừa nhổ mạ vừa cấy lúa / Vừa cực chân tay vừa cực cả thân / Không sợ gian nan vì 

kiếm tiền nuôi con. (Thị Danh, 2014, tlđd (33), trang 64). Hay: “Cháu ơi ngủ đi, cháu 
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ơi đừng khóc / Đợi khi cơm chín ăn rồi đi học. / Ông với cháu luôn ở trong nhà.” (Thia 

Sê Rây, tlđd (33), 2014, trang 64).  

Hát ru phản ánh chân thật các mối quan hệ tình cảm trong gia đình. Đó tình cảm 

của cha mẹ với con, ông bà với cháu và chị đối với em. Hiện nay, xã hội hiện đại, tuy 

con người hướng ngoại hơn nhưng vẫn còn nhiều gia đình đã và đang giữ được những 

nét đẹp văn hóa của gia đình truyền thống. Đây là điều tích cực vì nếu trong gia đình 

có dấu hiệu rạn vỡ thì sẽ tác động rất xấu đến sự phát triển của những đứa trẻ.  

Tình yêu quê hương đất nước bắt đầu từ ngọn rau, tấc đất nơi mà mỗi con người 

được sinh ra và lớn lên. Môi trường sinh sống, lao động có ảnh hưởng sâu sắc đến tình 

yêu quê hương của những người dân lao động. Hình ảnh cảnh vật ở ĐBSCL được 

người mẹ Khmer đưa vào trong câu hát rất đời thường, dân dã song lại rất dễ gợi cảm, 

gần gũi: “À ơi … Đêm vắng trời khuya / Ngoài trời gió thổi lao xao rì rào / Cuốn theo 

làn hương ngạt ngào / Mùi bông sứ từ nơi nào tới đây!? / Ngoài hiên tí tách mưa rơi / 

Từng giọt từng giọt mưa hoài chẳng ngưng / Tiếng chim cùng tiếng côn trùng / Hòa 

nhau thành tiếng nỉ non u buồn. / Ngủ đi con, hỡi con ngoan!”. (Thị Sôphi, 2014, tlđd 

(33), trang 65) 

Đồng ruộng, miệt vườn, sông nước ĐBSCL trong hát ru đã phản ánh cảm xúc 

chân chất, thật thà của cư dân vùng đất mới: “Con ơi ngủ đi, con ơi đừng khóc / …  / 

Gọi con làm gì, gọi con giã gạo / Con sàng cho trắng nấu cơm cho ba / Ba đi làm 

ruộng, mẹ đi xúc cá / Xúc cá gì mẹ xúc cá rô / Nó vừa ngon vừa có trứng”. (Danh Thị 

Kim Liên, 2014, tlđd (33), trang 69). Tình yêu quê hương còn gắn với tên đất, tên 

người: “Con ơi ngủ đi mẹ vẫn ở đây /... / Ngày mai mẹ đi chợ Sa Đéc mua chuối con 

ăn /... / Con ơi đừng khóc con ơi đừng la / Mẹ ở gần đây mẹ ru con ngủ”. (Thị Thia, 

tlđd (33), 2014, trang 71). 

Tình yêu quê hương còn được thển hiện qua tinh thần đấu tranh chống cái xấu, 

tìm học những điều tốt đẹp, yêu quý truyền thống văn hóa của dân tộc: “Con ơi ngủ đi 

đừng khóc đừng la / … / Bây giờ đã qua con ơi…Nhà nước đã giải quyết / Cho sách 

cho vở tiếng Khmer này con / Tiếng của cha con ơi hãy học lấy / Nếu con đi rồi, chữ 

nghĩa vẫn còn đây / Đừng ở đó...mà hãy xây dựng tương lai con nhé. (Thị Danh, 2014, 

tlđd (33), trang 70). Vì yêu quê hương đất nước nên luôn căm thù xâm lược: “Ô..ô... 

Trực thăng nhào đầu ê..ha...ê..ơi nhào đầu xuống ruộng / Bọn mình rược đánh thằng 
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Mĩ / Đấu tranh chống lại bọn đế quốc / Đây là công lao cách mạng ê...ha..ê ơi...giải 

phóng toàn phum.”  (Thị Xưa, 2014, tlđd (33), trang 71). 

Có thể nói, tình yêu đất nước, quê hương trong hát ru của người Khmer ĐBSCL  

tuy bình dị, mộc mạc nhưng rất sâu sắc, mãnh liệt. Đó là những hình ảnh đồng ruộng 

mênh mông, những dòng sông lắm tôm, nhiều cá, … Đó còn là nếp sống chan hòa, gần 

gũi với thiên nhiên, là niềm tự hào về quê hương của mình. Từ đó, tình yêu quê hương 

đất nước thấm sâu vào trong lời ru ngọt ngào của người Khmer. Các Mác từng cho 

rằng người nông dân trao đổi với thiên nhiên nhiều hơn là giao tiếp với xã hội. Nền 

văn hóa của họ luôn hít thở cái hơi mát và sự sống động của thiên nhiên, vì thế, họ 

luôn lấy những cảnh vật thân thuộc để biểu đạt tình cảm của mình. 

Trong hát ru Khmer ĐBSCL, có một số lượng không nhỏ các bài hát chồng ru 

vợ, người yêu ru người yêu. Điều này thể hiện tình yêu đôi lứa đằm thắm, mộc mạc, 

sâu sắc. Người chồng nhẹ nhàng: “Mặt trời thân yêu ơi /Tỏa muôn ngàn tia nắng / Sớm 

mai thật yên ắng / Ngủ đi hời … em cưng / Thân anh làm đệm giường / Tay anh làm 

chiếc gối / Gió đồng hiu hiu thổi / Ngủ ngon, anh ru hời …” (Sơn Hoài, 2014, tlđd 

(33), trang 73).  

Khi các chàng trai tỏ tình thì cũng thật dễ thương. Tuy bộc trực, thẳng thắn 

nhưng các chàng trai Khmer trong những lúc dỗ dành người yêu, họ cũng rất dịu dàng 

đáng yêu với cách nói bóng gió: “Con trâu của anh / Nó tên thằng slốt / Anh lùa đi cấy 

/ Có người lại nắm đuôi / Chạy lùi theo anh / Để đưa trầu cau”. (Sơn Bươne, 2014, tlđd 

(33), trang 73). Không chỉ trầu cau là biểu tượng của tình yêu, đôi khi lại là những sản 

vật của tự nhiên hoang dã: “Thằng lê lê ơi đi bắn chim quốc / Bắn săn trúng nước 

trúng cây sro nghê / Cây sro nghê có trái rồi / Cò bay từng đàn bay tìm tổ ấm / Tổ ở 

nơi nào ở trên ngọn tre / Anh ngồi chăn trâu lấy trứng cò cho em / Có bao nhiêu trứng 

nó có 3 trứng”. (Sơn Bươne, 2014, tlđd (33), trang 73). Tuy vậy, các anh cũng dễ dàng 

giểu cợt: “Ô trái đào Nari em ra cành sum xuê / …  / Đợi anh trở thành quan anh sẽ 

mua ô tô chở em đi chơi. / Con gái thời đại ăn mặc dê..dê / Ăn mặc khác người, vải 

quần thì ngắn ngắn / Ngồi trên honda, đi đâu đeo mắt kính to to / Chân duỗi ra trước 

không thể đưa lên”. (Kim Thị Cà Hoài, 2014, tlđd (33), trang 74). Câu giểu cợt này là 

một minh chứng cho sự biến đổi trong lời ru thời hiện đại. Điều này chỉ ra rằng, văn 

nghệ dân gian không mất đi mà chỉ thay đổi dạng thức cũng như nội dung phản ảnh 

cho thích hợp với thời đại.  
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Về nghệ thuật âm thanh, âm nhạc dân gian Khmer ĐBSCL có các thang âm sau: hệ 

thống thang 4 âm; hệ thống thang 5 âm; hệ thống thang 6 âm; hệ thống thang 7 âm. Tuy 

vậy, trong thực tế, các bài bản hát ru của người Khmer về cơ bản thuộc hệ thống thang 5 

âm (ngũ cung). Hệ thống Thang 5 âm được thể hiện như sau: 

 

 

                    
 

 

Hay 

 

 

 

Hình 2.4. Thang 5 âm 

Nguồn: [Phụ lục 4.1.34] 

 

Về nhịp, người Khmer thường dùng các nhịp chẵn (2/4; 4/4). Trong các câu ru và hò 

thường là nhịp tự do, chậm rãi. 

Về ca từ, văn vần trong hát ru Khmer ĐBSCL phổ biến nhất là hai thể loại: thể thơ 

bốn chữ và thể bảy chữ / tám chữ (gọi là thể bình thường hay thể phổ biến). Hai thể 

này có cách gieo vần làm cho người hát dễ thuộc, dễ nhớ, dễ gây cảm xúc. Trong hai 

loại này, thể thơ bốn chữ thường được sử dụng nhiều hơn. Đây là thể thơ mà chúng ta 

hay bắt gặp ở các bài hát ru. Cách gieo “yêu vận, cước vận” ở thể thơ này làm cho 

người đọc cảm giác được sự uyển chuyển của thơ: 

បពំេរកនូ 

ឱកូនព ើពេងពៅ     ព្េលឹងពាលពៅ មា្ដយពៅបំពេ ពោយកូនពេងពៅ   ពោយតែមា្សពេ  ពោយកូនពេងលក់ ពេងពោយបានសកប់ ឱកូនសំឡាញ់។ 

Phiên âm: Kôn ơi kêêng tâu / P’rô lưng peal pâu / M’đai nâu bom pê / Ôi kôn 

kêêng tâu / Ôi tê meas mê / Ôi kôn kêêng lôôc / Kêng ôi ban s’kop / Ô kôn som lanh. 

Dịch nghĩa: Con ơi ngủ đi / Này con yêu dấu / Mẹ hát ru con / Con hãy ngủ đi / 

Chỉ cần con yêu / Con ngủ thiếp đi / Con ngủ yên giấc / Nhé con yêu. 
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Hình 2.5. Bài Bompê kôn 

Nguồn: (53 Nguyễn Văn Hoa, 2004, 100 làn điệu dân ca Khmer (tập 1), Nxb 

Trẻ, TP.HCM, trang 14) 

 

 

Hình 2.6. Bài Bompê chao 

Nguồn: (53 Nguyễn Văn Hoa, 2004, 100 làn điệu dân ca Khmer (tập 1), Nxb 

Trẻ, TP.HCM 2004, trang 28) 
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Nhìn chung, khi văn vần đi vào bài hát ru của người Khmer ĐBSCL có nhiều 

biến thể với số chữ ít hoặc nhiều hơn 4, 7, 8 chữ. Điều này có được là do trong quá 

trình diễn xướng người hát ru thường ngẫu hứng với tiết tấu tự do. Đây cũng là điều 

thường thấy trong dân ca người Việt ĐBSCL. 

2.2. Dân ca trong lễ cưới truyền thống  

(ចម្រៀង្បជា្បិយក្ន ុងពិធីរងគលការតារ្បពពណី) 

2.2.1. Đôi nét về lễ cưới truyền  thống 

Theo “Từ điển Bách khoa kiến thức”: “Lễ cưới hay lễ cưới là một phong tục văn 

hóa trong hôn nhân nhằm thông báo rộng rãi về sự chấp nhận của xã hội và các bên thành 

hôn về cuộc hôn nhân” 
37

 (Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam - Bộ Giáo dục và 

đào tạo, 1998, Từ điển bách khoa kiến thức, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 1998). Còn 

theo “Từ điển tiếng Khmer” của Đại Tăng thống Chuôn Nath: “Lễ cưới (Pithi Apea – 

Pipea) hay còn gọi là Pithi Măng kol kar là một nghi lễ quan trọng của đời người theo 

phong tục văn hóa truyền thống, để một người nam và một người nữ chính thức chung 

sống với nhau thành vợ chồng được cộng đồng xã hội và pháp luật công nhận” 
38

 (Đại 

Tăng thống Chuôn Nath (1996), Từ điển tiếng Khmer (វចនានុព្ក តមែរ), Nxb PichnNil, Phnông 

Pênh, Campuchia). Người Khmer rất chú trọng đến việc dựng vợ gả chồng cho con, vì 

vậy, lễ cưới được tổ chức rất trang trọng theo phong tục cổ truyền. Trong lễ cưới, âm nhạc 

giữ vai trò rất quan trọng. Đây là kênh chuyển tải nội dung và hình thức của nghi lễ.  

Mùa cưới của nam nữ Khmer là mùa khô, thường tập trung vào trước tết Chôl 

Chnăm Thmây (vào năm mới), sau khi mùa màng đã gặt hái xong. Vì là cộng đồng 

theo đạo Phật Tiểu Thừa nên lễ cưới tuyệt đối không cử hành trong những tháng mùa 

nhập hạ (chôll vossa) của sư sãi (tức là 3 tháng mùa mưa, từ 15/6 đến 15/9 âm lịch). 

Các nghi lễ chính của lễ cưới người Khmer được tiến hành ở nhà gái nhưng do nhà trai 

tổ chức. Thông thường, một cuộc hôn nhân của người Khmer từ khi bắt đầu đến khi 

thành vợ thành chồng, được chia làm ba giai đoạn: 

Vào lễ (gồm các lễ: lễ mai mối (pi-thi che-thâu); lễ dạm ngõ (si s’la dok); lễ ăn 

hỏi (si s’la kanh-sêng); lễ xin cưới và ấn định ngày cưới (si s’la banh-cheak peak)) 

                                           
37

 Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam - Bộ Giáo dục và đào tạo, 1998, Từ điển bách khoa kiến thức, Nxb Văn 

hóa – Thông tin, Hà Nội, 1998 
38

 Đại Tăng thống Chuôn Nath (1996), Từ điển tiếng Khmer (វចនានុក្ក ខ្មែ រ), Nxb PichnNil, Phnông Pênh, 

Campuchia 
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Lễ cưới kéo dài trong 3 ngày, mỗi ngày có một tên gọi riêng và một số lễ tục nhất 

định, gồm: Ngày nhập gia ( Thngay chôl rôn kar), Ngày cưới (Thngay Si Kom noth),  

Lễ bái sánh duyên (Pithi Sompes Ph’tưm). Ở mỗi ngày lại có nhiều nghi thức rất tinh 

tế. 

Thực hiện luận án này, chúng tôi đã đi điền dã và sưu tầm được14 bài dân ca, 

bao gồm:. 

 

Stt Tên bài Dịch 

1 ក្រពងំពយ Rủ nhau đi tắm 

2 ចងដៃ Buột tay 

3 ខ្ែរខ្លែព ើ Dâng trái cây 

4 ការ់សក់ Cắt tóc 

5 ពបើករបង Mở rào 

6 បទសារកិាខ្កវ Con sáo 

7 ការ់ផ្កា សាែ  Cắt hoa cau 

8 ពបើកវងំនន Mở của màn 

9 ពបើកផ្កា សាែ  Mở hoa cau 

10 សុំការ់ផ្កា សាែ  Xin cắt hoa cau 

11 ពោសកពនេល Quét chiếu 

12 ពក្េៀងខ្លែព ើ Sắp trái cây 

13 ពបើកោយសី Mở bai sây 

14 រាក្រីរមួៃំពេក Đêm động phòng 

Hình 2.7. Danh mục dân ca trong lễ cưới 

Nguồn: [Phụ lục 1.2] 

 

Ngoài nguồn tư liệu này, chúng tôi còn tham khảo nguồn tư liệu dân ca lễ cưới từ 

“100 làn điệu dân ca Khmer” (tập 1, 2) (2004) của Nguyễn Văn Hoa và luận án “Âm 

nhạc nghi lễ dân gian trong văn hóa của người Khmer ở Sóc Trăng” của Sơn Ngọc 

Hoàng để tìm hiểu. 

Trong nhận thức, người Khmer quan niệm cuộc sống mang tính “Âm dương lưỡng 

hợp”. Tính Âm Dương lưỡng hợp được thể hiện qua: con số, phương hướng và âm nhạc 

trong lễ cưới truyền thống của người Khmer ở ĐBSCL. 
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-Về con số, các con số biểu thị quan niệm âm dương, tốt xấu là những con số chẵn, lẻ 

tính từ số 1 đến số 9.  

Các con số lẽ có: số 1 trong lễ cưới thì chỉ có 1 đầu heo; người con gái chỉ được tổ 

chức lễ cưới một lần duy nhất trong suốt cuộc đời; Số 3 gắn với các nghi thức: ăn trầu cau 

(03 lần), múa mở cổng rào (03 lần), xếp bình hoa cau (03 lần), trong đêm động phòng hoa 

chúc cô dâu chú rể đút chuối cho nhau 3 lần, chú rể để tay 03 lần lên ngực cô dâu, nghi thức 

tam bảo (Phật, pháp, tăng), … 

Các con số chẵn có: số 2 trong lễ cưới biểu hiện: 2 mâm cơm cúng khi mở cổng rào, 

xin thổ địa cất rạp cưới, trong lễ đón lấy giờ tốt, 2 mâm cơm mời 2 bà mẹ của cô dâu và 

chú rể trong ngày cưới, tất cả các thứ đi lễ sang nhà gái đều phải đủ cặp- chẵn: 2 cái Thon 

rôn, 2 cái thúng, 2 cái bánh num khnhây, cặp đôi chú rể cô dâu và chú rể, cô dâu phụ 

trong ngày cưới; Trong lễ xoay đèn Pôpưl, cặp đèn cầy màu đỏ biểu hiện biểu tượng phồn 

thực Linga – Yuni (âm – dương) theo Shiva giáo… 

-Về phương hướng, người Khmer xem hướng Đông là hướng của sự khởi đầu, của 

sự sống (Dương). Vì vậy, trong lễ cưới truyền thống, người Khmer đón lấy giờ tốt theo 

hướng Đông, làm bàn thờ Phật cũng theo hướng Đông, lễ cắt buồng hoa cau, chúc phúc 

cô dâu, chú rể và những người có mặt luôn quay về hướng Đông, còn sư sãi quay mặt về 

hướng Tây (hướng về Phật tổ). 

-Về âm nhạc, theo quan niệm âm dương lưỡng hợp nhạc cụ trong lễ cưới truyền 

thống bao gồm các cặp đôi như: đàn Truô U (trầm) - Truô Sô (bổng); cặp Skôr Kar (1 

trống đực, 1 trống cái); cặp Krap gồm có Krap chmôl (Krap trống ) và Krap Nhye (Krap 

mái).  

Trả lời câu hỏi: Theo Ông/Bà, trong đời sống của người Khmer hiện nay, ai tham 

gia diễn xướng Dân ca lễ cưới Khmer. (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án)  
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Hình 2.8. Diễn xướng dân ca trong lễ cưới 

Nguồn:  [Phụ lục 2.3.2.1] (Hình 13a) 

Với tỉ lệ 74%, độ tuổi trung niên chiếm ưu thế hơn các độ tuổi khác. Và sau đó, lực 

lượng thanh niên cũng chiếm tỉ lệ khả quan (73%). Người già chiếm tỉ lệ 58% là điều đáng 

mừng vì đây sẽ là những chỗ dựa vững chắc cho các thế hệ đời sau. Điều này chỉ ra, trong 

xã hội vẫn có sự kết thừa mạnh mẽ giữa các độ tuổi. Tuy vậy, quan sát thực tế các lễ cưới, 

thanh niên tham gia nhiều trong phần “giã bạn”. Điều này, tuy có lý do khách quan là do 

tâm lý độ tuổi nhưng cũng là điều cần lưu ý trong việc đào tạo, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ 

những thành tựu của văn hóa truyền thống.  

Trả lời câu hỏi: Theo Ông/Bà, yếu tố nào sau đây của Dân ca lễ cưới Khmer 

ĐBSCL đã có sự thay đổi so với trước đây: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án)  

 

Hình 2.9. Các yếu tố thay đổi của dân ca lễ cưới 

Nguồn:  [Phụ lục 2.3.2.7] (Hình 13g) 
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Bảng kết quả cho thấy, yếu tố số lượng các bài dân ca được sử dụng trong lễ 

cưới có biến động nhiều nhất (56%). Yếu tố thời gian diễn xướng cũng biến động 

nhiều (42%). Yếu tố người diễn xướng và thưởng thức diễn xướng tuy có biến động 

đáng kể nhưng vẫn còn khá ổn định (34% và 37%). Trong phỏng vấn sâu, nhiều ý 

kiến cho rằng thời lượng diễn ra trong lễ cưới biến động theo chiều hướng giảm. Số 

người và số lượng bài dân ca truyền thống giảm nhưng tổng số ca khúc được thể hiện 

trong lễ cưới không giảm vì trong phần “giã bạn” các ca khúc mới được thể hiện khá 

nhều.  

Trả lời câu hỏi: Anh/chị thưởng thức (tìm hiểu) Dân ca lễ cưới  Khmer là vì lí 

do nào sau đây: (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 

 

Hình 2.10. Lí do thưởng thức / tìm hiểu dân ca lễ cưới 

Nguồn:  [Phụ lục 2.3.2.8] (Hình 13h) 

 

Bảng kết quả cho thấy, yếu tố yêu thích chiếm tỉ lệ khá cao (85%). Điều này chỉ 

ra có cơ sở xã hội khá vững chắc để bảo tồn và phát huy vốn dân ca trong lễ cưới. 

Trong thời gian tới nếu có phương pháp khoa học và tích cực bảo tồn, phát huy thuận 

với xu thế phát triển của xã hội thì dân ca trong lễ cưới sẽ có đóng góp tích cực cho 

sinh hoạt tinh thần của người Khmer hiện đại ở ĐBSCL. 

Hiện nay, do điều kiện kinh tế, xã hội đang thay đổi nhanh chóng; sự giao lưu văn 

hóa ngày càng sâu rộng nên các lễ thức trong hôn nhân của người Khmer cũng có nhiều 

thay đổi. Ngày nay, lễ cưới của người Khmer ĐBSCL vẫn theo nghi thức truyền thống 

nhưng đã giản đơn hơn để phù họp với cuộc sống mới. Thông thường lễ cưới chỉ còn được 

tiến hành ba bước: Lễ dạm ngõ, Lễ ăn hỏi và Lễ cưới. Trước đây lễ cưới diễn ra trong 3 

ngày, nay chỉ còn một ngày và hai đêm (từ tối hôm trước đến hết tối hôm sau). Các lễ tiết 

không những được giảm bớt mà còn được giản lược đi nhiều.  
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Do quá trình cộng cư và giao lưu văn hoá với các dân tộc khác trong vùng nên 

ngày nay lễ cướicủa người Khmer vừa mang đặc trưng truyền thống của dân tộc mình, 

đồng thời cũng có nhiều đổi mới. Về nghi thức, nếu chồng là người Việt hay Hoa, vợ 

là người Khmer thì lễ cưới được làm theo nghi thức của người Khmer. Lễ cưới được tổ 

chức ở nhà gái trong 2,3 ngày. Nếu chú rễ là người Việt hay Hoa là con trai trưởng thì 

không ở rễ. Không buộc chỉ tay và không tụng kinh trong đám cưới. Và nếu không ở 

rễ thì thực hiện nghi thức theo phong tục của cả hai bên. Ngược lại, nếu nhà gái là 

người Việt hay Hoa thì lễ cưới tổ chức theo  nghi thức Việt hay Hoa. Người Việt quan 

tâm đến các lễ chạm ngõ, ăn hỏi, lễ cưới, lễ lại mặt. Người Hoa quan tâm đến các lễ: 

nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, nghinh thân.  

Các yếu tố hiện đại cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong lễ cưới. Y trang có thể 

là com lê, váy đầm. Thường có quay phim, chụp hình trong lễ cưới. Các nghi lễ như 

trình diện Neakta, cắt tóc, nhuộm răng,… có dấu hiệu mai  một dần. Hiện tượng tiêu 

cực như kinh doanh qua lễ cưới, ăn cưới là “nợ miệng”, âm thanh ầm ĩ,… xuất hiện. 

Sau những nghi thức truyền thống là bữa tiệc thiết đãi người thân, bạn bè theo nếp 

sống mới. Điệu múa Lâm Thon quen thuộc được thanh niên nam nữ trong làng biểu 

diễn trên nền nhạc đệm dân tộc với các phương tiện kỹ thuật hiện đại sẽ kết thúc cuộc 

vui ngày cưới. 

Tuy vậy, cho đến nay, lễ cưới người Khmer vẫn mang ý nghĩa lễ hội như vốn có. Lễ 

cưới  không chỉ thuần túy là một hình thức thông tin, báo cho mọi người biết sự kiện hai 

người từ nay là vợ chồng mà nó còn chứa đựng nhiều triết lý sống, chứa đựng các giá trị xã 

hội, các nhân tố đạo đức và là một hình thức diễn xướng dân gian tổng hợp. Người Khmer 

có ý thức cộng đồng rất cao, nên lễ cưới thường có đông người đến dự nên yếu tố hội rất 

đậm nét. Tất cả những điều này đã tạo ra không khí nhộn nhịp, đông vui, như một sinh 

hoạt văn hóa của cả cộng đồng. Bên cạnh đó, lễ cưới của người Khmer được tiến hành với 

những nghi thức đậm màu sắc tôn giáo, tín ngưỡng dân gian nên rất hấp dẫn về mặt nghệ 

thuật. 

2.2.2.Diễn xướng trong lễ cưới truyền thống của người Khmer ĐBSCL 

So với hát ru, đồng dao, hát đối đáp nam nữ, diễn xướng trong lễ cưới truyền thống 

của người Khmer có nét giống như nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng. Khí nhạc, ca từ và múa 

thường đồng thời được diễn tấu.  
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Theo phong tục cổ truyền, có thể nói, lễ cưới của người Khmer là một chặng 

đường thực hiện những lễ nghi, trò diễn nối tiếp nhau. Giai điệu của mỗi bài ca, bản 

nhạc là một công cụ không thể thiếu để chuyển tải nội dung và nghi thức. Âm nhạc gắn 

kết với quá trình hành lễ của vị Môha. Nội dung âm nhạc lễ cưới thể hiện lòng biết ơn 

của con cháu đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Đó còn là những cung 

bậc ca ngợi tình yêu chung thủy, son sắc của đôi vợ chồng trẻ. Hay lời dạy về nhiệm vụ 

của cô dâu, chú rể, về nhiệm vụ của người chồng, người vợ, người cha, người mẹ trong 

tương lai. 

Cùng với âm nhạc, múa nghi lễ cũng giữ một vai trò quan trọng trong lễ cưới. Phần 

lớn các bài hát trong các nghi thức đều gắn với múa, bởi mỗi nghi thức là một trò diễn tổng 

hợp minh họa cho từng nghi tiết của lễ cưới. 

Lễ cưới cổ truyền (Bô ran) của người Khmer thường kéo dài trong ba ngày với 

nhiều lễ tiết tinh tế. Những ngày đó, sự kết hợp cả một chuổi nghệ thuật ca, múa, nhạc 

dân gian trong các nghi thức lễ được ông Môha biểu diễn cùng với dàn nhạc. Vì vậy, 

ông Môha phải là người am hiểu về các lễ thức, biết hát hay, múa đẹp và điều hành 

trình tự đúng theo quy định của tục cưới cổ truyền. Trong lễ cưới truyền thống, các bài 

ca, bản nhạc Phlêng Ka (nhạc cưới) chứa đựng những yếu tố thần thoại nổi tiếng nhất 

trong lịch sử văn hóa truyền thống của người Khmer. Tiêu biểu là về lễ cưới của Preah 

Thông và nàng Neang Neak, con gái vua Naga (thủy thần có lốt rắn, còn gọi là “Phujanga 

hay Bibhap Nag”). 

Từng làn điệu, bài bản của nhạc lễ cưới mang ý nghĩa cho từng sự việc, từng nghi 

thức khác nhau. Vì vậy, trong quá trình tiến hành lễ cưới, các bài ca, bản nhạc phải được 

sử dụng đúng lúc, đúng chổ hầu có thể nhấn mạnh được nội dung của từng lễ thức. Cho 

đến nay, về cơ bản các bài bản âm nhạc lễ cưới ít có thay đổi. Tuy vậy, do truyền dạy 

bằng truyền miệng và truyền ngón, cho nên, cũng có những biến tấu khác đi tùy theo trình 

độ của người nhạc công cũng như của ông Môha.  

Lễ cưới theo phong tục cổ truyền của một gia đình người Khmer tường được tổ chức 

như sau: 

*Ngày thứ nhất: Ngày nhập gia ( Thngay chôl rôn kar) 

Sáng sớm, nhà gái nấu hai mâm cơm để cúng tổ tiên và xin phép tổ tiên cho con gái 

đi lấy chồng, trong đó có dĩa “bai pro lưng” (cơm gọi hồn). Nhà gái cất rạp (son rôn), 

dựng bàn trời (rean têvôđa), trang trí bàn thờ… Lúc này, nhà trai chuẩn bị các thứ dùng 
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trong nghi lễ như: thon rôn, thanh đao, một đôi chiếu bông, một cặp gối mới…; đặc biệt là 

phải có buồng hoa cau (Phkar sla), lễ vật không thể thiếu trong lễ cưới.  

- Lễ cắt hoa cau (Pithi căt phka sla): Buổi chiều là lễ “cắt buồng hoa cau”. Trước khi 

lên cắt, lễ xin phép thần linh bảo vệ buồng hoa cau được tiến hành. Trên nền nhạc, ông 

Môha làm phù phép nhập vai dẫn dắt một thanh niên khỏe mạnh trèo lên cây hái hoa cau 

chưa nở (dân gian gọi là “lưỡi mèo”). “Lưỡi mèo” hoa cau phải nguyên vẹn, không trầy 

xước. Hoa cau còn đang ấp bẹ là biểu tượng cho sự trong trắng của cô dâu và chú rể. Hoa 

cau được người Khmer chọn làm quà sính lễ. Trong nghi thức này, dàn nhạc sẽ trình diễn 

các bài “Mlup đôông” (Bóng dừa). Bài hát “Mlup đôông” có giai điệu mượt mà, vui tươi, 

lạc quan, yêu đời. Người ta đặt hoa cau vào trong một chiếc khăn màu hồng, gói lại và 

buộc bằng chỉ hồng. Bài hát “Hoa trên trời” (Phka lơ mêk) được tấu lên  để nói về  giá 

trị của hoa cau trong lễ cưới. 

*Trích đoạn bài: PHKA LƠ MÊK” (Hoa trên trời)  [Phụ lục 4.1.2] 

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Phka lơ mêk”: “Hoa trên trời nở trong đêm / Đẹp 

như những vị thần tiên tuyệt vời. / Hoa là sao ở trên trời / Là vì tinh tú chiếu ngời trần 

gian. / Còn em là hoa của anh / Là tình nồng ấm anh dành từ lâu…”  

Đến tối, đêm nhóm họ được tiến hành. Bản “Hum Rôông  mở đầu cho nghi lễ cưới. 

Bản nhạc “Hum Rôông” có ý nghĩa là mời thần về nhận các lễ vật, để biến không gian nơi 

hành lễ thành nơi linh thiêng, nơi ban phúc lành cho cô dâu và chú rể. Bài “Hum rôông” 

du dương, thanh thoát với nhiều  nốt hoa mỹ trên nền tiết tấu nhanh vui, rộn rã. 

*Ngày thứ hai: Ngày cưới (Thngay Si Kom noth): là ngày chính của lễ cưới, với 

các lễ thức được tiến hành như sau: 

- Nghi thức đưa chú rể sang nhà gái (He phle chhơ) hoặc “He phka sla” (lễ rước hoa 

cau): trong ngày này, ông Acha Pêlea (người hướng dẫn hôn lễ) và hai ông Môha (Môha có 

nghĩa là lớn) gọi là “Môha tếp” và “Môha montrây” hướng dẫn nhà trai đưa chú rể cùng lễ vật 

sang nhà gái. Lễ thức này gọi là “He phle chhơ” (Rước trái cây), có nguồn gốc từ Trường ca 
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Ream Kê 
39

. Tuy tên gọi có khác nhau nhưng đều để nói lên quan cảnh đoàn đưa chú rể sang 

nhà gái làm lễ cưới. Đoàn đi đông người, có dàn nhạc đi theo. Trên suốt đường đi, dàn nhạc lễ 

cưới vừa đàn vừa hát bài “Đâmrây thngôn phluk” (Voi trĩu ngà) và bài “Đâmrây Xo” (Voi 

trắng)  với giai điệu vui tươi và tiết tấu rộn ràng, … tạo nên bầu không khí lạc quan, phấn khởi. 

Lúc này, sư sãi đến tụng kinh chúc phúc cho cô dâu chú rể trong lễ cưới. 

- Nghi thức “Mở cổng rào” (Bơk rôbong): hôm ấy nhà gái rào kín cổng, tượng 

trưng cho sự trinh tiết của cô dâu. Nhà trai vừa tới cổng, ông Môha đại diện cho nhà trai, 

bắt đầu hát múa mở lời để tìm cớ xin vào nhà. Hai đại diện cho nhà trai và nhà gái diễn 

cảnh xin được phép mở cửa rào. Hát múa mở cổng rào có nhiều khúc ca, giai điệu vui 

tươi, dí dõm thúc giục mẹ cô dâu cùng con ra cửa mở cổng cho nhà trai vào. Khi ông 

Môha đã múa hát đủ ba điệu theo tục lệ mà rào vẫn chưa được mở thì ông tiếp tục ca diễn: 

“…Tôi từ xa đến / Đạp đất lội bùn / Mệt gần đứt hơi…/ Tôi xin cho ruộng cày / Xin 

đất làm nhà / Xin đào giếng múc nước…”. Nếu nhà gái vẫn từ chối, nhà trai bèn cử 

ông Môha rút gươm ra múa điệu “Rút gươm ra khỏi vỏ” với đầy hào khí, uyển chuyển, 

nhảy, xoay, … trông rất đẹp mắt. Dàn nhạc trỗi lên, ông Môha liền hát lên: “ Cổng rào 

bằng vàng / Cổng rào hai họ / đàng trai đàng gái / Cổng rất tinh vi / Xin thưa hai họ! / Xin 

mời rót rượu! / Chớ có xem thường / Xong, mở cổng vàng”. [Phụ lục 4.1.7] 

- Nghi thức “lễ Cắt tóc” (Pithi Kăt Xók): Đây là lễ thức đầu tiên của lễ cưới nhầm thể 

hiện quan niệm làm đẹp cho cơ thể, cắt bỏ những ưu phiền và đem lại những điều tốt đẹp. 

Lúc này bài “Kăt Xok” và bài “Phat Chêay” được trỗi lên với giai điệu tha thiết, trữ tình… để 

cô dâu, chú rể có được niềm tin vào tương lai tươi đẹp cùng tình yêu thương, thề nguyền 

không bao giờ xa nhau. Cắt tóc xong, người ta đưa cô dâu chú rể đi tắm gội với ý nghĩa 

gột sạch những điều dơ bẩn, ô uế. Bài “Tropeang Pêây” (Đầm Pêây) với giai điệu 

mượt mà, du dương, trữ tình được hát lên trong thời điểm này. 

- Nghi thức “lễ trình diện Nec Ta” (Pithi thvay Neak Ta): xế chiều, ông Môha 

chuẩn bị các lễ vật để đưa chú rể đến để trình diện và cầu xin Neak ta công nhận. Bản 

nhạc “Nôkôr Rêach”  được tấu lên tạo sinh khí cho buổi lễ. 

- Nghi thức “Lễ tụng kinh cầu phước”: Vào buổi tối, 5 vị sư sãi đến tụng kinh chúc 

phúc cho đôi tân hôn. Đây là một trong những lễ thức không thể thiếu.  

                                           
39

 Sơn Ngọc Hoàng, 2016, Âm nhạc nghi lễ dân gian trong văn hóa của người Khmer ở Sóc Trăng, Luận án tiến 

sĩ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Hà Nội, trang 54. Cũng có nơi người ta gọi lễ thức này là “He 

Phka sla” (nghĩa là rước hoa cau) dựa theo nguồn gốc từ một truyện cổ tích có ghi trong kinh điển Phật giáo. 

Ngoài ra, có nơi người ta còn gọi lễ thức này là “He Chây Suôs” có nguồn gốc từ một truyện cổ tích “Chây- 

Suôs”.  
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- Nghi thức “lễ Nhuộm răng” (Pithi thvơ thmênh neang neak): nửa đêm, lễ nhuộm 

răng cho cô dâu chú rể được tiến hành. Tục nhuộm răng vừa là làm đẹp vừa nhằm báo hiệu 

cho mọi người biết phụ nữ đã có chồng. Trong khi tiến hành lễ thức này, dàn nhạc sẽ hòa 

tấu bài “Preah Thông- Neang Neak” có giai điệu du dương.   

*Ngày thứ ba: Lễ bái sánh duyên (Pithi Sompes Ph’tưm) 

- Nghi thức “Lễ đón giờ tốt” (Pithi duôc Pêlea): Hừng sáng, ông Môha hướng dẫn 

chú rễ đến trước bàn Trời, bàn ông Thiên (Rean Têvôđa) ngồi chờ rước lấy “giờ tốt” 

(Duôc Pealea). Trong khi chờ đợi đến giờ tốt, dàn nhạc hòa tấu bài “Kang Soi”. “Kang 

Soi”  mang ý nghĩa mời các đấng siêu nhiên trên trời, các vong linh, các thần thánh nhận 

những lễ vật, chứng giám cho việc kết duyên và trừ bỏ điều xấu đến với đôi trai gái. Giai 

điệu âm nhạc thâm trầm, du dương với tiết tấu dàn trãi. 

Sau đó, bài hát “Thngay tr’ong kroluôch” (Mặt trời đứng bóng)  được trỗi lên. Đó là bài 

hát có giai điệu du dương, mượt mà, tha thiết, ca ngợi tình yêu chung thủy của đôi vợ chồng son. 

- Nghi thức “Rước chú rể vào nhà cưới”: khi mặt trời vừa lên, chú rể lạy mặt trời, 

ông Môha khấn rằng: “Hôm nay là ngày tốt, ngày thắng lợi, xin mời Têvôđa đến chứng 

giám và chúc mừng đôi trẻ sống lâu, trăm năm hạnh phúc”. Khấn 3 lần, 3 tiếng cồng báo 

hiệu đã được giờ tốt gióng lên, rước chú rể vào nhà. Đi trước dẫn đường đám rước là một 

người cầm thanh đao, ba người bưng 3 bình hoa cau. Kế tiếp là ông Môha và chú rể có 

che lộng. Sau cùng là dàn nhạc vừa đi vừa hát vang bài “Xđach đơ” (Vua đi) có giai điệu 

trầm ấm, mạnh mẽ nhằm ca ngợi chú rể như một vị vua. 

-Nghi thức Cắt hoa cau (Pithi Đôth Phka sla): khi hoa cau đã đưa đến nhà gái, nhà 

trai mời mẹ cô dâu làm lễ mở hoa cau. Người đại diện nhà trai xức nước thơm lên hoa cau 

rồi tách bẹ hoa cau ra, sau đó bắt đầu cắt nhánh. Ông Môha làm lễ chúc phúc cho cô dâu 

chú rể và có những lời giáo huấn về lối ứng xử với cha mẹ, anh chị em và họ hàng, ứng xử 

giữa vợ chồng với nhau (Gia huấn ca). Riêng đối với cô dâu trước khi về nhà chồng, cũng 

được dạy về tấm gương đạo đức của nàng Visakha. 

- Nghi thức “Dâng tặng hoa cau” (Pithi chuônh phka sla): trong lễ thức này, chú rể 

lần lượt dâng bình hoa cau, một kính tặng cha, một kính tặng mẹ và một kính tặng anh 

(chị). Trong khi làm lễ dâng hoa cau, dàn nhạc lễ cưới sẽ hòa tấu lại khúc nhạc “Preah 

Thông – Neang Neak”  và ca diễn tiếp bài “Chao Priêm” (Cháu Priêm) có giai điệu du 

dương, mượt mà làm nền cho ông Môha múa ba lần biểu hiện sự tưởng nhớ đến ba người 

anh đã nhường hạnh phúc cho em mình. 
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- Nghi thức “múa Vén màn hoa chúc” (Rom Bơt Veng Nôn): trong nghi thức 

này, ông Môha vừa múa vừa hát mời cô dâu bước ra khỏi phòng và đến ngồi sánh đôi 

với chú rể. Lúc này, dàn nhạc sẽ diễn tấu các bài hát: “Bơk Weng nôn”(Vén màn hoa 

chúc), “Xrây On” (Nàng On), “Xrây Nô” (Nàng Nô), “Xrây Chhmoong” (Nàng Chhmoong), 

“Xarai nưm nuôn” (Cô gái yêu kiều) phục vụ cho phần hát múa của ông Môha. Các bài hát 

trên có giai điệu du dương, mượt mà, tiết tấu chậm rãi ca ngợi về sắc đẹp và đạo đức của 

người con gái Khmer. 

- Nghi thức “lễ xoay vòng đèn Pô-pưl” (Bonh Vêl Pô-pưl): Khi cô dâu chú rể đã ngồi 

sánh đôi, ông Môha liền đốt đèn Pô-pưl. Sau đó, 5 thanh niên, 4 thiếu nữ, ông mai, bà mai và 

ông Môha đứng vòng quanh cô dâu chú rể. Đèn Pô-pưl được chuyền từ tay ông Môha lần lượt 

đến từng người xoay quanh cô dâu chú rể ba vòng cùng lời chúc tụng sớm có con cái nối dõi. 

Ông Môha hát ứng khẩu trên nền nhạc bài hát “Phat Chêay”. 

- Nghi thức “Múa mở nắp mâm trầu” (Rom bơt bai sây): ông Môha múa động tác “mở 

nắp mâm trầu”, tượng trưng cho phép hai người thành vợ chồng. Đồng thời cất lên bài hát 

“Kon xeng kro hom” (Chiếc khăn đỏ) với giai điệu thanh thoát, mượt mà mang nội dung chúc 

tụng hạnh phúc. Nghi thức Rom bơk bai sây mang ý nghĩa: “Sức mạnh của chính nghĩa luôn 

chiến thắng gian tà, hạnh phúc chân chính luôn được sức mạnh của thanh đao bảovệ”. 

- Nghi thức “lễ cột tay” (Pithi Chon đay): Đây là nghi thức quan trọng trong lễ cưới 

truyền thống của người Khmer bao gồm buộc chỉ hồng vào cổ tay cho cô dâu chú rể và 

chúc mừng lứa đôi hạnh phúc, bền vững lâu dài. Trong lễ thức này, ông Môha vừa múa 

vừa hát mời người thân đến cột chỉ tay cho cô dâu chú rể. Bài hát “Bai khon chon đay” 

(Cột chỉ tay) trỗi lên, được lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau đó, bài “Bek Chan” (Bể chén) với 

giai điệu truyền cảm, du dương cũng được trình diễn tiếp theo trong nghi thức này. 

- Nghi thức “Lễ rắc hoa cau” (Pithi Bach phka sla): Ông Môha múa “Rắc hoa cau” 

lên người cô dâu chú rể với những câu chúc tụng. Sau đó, ông Môha rắc hoa cau trên 

đường đến phòng tân hôn và ngâm những câu thơ ca ngợi đạo đức tốt đẹp của người con. 

“Rắc hoa cau” là niềm tự hào của người mẹ về sự trong trắng, xinh đẹp, khôn ngoan 

của con gái mình. 

-Nghi thức “lễ quét chiếu (Rom Bôs kanh têl): ông Môha vừa múa vừa hô to “Ai 

mua chiếu không?”. Không có tiếng trả lời. Ông Môha lại nói tiếp:"Ai chuộc chiếu này sẽ 

có uy thế lớn và sẽ giàu có, đông con”. Nghe tới câu này, chú rể vội chạy đến ông Môha 

xin chuộc chiếu. Khi chú rể chuộc được chiếu, cha mẹ cô dâu mời hai người đàn bà có đạo 
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đức, gia đình khá giả, có cuộc sống hạnh phúc vào trải chiếu cưới tại nơi hành lễ. Sau đó, 

ông Môha ngâm lên bài thơ “ Bôs kanh têl” (Quét chiếu). 

-Nghi thức “Vào phòng tân hôn”: Khi cô dâu chú rể bước vào phòng tân hôn, ông 

Môha cầm thanh đao vừa múa theo điệu “múa cuốn chiếu” vừa ngâm lên những câu chúc 

tụng với ý nghĩa xua đuổi những điều không may. Đôi hôn nhân bước vào phòng tân hôn, cô 

dâu đi trước, chú rể theo sau nắm lấy khăn quàng của cô dâu. Trong lúc này, dàn nhạc lễ 

cưới sẽ diễn tấu lại bản nhạc “Pres Thông- Neang Neak”. 

- Nghi thức “lễ động phòng” (Pithi Phsom đom nêk): Vào buổi tối, lễ động phòng 

cho đôi vợ chồng mới được tổ chức. Gia chủ mời hai người đàn bà đã trãi chiếu trước đó, 

mang chiếu mới vào phòng tân hôn trãi lên giường. Sau đó, người ta cho đôi vợ chồng 

vào nằm chung giường. Lúc này, dàn nhạc lễ cưới sẽ trình tấu bản nhạc “Preah Thông – 

Neang Neak”. Lễ cưới đến đây được coi là kết thúc. 

Khi khách ra về, dàn nhạc sẽ trình diễn một số bài hát như: “Mê t’rây”, “Amăt Tây”, 

“Xâm pưu thoi”  có giai điệu và tiết tấu vui tươi, phấn khởi. 

Ngoài ra, lễ cưới truyền thống của người Khmer còn có một số bài dân ca để chào 

đón khách, đặc biệt là trong đêm nhóm họ. Phổ biến như: “Um tuk” (Bơi thuyền), 

“Xarikakeo” (Chim sáo), “Alê”(Chàng đi săn), “Kro bây si srâu”(Trâu ăn lúa),.v.v… 

Hiện nay, lễ thức trong lễ cưới của người Khmer ĐBSCL vẫn theo nghi thức 

truyền thống nhưng đã giản đơn hơn rất nhiều cho phù hợp với lối sống, điều kiện thực 

tế.  

Tuy vậy, qua dân ca lễ cưới của người Khmer, người ta nhận thấy không gian đời 

thường và không gian linh thiêng hòa quyện vào nhau, tạo nên không gian văn hóa 

linh thiêng. Qua các bài dân ca trong lễ cưới Khmer, ta có thể nhìn thấy bức tranh làng 

quê với những hình ảnh không gian quen thuộc: hàng rào gai, ao Pêây, gốc cây so đũa, 

xóm làng,... cùng với các loại trái cây, rau quả, đồ ăn thức uống tiêu biểu dùng làm 

sính lễ trong ngày cưới: trái thơm, măng cụt, săm bô, sầu riêng, xoài, chuối, đu đủ, trầu 

cau, rượu, thịt heo, rau cải,...; với các dụng cụ sinh hoạt: gáo dừa, mùng mền, chiếu, 

gối,...; với cách thức sinh hoạt của người dân quê: (tắm ao, múc nước bằng gáo dừa, 

buộc hoa cau vào khăn,...). Không gian gia đình cũng thật gần gũi. Đó là không gian 

trước sân nhà, không gian cái buồng,.... vừa gần gũi, quen thuộc, vừa ấm áp, thiêng 

liêng của mỗi con người. Tất cả mang đậm dấu ấn của nền văn hóa nông nghiệp, 
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Thời gian diễn xướng của các bài dân ca lễ cưới Khmer bắt đầu được tính từ lúc 

nhà trai đưa chú rể sang nhà cô dâu đến khi kết thúc lễ cưới. Thời gian diễn xướng 

thường không liên tục và không có tính ổn định, có thể ngắn dài tùy theo nghi thức và 

nội dung của bài hát. Trình tự thời gian diễn xướng cũng có thể thay đổi theo trật tự 

nghi lễ mà hai gia đình cùng thống nhất với ông Maha.  

Các bài dân ca được diễn xướng dưới hình thức cá nhân và tập thể, trong đó, vai 

trò cá nhân đặc biệt nổi trội. Cá nhân trực tiếp đứng ra hát và múa trong các nghi lễ lễ 

cưới thường là Mêplêng và Plea. Đó là những nghệ nhân thực thụ. Nghệ thuật diễn 

xướng các bài dân ca lễ cưới người Khmer bao gồm các yếu tố: hát, múa, nhạc. Những 

câu hát được dùng bày tỏ lòng thành dâng tặng lễ vật lên thần linh, ông bà tổ tiên 

nhằm kính báo và cầu mong sự che chở, ban phước lành cho đôi trẻ. Vì nghi lễ vốn 

mang tính trang nghiêm nên người hát tỏ ra rất nhập tâm nên khi cất tiếng hát, giọng 

phải to, rõ và truyền cảm. Trong diễn xướng dân ca lễ cưới của người Khmer, ông Mê 

plêng không thể thành công nếu không có sự hỗ trợ của một tập thể dàn nhạc và người 

múa minh họa. Mặt khác, khi diễn xướng các bài ca nghi lễ lễ cưới của người Khmer, 

trong một vài trường hợp, quần chúng thưởng thức có thể tham gia vào quá trình diễn 

xướng, một mặt để hỗ trợ minh họa cho nghi thức; mặt khác để thể hiện sự ủng hộ 

cũng như niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt lành sẽ đến với cuộc hôn nhân đang 

diễn ra. Điều này thể hiện rõ tính cộng đồng rất cao trong văn hóa nông nghiệp của 

người Khmer. 

Bên cạnh đó, hình ảnh của các vị thần chẳng khác gì những vị khách đặc biệt 

được mời về để chứng kiến và chúc phúc cho đôi trẻ cũng như cầu mong sự bình an 

cho gia đình, cho dân làng là biểu hiện cụ thể nhất của đời sống tôn giáo, tín ngưỡng 

phong phú của người Khmer. Đó là hiện tượng giao lưu tiếp biến giữa BàLamôn giáo, 

Phật giáo và tín ngưỡng dân gian vô cùng đa dạng. Điều này góp phần tạo nên đời 

sống văn hóa nhiều màu sắc huyền bí mà cũng thật gần gũi, đời thường của người 

Khmer.  

Có thể nói, dân ca trong lễ cưới có vai trò quan trọng để các nghi thức trở nên 

nghiêm trang, thiêng liêng, lưu giữ các giá trị đạo đức cũng như niềm vui thế tục sinh 

động đầy sức sống cho lễ cưới truyền thống người của Khmer ĐBSCL. 
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2.3.Dân ca trong lễ tang truyền thống   

(ចម្រៀង្បជា្បិយក្ន ុងពិធីបុណយសព្បពពណី) 

2.3.1.Đôi nét về lễ tang truyền thống 

Người Khmer ở Nam bộ cũng như ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á, hiện 

nay đa số theo Phật giáo Theravada (Tiểu thừa hay Nam tông ). Tại ĐBSCL, lễ tang cổ 

truyền của người Khmer được tổ chức theo phong tục dưới sự ảnh hưởng nêu trên nên tục 

hỏa táng đã trở thành nét văn hóa truyền thống lâu đời của tộc người này. Người Khmer 

ĐBSCL gọi lễ tang người chết là “Bonh Bôchea Sâp” (lễ hỏa táng). Lễ tang là một loại 

nghi lễ chứa đựng nhiều nhất các thành tố mang sắc thái tôn giáo và còn lưu giữ được 

nhiều nét văn hóa cổ truyền nhất của người Khmer ở ĐBSCL hiện nay. Người Khmer 

quan niệm: “Chết chưa phải là chấm dứt cuộc sống, mà tiếp tục sống ở một thế giới khác, 

không bằng thể xác, mà sống bằng linh hồn bất diệt” 
40

 (Trần Văn Bổn, 2002, Phong tục 

và nghi lễ vòng đời người Khmer Nam bộ, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, trang 96).  

Với niềm tin Phật giáo, người Khmer xem cuộc sống này là cõi tạm. Thân xác này 

cũng sẽ đến lúc phải tiêu hủy. Do đó, phần đông người Khmer có thái độ bình tĩnh đối với 

cái chết, vì họ đã thấm nhuần triết lý Phật giáo, xem chết là điều không thể tránh khỏi. 

Chính vì thế, người Khmer ít than khóc hay tỏ ra quá đau buồn, họ quan niệm rằng than 

khóc, thương tiếc đối với người quá cố là vô ích. Lúc đó, chỉ nên đọc kinh để người chết 

được về với Phật, cho linh hồn sớm được siêu thoát, để giúp cho người đang sống suy nghĩ 

để làm điều thiện nhiều hơn. 

Xuất phát từ quan niệm trên nên người Khmer thường tổ chức lễ tang rất trang trọng. 

Trong đó, dân ca nghi lễ là một thành tố rất quan trọng, không thể thiếu được. 

Thực hiện luận án này, chúng tôi đã đi điền dã và sưu tầm được 25 bài dân ca, 

bao gồm: 

 

Stt Tên bài Dịch 

1 បទ សារភញ្ញ  Tưởng niệm Đức Phật 

2 បទ ពលើកទង់ក្េះេុទធសាសនា Chào cờ Phật giáo 

3 បទ កំពេើរឆេវេណ រងសី Nguồn gốc ánh hào quang 6 màu 

4 បទ រំលឹកវញិ្ញញ េមនធ  Tưởng nhớ vong linh 

                                           
40

 Trần Văn Bổn, 2002, Phong tục và nghi lễ vòng đời người Khmer Nam bộ, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 

trang 96 
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5 
បទអារាធនាធមែកថឹកសខ្មែងធម៌

ពទសនា 
Thỉnh thuyết pháp 

6 បទ ក្េែែអារាធនាធម៌ពទសនា Phạm thiên thỉnh thuyết pháp 

7 បទ សាា ប់ធម៌ពទសនា Nghe thuyết pháp 

8 បទសរពសើរធមែ វពិសសពទសនា Ngợi khen thuyết pháp 

9 បទ សរពសើរធមែ វពិសសពទសនា Ngợi khen thuyết pháp 

10 បទថ្វវ យផ្កា  Dâng hoa 

Stt Tên bài Dịch 

11 បទ បទុមថ្វវ យផ្កា  Dâng hoa 

12 បទ ក្េះអងគសាងលន សួ Đức phật xuất gia 

13 បទ ក្េះអងគដាក់អាយុសង្ខា រ Đức Phật định ngày nhập tịch 

14 បទ ធមែសពងវគ Nỗi buồn 

15 បទ ខ្ម៉ែលាពែើយ Mẹ vĩnh biệt 

16 បទ អនកខ្ម៉ែមានគុេ Mẹ có ơn 

17 បទ ក្គលូាពែើយ Thầy vĩnh biệt 

18 បទ បណ្ា ឪំេុកចុងពក្កាយ Lời trăn trối của cha 

19 បទ ពបះៃូងឪេុក Trái tim cha 

20 បទ គុេឪេុក Ơn cha 

21 បទ ពមែ ចយំសាា យពក្កាយ Ma khóc hối tiết 

22 បទ គួរអាសូចិរា  Đáng tội nghiệp 

23 បទ ទំនួញពក្បរ Sám hối của ngã quỉ 

24 ជរាធមាែ  Pháp lão 

25 ក្េះដក្រលកាេ៍ Tam pháp ấn 

Hình 2.11. Danh mục dân ca trong lễ tang 

Nguồn: [Phụ lục 1.3] 

 

Ngoài nguồn tư liệu này, chúng tôi còn tham khảo nguồn tư liệu dân ca từ trong 

luận án “Âm nhạc nghi lễ dân gian trong văn hóa của người Khmer ở Sóc Trăng” của 

Sơn Ngọc Hoàng để phân tích.  

Người Khmer ở ĐBSCL quan niệm “Chết là chuyển tiếp sang một thế giới khác 

bằng linh hồn bất diệt, có cuộc sống tốt đẹp hơn, an lành và vĩnh cửu” (Trần Văn Bổn, 

2002, tlđd (41), trang 199). Vì vậy, lễ tang truyền thống của người Khmer được tổ 
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chức như là một lộ trình để đưa linh hồn người chết về cõi Niết bàn. Lễ tang nhất quán 

từ nội dung tâm linh đến các nghi thức trong không gian, thời gian cùng với các biểu 

tượng trong các lễ thức cúng bái, lời tụng kinh, lễ vật, âm nhạc, múa thiêng…Người 

Khmer tin con người vốn được cấu tạo bởi hai yếu tố, thân xác (Sâp) và linh hồn (Pro 

lưng), luôn đi đôi với nhau, không thể tách rời. Người Khmer cho rằng kiếp sau, nhân 

quả, luân hồi, tái sinh, “Niết bàn” (Thane sua)… là có thật nên niềm tin đó luôn là 

động lực thôi thúc người Khmer làm phước, làm việc thiện, coi đây là một điều rất tự 

nhiên trong cuộc đời mình, để sau này được lên Niết bàn… Song song đó, người 

Khmer có nhận thức rất sâu sắc về quan niệm “Âm dương lưỡng hợp”. Tính Âm 

Dương lưỡng hợp được thể hiện rất rõ trong thực hành lễ tang truyền thống, đơn cử 

như về các con số, phương hướng và âm nhạc. 

-Về con số: các con số biểu thị quan niệm âm dương – tốt xấu là những con số 

chẵn - lẽ tính từ số 01 đến số 09 được thể hiện như sau:  

Các con số lẽ: số 1, là số vật dụng khi người chết được chia phần như: 1 con dao, 1 

nồi đất, 1 đèn cốc, 1 trái dừa khô...được đựng trong thúng thon rôn; số 3, thể hiện trong 

nhận thức của người Khmer về cõi ba tầng trong vũ trụ… 

Các con số chẵn: số 2 thể hiện trong việc cúng 2 mâm cơm cho người chết và 

cho quỷ thần, 2 tấm vải trắng mỗi tấm 2 mét đựng trong thúng thon rôn để dâng sư chủ trì 

và cho ông Acha Duki quấn trước ngực khi hành lễ; số 4 thể hiện: sau khi người thân tắt 

thở, phải có 4 thứ, người ta gọi đó là tứ đại: đất, nước, lửa, gió, nghĩa là phải có 4 sa la 

thôn, 4 cờ hồn (thể hiện 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc), 4 chén cơm và 4 đôi đũa, khi 

di quan có 4 vị sư ở 4 góc quan tài, … 

 -Về phương hướng trong thực hành lễ tang truyền thống của người Khmer cũng 

được chú trọng. Người Khmer quan niệm hướng Đông – hướng mặt trời mọc – hướng của 

sự sống, mang tính dương. Vì vậy, các công trình kiến trúc tôn giáo cũng như kiến trúc 

dân gian (Chánh điện chùa, cửa ra vào…) đều mở theo trục Đông – Tây. Còn hướng Tây 

là hướng chết, hướng của ma quỷ mang tính âm (lò hỏa thiêu trong chùa quay mặt về 

hướng Tây). Khi người chết vẫn còn được để trong nhà, đầu của họ vẫn được đặt quay 

đầu về hướng Đông (dương), chỉ khi mang đi an táng, họ mới quay đầu người chết về 

hướng Tây (âm)… 

- Người Khmer cho rằng âm nhạc là công cụ thực hiện liên thông với thế giới 

siêu nhiên có tính âm dương lưỡng hợp và thực hiện nguyên lý ngũ hành. Bài bản âm 
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nhạc trong lễ tang truyền thống bao gồm 12 bài. Trong đó, có 01 bài Tổ, 05 bài chính thức 

và 06 bài trong thực hành các nghi thức được thực hiện trong suốt thời gian hành lễ. Đó là các 

bài: Sa thô ka (bài Tổ), Krau nây, Krau not, Chong not, Khec mon, Chơt, Sô ry da, Si nuôn, 

Thông dot, Preah thum, Khlom và Kam mon.. Dàn nhạc Pinn Peat gồm có 09 nhạc cụ, 

gồm: 01 kèn hơi (Kèn Srolai Pinn Peat); 06 nhạc khí họ tự thân vang (đàn Rôneat Ek, 

Rôneat Thung, Rôneat Đek, Kuông Vông Tôch, Kuông Vông Thum, Chhưng); 03 

nhạc khí họ màng rung (Trống Samphô, và 02 Skô Thum (cặp Trống lớn). Song song 

với lý thuyết âm dương lưỡng hợp, âm nhạc trong lễ tang truyền thống của người Khmer 

còn thể hiện nhận thức về nguyên lý ngũ hành. Trong dàn nhạc tư tưởng ngũ hành được 

thể hiện bằng 05 âm sắc các nhạc khí khác nhau. Tiếng trống lớn (đôi Skô thum) biểu 

tượng của âm dương (Thiên – địa; Trời - Đất); Tiếng vang mạnh mẽ, trầm hùng, chấn 

động không gian là tượng trưng cho hành thổ, hành phong, trung tâm của ngũ hành, 

ngũ phương, ngũ âm, ngũ sắc. Tiếng đàn Rôneat Đek (nhạc cụ có chất liệu bằng sắt) 

có âm sắc bén nhọn, chói sáng, cao vút ứng với hành Kim. Tiếng đàn Rôneat Ek, 

Rôneat Thung (nhạc cụ có chất liệu bằng gỗ) có âm sắc du dương, trầm ấm, linh hoạt 

ứng với hành Mộc. Tiếng kèn Srolai Pinn Peat có âm sắc trong trẻo, linh hoạt trong 

những nốt luyến láy, xử lý hơi ứng với hành Thủy. Tiếng đàn Kuông Vông Tôch, 

Kuông Vông Thum, Chhưng (nhạc cụ có chất liệu bằng đồng) âm sắc ngân vang, 

trong trẻo như tiếng chuông ứng với hành Hỏa. Tiếng trống Samphô có âm thanh trầm 

ấm ứng với hành Thổ. Ngũ âm tương ứng với 05 âm sắc trong dàn nhạc Pinn Peat của 

người Khmer là:  Đồng, sắt, gỗ, da và hơi. Nhận thức trên dược thể hiện qua cơ cấu tổ 

chức dàn nhạc như sau: Đồng: Đàn Kuông Vông Tôch, Kuông Vông Thum, Chhưng; 

Sắt: Đàn Rôneat Đek; Gỗ: Đàn Rôneat Ek, Rôneat Thung; Da: Đôi trống lớn (Skô 

thum), Trống Samphô; Hơi: Kèn Srolai Pinn Peat. (Sơn Ngọc Hoàng, 2016, tlđd (40)). 

Hiện nay, do xã hội ngày càng phát triển, nhịp sống dồn dập hơn nên từ nghi thức 

đến liều lượng của dân ca trong lễ tang cũng có nhiều biến động.  

Trả lời câu hỏi: Theo Ông/Bà, trong đời sống của người Khmer hiện nay, ai tham 

gia diễn xướng Dân ca lễ tang Khmer: (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án)  
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Hình 2.12. Diễn xướng dân ca lễ tang 

Nguồn:  [Phụ lục 2.3.3.2] (Hình 14ab) 

 

Bảng trả lời cho thấy, người già chiếm tỉ lệ cao nhất. Đây là điều hợp lý, nhưng 

sự chênh lệch khá lớn giữa người già (85%) và trung niên (39%) là điều đáng quan 

tâm trong việc kế thừa. Điều đáng mừng là, giữa trung niên (39%) và thanh niên 

(24%) chênh lệch không nhiều chứng tỏ lớp trẻ cũng rất quan tâm đến việc tiễn đưa 

người quá cố. 

Trả lời câu hỏi: Theo Ông/Bà, yếu tố nào sau đây của Dân ca lễ tang Khmer 

ĐBSCL đã có sự thay đổi so với trước đây: (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

Chúng tôi nhận được kết quả sau: 
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Hình 2.13. Các yếu tố thay đổi của dân ca lễ tang 

Nguồn:  [Phụ lục 2.3.3.7] (Hình 14g) 

 

Bảng kết quả cho thấy, yếu tố số lượng các bài dân ca được sử dụng trong lễ 

tang có biến động nhiều nhất (72%), yếu tố người diễn xướng và thưởng thức diễn 

xướng tuy có biến động đáng kể nhưng vẫn còn khá ổn định (37%). Trong phỏng vấn 

sâu, nhiều ý kiến cho rằng số người số lượng bài dân ca trong lễ tang biến động theo 

chiều hướng giảm. Đây là điều đáng suy nghĩ. 

Trả lời câu hỏi: Anh/chị thưởng thức / tìm hiểu  Dân ca lễ tang Khmer là vì lí do 

nào sau đây: (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án). Chúng tôi nhận được kết quả sau: 

 

Hình 2.14. Lí do tìm hiểu dân ca lễ tang 

Nguồn:  [Phụ lục 2.3.3.8] (Hình 14h) 

Bảng kết quả cho thấy, yếu tố yêu thích chiếm tỉ lệ khá cao (59%), kế đó là yếu 

tố yêu cầu công  việc (34%) là điều khá tích cực. Điều này chỉ ra có cơ sở xã hội khá 

vững chắc để bảo tồn và phát huy vốn dân ca trong lễ tang. Trong thời gian tới nếu có 

phương pháp tích cực bảo tồn và phát huy thuận với xu thế phát triển của xã hội thì 

dân ca trong lễ tang sẽ có đóng góp tích cực cho sinh hoạt tinh thần của người Khmer 

hiện đại ở ĐBSCL. 

Tang lễ truyền thống khá tốn  kém thời gian và tiền bạc nên ngày nay người 

Khmer đã giản lược nhiều nghi thức lễ tang với nhiều nhận thức mới. Về quan niệm 

phân loại cái chết có văn minh hơn. Các trường hợp tai nạn đuối nước, giao thông, 

điện giật… đã được xem là bình thường, được tổ chức  nghiêm trang với đầy đủ các 

nghi thức. 

Về nghi thức, do giao lưu văn hóa trong vùng, ngày nay có nơi người Khmer 

cũng thọ tang 100 ngày, mặc tang phục nhưng không phân biệt ngôi thứ như ngươi 

Kinh và người Hoa. Cách báo tin tang lễ bằng phát loa và bang ghi âm  ngày càng phổ 
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biến. Nhiều nghi thức đã thay đổi như: đâm thủng vật dụng của người chết không bắt 

buộc; thay nước thơm làm từ nhang bằng dầu thơm, sợi dây Sbâu phleang trong lễ di 

quan bằng cỏ tranh được thay bằng vải xô. Nghi thức tu báo hiếu sau hỏa thiêu có tính 

tượng trưng chỉ còn nửa ngày. Cách thức hỏa thiêu ngày nay cũng tiến bộ và nhân văn 

hơn. Trước đây thường hỏa thiêu tự nhiên ở cánh đồng, bìa rừng nay thì đã có lò thiêu 

với qui trình khép kín. Việc thờ cúng cũng có nhiều thay đổi. Trước đây, người chết 

chỉ thờ trong chùa nay được thờ cả trong nhà với nghi thức cúng cơm, thắp nhang. Có 

gia đình cầu siêu, làm tuần (thất) cho đến 49 ngày sau đó làm lễ 100 ngày (banh 

khuap). Bàn thờ được đặt vào giữa nhà không nhất thiết vào hướng đông. Bàn thờ có 

thêm lư hương, Phật Bà Quan Âm. Nhiều gia đình còn có bàn thờ ông Thiên (Tcuon 

tevoda) 

2.3.2. Diễn xướng trong lễ tang truyền thống của người Khmer ĐBSCL 

So với hát ru, đồng dao, hát đối đáp nam nữ, diễn xướng trong lễ tang truyền thống 

của người Khmer giống như một nghi lễ tôn giáo. Ca từ, khí nhạc và múa là những thành 

tố không thể thiếu. Tuy vậy, diễn xướng trong lễ tang truyền thống của người Khmer có sự 

tách bạch khá rõ nét giữa ca từ và khí nhạc. Trong các bài kệ, tụng ca từ và tiết tấu là chính. 

Khi khí nhạc được diễn tấu thì ca từ thường không xuất hiện. 

Lễ tang truyền thống của người Khmer ĐBSCL được tiến hành qua các bước: 

2.3.2.1.Lễ khâm liệm 

Khi trong gia đình người Khmer có người già yếu, bệnh nặng sắp qua đời, thân 

nhân trong gia đình sẽ mời các vị sư sãi hoặc Acha Yuki (người thầy cúng thông thạo 

việc tang lễ) đến tụng kinh Kavôđa (gồm kinh Apithom, kinh Thama Sangvek và 

Achirang). Kinh Apithom được đọc tụng nhiều lần cho đến khi người sắp chết thanh thản 

ra đi. Theo Trần Văn Bổn (2002): “Kinh Apithom là kinh để giải nghiệp; Kinh Thama 

Sangvek là kinh để chống đuổi ma tà; kinh Achirang là kệ động tâm. Các bài kinh trên có 

sức tác động mãnh liệt, thông thường, người sắp chết khi nghe kinh Kavoda xong là chết” 

(Trần Văn Bổn, 2002, tlđd (41), trang 79). Trong thời gian này, con cháu trong nhà 

không được tranh cãi nhau và nghe những tiếng khóc than.  

Khi người thân đã qua đời, ông Acha Yuki được gia chủ mời đến thực hiện các nghi 

thức truyền thống. Đầu tiên, ông Acha Yuki bắt đầu thắp Tean Kal được đặt ở bên phải 

xác chết. Đó là một cái lọ đựng tưk op (nước hương) và 4 cây đèn cầy được gắn chặt trên 

lọ nước. Cái lọ nước biểu tượng của đời người khi chìm khi nổi, còn 4 cây đèn cầy biểu 
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tượng của tứ đại: “đất, nước, lửa, khói”. Tiếp theo, ông Acha Yuki lấy một đồng tiền để 

vào miệng người chết. Trên bụng xác, họ để một nải chuối sống, với ngụ ý rằng “Con 

người như thân cây chuối, một khi có trái thì nó chết”. Trên ngực để hai lá trầu có ghim ba 

cây nhang, xoay ngọn về hướng đầu, ý nói “người chết chỉ mang theo lời kinh” hay nói 

cách khác là “người chết chỉ có hình ảnh của đức Phật ngự trị trong lòng”, để linh hồn 

mang đi làm lễ cúng tháp đựng hài cốt của Đức Phật trên Niết bàn, hay còn gọi là “Cholla 

môni chet đey”. (Sơn Ngọc Hoàng (2016) tlđd (40)). 

Trước khi khâm liệm, người ta mời hai vị sư sãi đến tụng kinh cầu siêu, cầu phúc và 

vẩy nước hương gọi là “Ôi pôr tưc”, xong cho xác vào quan tài. Ở phía trên cùng của 

quan tài, người ta cắm một cờ hồn hình cá sấu vải trắng cột trên cây gọi là cờ hiệu của 

linh hồn người chết và ba cây đèn cầy. “Cây thứ nhất tượng trưng cho đức Phật (Preah 

Puth) chứng giám, cây thứ hai tượng trưng cho các giáo lý kinh điển của Phật (Preah tho), 

cây thứ ba tượng trưng cho sư sãi (Preah son) (Trần Văn Bổn, 2002, tlđd (41), trang 87). 

Nghi thức lễ khâm liệm đến đây là hoàn tất. 

2.3.2.2.Lễ phúng viếng 

Sau khi khâm liệm xong, dàn nhạc lễ tang được khởi đầu bằng ba hồi trống, sau đó 

trình tấu bản nhạc Tổ “Sa thô ka” [Phụ lục 4.2.1]. Đây là bản nhạc mang tính thiêng, trang 

nghiêm, … gợi lên nhiều xúc cảm trong lễ tang truyền thống của người Khmer ở ĐBSCL. 

*Trích đoạn bản nhạc (bài Tổ): SA THÔ KA  [Phụ lục 4.2.1] 

 

Sau đó, đàn Rôneat Ek sẽ diễn tấu một giai điệu mở đầu của bài Krau Nây  và 

dẫn dắt cả dàn nhạc cùng trình tấu bản nhạc trên. Tiếp theo, trống Sam phô được mở 

đầu bằng một tiết tấu nhanh, linh hoạt làm nền cho cả dàn nhạc trình tấu bản 

nhạc“Krau noth”. 

Sau khi trình tấu xong ba bản nhạc trên, thân nhân trong gia đình người quá cố đến 

chắp tay lại trước linh cửu và lạy đáp lễ khách đến phúng viếng. Trong quá trình khách 

đến thắp nhang phúng viếng, dàn nhạc lễ tang sẽ tiếp tục trình tấu các bản nhạc tiếp theo 

là Chong Noth, Thông Dot  và Chơt. 
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Trong suốt quá trình diễn ra lễ phúng viếng, dàn nhạc lễ tang sẽ tiếp tiếp tục trình 

tấu các bản nhạc trên nhiều lần để phục vụ cho không gian hành lễ. 

Buổi tối, gia chủ mời sư sãi đến tụng kinh, làm lễ bái tam bảo, thọ ngũ giới. Người 

ta đọc kinh Viba- sana maka –than, tụng kinh cầu an và cầu siêu theo nghi lễ Phật giáo. 

Khi những bài kinh đã được tụng xong, thì dàn nhạc trình tấu lại các bài bản âm được quy 

định. Mở đầu là bài Tổ “Sa Thô Ka”, sau đó trình tấu tiếp 05 bài còn lại và thường phải 

diễn tấu liên tục khi có khách đến viếng, kể cả những lúc không có cúng bái hoặc tụng 

kinh cho đến khi di quan. 

Chủ thể diễn xướng trong lễ tang là các nhà sư, ông Achar Yuki và các ông Achar 

phluk. Trong đó, ông Achar, người thông thạo cách làm lễ tang, đến tụng các bộ kinh 

Apithom, Kavôđa, Smốttho về cuộc đời và cảnh khổ, phải cố gắng tu tập, đừng tham luyến 

cảnh trần… để người hấp hối có thể ra đi thanh thản, yên tâm nương tựa Tam Bảo. Lời của 

ông liên quan đến các quan hệ nghi thức trong tang lễ.  

Vì vậy, sự hiện diện của các vị các Achar và các sư là hết sức quan trọng, nhất là các 

nhà sư. Đây là những người đại diện cho Phật pháp, là những người được tin là có năng 

lực, khả năng dẫn dắt linh hồn hướng thiện, có trách nhiệm cầu siêu để vong linh người 

chết sớm được siêu thoát. Thông qua các sư sãi, các phẩm vật mà gia đình dâng cúng cho 

người chết sẽ nương theo khói nhang và lời kinh đến với người đã chết. Vào buổi tối, thân 

nhân người quá cố mời sư tăng về nhà để lễ bái Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Mọi người ngồi 

nghe nhà sư thuyết pháp về sự luân hồi, vô thường của kiếp người. Sau đó, nhà sư và gia 

đình cùng tụng kinh cầu siêu cho người mất: Hỡi ơi! các hàng phật tử / Cùng nhau lắng 

nghe bài thuyết pháp/ Khi nghe giúp phát triển trí tuệ / Tâm trong sạch không còn vấn 

vương/ … / Khổ khi không nghe phật pháp / Nỗi khổ lớn nhất của chúng sanh. [Phụ lục 

1.3.7] 

Trong lễ tang người Khmer, người diễn xướng còn là những người con khóc thương 

cha: Tấm lòng của cha là vô tận / … / Sợ con thất học như cha xưa. / Nhờ sức lao động 

kiếm cơm gạo / Khó nhọc ngày đêm  không than vãn / Lo cho cuộc sống được ấm êm. / Hi 

vọng sau này con lớn lên / Sẽ được thành công và vinh quang / Biết đúng biết sai biết lớn 

nhỏ /… /  Chỉ mong con sống được an lành / Trước khi cha mẹ nhắm mắt xuôi tay. [Phụ 

lục 1.3.19] 



 
 

93 
 

Và khóc mẹ: Công ơn của mẹ rất lớn lao / Mang con trong dạ chẳng buồn than / 

Trông nom chăm sóc không hề nguôi / Công ơn sâu nặng không thể đền đáp / Con xin 

chắp tay lạy nhớ công ơn / Cao quý biết bao với chúng con. [Phụ lục 1.3.16] 

Là lời trăn trối của người thầy: Thầy vĩnh biệt đây các trò ơi / Xót xa nhân nghiệp đã 

tạo rồi / Hôm nay chia xa đẫm nước mắt / Đau khổ lắm thay không sánh bằng [Phụ lục 

1.3.17] 

Trong nhận thức của người Khmer, thuyết  “vô thường” và thuyết “nhân quả – 

nghiệp báo” được thấm nhuần. Khi thương tiếc người mất, người Khmer đã nhìn nhận thân 

xác, cuộc sống trần thế là quá trình tạo nghiệp làm cho thân khổ. Phật giáo Nam tông 

Khmer cho rằng sự hình thành con người, là do chính nghiệp (duyên khởi) mà bản thân 

con người đã tạo ra. Và chính cái tiền kiếp đó, cái nhân mà bản thân con người đã tạo ra 

trước đó thì hôm nay có một nghiệp mới, một con người mới. Từ đó, người Khmer nghĩ 

nhiều về cách tạo dựng phước đức cho đời sống mai hậu. Song song đó, thuyết nhân quả – 

nghiệp báo là sự giải thích mối quan hệ giữa nhân - quả, đề cao tinh thần trách nhiệm cá 

nhân và bình đẳng trong mối quan hệ nhân - quả. Nhận thức được những điều này, con 

người sẽ thoát khỏi nô lệ ý thức sẵn có, vươn tới đời sống hạnh phúc, là nhân tố để xây 

dựng đời sống có đạo đức và một xã hội trật tự: Ôi! Thân ta ôi quá xót xa / Mọi tính toán 

điều vô thường / Lai sinh thành người trong nhân thế / … / Tìm đến nơi để nương tựa / Bố 

thí, trì giới và nghe pháp / Làm việc thiện đời an vui. / Thiền đình cần phải ngồi / Việc tốt 

cần phải làm / Tích tụ cho đầy tâm ta / Chớ nên tạo khẩu nghiệp / Sợ phải nhận điều xấu 

xa. [Phụ lục 1.3.14].  

Bài ca cũng phản ánh phong tục xa xưa của người Khmer. Theo phong tục xưa, 

người Khmer xử lý người chết bằng cách đem đi bỏ ở một khu rừng xa nhà hoặc thả trôi 

sông. Khi Bà La Môn giáo du nhập vào đời sống của người Khmer, người Khmer có tục 

hỏa táng người chết. Bà La Môn giáo quan niệm linh hồn cá thể của mỗi con người được 

sinh ra từ linh hồn vũ trụ (Brahma) nên khi chết phải trở về hòa vào với linh hồn vũ trụ. Từ 

đó, người Khmer không chôn người chết mà thiêu xác lấy xương vụn, tro tàn đựng trong 

bình để thờ. Vì thế, khi chết thân xác cần được hỏa thiêu để tiêu trừ mọi tội lỗi, phần xác 

càng tiêu tan nhanh bao nhiêu thì linh hồn càng mau chóng trở về với Brahma bấy nhiêu. 

Tục lệ đó được lưu truyền cho đến nay. Theo Trần Văn Bổn trong Phong tục và nghi lễ 

vòng đời người Khmer Nam Bộ (2002), người Khmer có quan niệm: “Chết là chuyển tiếp 

sang một thế giới khác bằng linh hồn bất diệt, có cuộc sống tốt đẹp hơn, an lành và vĩnh 
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cửu” (Trần Văn Bổn (2002), tlđd (41), trang 199). Cho nên, lễ tang truyền thống của 

người Khmer được tổ chức như là sự vận hành của một cuộc tái sinh linh thiêng để đưa 

linh hồn người chết về cõi Niết bàn. Lễ tang mang đậm yếu tố tâm linh, có tính nhất quán 

từ nội dung tâm linh cho đến các nghi thức hành lễ , không gian, thời gian. Lễ tang được 

thiêng hóa qua những biểu tượng, các lễ thức cúng bái, lễ vật, âm nhạc, múa thiêng cùng 

với lời tụng “Xin kính cẩn dưới lá kì đài / Với ánh hào quang đáng kính trọng / Xanh, 

vàng, đỏ, trắng, cam và tổng hợp / Để tưởng nhớ Ngài Đức Thích ca. / …/  Làm những 

việc tốt, điều hay lẽ phải / Hướng đến nơi gọi là Niết bàn / Nơi thoát khỏi vòng luân hồi / 

Cuộc đời ta sẽ thanh thản hơn”. [Phụ lục 1.3.2].  

Để giúp người chết hướng đến nơi gọi là Niết bàn, nơi thoát khỏi vòng luân hồi/Cuộc 

đời ta sẽ thanh thản hơn”, các sư tụng kinh, làm lễ bái Tam bảo, thọ ngũ giới. Ông Achar 

Yuki cùng bốn ông Achar giúp việc (Achar phluk), cả 5 người đều vắt chéo một khúc vải 

trắng trên vai, liên tục tụng kinh cầu an, cầu siêu theo nghi thức Phật giáo, nhằm giúp cho 

linh hồn người quá cố mau được siêu thoát tìm về cõi Niết bàn. 

Dù tin rằng, cõi chết quan trọng hơn cõi sống, linh hồn người chết sẽ về cõi Niết bàn, 

sẽ được đầu thai kiếp sau an nhàn, nhưng người Khmer nói riêng, con người, nói chung, 

cũng bị giằng xé trong nỗi tiếc thương vì sự ra đi của người thân. Trong lễ động quan có 

lời ca rằng: Thương thay thân phận con người  / Khi sanh khi diệt vốn thật vô thường  / Đã 

sinh ra là kiếp con người  / Dẫu bất cứ ai rồi cũng phải chết / … / Khi nhớ những người đã 

khuất / Lúc hoàng hôn xuống buổi chiều tà / Giọt lệ tuôn rơi trong như ngọc /  Vì tôi nhớ 

mãi không phai nhòa. [Phụ lục 1.3.4] 

Qua lời ca trên, người còn sống đã thể hiện được mối quan hệ ứng xử đặc trưng giữa 

người sống với người chết qua những biểu hiện như: sự thương tiếc, lòng hiếu thảo của 

người sống đối với người đã chết, sự quan tâm, chuẩn bị cho người chết ở cõi Phật. Tâm 

niệm, ghi nhớ, tiếp nối sự nghiệp của người chết được khẳng định trong diễn xướng lễ tang 

người Khmer. Họ nhắc nhở nhau cùng chung tay bảo vệ, gìn giữ các giá trị dân tộc mình,         

ý thức bảo vệ các giá trị tôn giáo, tinh thần yêu nước, đoàn kết,... của thế hệ sau.  

Bên cạnh đó, trong dân ca lễ tang của người Khmer Nam Bộ, chúng ta còn thấy 

những hình ảnh thiên nhiên gắn với đời sống tôn giáo và hơi thở của cuộc sống thường 

nhật. Tiêu biểu như hình ảnh hoa sen, hoa sứ trắng, ngôi chùa, Phật,.... làm cho các bài dân 

ca lễ tang mang đậm màu sắc tôn giáo:  
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Tay cầm hoa sứ trắng tinh khiết / Chắp tay cúi lạy dưới tam bảo / Cùng với hoa 

hồng màu đỏ thắm / Tỏa hương ngào ngạt lắm thay / Cùng với vòng hoa cẩm 

quỳ / Hoa súng Ompol vừa chớm nở / Màu đỏ thắm tươi đáng quý / Với màu 

của hoa rum chếc / Tỏa hương thơm ngát trong tâm ta / Ôi hoa cham pa tỏ 

hương thơm / Hương theo gió bay đến khắp nơi.  

[Phụ lục 1.3.10] 

Hay: Hoa sen đang chớm nở / Thành tâm hái đem cúng bái / Quỳ lại dưới chân tam 

bảo / Tay chắp thỉnh cầu dưới chân Ngài. / Kính bái đức thế tôn / Cùng với tam bảo đầy 

cao cả / Ngự trên cao uy nguy / Cầu được an vui, niết bàn. [Phụ lục 1.3.11] 

2.3.2.3.Lễ động quan và di quan 

Người ta tiến hành lễ động quan trước khi đưa linh cửu đi hỏa tán. Các sư sẽ tụng 

kinh truy điệu “Thom sangvek” mang đại ý  “Thương thay thân phận con người / Khi 

sanh khi tử vốn vô thường / Đã sinh làm kiếp người trần / Rồi ai cũng phải một lần chết 

đi” (Trần Văn Bổn, 2002, tlđd (41), trang 108). Tiếp theo, Acha Yuki và Acha Phluk tay 

cầm bó nhang đang cháy, vừa đi vừa múa ba vòng quanh chiếc quan tài, miệng vừa đọc 

kinh Otarapo. Sau đó, ông Acha Yuki đem bó nhang cắm vào lon đất cát (chơn thup), đồng 

thời ông gọi tám thanh niên mạnh khỏe đến đứng xung quanh quan tài, sẵn sàng đưa quan tài 

ra khỏi nhà. Lúc đó, ông Acha Yuki đọc kinh khấn vái và khi kết thúc, ông vừa làm các 

động tác múa thiêng vừa hô to: Thắng lợi! (mọi người cùng hô: Thắng lợi!). Ông lại hô to: 

Bình an! (mọi người cùng hô: Bình an!). Ông lại hô: Chắc chắn, thắng lợi, bình an! (mọi 

người cùng hô: Chắn chắn!). Ba hồi trống lớn và tiếng Cồng nổi lên báo hiệu đã đến giờ 

động quan, dàn nhạc Pinn Peat tấu lên bản nhạc “Sôrya” (Mặt trời). Giữa tiếng trống, 

tiếng cồng và tiếng nhạc Pinn Peat, tám thanh niên nhấc bổng quan tài lên và khiêng ra 

ngoài đặt lên xe tang.  

Trên đường đưa linh cửu đi hỏa táng, đi đầu là người đánh trống và dàn nhạc Pinn 

Peat, kế đó là Acha Yuki cầm cờ hồn, nhang đèn và một chiếc nồi đất cột dây treo trên đầu 

cây gậy. Tiếp theo là kiệu nhà sư, rồi đến con cháu cầm di ảnh người quá cố, đặc biệt là 

cầm thúng Leach (lúa rang) và bông gòn để rải dọc đường.  Sau đó là họ hàng, bạn bè thân 

thuộc rồi mới đến nhà vàng, sau cùng là những người đi đưa đám. Từ kiệu các nhà sư đến 

nhà vàng được nối nhau bằng sợi dây vấn bằng cỏ tranh gọi là “Sbâu phleang”. Trên suốt 

chặng đường đưa linh cửu, dàn nhạc lễ tang diễn tấu tiếp nối các bản nhạc “Preah Thum và 

“Kam van”.  
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2.3.2.3.Lễ hỏa táng 

Sau khi quan tài được đặt phía trước lò hỏa thiêu. Các vị sư sãi và Acha Yuki 

tụng kinh cầu siêu tiển biệt người quá cố. Trước khi thiêu, mọi người đội khăn tang đi 

ba vòng quanh quan tài theo hướng từ Đông sang Tây, gọi là Boong he bây chum. “Lễ 

thức đi ba vòng quanh quan tài với ý nghĩa quán tưởng cho những người còn sống 

trong hiện tiền đời không có gì, thân là vô thường, khổ não vô ngã, để người còn sống 

quán tưởng” (Trần Văn Bổn, 2002, tlđd (41),trang 124). Trong lúc đi ba vòng, có tụng 

kinh Thập nhị duyên khởi, nhà sư và Acha Yuki tụng kinh, còn các Phật tử cầm hương 

đi theo phía sau. Lúc này, dàn nhạc lễ tang đánh một hồi trống dài, sau đó trình tấu bản 

nhạc “Khek Mon”. Khi đã đưa quan tài vào lò hỏa thiêu, ông Acha Yuki làm động tác 

múa gậy với ý nghĩa dẹp trừ ma quỷ để cho thân xác người chết được an toàn. Dàn nhạc 

trỗi lên bài  “Khlom”. Trên nền âm nhạc, ông Acha Yuki trên tay cầm đuốc, vừa múa 

xuất thần một số động tác phù phép, vừa hát to lên một số câu thần chú rồi bất thần 

châm ngọn lửa đầu tiên vào lò hỏa thiêu. Tiếp theo, thân nhân người chết đi quanh dàn 

hỏa và ném tất cả đuốc vào lò hỏa thiêu cho ngọn lửa bùng to lên. Lúc này, nghi thức 

múa thiêng được thực hiện. Ông Acha Yuki là thực hành các lễ thức và làm các động 

tác phù phép để trừ tà. Không gian lúc này tràn đầy âm thanh của dàn nhạc Pinn Peat. 

Ông Acha Yuki còn sử dụng một số động tác bùa phép khác như chọc gây vào bụng 

người chết khi lửa đã bùng to. Ông làm phép yểm tứ phương tám hướng và diễn một số 

trò ma thuật…cho đến khi kết thúc lễ hỏa táng. “Mọi người cầm đuốc vừa di chuyển 

quanh dàn thiêu, vừa làm một số động tác đơn giản nhưng lại “có bài bản”. Múa hát, 

đọc tụng, diễn ca…rất có trất tự, vừa thắm thiết lâm ly vừa hoành tráng của cộng đồng 

tiễn đưa người quá cố về cõi vĩnh hằng” 
41

 (Hoàng Túc, 1993, “Múa truyền thống của 

người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long”, Văn hóa người Khmer vùng Đồng bang 

sông Cửu Long, Viện văn hóa, Nxb Văn hóa dân tộc. Hà Nội, trang 119). Múa thiêng 

đã góp phần làm cho lễ tang truyền thống của người Khmer ở ĐBSCL tăng thêm tính 

linh thiêng, trang trọng và mang đến cho những người đang sống một niềm tin mãnh 

liệt hướng về người quá cố sớm được siêu thoát về với cõi Phật. Khi ngọn lửa thiêu 

cháy lên cao, nhà sư sẽ làm lễ xuống tóc cho người con hoặc cháu trai nào có lòng hiếu 

thảo muốn trả ơn người quá cố. 

                                           
41

 Hoàng Túc, 1993, “Múa truyền thống của người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long”, Văn hóa người Khmer 

vùng Đồng bang sông Cửu Long, Viện văn hóa, Nxb Văn hóa dân tộc. Hà Nội, trang 119. 
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Kết thúc nghi thức lễ hỏa táng, dàn nhạc lễ tang sẽ diễn tấu bản nhạc “Chuôn Pô”. 

Bài này trang nghiêm, là lời cầu nguyện của người đang sống cầu siêu cho linh hồn 

người quá cố sớm được siêu thoát về với cõi Niết Bàn. 

Khi xác đã thiêu hết, Acha Yuki đánh lên 3 tiếng cồng, báo hiệu cho nhặt xương. 

Xương nhặt được bỏ vào mâm có lót vải trắng, đội về nhà, sau đó sẽ mang lên gửi vào 

tháp đựng cốt (gọi là “Pi chet đây”) ở nhà chùa để thờ phụng. 

Về dân ca trong lễ tang của người Khmer, Hoàng Túc có nhận định: 

Diễn ca trong lễ tang chưa đạt đến trình độ của một hình thái nghệ thuật có 

diện mạo rõ ràng. Ca là phát lên những câu phù chú nhưng cũng là ca thực sự 

một bài ngắn gọn, có giai điệu cố định, nhưng tương đối đơn điệu…Còn múa, 

diễn chủ yếu là dùng tay phác ra một số tư thế có chất tạo hình, tạo nghĩa có 

sức mạnh trấn áp…Nó đúng là múa thực sự, diễn thực sự”  

(Hoàng Túc, 2011, tlđd (42), trang 14). 

Lễ tang truyền thống của người Khmer là biểu hiện của văn hóa tộc người, là một 

trong những nghi lễ quan trọng trong nghi lễ vòng đời. Lễ tang và dân ca trong lễ tang chứa 

đựng rất nhiều các giá trị văn hóa, nghệ thuật. Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị 

văn hóa, nghệ thuật của dân ca lễ tang truyền thống của người Khmer không chỉ góp phần 

bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống tốt đẹp mà còn là việc tích 

cực góp phần  làm cho kho tàng văn hóa Việt Nam ngày càng độc đáo, phong phú trong xu 

thế hội nhập, biến đổi nhanh chóng như hiện nay. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là hiện thân của cái đẹp, nó làm cho mỗi 

tộc người đều đẹp hơn với vẻ riêng độc đáo của mình. Văn hóa truyền thống mang tính 

cộng đồng của người Khmer theo thời gian đã được hun đúc thành bản sắc độc đáo của 

tộc người mình. 

Dân ca là một bộ phận quan trọng trong trong kho tàng văn nghệ  dân gian và cũng 

là thành tố thể hiện đầy đủ, đa dạng các đặc trưng của văn hóa dân gian người Khmer ở 

ĐBSCL. Từ bao đời nay, đời sống văn hóa của người Khmer luôn gắn liền với các giá trị 

tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội. Các biểu hiện cụ thể, các yếu tố góp phần bảo lưu các giá trị 

này phải kể đến các bài dân ca hát ru, dân ca lễ cưới và lễ tang của người Khmer. Qua tìm 

hiểu các bài dân ca này, chúng ta đã phần nào thấy được tính cách phóng khoáng, nhân 

văn, sống đúng theo giáo lý nhà Phật của người Khmer. Song song đó, tục thờ cúng tổ 
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tiên, các tín ngưỡng thần … như một nét đẹp trong truyền thống, được giữ gìn cho tới 

ngày nay.  

Qua hát ru, bao tâm hồn trẻ thơ được vỗ về, nuôi lớn trong tình yêu vô bờ bến được 

vun đắp từ sự nhọc nhằn, vất vả của của mẹ, bà, chị, của cha. Những người yêu nhau cũng 

ru nhau thay lời tâm tình, sẻ chia ngọt bùi trong cuộc sống. Trong lễ cưới truyền thống của 

người Khmer, các bài dân ca vang lên làm nổi rõ các giá trị văn hóa, giá trị xã hội, các 

nhân tố đạo đức, và là một hình thức nghệ thuật diễn xướng dân gian tổng hợp sinh động, 

phong phú và độc đáo. Tang ma của người Khmer là một sự kiện trọng đại đánh dấu một 

bước chuyển đổi của con người từ thế giới vật chất sang thế giới tinh thần. Sự kiện đó 

không chỉ liên quan đến đời sống của mỗi cá nhân mà còn tương tác đến hệ thống xã hội, 

mang tính cộng đồng sâu sắc. Thông qua việc nghiên cứu dân ca tang ma của người 

Khmer, dưới góc độ văn hóa, chúng ta thấy lối sống và niềm tin của cả một cộng đồng 

được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Các yếu tố tôn giáo, tín ngưỡng được bảo lưu, biến đổi 

và thích nghi hài hòa với sự phát triển của xã hội có rất nhiều biến động. 

Trong quá trình hình thành và phát triển, người Khmer cũng như các tộc người khác 

ở ĐBSCL không ngừng mở rộng giao lưu, tiếp nhận các luồng văn hóa bên ngoài. Vì vậy, 

phong tục tập quán truyền thống của người Khmer và các tộc người khác cũng thay đổi 

theo chiều hướng ngày càng gần nhau. Trong quá trình đó, có những nét văn hóa được 

bảo tồn, phát triển; có mặt tiếp biến, bổ sung, giao thoa; có mặt biến đổi, thu hẹp. Trong 

đó, các hình thức diễn xướng dân gian trong dân ca lễ cưới, lễ tang Khmer, đang dần biến 

đổi cho phù hợp với điều kiện sống hiện đại, với quan niệm thẩm mĩ mới, với sự giao lưu, 

tiếp biến với các giá trị văn hóa các tộc người khác trong khu vực. 

Trong thời đại ngày nay, kinh tế thị trường và toàn cầu hóa đang là một tất yếu trong 

lịch sử phát triển xã hội loài người. Điều đó chỉ ra, bên cạnh những thuận lợi cũng có 

những thách thức. Điều này đòi hỏi các dân tộc cần phải hiểu và sớm có phương án hiệu 

quả nhất để bảo tồn được các giá trị văn hóa truyền thống của mình. Một mặt, là để giữ 

gìn cho được bản sắc văn hóa của mình, vì mất văn hóa là mất tất cả. Mặt khác, là để tích 

cực đóng góp, làm cho vốn văn hóa thế giới ngày càng phong phú, đa dạng. 
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CHƯƠNG 3. DÂN CA TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG 

NGƯỜI KHMER ĐBSCL  

Đời sống văn hóa trong cộng đồng có nhiều dạng thức như: sinh hoạt vui chơi 

của trẻ em, sinh hoạt trong lao động, sinh hoạt tôn giao, sinh hoạt trong lễ Tết, sinh 

hoạt trong nghi lễ vòng đời,… Trong chương này, theo giới hạn của đề tài, chúng tôi 

chỉ nghiên cứu các thể loại dân ca trong đồng dao và dân ca trong hát đối đáp nam nữ 

3.1.Đồng dao  (ចង្វា ក្់មលេង។) 

3.1.1.Đôi nét về đồng dao 

Đồng dao là một trong những di sản tinh thần quý báu của dân tộc Việt Nam. Có 

thể nói, đồng dao đã ăn sâu vào máu thịt, trở thành một phần không thể thiếu trong 

hành trang cuộc sống của trẻ thơ. Tuổi thơ ở các làng quê đều gắn bó mật thiết với câu 

hát, trò chơi của con trẻ. Dù nắng hay mưa, ở nhà hay ngoài trời, khi đi chăn trâu, cắt 

cỏ hay tham gia các trò chơi dân gian,… ở đâu các em cũng có thể hát những câu hát 

đồng dao. Tuy chỉ được lưu truyền qua các thế hệ bằng phương thức truyền miệng, 

nhưng đồng dao và trò chơi đã mang lại cho trẻ em đời sống tinh thần phong phú, 

những cảm xúc vui tươi, hồn nhiên, trong sáng. Những bài hát đồng dao giản dị, mộc 

mạc như chính tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng của trẻ em là những mạch ngầm gắn kết 

yêu thương trong tình cảm gia đình và gắn kết cộng đồng. 

Đồng dao là một thể loại của văn nghệ dân gian xuất hiện từ rất sớm và được 

lưu truyền rất rộng rãi. Đó là những bài hát mà con người quen hát từ nơi cửa miệng từ 

khi hãy còn rất nhỏ. Có thể nói không ai trong chúng ta thuở nhỏ không thuộc một vài 

bài đồng dao và không thông thạo một vài trò chơi dân gian gắn liền với những bài hát 

đồng dao. Chính vì vậy khi bàn về khái niệm đồng dao, đã có rất nhiều ý kiến khác 

nhau. Theo Từ điển Hán Việt giải thích: “đồng” là trẻ em, “dao” là những bài hát 

không có nhạc đệm. Đồng dao là những câu hát truyền miệng của trẻ em. Tác giả 

Doãn Quốc Sỹ gọi thể loại này là ca dao nhi đồng. Còn tác giả Vũ Ngọc Khánh nhận 

định: “đồng dao là những lời ca dân gian trẻ em bao gồm cả những lời trong các trò 

chơi” 
42

 (Vũ Ngọc Khánh, 1999, “Thi pháp đồng dao”, Tạp chí Văn học, Nxb Văn học, 

Hà Nội, trang 20). Nguyễn Nghĩa Dân lại cho rằng: “Đồng dao là những lời mộc mạc, 

hồn nhiên, có vần, được trẻ em truyền miệng cho nhau hoặc hát đồng thanh theo nhịp 

điệu đơn giản trong lúc vui chơi hoặc tiến hành các trò chơi dân gian của lứa tuổi thiếu 
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 Vũ Ngọc Khánh, 1999, “Thi pháp đồng dao”, Tạp chí Văn học, Nxb Văn học, Hà Nội, trang 20 
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nhi” 
43

 (Nguyễn Nghĩa Dân, 2005, Đồng dao Việt Nam, Nxb Văn hóa thông tin, Hà 

Nội, trang 12).  

Tuy có nhiều định nghĩa khác nhau về đồng dao nhưng nhìn chung có thể hiểu 

đồng dao là những bài hát dân gian của trẻ em, được truyền miệng từ thế hệ này sang thế 

hệ khác. Đó có thể là những câu đố giản dị mà ý nhị, lý thú hay là những câu hát, câu hò 

chỉ chú ý đến vần, nhịp nhưng nội dung có thể có tính bắt quàng. Các bài đồng dao có 

giai điệu, tiết tấu đơn giản và vui tươi. Đồng dao thường đồng hành với các trò chơi dân 

gian hay các hoạt động hồn nhiên của trẻ thơ.  

Vui chơi, giải trí là nhu cầu cần thiết, không thể thiếu trong cuộc sống của con 

người ở mọi thời đại, mọi lứa tuổi. Chính vì vậy, từ xa xưa, cha ông ta đã sáng tạo ra 

những hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian đầy bổ ích. Nếu như ca dao phản ảnh tâm 

tư tình cảm của người lớn thì đồng dao là những bài ca phản ảnh đời sống tinh thần 

của trẻ em. Và trò chơi từ những bài đồng dao cũng là phương thức để trẻ em tiếp xúc 

với thế giới bên ngoài, giao lưu với bạn bè. Với không gian và môi trường của xã hội 

nông nghiệp, từ khi sinh ra trẻ con xưa luôn gắn bó với những lời hát đồng dao ngọt 

ngào, mộc mạc, giản dị nhưng cũng hàm chứa không ít những tri thức, những hình ảnh 

trực quan và cả những ứng xử tinh tế.  

Với tính chất nhẹ nhàng tình cảm, các bài đồng dao thường dễ in vào tâm trí trẻ 

em những hình ảnh sống động, những sự vật, hình thể bằng con đường tình cảm. Đồng 

dao là sự nối tiếp chức năng giáo dục của tiếng hát mẹ ru. Đồng dao sử dụng ca từ đơn 

giản ngắn gọn chỉ hai, ba, bốn hoặc năm từ tưởng chừng không có ý nghĩa nhưng khi 

kết hợp với vần điệu, tiết tấu thì làm cho trẻ nhỏ say sưa. Thế giới khách quan và hiện 

thực cuộc sống qua cách nhìn của trẻ thơ bao giờ cũng hồn nhiên, lấp lánh sắc màu. 

Chính những bài đồng dao ít lôgic, đôi khi rời rạc, khó hiểu, thậm chí tưởng như 

“không có ý nghĩa” gì cả đã phản ánh được cái nhìn hồn nhiên đó. Đồng dao giúp ta 

cảm nhận được tâm hồn và thế giới trẻ thơ, hiểu được các em, để có thể, từ đó, đồng 

cảm, gần gũi và qua đó có những phương án giáo dục phù hợp hơn. Đồng thời, qua vui 

chơi, các em có thể học hỏi và phát hiện được nhiều điều mới lạ, đồng thời cũng rèn 

luyện cho các em có sức khỏe, sự nhanh nhẹn và khéo léo. Trẻ không thuộc bài hát thụ 

động mà thuộc với tất cả sự hứng thú. Trẻ vui chơi một cách tự nguyện trong môi 

trường tập thể, tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa. 
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 Nguyễn Nghĩa Dân, 2005, Đồng dao Việt Nam, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội, trang 12 



 
 

101 
 

Sau thời gian sưu tầm trên địa bàn các tỉnh trong khu vực ĐBSCL, chúng tôi 

thu được 7 bài đồng dao. Bao gồm: 

 

Stt Tên bài Dịch 

1 ចាប់កូនខ្មែង Trò chơi bắt con diều 

2 ចាក់ទឹកៃូង Đổ nước dừa 

3 ចាក់ទឹកៃូង Đổ nước dừa 

4 អាពេ A Lê 

5 សារកិាខ្កវ Chim sáo 

6 ចំពរៀងក្ររ Trò chơi trrot 

7 ចាប់េូក Chim sẻ 

Hình 3.1. Danh mục các bài đồng dao 

Nguồn: [Phụ lục 1.4] 

 

Ngoài nguồn tư liệu này, chúng tôi còn tham khảo tư liệu từ “100 làn điệu dân 

ca Khmer (tập 1, 2)” (2004) của Nguyễn Văn Hoa và tác phẩm “Những bài hát đồng 

dao” (2004) của Lư Nhất Vũ, Lê Giang, Lê Anh Trung do Nhà xuất bản Văn nghệ 

thành phố Hồ Chí Minh xuất bản để phân tích.  

Trả lời câu hỏi: Theo Ông/Bà, trong đời sống của người Khmer hiện nay, ai 

tham gia diễn xướng Đồng dao Khmer: (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án)  

 

Hình 3.2. Diễn xướng đồng dao 

Nguồn:  [Phụ lục 2.3.4.1] (Hình 15a) 

 

Kết quả trả lời khá bất ngờ, người già (58%) và thanh niên (55%) lại có tỉ lệ khá 

cao trong khi trung niên lại chỉ chiếm 31%. Trung niên có 31%. Nguyên nhân của điều 

58% 

31% 

55% 

26% 24% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Người già 

(n=215) 

Trung niên

(n=116)

Thanh niên

(n=202)
Thiếu niên 

(n=95) 

Trẻ em 

(n=87) 



 
 

102 
 

này phải chăng do người già trưởng thành trước năm 1975, nên khi ở độ tuổi thiếu 

niên thì gắn liền với không gian xã hội nông nghiệp. Khi những trung niên đang trong 

độ tuổi thiếu niên thì xã hội có những hạn chế do cơ chế quan liêu bao cấp. Thanh niên 

(55%) có thuận lợi hơn khi độ tuổi thiếu niên của mình trong thời kỳ đổi mới. Còn 

thiếu niên (26%), nhi đồng (24%) phải chăng là do có sự cạnh tranh quyết liệt giữa 

không gian ảo của công nghệ và không gian tự nhiên mà phần yếu thế thuộc về không 

gian tự nhiên.  

Trả lời câu hỏi: Theo Ông/Bà, yếu tố nào sau đây của Đồng dao Khmer ĐBSCL  

đã có sự thay đổi so với trước đây: (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án)  

 

Hình 3.3. Các yếu tố thay đổi trong diễn xướng đồng dao 

Nguồn:  [Phụ lục 2.3.4.7] (Hình 15g) 

 

Chiếm tỉ lệ cao nhất là yếu tố người thưởng thức (48%), sau đó là số lượng các 

bài dồng dao (39%) và người diễn xướng (38%). Kết quả này tương tự kết quả khảo 

sát dân ca đối đáp nam nữ. Đây là thực trạng của hoạt động diễn xướng dân gian. Có 

nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân dân ca truyền thống gắn với xã hội nông 

nghiệp chịu sự cạnh tranh khốc liệt với phát triển công nghệ và đô thị. 

Trả lời câu hỏi: Anh/chị thưởng thức / tìm hiểu Đồng dao  Khmer là vì lí do nào 

sau đây: (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án)  
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Hình 3.4. Lí do thưởng thức / tìm hiểu đồng dao 

Nguồn:  [Phụ lục 2.3.4.8] (Hình 15h) 

Kết quả cho thấy, sự yêu thích chiếm tỉ lệ cao nhất (59%). Đây là cơ sở quan 

trọng để đánh thức, làm sống lại đời sống đồng dao trong các sinh hoạt cộng đồng của 

người Khmer và các dân tộc anh em khác trong khu vực. Với 38% câu trả lời là do tò 

mò, chỉ ra cần tạo ra không gian tự nhiên cho đồng dao và các trò chơi được diễn ra 

thật hấp dẫn. Có kế hoạch tích cực, khoa học bảo tồn vốn đồng dao truyền thống và 

tăng cường sáng tác, sáng tạo mới để kích thích tính tò mò của các cháu về đồng dao là 

một trong những giải pháp rất đáng được quan tâm. Điều này không chỉ có ý nghĩa 

trong việc bảo tồn vốn quý của cha  ông  mà còn có ý nghĩa lớn lao trong việc xây 

dựng con người mới thăng bằng, lành mạnh, đủ bản lĩnh làm chủ bản thân, xã hội, 

trước tình hình công nghệ, thế giới ảo đã bộc lộc nhiều biểu hiện lệch pha đi ngược với 

chiều phát triển. 

Trả lời câu hỏi: Theo Ông/Bà, việc bảo tồn và phát triển dân ca Khmer ĐBSCL 

phụ thuộc vào các yếu tố nào: (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án)?  

 

Hình 3.5. Các yếu tố chi phối việc bảo tồn và phát triển dân ca 

Nguồn:  [Phụ lục 7] (Hình 11) 
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Bảng kết kết quả cho thấy vai trò của các yếu tố có tỉ lệ cao như: phương tiện 

truyền thông (62%), sự giảng dạy trong các trường (61%) và đặc biệt là ý thức tự thân 

của bà con Khmer (59%) chỉ ra rằng, cần tăng cường hơn nữa liều lượng dân ca nói 

chung, đồng dao nói riêng vào các nội dung hoạt động của các thiết chế văn hóa, giáo 

dục cộng đồng song song với việc không ngừng nâng cao dân trí cho bà con Khmer 

ĐBSCL. 

3.1.2.Diễn xướng trong đồng dao của người Khmer ĐBSCL 

Trước hết, những bài đồng dao giúp trẻ em hiểu hơn về thế giới xung quanh. 

Nhưng điều đặc biệt là đồng dao giúp cho các em tiếp thu thế giới muôn màu bằng ấn 

tượng chứ không phải bằng lý luận. Với óc sáng tạo của mình, đối với trẻ em thiên 

nhiên dù kì vỹ cũng trở nên hết sức bình dị, rất đỗi gần gũi. Qua đôi mắt của trẻ thơ, 

thiên nhiên trở nên gắn bó, thân thuộc như người bạn, người thân trong gia đình. Mặt 

khác, đồng dao cũng đã đưa trẻ thơ lạc vào vườn bách thú của tự nhiên với rất nhiều 

loài vật khác nhau. Vũ trụ đầy bí ẩn, nhưng đối với trẻ thơ, nó là tất cả những gì gần 

gũi nhất. Bằng lối nói ngược, đồng dao đã vẽ lên bức tranh ngộ nghĩnh, đầy hóm hỉnh 

về hiện thực, giúp cho trẻ nhận biết và nhớ được đặc điểm các sự vật. Không chỉ cung 

cấp kiến thức tự nhiên, đồng dao còn là một kho kiến thức xã hội về hội hè, đình đám, 

về đồ ăn, thức uống hay những kiến thức về nghề nghiệp trong xã hội. 

Về mặt tiết tấu, nhịp điệu, các bài đồng dao thường có cấu trúc lặp đi lặp lại và 

gắn liền với một trò chơi cụ thể tạo nên sự nhịp nhàng, trầm bổng, dễ phát âm, dễ nhớ. 

Chính vì vậy, hầu hết các bài đồng dao thường có tính nhẹ nhàng, dí dỏm tạo được sự 

hứng thú, yêu thích của trẻ con. Thế nên, đồng dao được xem là một hoạt động văn 

hóa dân gian chứa trong nó nhiều giá trị. Đó là những nét bút văn hóa đầu tiên của 

truyền thống dân tộc được viết lên tâm hồn trong trắng của trẻ thơ. Những bài đồng 

dao đã góp phần truyền dạy nhiều thế hệ khôn lớn và trưởng thành. Cùng với các thể 

loại văn nghệ dân gian khác, “đồng dao có những đóng góp quan trọng để... : luyện 

phát âm, cung cấp từ ngữ, giáo dục nhận thức, bồi dưỡng tình cảm, giữ nhịp cho thao 

tác chơi, thay hiệu lệnh kết thức và hiệu lệnh xuất phát, chọn người đóng vai chính” 
44

 

(Phan Đăng Nhật, 1992, Lời đồng dao trong trò chơi cổ truyền của trẻ em, Nxb Văn 

học, Hà Nội, trang 15). Theo đó, thông qua cách nói vần điệu bằng ngôn từ trong sáng, 

đồng dao có khả năng giúp trẻ được học và phát triển tư duy ngôn ngữ, hình ảnh một 
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cách nhuần nhuyễn. Trong các bài đồng dao, có những câu không thể dịch, không thể 

giảng được nhưng không phải là không có ý nghĩa. Có thể nói, đồng dao là một cuốn 

từ điển sống, với một kho từ vựng phong phú. Trong đồng dao, ngôn ngữ bao giờ cũng 

giàu nhạc tính, tuy niêm luật vẫn còn lỏng lẻo. Thế nhưng, ngữ nghĩa không phải là 

yếu tố được quan tâm duy nhất, mà các em còn chú ý nhiều đến ngữ âm, vần nhịp. 

Những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu sẽ dần hình thành giúp các em nhận thức và diễn tả về 

sự vật, hiện tượng xung quanh.  

Trò chơi là sản phẩm tinh thần của con người, được sinh ra bằng óc tưởng 

tượng của nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Trò chơimang tính cộng đồng, chứa 

đựng nhu cầu, nguyện vọng của con người nên rất phù hợp với nhiều độ tuổi, thu hút 

nhiều đối tượng, thỏa mãn nhu cầu giải trí cho nhiều người. Với bản chất hiếu động, 

cùng với độ tuổi đang phát triển về thể chất và hoàn thiện về tâm hồn, các bài đồng 

dao bao giờ cũng giúp trẻ có được sự kết hợp hài hòa giữa trò chơi và ca hát, hò hét. 

Trò chơi không thể lặng lẽ, không khí vui chơi cần được khuấy động bởi tiếng nói 

cười, hoạt động của người chơi. Cho nên, các bài đồng dao thường chứa đựng sự nhộn 

nhịp, sôi nổi và đồng loạt. Vì vậy, các trò chơi vận động, bắt chước thường hiện diện 

trong các bài đồng dao. Phổ biến trong trẻ em Khmer ở ĐBSCL là những bài hát trò 

chơi Chap kôn khleng (Trò chơi bắt con diều), Khm ênh khuyal kro pây (Trò chơi của 

trẻ mục đồng),... nhưng tiêu biểu là “Trò chơi bắt con diều”: 

Diều bay sà sà /  Nhử nhử gà con / Gà mái hoảng hồn /  Lùa con đi giấu / 

Gà con không sợ / Còn nhảy lên cây / May thật là may / Bụi ớt gần đó / Gà 

mái làm dữ /  Phùng xoè giữ con / Gà trống dữ hơn /  Cản đường cửa trước / 

Thách diều bắt được /  Cửa chuồng phía sau /  … /  Gà con trốn đâu / 

 Trốn trong bụi ớt! 
45

 

(Lư Nhất Vũ, Lê Giang, Lê Anh Trung, 2004, Những bài hát đồng dao, Nxb Văn 

nghệ TP. Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí, trang 37). 

Cách chơi là một em làm diều và số còn lại làm gà, một em làm gà mẹ. Gà mẹ và 

gà con cùng hát. Hát vừa dứt thì diều đuổi bắt gà con. Gà con trốn và gà mẹ chặn diều 

để bảo vệ đám gà con. Trò chơi này mang tính tập thể nên không hạn chế số người, đối 

tượng tham gia, không chỉ trẻ em mới được vui chơi mà người lớn cũng có thể tham 
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gia. Trò chơi này mang tính chất và đặc điểm phù hợp với tâm lý hiếu động của con 

trẻ. Luôn thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ nhỏ. Tuy chỉ là một trò chơi đơn giản, 

nhưng người dân Khmer vẫn gửi gắm triết lý nhân sinh vô cùng độc đáo. Cha mẹ sẽ 

che chở cho con trước sự tấn công của kẻ thủ ác. Dù bọn ác độc có to lớn, hùng mạnh, 

gian ác đến đâu vẫn không thể nào bắt được những đứa con bé bỏng khi ba mẹ chúng 

ở bên. Và hình ảnh bụi ớt, nơi trú ngụ an toàn của gà con, chính là cái phi logic của 

đồng dao Khmer, đã tạo nên cái hấp dẫn, thú vị của bài hát này. 

 

                                        Hình 3.6. Trò chơi bắt con diều 

Nguồn: Lư Nhất Vũ, Lê Giang, Lê Anh Trung, 2004, Những bài hát đồng dao, 

Nxb Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí, trang 37 

 

Trò chơi của trẻ mục đồng cũng gần giống Trò chơi bắt con diều, nhưng khác ở 

chỗ là thay vì làm diều, thì một em làm ông Tà và nhóm trẻ còn lại ôm lưng nhau 

thành một hàng dài. Để bảo vệ người bị ông Tà xin bắt thì hàng người dài này di 

chuyển uốn quanh khúc đầu hoặc khúc đuôi bao tròn lại. Bài hát của trò chơi này như 

sau: Nhảy, nhảy! / Lên, lên! / Ông Tà cây đa, / Xin một ống chỉ. / Đem giấu ở đâu? / 

Giấu dưới gốc ổi. / Chim sẻ gầy nhom, / Muốn ăn canh bầu. (33 Chu Xuân Diên (chủ 

biên) (2002), tlđd (36), trang 81] 
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Bên cạnh các trò chơi trên, trò chơi “Trốn kiếm” (trốn tìm) đã gắn với tuổi thơ 

của trẻ em các dân tộc, trong đó có cả trẻ em người Khmer, người Việt ở Nam Bộ: 

“Tao với mày / Mày với tao / Chạy đằng trước / Kiếm đằng sau / Úm ba la / Bỏ khăn 

ra / Kìa ông Ok / Kìa ông Chek / Mày trốn trước / Tao trốn sau…” (33 Chu Xuân Diên 

(chủ biên), 2002, tlđd (36), trang 72) 

Đồng dao là thế giới thu nhỏ trong mắt trẻ thơ. Những hình ảnh, sự vật hiện 

tượng gần gũi, thân thuộc với các em như con gà, con diều, chim sẻ, cá sấu,... thường 

xuất hiện trong các bài đồng dao: Đổ nước dừa  / Vô ống nước / Nước trong vắt / 

Nước trong veo. / Ta-tro-va  / …  / Đi đánh nha / Cá sấu thì cỡi ngựa /  Còn ta thì cỡi 

voi / Cá sấu thì cổ dài / Còn ta thì cổ ngắn. / Ta thì đánh thắng / Cá sấu thì bị thua / Ta 

quăng xích ra / Cá sấu bị trói / Ta đâm cổ cá sấu / Cá sấu chết rồi! [Phụ lục 1.4.3] 

Mặt khác, nhờ sự nhân cách hóa trong ngôn ngữ đồng dao mà thế giới loài vật đã 

trở thành bạn bè và gắn liền với đời sống trẻ thơ. Trẻ em luôn tưởng tượng các con vật 

cũng có khả năng nghe và hiểu điều chúng nói: Xarika keo! / Ơi, chim sáo dễ thương / 

Trên cành Đomboong / Chim ăn trái chin / Sáo thật vui tính. [Phụ lục 1.4.5] 

Hình 3.7. XARIKAKEO 

Nguồn: [Phụ lục 4.1.31] 

 

Có thể nói những bài đồng dao như nguồn sữa nuôi dưỡng tâm hồn, bồi dưỡng trí 

tuệ, tạo cho trẻ em có được tình cảm tốt đẹp từ gia đình, làng xóm, xã hội. Đồng dao 

đã trở thành món ăn tinh thần, đã phác họa được bức tranh đời sống sinh động thông qua 

các bài hát và trò chơi và cách thức diễn xướng trong vui chơi, sinh hoạt của trẻ. Từ 

điển tiếng Việt cho rằng diễn xướng dân gian trong đó có đồng dao là: “Việc trình bày 
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các sáng tác dân gian bằng lời lẽ, âm thanh, nhịp điệu” 
46

 (26 Phan Canh, 1999, Từ 

điển tiếng Việt, Nxb Mũi Cà Mau, Cà Mau, trang 85). Như vậy có thể nói, diễn xướng 

đồng dao là việc trình bày sáng tác của con trẻ qua sự thể hiện rập ràng giữa hành động 

và lời hát. Câu hát đồng dao vang lên với giai điệu vui tươi rộn ràng, tạo ra không khí 

ồn ã, náo nhiệt. Nhiều trò chơi trong các bài đồng dao đòi hỏi các thao tác phải đều 

đặn và đồng loạt. Khi đó lời đồng dao được xướng lên như một thứ nhạc cụ gõ nhịp 

cho các thao tác. Lời ca có khi dùng để giữ nhịp, lại có khi dùng để đánh dấu thời điển 

kết thúc một chặng chơi. Khi từ cuối cùng được tập thể xướng lên mà ai đó chưa hoàn 

thành thao tác là thua. Với những trò chơi có xuất phát điểm đồng loạt thì toàn bài ca 

là phần chuẩn bị xuất phát và từ cuối cùng được xướng to lên thay cho hiệu lệnh xuất 

phát. Một số trò chơi, người ta xướng lên từng từ một của bài đồng dao, cứ mỗi từ ứng 

vào một người hoặc một bàn tay, một bàn chân, lần lượt cho đến từ cuối cùng. Từ này 

trùng với ai hoặc chân tay của ai thì người đó được lựa chọn. 

Đối với trẻ em, trong lao động, chăn trâu là dịp trẻ em được gặp nhau, chúng tổ 

chức trò chơi và hát đồng dao. Lời hát cất lên trên nền tiết tấu khỏe khoắn như tiếng 

vang của nhịp điệu lao động. Nhịp điệu giữ vai trò quan trọng trong sáng tạo và thể hiện 

đồng dao Nhịp điệu không chỉ là tiết tấu âm nhạc mà qua đó, tình cảm, hứng thú nghệ 

thuật xuất hiện, đặt nền móng, khơi nguồn cho sáng tác nghệ thuật của tuổi thơ. Đồng 

dao có nội dung phong phú, hình thức diễn xướng đa dạng với các loại hình đồng ca, 

xướng - xô, đối đáp hay là sự kết hợp của yếu tố biểu diễn và trò chơi. Qua đó, trẻ em 

được thỏa mãn nhu cầu vui chơi, hát ca của mình. Từ đó, thể hình và năng lực sáng tạo 

cùng phát triển. Có thể nói, những bài đồng dao giản dị luôn gắn liền với tuổi thơ của 

mỗi con người nói chung, trẻ em Khmer nói riêng. Nó có vai trò rất quan trọng trong 

đời sống tuổi thơ và là một trong những hình thức giáo dục rất có hiệu quả đối với sự 

phát triển của trẻ. Trẻ em người Khmer không chỉ cần cù mà còn biết tự mình động 

viên mình, tự tạo niềm vui cho riêng mình bằng những bài ca, trò chơi: “Nhảy nhảy 

nhảy, lên lên lên!  / Ai dấu ống chỉ bắt đền cây đa  / Ai dấu thì phải đưa ra  / Ở dưới 

gốc rạ hay là bờ ao / Chao chảo đứng đó bèn rao / Nấu cho tôi tô canh, tôi vào chỉ 

cho.” (68 Đại học Cần Thơ, 2011, tlđd (37), trang 45)  

Do cùng nhau cộng cư cho nên đồng dao người Việt và người Khmer ĐBSCL 

có những nét tương đồng nhưng cũng có những nét  dị biệt. 
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Về hình ảnh, đồng dao của người Khmer và người Việt đều gắn bó với tự nhiên. 

Tuy vậy, trong hệ thống hình ảnh của đồng dao người Việt ĐBSCL không thấy xuất 

hiện các thần, các nhân vật tâm linh. Nguyên nhân có thể là do trong văn hóa tâm linh 

của mình, các niềm tin gắn với các tín ngưỡng bản địa không sâu sắc như người 

Khmer 

Về ca từ, đồng dao Khmer và người Việt có tương đồng là ngắn gọn. Mỗi câu 

thường  có ba, bốn hoặc năm chữ. Sự khác biệt là trong đồng dao người Việt thể loại 

“Vè” và lối nói bắt quàng xuất hiện nhiều hơn. Ca từ đồng dao người Khmer thường 

dựa vào cốt truyện hay miêu tả động tác của trò diễn. 

Về kết cấu, nét tương đồng là đều có tiếng đưa hơi. Mặc dù có đôi chút khác 

biệt nhưng về cơ bản cũng là những tiếng hô hiệu triệu. Về tên gọi, điểm tương đồng 

là cả hai tộc đều đặt tên cho từng bài cụ thể. Điểm khác biệt là người Việt hay lấy câu 

đầu của bài đồng dao làm tên ch bài hát. 

Về âm nhạc, cả người Khmer và người Việt thường dùng các nhịp chẵn (2/4; 

4/4). Tuy vậy, trong đồng dao thường sử dụng nhịp tự do. Đồng dao người Khmer và 

người Việt ĐBSCL có sử dụng hệ thống thang 4 âm; thang 5 âm; thang 6 âm; thang 7 âm. 

Tuy vậy, trong thực tế, do các bài đồng dao cả hai tộc người đều ít quan tâm đến giai điệu 

mà chỉ quan tâm đến tiết tấu nên yếu tố giai điệu không khác biệt điển hình. Đồng dao 

truyền thống của hai tọc người đều không gắn với nhạc cụ, nếu có thì chỉ là bộ gõ. 

Về diễn xướng, đồng dao gắn với trò chơi là hình thức phổ biến nhất của hai tộc 

người. Tuy vậy, ở người Việt, đồng dao còn có thể xuất hiệc dưới dạng đơn thuần là 

hát tập thể trong các dịp hội hè. 

Vì nhiều lý do khác nhau, hiện nay, dễ dàng nhận thấy, những bài đồng dao 

ngày càng mất đi vị trí trong tâm trí trẻ thơ, ngay cả trẻ em sống ở các vùng nông thôn. 

Hiếm khi thấy trẻ em ngày nay quây quần dưới đêm trăng sáng, chơi những trò chơi, 

hát những bài đồng dao như xưa nữa. Có thể nói, vai trò của đồng dao đang mờ dần và 

bị lãng quên ngay cả trong môi trường mà nó sinh ra. Khi không gian tự nhiên của 

đồng dao ngày càng bị thu hẹp. Đồng ruộng, sân vườn, lễ hội dân gian… bị chi phối 

nhiều bởi công nghệ. Khi những người thuộc và nhớ đồng dao không còn nhiều. Thì 

chắc rằng số lượng các bài đồng dao sẽ ngày càng ít đi. Điều đáng lưu ý, đến thời điểm 

hiện tại, đồng dao chưa được đầu tư, quan tâm một cách thỏa đáng trong việc sưu tầm, 

nghiên cứu đúng mức. Trong số những công trình nghiên cứu về dân ca Khmer, chúng 
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tôi nhận thấy chỉ có tác giả Huỳnh Ngọc Trảng đề cập đến đồng dao một cách rất 

khiêm tốn trong quyển Văn hóa người Khmer vùng ĐBSCL 
47

 (Trường Lưu, 1993, 

Văn hóa người Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Nxb Văn Hóa Dân Tộc. Hà 

Nội). Từ đó đến nay hầu như chưa có thêm một công trình nào thật sự quan tâm đến 

việc sưu tầm và nghiên cứu thể loại đồng dao. Trong  thời đại ngày nay, tuy các thành 

tựu của công nghệ là đáng quý, nhưng khi không gian ảo chi phối hoạt động, chiếm 

lĩnh phần lớn thời gian vật chất của cuộc sống, thủ tiêu không gian thực thì những mặt 

trái của nó đã cản trở xã hội và con người phát triển. Cần trả lại tỉ lệ hài hòa giữa tự 

nhiên và nhân tạo. Trong đó việc trả lại thiên nhiên cho tuổi ấu thơ có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng. Các em cần được hân hoan ca hát trong thiên nhiên trong trẻo. Vì vậy, 

đồng dao đã có cần được bảo tồn, đồng dao mới cần được các em không ngừng sáng 

tạo. 

Với những ý nghĩa trên, đồng dao Việt Nam, nói chung, đồng dao Khmer nói 

riêng, cần có sự chung tay góp sức để bảo tồn và phát triển thể loại này trong thời gian 

sắp tới. Cần đặt để các bài đồng dao và các trò chơi gắn liền ở một vị trí xứng đáng 

trong kho tàng văn hóa dân gian của dân tộc, nhất là trong hệ thống giáo dục hiện nay. 

Trước tiên, cần có biện pháp sưu tầm, tập hợp và nghiên cứu những bài đồng 

dao còn nằm rải rác trong cộng đồng người Khmer. Bởi theo như số lượng các bài hát 

đồng dao mà chúng tôi tập hợp được thực sự rất ít. Điều đó gây khó khăn cho việc tìm 

hiểu, nghiên cứu về thể loại này trong văn nghệ dân gian Khmer. Bên cạnh đó, cần tổ 

chức các trò chơi dân gian gắn liền với những bài đồng dao trong không gian tự nhiên 

thích hợp nhằm tạo sự yêu thích, một sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên ngày 

nay. Điều này sẽ giúp các em có được hứng thú, ham thích đối với loại hình nghệ thuật 

này.  

Ngoài ra, các nhà văn hóa, bảo tàng dân tộc, các cơ sở giáo dục và đào tạo địa 

phương có thể tổ chức các câu lạc bộ, tích cực đưa những trò chơi dân gian, bài hát và 

trò chơi đồng dao vào nội dung giáo dục và các hoạt động vui chơi của trẻ nhỏ. Việc 

nghiên cứu, biên soạn và triển khai các trò chơi – đồng dao để bổ sung vào nội dung 

vui chơi của trẻ trong thời điểm hiện nay là một việc làm cấp thiết, có ý nghĩa quan 

trọng, vừa góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng một đời sống văn hóa 
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cộng đồng ngày càng tốt đẹp, vừa góp phần bồi dưỡng, ươm mầm cho những chồi non 

của đất nước. 

3.2. Hát đối đáp nam nữ (ជួបបុរសនិងស្តសរ ីម្ចៀង។) 

3.2.1. Đôi nét về hát đối đáp nam nữ 

Dân ca đối đáp (bao gồm cả hát và hò) là tên gọi chung cho nhiều hình thức ca 

hát dân gian tồn tại phổ biến ở nước ta: hát quan họ, hát ví, hát giặm, hát đúm, hát 

ghẹo, hát trống quân, hát cò lả, hò khoan, hò ống, hò giã gạo, hò chèo ghe, hò cấy,… 

Đây là những cuộc trò chuyện trực tiếp bằng lời ca tiếng hát của người lao động, mà 

phần lớn là thanh niên nam nữ. Cũng như những tộc người khác, sinh hoạt ca hát dân 

gian của tộc người Khmer rất được yêu thích nên rất phổ biến. Nó không chỉ là môt bộ 

phận, một nét đẹp trong văn hóa cộng đồng của người Khmer mà hát đối đáp còn góp 

phần bảo tồn, duy trì các giá trị truyền thống của dân tộc.  

Sau một thời gian sưu tầm ở các địa bàn trên các tỉnh trong khu vực ĐBSCL, 

chúng tôi thu được 9 bài hát đối đáp nam nữ. Bao gồm: 

 

Stt Tên bài Dịch 

1 យបងលេឹមពោពអា Bắc ách cho bò 

2 អាវរង្ខ Áo lạnh 

3 ទាវពអើយក្សីទាវ Nàng Tiêu 

4 ពបះផ្កា ោទី Hái hoa Baty 

5 ពចាល ូង Tung cầu 

6 ៃំរសី Voi trắng 

7 លលកពែើរទាងំគូ Chim cu bay thẳng hàng 

8 ក្សីក្បពសើរ Cô gái xinh đẹp 

9 ពៃើរកន ុងដក្េ Đi trong rừng 

Hình 3.8. Danh mục dân ca hát đối đáp 

Nguồn: [Phụ lục 1.5] 

 

Ngoài nguồn tư liệu này, chúng tôi còn tham khảo nguồn tư liệu dân ca hát đối 

đáp từ “100 làn điệu dân ca Khmer” (tập 1, 2) (2004) của Nguyễn Văn Hoa và các tác 

phẩm “Văn nghệ  dân gian Sóc Trăng” (2002), Chu Xuân Diên (chủ biên) để phân 

tích. 
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Trong khảo sát điền dã, trả lời câu hỏi: Theo Ông/Bà, trong đời sống của người 

Khmer hiện nay, ai tham gia diễn xướng dân ca Khmer: (Có thể chọn nhiều hơn một 

đáp án)  

 

Hình 3.9. Diễn xướng hát đối đáp nam nữ 

Nguồn:  [Phụ lục 2.3.5.1] (Hình 16a) 

 

Kết quả này cho thấy, trung niên (64%) chiếm tỉ lệ cao nhất. Điều này có yếu tố 

tích cực là dân ca đối đáp nam nữ Khmer hiện còn đang có sức sống khá mãnh liệt 

trong cộng đồng. Nhưng điều này cũng bộc lộ dấu hiệu “lão hóa”. Và nếu cứ thế thì 

việc mai một dần của dân ca là điều rất cần được quan tâm. Đối tượng là thanh niên 

chiếm tỉ lệ cao kế tiếp (60%) thì điều đáng mừng là đa số thanh niên nam nữ có hiểu 

biết và đặc biệt là yêu thích dân ca đối đáp nam nữ Khmer. Điều đáng lo là so với 

trung niên, tỉ lệ thanh niên kém hơn mà lẽ ra thanh niên phải là người tham gia diễn 

xướng dân ca áp đảo nhất. Trong khảo sát này, chúng tôi chú ý một bộ phận khá lớn 

người cao tuổi cũng tham gia diễn xướng dân ca đối đáp nam nữ. Tuy nhiên, qua 

phỏng vấn sâu, chúng tôi được cung cấp thông tin là bộ phận người cao tuổi chỉ nhớ, 

hát được các bài dân ca này chứ ít khi tham gia diễn xướng trực tiếp. Sự chênh lệch 

khá lớn giữa tỉ lệ thanh niên (60%) và thiếu niên (20%) có lý do khách quan là do tâm 

lý độ tuổi. Tuy vậy, cũng cần lưu ý yếu tố kế thừa vì thiếu niên tuy có thể không tham 

gia trực tiếp diễn xướng nhưng có thể chuyển hóa vào hát ru em, vào các sinh hoạt 

cộng đồng khác trong điều kiện thích hợp.  

Trả lời câu hỏi: Theo Ông/Bà, yếu tố nào sau đây của dân ca hát đối đáp Khmer 

ĐBSCL đã có sự thay đổi so với trước đây: (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 
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Hình 3.10. Các yếu tố thay đổi trong hát đối đáp nam nữ 

Nguồn:  [Phụ lục 2.3.5.7] (Hình 16g) 

Kết quả bảng trên cho thấy, các thành tố thời gian (8%), nội dung (16%), không 

gian (18%) ít biến đổi. Yếu tố số lượng bài dân ca biến đổi nhiều nhất (37%). Trong 

phỏng vấn sâu, được biết sự biến động này đang theo chiều hướng giảm. Điều này chỉ 

ra, có sự cạnh tranh giữa dân ca với các loại hình diễn xướng khác, đặc biệt là các ca 

khúc mới. Tuy vậy, có điều đáng mừng là các bài hát mang âm hưởng dân ca, dân ca 

cải biên có tần suất không nhỏ trong ca khúc mới. Đây là xu thế tích cực nhưng cần 

phải có kế hoạch tích cực bồi dưỡng vốn văn học, nghệ thuật dân tộc cho lực lượng 

sáng tác và thể hiện, đặc biệt là lớp trẻ. Tỉ lệ người diễn xướng và thưởng thức dân ca 

cũng biến động khá mạnh (36%) và cũng có xu hướng giảm. Hai yếu tố này có quan 

hệ hữu cơ với nhau. Chất lượng và số lượng diễn xướng không cao thì số lượng người 

thưởng thức sẽ phải giảm. Điều này tuy có yếu tố khách quan là do bối cảnh xã hội 

thay đổi nhưng điều cần quan tâm là việc bảo tồn, giới thiệu tinh hoa và cải biên, đa 

dạng hình thức thể hiện của hát đối đáp là rất cần để có thể bắt kịp với xu thế phát triển 

của xã hội. Đây là nhiệm vụ xã hội khó khăn mà các thiết chế văn hóa, giáo dục và các 

nhà khoa học, nghệ thuật, nhà quản lý… phải nhận trách nhiệm.  

Hiện nay, vì nhiều lý do khác nhau, số lượng người sáng tác và thưởng thức dân 

ca Khmer giảm dần. Về khách quan, nếu từ thuở sơ khai, chủ thể sáng tác và đối tượng 

thưởng thức mở rộng đến mức tối đa, từ già đến trẻ, trai hay gái đều có thể tham gia 

vào quá trình sáng tác, diễn xướng và thưởng thức, thì ngày nay nhóm đối tượng này 

ngày càng giảm dần vì không gian diễn biến đổi, phương tiện nghe nhìn, công nghệ 

giải trí phát triển vũ bảo. Tuy vậy, cũng cần xem xét lại một cách toàn diện trách 
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nhiệm chủ quan của con người trong xã hội hiện đại vì mọi sự lệch pha xã hội đều thủ 

tiêu thành quả của sự phát triển.  

Trả lời câu hỏi: Ông/Bà đã từng tiếp xúc (nghe, hát, đọc) các bài dân ca hát đôi 

đáp Khmer trong hoàn cảnh: (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án)  

 

Hình 3.11. Bối cảnh tiếp xúc 

Nguồn:  [Phụ lục 2.2.6] (Hình 10.) 

Bảng kết quả cho thấy, tỉ lệ tiếp xúc dân ca trong lao động không cao (25%). 

Điều này có thể có nguyên nhân từ tỉ lệ sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế quốc 

dân có xu thế giảm. Hơn thế, việc cơ giới tham gia sản xuất nông nghiệp cũng là một 

trong những yếu tố cản trở nam nữ hát đối đáp. Tỉ lệ cao nhất là “tiếp xúc trong sinh 

hoạt văn hóa cộng đồng” (57%). Điều này đồng thuận với xu thế phát triển của xã hội 

và cũng chỉ ra rằng, cả xã hội cần chăm lo đầu  tư, phát huy các thiết chế văn hóa, giáo 

dục. Trong đó, hệ thống chính trị phải giữ vai trò dẫn dắt và tạo cơ chế để có thể huy 

động mọi nguồn lực xã hội. Tỉ lệ 46% câu trả lời là “tiếp xúc dân ca trong hoạt động 

tôn giáo” có cơ sở xã hội của nó. Người Khmer ĐBSCL có đời sống tinh thần gắn với 

niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng. Các hoạt động tôn giáo luôn nhộn nhịp lễ hội và lễ hội 

cũng luôn có nghi thức kính báo đến Đức Phật, thần linh. Điều này chỉ ra rằng, việc 

đầu tư xây dựng, chỉnh trang cũng như không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động 

tôn giáo, tín ngưỡng không chỉ là công việc của các thiết chế đó mà còn là sự đầu tư, 

vun bồi cho văn hóa phát triển. 

Trả lời câu hỏi: Anh/chị thưởng thức (tìm hiểu) dân ca hát đối đáp Khmer là vì 

lí do nào sau đây: (Có thể chọn nhiều hơn một đáp án)  
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Hình 3.12. Lí do thưởng thức / tìm hiểu hát đối đáp nam nữ 

Nguồn:  [Phụ lục 2.3.5.8] (Hình 16h) 

 

Lý do yêu thích có tỉ lệ cao nhất là điều đáng mừng (64%). Các yếu tố tò mò 

(33%), tình cờ (28%) chỉ ra cần tổ chức ngày càng nhiều hơn loại hình sinh hoạt này 

với chất lượng cao, hình thức hấp dẫn để thu hút công chúng. Lý do yêu cầu công việc 

tuy không cao (14%) nhưng không loại trừ khả năng những người này đã trả lời trong 

lý do yêu thích. 

3.2.2. Diễn xướng trong dân ca hát đối đáp nam nữ của người Khmer ĐBSCL 

Là một dân tộc được biết đến với đặc điểm là đam mê ca hát và thích nhảy múa, 

bà con Khmer có thể hát múa mọi lúc, mọi nơi nhất là trong dịp lễ hội. Múa hát, một 

mặt “nhằm tái tạo khung cảnh và hành động của con người, mặt khác để thể hiện 

những tâm trạng xúc cảm, những nhận thức thẩm mỹ, những tình cảm trong sáng 

mang tính truyền thống lâu đời”. (Nguyễn Văn Hoa, 2004, tlđd (49), trang 3). Nhờ đó 

mà dân ca Khmer đã lưu lại một cách khá đầy đủ và đậm nét những đặc trưng văn hóa 

của người Khmer cũng như vùng đất ĐBSCL. 

Được hình thành và phát triển lâu đời trên miền đất phương Nam, hát đối đáp 

nam nữ Khmer là nét độc đáo của văn hóa dân gian Khmer. Tâm tư tình cảm, các biểu 

hiện của đời sống lao động và sinh hoạt văn hóa của người Khmer được thể hiện rất 

sắc nét trong dân ca sinh hoạt cộng đồng. Nói cách khác, dân ca Khmer, trong đó có 

hát đối đáp nam nữ, là tiếng nói chân thành, là cảm xúc tinh tế của người dân Khmer. 

Với lời ca và giai điệu khi thì sôi nổi, vui tươi khi thì êm dịu, sâu lắng, loại hình âm 

nhạc dân gian này không đơn thuần chỉ là những câu hát vui nhằm vào mục đích giải 
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trí, mà hơn thế, đó còn là mạch nguồn văn hóa được tích lũy lại từ cha ông. Những câu 

hát ngắn dài say đắm, thiết tha, giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về cảnh sống còn 

nhiều khó khăn, vất vả, giúp chúng ta hình dung được đời sống tinh thần phong phú, 

sôi nổi của đồng bào Khmer. Từ việc việc cưỡi voi, giã gạo, phơi lúa, đuổi chim đến 

bơi thuyền, đua ghe ngo, … đều được người Khmer ngâm nga qua những câu ca, điệu 

múa. Trong hát đối đáp nam nữ Khmer, tất cả mọi hoạt động của cuộc sống thường 

nhật cũng như mọi cung bậc tình cảm, quan niệm tín ngưỡng,… của cộng đồng đều 

được tái hiện một cách chân thực, rõ nét. Cũng từ dân ca, người Khmer đã cho thấy 

cách lí giải của họ về các vấn đề xã hội. Đó là cái nhìn mộc mạc, đơn giản nhưng 

không kém phần tinh tế,  đậm tính nhân văn. Cái nhìn ấy chính là yếu tố tạo nên sự 

tinh túy, cái hồn của văn hóa Khmer. Nhìn chung, những bài dân ca hát đối đáp nam 

nữ Khmer của cộng đồng người Khmer mang tính ứng dụng cao. Tùy vào từng hoàn 

cảnh, thời điểm cụ thể mà dân ca được hát lên. Nhờ những giai điệu ngọt ngào, lời ca 

mộc mạc, ngắn gọn mà dân ca Khmer có khả năng thích ứng với thanh niên nam nữ và 

có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng.  

Về chủ thể, mặc dù phải quần quật, đầu tắt mặt tối với việc làm nông nhưng 

người thanh niên nam nữ Khmer không hề than thở, trách móc mà còn rất hóm hỉnh, 

tếu táo. Đây là một trong những điểm làm nên phẩm chất đáng quý của con người 

vùng đồng bằng sông nước, luôn lạc quan, sôi nổi, dí dỏm, mộc mạc, chân tình. Dựa 

trên yếu tố về nhịp điệu, cũng như hoàn cảnh ra đời của bài dân ca, chúng ta có thể 

nhận ra điều đó. Được sáng tác trong quá trình lao động, bài ca vừa tạo nên sự nhịp 

nhàng cho các động tác lao động vừa gây phấn khích trong quá trình làm việc, giúp 

xua tan những mệt nhọc, vất vả. Nói đúng hơn là tạo nên những tiếng cười dí dỏm, sự 

sảng khoái cho tinh thần. Đây là lời của anh chàng chăn trâu: “Con trâu đang miệt mài 

ăn lúa / Anh không nỡ đuổi trâu đi / Chờ khi nào trâu ăn no nê / Nó đi rồi – em coi – 

anh đuổi! / Con sấu đang dữ vì bụng đói / Nó lặn hụp bắt cá say mồi / Anh chờ khi nó 

chết thật rồi / Anh liều bắt cho em coi.” 
48

 (Nguyễn Văn Hoa, 2004, 100 làn điệu dân 

ca Khmer (tập 1), Nxb Trẻ, TP.HCM, trang 17). Nói đến tính cách của người Khmer 

không thể không nói đến tính hiếu khách, rất sợ mất lòng: Tôi xin ghi nhớ mãi / Bắt 

đầu từ hôm nay / Chòm xóm đến thăm tôi / Để lại điều may mắn / Lỗi lầm tôi xin nhận 

/ Nếu có thiếu sót gì / Tình bạn bè thứ tha / Đừng chấp người sơ ý. (Nguyễn Văn Hoa, 
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2004, tlđd (48), trang 53). Đặc biệt rất mãnh liệt, táo bạo nhưng cũng rất dịu dàng, 

thủy chung, chu đáo trong tình yêu: “Anh bơi thuyền đi vớt bèo và hái bông súng / 

Anh dẫn em theo đi tắm trong đầm / Bỗng đâu giông tố sóng vỗ ầm ầm / Em ơi, đừng 

khiếp sợ, vì đã có anh đây! / Anh bồng em yêu gọn trong đôi tay / Đặt em trước mũi 

thuyền,mái dầm huơ trúng / Đặt em lên đùi anh… (Nguyễn Văn Hoa, 2004, tlđd (48), 

trang 77) 

Dễ dàng nhận thấy, hát đối đáp nam nữ Khmer luôn tái hiện một vùng đất đậm 

màu sông nước. Chúng ta cũng bắt gặp sự góp mặt của nhiều hình ảnh thiên nhiên 

được bao chứa trong một không gian đậm chất miền Tây: Thuyền anh bơi nhẹ lướt 

trong đầm sen / Hương sen tỏa ngào ngạt khắp lung trời / Nghe nước cuốn lăn tăn theo 

thuyền trôi 
49

 (Nguyễn Văn Hoa, 2004, 100 làn điệu dân ca Khmer (tập 2), Nxb Trẻ, 

TP.HCM, trang 75). Hay: Em bơi thuyền hái bông súng / Trời bỗng chuyển mưa mịt 

mù / Nàng ơi về mau kẻo lạnh / Cho lòng anh khỏi xót xa. (Nguyễn Văn Hoa, 2004, 

tldd (49) trang 79]. Những bài hát giúp chúng ta hình dung được cuộc sống sinh hoạt 

thường ngày: đồng ruộng, đầm sen, thuyền ghe, bông súng,… Tất cả đều được diễn tả 

lại một cách động sinh động trong các bài dân ca mộc mạc. Hình ảnh thiên nhiên trên 

đây đã giúp chúng ta có cái nhìn khái quát hơn về hoàn cảnh sống của con người vùng 

ĐBSCL trong bối cảnh nông nghiệp truyền thống. Trong bối cảnh đó, con người đã 

phải đấu tranh không ngừng để có thể thích nghi với mọi điều kiện tự nhiên. Chính vì 

vậy, hình ảnh những cánh đồng mênh mông nước, những loài hoa dại mọc xung 

quanh, cùng hình ảnh đàn chim chiều chiều bay về tổ đã để lại ấn tượng khó quên 

trong kí ức của họ. Điều này chỉ ra, sự có mặt của các yếu tố thiên nhiên trong các bài 

dân ca có tính tất nhiên. Một mặt, nó phản ánh quá trình thích nghi, hòa nhập của con 

người, mặt khác, nó bộc lộ tình yêu của con người đối với thiên nhiên. Hay nói khác 

hơn, thiên nhiên vừa là đối tượng để con người chinh phục nhưng cũng vừa là người 

bạn đồng hành, có ý nghĩa trong việc gắn kết cảm cộng đồng. Những hình ảnh thiên 

nhiên trong dân ca Khmer được thể hiện vừa mộc mạc vừa màu sắc gắn, lam lũ đã trở 

nên gần gũi, thân thương đối với người Khmer. 

Trong hát đối đáp nam nữ, tính cộng đồng trong bà con Khmer nói riêng và 

người dân ĐBSCL nói chung, được thể hiện khá rõ nét. Lễ hội là một phần không thể 

thiếu trong đời sống của bà con. Lễ hội đã góp phần tạo thêm sự phong phú, đa dạng 
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trong đời sống tinh thần của người dân. Theo đó, lễ hội của cư dân vùng đất này cũng 

mang những bản sắc riêng. Tính cộng đồng này thể hiện trong các mối quan hệ sản 

xuất, quan hệ xã hội, quan hệ gia đình; trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo 

dân gian. Tính cộng đồng ấy đã kéo theo sự ràng buộc tình nghĩa trong cuộc sống: lối 

sống (vì tình vì nghĩa), ý thức xã hội (chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau).  

Trong văn hóa nhận thức, người Khmer ở ĐBSCL hầu hết (99%) theo đạo Phật 

tiểu thừa (Theravada). Tuy vậy, đạo Phật phải chấp nhận sự dung hòa với những yếu 

tố văn hóa bản địa để tồn tại và phát triển. Nói cách khác, đạo Phật tiểu thừa ở đây đã 

dân tộc hóa, dân gian hóa và trở thành một đặc điểm của tính cách Khmer khác xa với 

đạo Phật chính thống ở Ấn Độ. Cho nên, “mỗi người Khmer vừa là thành viên của 

phum sóc, mặt khác là một tín đồ của Phật giáo” 
50

 (Nguyễn Khắc Cảnh, 1998, Phum, 

sóc Người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long, Nxb Giáo dục, Hà Nội, trang 58). 

Trong xã hội người Khmer, ngoài việc thờ đức Phật Thích Ca là chính, các thần Arăk, 

là Têvâda (tiên thánh), Kru (tổ sư, tổ nghề) cũng được tôn thờ. Chính vì vậy, trong hát 

đối đáp nam nữ các biểu tượng tâm linh cũng thường xuất hiện. 

Về diễn xướng, hình thức phổ biến nhất là trò diễn hát múa. Trò diễn hát múa 

cũng thường được tổ chức trong lễ hội của cả cá nhân, gia đình và cộng đồng. Trong 

đám hỏi, lễ cưới người Khmer, thường có một bản nhạc biểu diễn suốt ngày đêm và 

những cuộc rước dâu, chạm ngõ thường luôn có những điệu múa hát theo truyền thống 

dân tộc. Đơn cử như bài “Um tuk” (Bơi thuyền): “Tôi đi nhổ bông súng / Trên thuyền 

chỉ có em / Cho em xem đàn chim / Giữa trời xanh bay lượn /...” 

 

[Phụ lục 4.1.30] 

Trong lễ hội cộng đồng các trò diễn hát múa thường được tổ chức trên sân chùa 

hoặc trên khoảng đất bằng phẳng, rộng rãi gần chùa. Trong dịp này, hát múa con chim 

sáo Xarikakeo) cũng là một loại hình rất được ưa chuộng. Xarikakeo là điệu hát múa 

đôi (1 nam, 1 nữ) được dành cho những cuộc vui riêng của thanh thiếu niên. Điệu hát 

múa này vui tươi, trữ tình, và nói lên sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ Khmer. 
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Xarikakeo mô phỏng đời sống con sáo, vui tươi, tung tăng, lanh lẹ. Người nữ hát múa 

như để khoe sắc đẹp bằng những động tác khi thì cuồng nhiệt, khi thì ngã nghiêng, 

lướt người quỳ rạp trên sàn. Nam vòng tay rộng bao quanh nữ, biểu lộ nổi say mê bằng 

những động tác khêu gợi khi  lắc vai, lúc lắc mông, hết chậm lại nhanh lơi lả với tiếng 

hát, hò vang động khiến điệu hát múa càng thêm sôi nổi. Điệu hát múa này đòi hỏi 

người hát múa phải giỏi nên phổ biến không rộng. Tuy vậy, giai điệu Xarikakeo thì 

hay mà dễ nhớ nên hầu như người Khmer nào cũng biết. Ca từ hát về các loài chim nói 

chung và “con sáo” nói riêng. Chính vì vậy có rất nhiều dị bản. Đây là một trong 

những thể điệu mà người Khmer ưa thích, ưa dùng trong những sinh hoạt vui chơi. 

Bài hát: “XARIKAKEO” (Chim sáo) 

 

Hình: 3.13 

Nguồn: [Phụ lục 4.1.31] 

Tuy vậy, trong sinh hoạt tập thể, hát Aday mới là loại hình ca hát đặc biệt phổ 

biến trong hát đối đáp nam nữ của người Khmer. Thể loại này được biểu diễn trong 

các cuộc họp mặt tập thể sau giờ lao động, trong các lễ hội, lễ cưới, khi đua ghe 

ngo,… hoặc trong một số sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng khác. Lối hát Aday, 

Aday rương (87 Trường Lưu, 1993, tlđd (48), trang 230) thu hút rất nhiều nam nữ 
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thanh niên tham gia. Từng đôi trai gái vừa múa vừa hát. Họ đối nhau, bẻ nhau bằng 

nhiều câu hát đố, ai không đáp được coi như thua cuộc và người bạn phải cất tiếng hát 

đáp thay. Thường những câu hát Aday đối đáp giữa trai gái mang nhiều nội dung, màu 

sắc phong phú. Khi là một lời ví von quen thuộc, khi là một lời ướm hỏi, trao nhau 

tình cảm thân thương, nồng nàn. Bản Aday trọn vẹn có tới 12 điệu khác nhau và khi 

biểu diễn thường có các nhạc cụ đệm theo và giữ nhịp. Aday rất phù hợp để các chàng 

trai hát tỏ tình. Lời hát Aday là những đoạn thơ đối đáp. Cứ nam hát 2 câu thì nữ hát 2 

câu. Sau mỗi hai câu như vậy, người hát lại múa như để trêu ghẹo và tỏ sự nôn nóng 

chờ đợi đối phương hát câu đáp. Aday có tiết tấu rõ ràng, dứt khoát và mang sắc thái 

vui nhộn. Chính vì có kèm theo múa, vừa múa vờn nhau vừa hát đối nhau hoặc có hóa 

trang bằng mặt nạ nên lối hát này rất hấp dẫn, thu hút nhiều thanh niên nam nữ Khmer 

tham gia:  

Nữ: “Ơi anh chàng đen ơi!/ Mẹ em bảo em đừng yêu chàng / Có thiếu gì những 

anh trai làng/ Thật là đáng yêu, đáng yêu hơn anh nhiều lắm!” 

Nam: “Ôi cô nàng vô duyên, tôi chẳng hề muốn/ Mẹ tôi bảo tôi đừng yêu nàng/ 

Có thiếu gì những cô gái đoan trang / Thật đáng cho tôi”  

(Nguyễn Văn Hoa, 2004, tlđd (50), trang 56) 

Lễ hội là nguồn cảm hứng, là động lực thôi thúc người Khmer sống và làm việc 

hiệu quả hơn. Đó còn là dịp để thể hiện những ước mơ, khao khát về một tương lai tốt 

đẹp hơn trong cuộc sống tương lai. Người Khmer lao động vất vả quanh năm nên rất 

mong chờ đến ngày lễ hội. Lễ hội là dịp để được nghỉ ngơi, thư giản, thăm viếng người 

thân. Chôl-chnam Thmây, ngày Tết năm mới của người Khmer ở Nam Bộ, là lễ hội 

đặc trưng tiêu biểu nhất của người Khmer. Ngày hội này được tổ chức vào Khe chét 

(tức tháng 4 dương lịch), thường diễn ra trong vòng ba hoặc bốn ngày. Chôl-chnam 

Thmây được tổ chức với nhiều nghi lễ, nhiều sinh hoạt văn nghệ, trò chơi khác nhau. 

Đây là lễ hội có vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người Khmer. 

Trong lễ hội này, các trò chơi như kéo co, giấu khăn hay trò Choôl chhung luôn được 

diễn ra… 

Trò chơi Choôl chhung luôn đi kèm với hát đối đáp. Choôl là thảy (hoặc tung, 

ném, liệng). Chhung là trái cầu giống như trái banh nhỏ làm bằng vải cột chặt lại, có 

buộc dây vải dùng để ném. Người tham gia trò chơi chia làm 2 tốp, bên trai, bên gái 

đứng đối diện cách khoảng trên dưới 10 mét. Mỗi bên chọn người đầu đàn luân phiên 
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thảy, nhắm người mà mình ưng nhất, nếu đối tượng bắt được chhung thì người ném 

được coi là thua cuộc và ngược lại, nếu đối tượng bắt hụt chhung để rơi xuống đất thì 

người ném thắng cuộc: 

Trai:  Anh ném trái ch’hung /  Ch’hung rớt trúng em /  Hãy xem chừng em 

gái ơi / Đừng để ch’hung rơi 

Gái: Hãy ném cho em  /  Anh chớ lo xa /  Nếu trái ch’hung rơi /  Em sẽ hát 

thay anh.   

Trai:  Đây trái ch’hung đây /  Hãy nhìn, hãy coi / Nếu không (bắt được) 

em phải hát /  Lần này lần nữa /  Nếu em ném trái ch’hung / Hãy nhớ chờ 

anh /  Chờ khi chúng ta bằng lòng.  

(Nguyễn Văn Hoa, 2004, tldd (50), Nxb Trẻ, TP.HCM, trang 84) 

Lời hát là những cung bậc tình cảm buổi đầu mà hầu như trai gái đến tuổi thanh 

xuân đều trải qua. Những rung động đầu đời này nảy sinh khi nhìn thấy nhau, gặp gỡ 

nhau trong các ngày lễ hội, khi cùng nhau tham gia các trò chơi. Họ nói với nhau 

những lời dò xét, những lời hẹn ước ngọt ngào. Người con trai đang điều khiển trò 

chơi ném chhung, người cùng chơi là một cô gái trẻ trung xinh xắn. Tiếng hát họ sẽ 

vang lên khi trái chhung rơi. Và việc ấy dường như không quan trọng đối với họ nên 

“Lần này lần nữa” cũng không quan trọng. Chàng trai chỉ mong cô gái khi muốn ném 

chhung thì “Hãy nhớ chờ anh”, chờ đến khi tình đã trao, lòng đã bằng. Như vậy, 

những gặp gỡ trao tình trong các câu hát đối đáp của nam nữ người Khmer thật chân 

thành, sâu sắc. Âm điệu bài ca tươi vui nhẹ nhàng, mang hơi thở của những trai thanh 

gái tú Khmer trong ngày hội vui. Khi tình cảm lớn dần, chàng trai, cô gái tiến đến một 

giai đoạn cao hơn: 

Trai: Anh quăng chhung tới / Chhung tung lên trời / Duyên em sáng ngời / 

Đón lấy chhung anh. 

Gái: Em ném chhung nhanh / Chhung mắc trên cành / Anh đứng anh nhìn 

/ Đón bắt chhung em.  

(Nguyễn Văn Hoa, 2004, tlđd (50), trang 84) 
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Hình 3.14. Choôl chhung 

Nguồn: (Nguyễn Văn Hoa 2004, tldd (50), Nxb Trẻ, TP.HCM, trang 84) 

 

Lúc này, nội dung lời bài hát của những bài Choôl chhung thật mạnh mẽ, phấn 

khích nhưng cũng không kém phần thiết tha:  

Chiếc cầu từ tay anh / Bay ra như đôi mắt / Cầu bay đi tìm khắp / Cho đôi 

tình gặp nhau / Nàng ơi, em đứng đâu? / Cầu anh trao em đó / Trái tim anh 

thắm đỏ / Anh thảy chhung đi / Chhung chia làm bốn / Em nào xinh xắn / 

Mời bắt chhung anh / Chhung chia làm năm / Nhường em đẹp nhất / Chúng 

mình vui tết!  

(Nguyễn Văn Hoa, (2004), tlđd (50), Nxb Trẻ, TP.HCM, trang 84) 

Qua trò chơi, trai gái nảy sinh tình cảm, rồi nói với nhau những lời ngọt ngào, 

tình tứ. Họ tiếp tục đối đáp với nhau, giọng điệu ngày càng tươi vui, mạnh dạn hơn:  



 
 

123 
 

- Anh ném chhung sang / Tìm kiếm duyên lành / Ai là duyên anh / Hãy bắt 

được xem  

- Em bắt được rồi / Hỡi bạn lứa đôi /  Xin chớ quên lời /  Đón lấy chhung 

em.  

(54 Nguyễn Văn Hoa, 2004, tlđd (50), trang 84) 

Chàng trai thì mạnh dạn bày tỏ ý định đi tìm duyên của mình với người con gái 

và cô gái đáp lại bằng việc bắt được chhung, để khẳng định lại một lần nữa tình cảm 

mà họ đang dành cho nhau.  

Là sinh hoạt ca hát mang tính giao duyên nên đề tài của hát đối đáp trong trò ném 

chchung được mở rộng ra nhiều lĩnh vực từ sinh hoạt gia đình đến hoạt động xã hội, 

phản ánh nhiều mặt của đời sống và nhiều dạng thức tình cảm. Đặc điểm này cũng 

giống như hát đối đáp Aday và hò đối đáp trong lúc lao động ngoài ruộng rẫy. 

Không gian và thời gian diễn xướng trong dân ca đối đáp của người Khmer 

thường là không gian và thời gian đời thường, tự nhiên, không hạn định và cũng không 

cố định. Không gian có thể rộng lớn như trên cánh đồng, trong khu rừng,... và đôi khi 

nhỏ hẹp như sân nhà, cái ao,... Thời gian diễn xướng thì phụ thuộc vào nội dung và 

tính chất của bài dân ca. Tuy nhiên, thời gian diễn xướng thường không liên tục và 

không có tính ổn định. Nó tùy thuộc vào thời gian của lễ hội hoặc đặc điểm của quá 

trình lao động. 

Là cư dân lâu đời của nền văn minh nông nghiệp lúa nước, cuộc sống của tộc 

người Khmer gắn liền với không gian lao động tập thể, những buổi sinh hoạt hội hè. 

Đây chính là cơ sở ban đầu để nam thanh nữ tú có dịp tìm hiểu nhau, nảy sinh tình 

cảm, hiểu được tính tình và dễ dàng cảm thông cho nhau. Nói khác hơn, lao động đã 

trở thành thước đo giá trị phẩm chất con người và là điều kiện để xây dựng hạnh phúc 

lứa đôi. Để ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ, những kỉ niệm khó quên của buổi 

đầu gặp gỡ, dân ca đối đáp ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó:  

Anh hãy đợi em dắt bò vô chuồng / Hãy đợi em cột bò xong cái đã! / Anh 

có bắc ách cho bò giúp em không đó! / Anh đừng để cho bò của em vuột 

ách, nghen anh! / Rồi em phải lội xuống trũng nước ngập bùn / Em e rằng 

cốc ếch sẽ nhảy ra cắn chân! [Phụ lục 1.5.1] 

Qua lời ca dò xét của cô gái, người ta nhận ra không gian quen thuộc của vùng 

đồng bằng Nam Bộ với những hình ảnh đời thường vô cùng gần gũi. Cái ách, con trâu, 
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con ếch, vũng bùn,... đã đồng hành cùng người Khmer qua bao ngày tháng, vừa gắn 

với hoạt động lao động vừa gắn với tình cảm lứa đôi. 

Bên cạnh đó, dân ca đối đáp nam nữ trong dân ca Khmer còn cho chúng ta thấy 

được những cung bậc tình cảm trong trái tim của những người yêu nhau. Đó là loại 

tình cảm mộc mạc, chân thật chưa nhuốm màu hiện đại. Đó có thể là những rung động 

đầu đời khi nhìn thấy nhau trong ngày lễ hội hay lúc lao động trên đồng: Anh nhìn 

thấy dấu chân em / Biết em là cô gái đẹp / Mà tại sao anh không biết / Em ở rẫy hay ở 

vườn? / Trên đất giồng hay đồng bưng / Em ơi, xin em hãy nói / Hãy chỉ cho anh biết 

với / Rằng em đang ở nơi nào!?  

Bài hát: “ XARAI NƯM NUÔN” (Cô gái yêu kiều)  

Hình 3.15. XARAI NƯM NUÔN (Cô gái yêu kiều) 

Nguồn: [Phụ lục 4.1.23.] 

Đối với trai gái, sắc đẹp là ấn tượng ban đầu. Từ ấn tượng ấy, tình yêu sẽ nảy 

sinh và bền vững bằng những giá trị, bằng những sự sẻ chia. Cô gái người Khmer có 

được tình yêu bắt đầu từ lao động, từ những giọt mồ hôi trên cách đồng lúa mênh 

mông. Và tình yêu bắt đầu cho một cái kết trọn vẹn: Mồ hôi đổ xuống mới làm nên 

chuyện tình  / Nhìn đồng lúa tươi đẹp lòng tin vào / Đôi ta nên duyên em thêu tên anh 

trên gối / Chiều xuống em gởi lời theo gió là em nhớ anh nhiều. (Đại học Cần Thơ. 

Cần Thơ, 2011, tldd (34), trang 153). Không cần má phấn môi hồng, không cần lụa 

đào gấm vóc, chỉ cần qua “dấu chân” thôi là chàng trai đã đem lòng cảm mến, buông 

lời chọc ghẹo bằng cách hỏi nhà là thói quen ứng xử thường thấy của các chàng trai 
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Khmer. Hình ảnh mảnh vườn, liếp rẫy, hay giồng cát, đồng bưng,… là những hình ảnh 

quen thuộc với người Khmer. 

Tình yêu được nuôi dưỡng bằng niềm vui những tháng ngày cùng nhau lao động, 

cùng nhau nhìn thành quả của mình trên cánh đồng quê hương:  

- Gặt ngày nào em hãy cho hay / Ruộng anh bên ấy cũng chưa gặt liền  /… /  

- Anh ơi! Hãy tiếp gặt giùm em  / Gặt xong, đập sẵn gánh lúa vào nhà / Đến 

khi em gặt anh đà chặt bông. 

(Đại học Cần Thơ, 2011, tlđd (34), trang 153).  

Lời hát giao duyên trai gái trong mùa thu hoạch là lời hát không hoa mỹ và rất 

chân thành, sâu lắng.  

Do được sáng tác trong môi trường lao động, khi các chàng trai cô gái Khmer 

cùng nhau hát hò trên ruộng, trên rẫy nên dân ca đối đáp Khmer tựa vào nhịp điệu, 

động tác lao động để phản ánh cuộc sống vui tươi, lạc quan của mình. Những lời bông 

đùa dí dỏm, những lời trêu ghẹo hóm hỉnh đã giúp họ động viên, khích lệ nhau; góp 

phần xua đi những mệt nhọc, vất vả của công việc đồng áng.  

Vì là loại ca hát có tính giao duyên nên dân ca đối đáp nam nữ đã thể hiện được 

tâm tư, những nỗi niềm sâu kín của các chàng trai, cô gái. Nói đến tình yêu, là nói đến 

việc trao tín vật. Cái lược, cái khăn,... đã bao đời trở thành biểu tượng của tình yêu 

nam nữ. Cũng giống như người Việt, hình ảnh “cái áo” cũng được người Khmer đưa 

vào trong dân ca đối đáp giao duyên của mình như một tín vật của tình yêu, như là một 

cái cớ để những người có ý với nhau, yêu thương nhau gửi gắm sự quan tâm cũng như 

đinh ninh cho một tấm lòng chung thủy: “Buổi chiều trời se se nhuốm lạnh / Có bạn 

tình ôm ấp yêu thương / Anh cảm thấy nhẹ nhỏm tâm hồn. / Ôi, thợ săn đã đến nữa rồi 

/ Anh sẽ đi và sẽ đem áo em trả lại / Khi nào tâm hồn anh thoải mái. / Có biết bao kẻ 

bán người mua / Em chẳng đòi anh trả lại áo bao giờ!” [Phụ lục 1.5.2] 

Và sẽ không thật trọn vẹn khi trong tình yêu lại thiếu đi sự hiện diện của các loài 

hoa. Người Khmer cũng mượn hoa để chàng trai gửi lời tỏ tình với cô gái: “Em gái 

yêu kiều, thích hoa gì hả em? / Có phải em thích màu hoa Baty rực rỡ / Anh đâu có 

ngại gì mà không tặng hoa cho em gái nhỏ / Anh đâu có ngại gì mà không hái hoa 

Baty cho em.” 
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Hình 3.16. Hái hoa Baty 

Nguồn: (Nguyễn Văn Hoa, 2004, tlđd (49), Nxb Trẻ, TP.HCM, trang 58) 

 

Cũng có lúc chàng trai thấy mình bất lực vì không thể hái hoa tặng người yêu nên 

lòng lo lắng: “Hò... / Bông đọt chiếc nở trong mùa khô / Nên mùi hương bay ngược 

chiều gió / Bởi chân tay ngắn anh bẻ hoài không tới  / Khiến anh bối rối rắm lòng.” 

 

 

Hình 3.17. Hò (Bông đọt chiếc) 

Nguồn: (Nguyễn Văn Hoa, 2004, tlđd (49), Nxb Trẻ, TP.HCM, trang 32). 

 

Trong câu hò trêu ghẹo, chúng ta cũng bắt gặp cách nói giao đãi, vòng vo, gợi 

chuyện của chàng trai Khmer: “Sakkava – bông kon-ting-ring / Có phải vì con thích ăn 

cơm chiên / Mà mẹ đánh con tét miệng / Đánh con mình, còn đánh con người khác! / 

Tiếng sấm ở hướng Nam, vang lên hướng Bắc / Con gái xróc mình, xinh ơi là xinh!.” 
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Hình 3.18. Hò (Bông ra ngổ) 

Nguồn: (Nguyễn Văn Hoa, 2004, tlđd (49), Nxb Trẻ, TP.HCM, trang 34). 

Sau giai đoạn tỏ tình, sau những lời ướm hỏi xa xôi, là những cung bật của yêu 

thương nồng thắm, của những nỗi nhớ nhung, khắc khoải: “Anh theo em tận gốc / Tìm 

em tróc tận rễ / Lấy cho được em về / Hò ơ bông lúa mì / Sao mà yêu em quá! / Tháng 

năm dù vất vả / Anh không thể rời em!” (53 Nguyễn Văn Hoa, 2004, tlđd (49), trang 

30) 

 

Hình 3.19. Hò 

Nguồn: (Nguyễn Văn Hoa, 2004, tlđd (49), Nxb Trẻ, TP.HCM, trang 30). 
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Rồi đến những lo lắng giận hờn: “Anh đi trong rừng hoang vắng / Nghe tiếng dế 

buồn ngân nga. / Anh bước đi vòng chân núi / Thấy đàn ong hút nhuỵ hoa. / Còn em 

đang ở nơi đâu  / Khiến anh nhớ em tê tái / Sao em không quay trở lại / Nơi chúng 

mình từng gặp nhau!?” [Phụ lục 1.5.9] 

Nỗi nhớ nhung đã làm cho chàng trai đau khổ. Chàng quyết định tìm đến chốn cũ 

mong gặp lại người con gái xinh đẹp ngày nào, nhưng không thấy. Câu hỏi ở cuối bài 

ca như một lời trách móc. Chàng trai nóng lòng trông ngóng và tỏ ra giận hờn gay gắt:  

Gà đã gáy canh hai rồi canh ba / Anh biết em Tiêu vẫn còn thao thức / Tay 

phải em xức dầu thơm, tay trái thì vuốt tóc / Tiếng trống vang xa làm em 

trằn trọc. / Tiếng trống nhỏ dịu êm thúc giục / Tiếng trống lớn rộn rã gọi 

mời / Tiếng trống dứt rồi / Em không đáp lại / Anh cứ gọi em trong đêm 

càng khuya.  

 

Hình 3.20. Nàng Tiêu 

Nguồn: (Nguyễn Văn Hoa, 2004, tlđd (50), Nxb Trẻ, TP.HCM, trang 36). 

   

Trong tình yêu, đôi khi chỉ vì một lý do vu vơ cũng làm cho người trong cuộc 

cảm thấy bất an. Việc cô gái “đang may vá”, sợ tiếng động của con mèo làm “rối chỉ 

trong cuồn” mà không đáp lại lời gọi của chàng trai cũng làm chàng trai giận hờn. Gia 

vị “dỗi hờn” làm cho tình yêu của hai người thêm nồng thắm. Cách thể hiện tình yêu 

mà ta có thể bắt gặp ở bất kỳ tuổi nào, dân tộc nào, thời đại nào. Và lời phân bua dịu 
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dàng, đằm thắm pha chút nũng nịu của cô gái cũng giúp chàng trai vơi bớt giận hờn: 

“/Em đang may vá ở trong nhà / Em làm sao đáp lời anh cho kịp / Nếu em cất tiếng lên 

và rục rịch thì con mèo sẽ nhảy lên làm rối chỉ trong cuồn / Anh ơi, xin anh đừng giận 

hờn!...” 

Còn sự trách móc của người con gái thì mang tính đa nghi hơn: “Anh dối em, anh 

giả vờ bay vào rừng kiếm ăn / Nhưng anh vào rừng kiếm người yêu mới / Bỏ em một 

mình lẻ loi.” [Phụ lục 1.5.7 ] 

Bên cạnh nỗi niềm nhớ nhung, hờn giận là ước mơ về một tình yêu bền chặt, là 

khát vọng được kết đôi: “Đôi chim cu đang tung cánh bay / Nạng dàn thun trong tay 

mình sẵn đạn / Nếu khỏi mua thịt mua cá thì tội gì không bắn / … / Đôi chim cu đang 

bay qua trùng điệp núi rừng / Khiến đôi ta không thể nào bắn nó / Anh em tôi ơi! Hãy 

vui lòng ngắm thử / Xem đôi lứa có đẹp đôi không nào!?” [Phụ lục 1.5.7] 

Lời hát cho thấy sự tinh tế đáng yêu của chàng trai: mượn hình ảnh đôi chim cu 

để thể hiện khát vọng về tình yêu đôi lứa. Đó cũng là phẩm chất đáng quý trong tâm 

hồn, tính cách của những chàng trai cô gái Khmer. 

Có thể nói, hát đối đáp trong dân ca Khmer ĐBSCL đã thể hiện một cách cụ thể, 

tinh tế những cung bậc tình cảm khác nhau của trai gái Khmer thật đa dạng, nhiều sắc 

màu. Những cung bậc cảm xúc đó không chỉ giúp họ thổ lộ, giãi bày nỗi lòng của 

chính mình mà còn giúp họ hiểu về nhau, thông cảm cho nhau hơn. Đó sẽ là tiền đề 

quan trọng cho hạnh phúc lứa đôi sau này. Những hình ảnh được sử dụng trong câu hát  

để đôi trai gái trao gửi tình cảm với nhau rất quen thuộc, rất nhân văn.  

Trong dân ca đối đáp của người Khmer là bên cạnh cái tinh tế, ý nhị của các 

chàng trai, cô gái, ta còn cảm nhận được trí thông minh, tài ứng khẩu của họ. Hát đối 

đáp đòi hỏi sự nhanh trí, tính mẫn cảm, giỏi đặt lời ca của các chàng trai cô gái, tuy là 

những người  lấm chân bùn nhưng sức sáng tạo và tâm hồn bay bổng đáng được trầm 

trồ, khen ngợi. 

Điều đáng lưu ý là ca từ trong hát đối đáp rất linh hoạt. Khi hát ngoài đồng 

ruộng, dân ca Khmer thường là những lời bông đùa dí dỏm, nhưng khi hát ở các dịp 

hội hè thì lời ca thường chứa đựng nội dung trữ tình với những lời ví von ẩn dụ. Cùng 

là lời ướm hỏi, gửi trao tình cảm nhưng biểu tượng trữ tình luôn linh hoạt thay đổi sao 

cho hài hòa với không gian diễn xướng. Điểm đặc biệt nữa là trong lời hát yếu tố thần 

bí cũng thường xuất hiện, gắn liền với tín ngưỡng dân gian của người Khmer. Các yếu 



 
 

130 
 

tố này được viện dẫn như để gởi gắm sự kỳ vọng cho lứa đôi hạnh phúc, làng xóm 

bình yên, cuộc sống con người được ấm no, sung túc. 

Về nghệ thuật âm thanh, nếu hát ru Khmer có giai điệu dìu dặt, êm ái để đưa trẻ 

vào giấc ngủ thì hát đối đáp Khmer lại có giai điệu, tiết tấu chắc, khỏe, dứt khoát. Khi 

du dương, êm dịu, lúc sôi nổi, rộn ràng nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi, gửi gắm tình 

cảm, cảm xúc của người hát. 

Do cùng sống trong một vùng văn hóa, hát đối đáp của người Khmer ĐBSCL và 

người Việt có sự tương đồng và dị biệt trong cách thể hiện. 

Về hình ảnh, cả hai tộc người đều có nếp sống gần gũi, hòa mình với tự nhiên. 

Tuy vậy, hệ thống hình ảnh của hát đối đáp và đồng dao người Việt mở rộng về không 

gian còn bức tranh thiên nhiên của hát đối đáp và đồng dao của người Khmer thì 

không gian chỉ gói gọn trong phum sóc. Nguyên nhân là do tập quán sống quần tụ 

trong những phum sóc và hoạt động kinh tế chỉ là nông nghiệp của người Khmer. Còn 

người Việt thì ngoài việc đồng áng, họ còn có cuộc sống thương hồ. Ngoài ra, người 

Việt còn có tâm lý dễ dàng thay đổi nơi cư trú, nghề nghiệp. 

Về ca từ, dân ca Khmer ĐBSCL phổ biến nhất là hai thể loại: thể thơ bốn chữ và 

thể bảy chữ / tám chữ vì hai thể này có cách gieo vần làm cho người hát dễ thuộc, dễ 

nhớ hoặc có thể đoán được lời cho ý sau. Đây là các thể loại mà chúng ta dễ bắt gặp ở 

các bài hát đối đáp.  

Ví dụ: 

បងផ្ទេឹពោពោយ 

ឱព្បុសបងព ើយដឹកពោពៅបង   ព្បុសចំ ូនផ្ង ូនចងពោសិន។ 

ឱព្បុសបងព ើយដឹកពោពៅផ្ទឹេ   ពោព្សីភ័យនឹេបងផ្ទឹេពោពោយ។ 

ឱព្បុសបងព ើយដឹកពោធ្លងភក ់   កតងកបេិងគក់ពោែខំព ើង ូន៕ 

Phiên âm 

Ô prôs boong ơi đâc kô tâu boong  prôs chăm uôn phoong uôn choong kô sân 

Ô prôs boong ơi đâc kô tâu phtưm kô srây phây nưm boong phtưm kô ôi 

Ô prôs boong ơi đâc kô chloong phôk coong kep king kôc lôt khăm chơng uôn 

Bắc ách cho bò 

Anh hãy đợi em dắt bò vô chuồng   Hãy đợi em cột bò xong cái đã! 
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Anh có bắc ách cho bò giúp em không đó! Anh đừng để cho bò của em vuột ách, 

nghen anh! 

Rồi em phải lội xuống trũng nước ngập bùn Em e rằng cốc ếch sẽ nhảy ra cắn 

chân!!! 

Về kết cấu, nét tương đồng là đều có tiếng đưa hơi. Mặc dù có đôi chút khác biệt 

nhưng về cơ bản cũng là những nguyên âm tiếng hô cảm thán, tiếng gọi trữ tình. Điểm 

khác biệt của hát đối đáp người Việt và người Khmer là ở người Khmer, trừ thể điệu 

Aday, các bài còn lại đều được đặt tên cụ thể cho từng bài. Còn hát đối đáp và đồng 

dao người Việt thì không được đặt tên riêng cho từng bài. Điều này có thuận lợi là nội 

dung hát đối đáp của người Việt sẽ phong phú hơn nội dung hát đối đáp và đồng dao 

người Khmer. Hát đối đáp người Khmer thường có câu đầu và câu cuối quen thuộc. 

Còn hát đối đáp người Việt chỉ có hệ thống công thức phần đầu, còn câu cuối thì 

không. Riêng hát đối đáp của người Việt Nam bộ thường dùng ngoài các điệu hò còn 

có điệu lý 

Về thể loại, xét về sự xuất hiện thường xuyên các thể loại trong hát đối đáp của 

hai tộc người ta thấy có nét riêng cơ bản. Hát đối đáp người Khmer thường dùng thể 

thơ bốn hoặc tám chữ. Hát đối đáp người Việt thường dùng thể thơ bốn chữ cùng các 

thể thơ lục bát (thể thơ 6/8) và lục bát biến thể (thể thơ 6/10…).  

Về âm nhạc, cả người Khmer và người Kinh thường dùng các nhịp chẵn (2/4; 

4/4). Trong các câu hò thường là nhịp tự do. Hát đối đáp người Khmer và người Kinh 

ĐBSCL có sử dụng hệ thống thang 4 âm; thang 5 âm; thang 6 âm; thang 7 âm. Tuy vậy, 

trong thực tế, các bài bản âm nhạc dân gian của người Khmer và người Kinh khá giống 

nhau, về cơ bản thuộc hệ thống thang 5 âm (ngũ cung). Hệ thống Thang 5 âm được thể 

hiện như sau: [Phụ lục 4.1.34] 

 

Hình 2.14. Thang 5 âm 

Nguồn: [Phụ lục 1.1.34] 

 

Việc tìm hiểu hát đối đáp nam nữ trong dân ca Khmer giúp chúng ta có thể hiểu 

thêm về lối sinh hoạt truyền thống của tộc người này cũng như bước đầu lí giải được 
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vì sao nó tạo nên sức hấp dẫn mãnh liệt và có sức sống bền bỉ như vậy trong cộng 

đồng dân tộc Khmer. Có thể mượn lời của nhà nghiên cứu Tô Ngọc Thanh để khẳng 

định: “Đây là loại trình diễn dân gian có nhiều sản phẩm mang chất lượng văn hóa – 

nghệ thuật và ứng xử xã hội cao. (…) Trong văn hóa dân gian mỗi tộc người, những 

sản phẩm của giao duyên thường được coi là một trong những biểu tượng mang đậm 

bản sắc văn hóa dân tộc” 
51

 (Tô Ngọc Thanh, 1994, “Văn hóa phi vật thể các dân tộc 

thiểu số Việt Nam, vai trò, vị trí, trách nhiệm và giải pháp”, Văn hóa dân gian, số 6, 

Hà Nội, trang 37). Vì vậy, hát đối đáp nam nữ đã góp phần không nhỏ trong việc hình 

thành nên những giá trị đáng trân trọng của dân ca Khmer. Chính vì vậy, cần ý thức và 

tăng cường hơn nữa công tác chung tay bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt 

đẹp của các dân tộc qua các tác phẩm nghệ thuật dân gian. Để từ đó, các thế hệ sau có 

cơ hội tiếp nhận những bài dân ca Khmer bằng cái nhìn thấu đáo và trân trọng hơn vốn 

văn hóa quý báu của cha ông đã để lại. Các cấp chính quyền cần đẩy mạnh các hoạt 

động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ 

trong đồng bào dân tộc Khmer về việc bảo tồn và phát huy các giá trị của hát đối đáp. 

Bên cạnh đó, cần vận động hình thành các câu lạc bộ hát đối đáp (hát Aday) trong 

cộng đồng dân tộc Khmer, nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh trong cuộc sống hằng 

ngày. Tạo điều kiện để các câu lạc bộ hát Aday giao lưu với nhau. Các tỉnh có đồng 

bào dân tộc Khmer sinh sống cần tăng cường tổ chức các chương trình hát Aday các 

cấp, từ tỉnh đến cơ sở nhằm phát động phong trào hát Aday trong đồng bào dân tộc 

Khmer. Ngành văn hóa cần phối hợp với các cơ sở đào tạo, nhất là các trường dân tộc 

nội trú mở các lớp nghệ thuật hát Aday. Riêng đối với những nhà nghiên cứu, cần tăng 

cường sưu tầm, tập hợp, đầu tư và quan tâm đúng mức nghiên cứu loại hình nghệ thuật 

hát Aday nhằm phục vụ công tác bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật này. 

Tóm lại, sinh hoạt ca hát dân gian là một hoạt động phổ biến của người Khmer. 

Hoạt động đó vừa cho thấy tính cộng đồng của cư dân nông nghiệp vừa khẳng định 

những giá trị nhân văn cao đẹp của tộc người Khmer ĐBSCL. Trong đó, hát đối đáp 

nam nữ trong dân ca Khmer giữ một vai trò quan trọng. Hát đối đáp nam nữ Khmer đã 

góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của tộc người Khmer và văn hóa 

vùng ĐBSCL.  

                                           
51

 Tô Ngọc Thanh, 1994, “Văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số Việt Nam, vai trò, vị trí, trách nhiệm và giải 

pháp”, Văn hóa dân gian, số 6, Hà Nội, trang 37 
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Trên cơ sở nghiên cứu các bài hát đối đáp nam nữ của người Khmer, có thể 

khẳng định những bài dân ca này mang trong mình những giá trị hiện thực và  nhân 

văn sâu sắc. Thông qua lời ca tiếng hát, tác giả dân gian đã gửi gắm vào đó tinh thần 

lao động, tình yêu quê hương mộc mạc, tình yêu trai gái nồng nàn,… Thế nhưng, dân 

ca Khmer trong cuộc sống hiện đại ngày nay đang dần mai một. Xã hội ngày càng phát 

triển và có nhiều thay đổi, các hoạt động lễ hội của người Khmer bị rút ngắn đi, theo 

đó việc sáng tác và diễn xướng dân ca Khmer cũng dần ít đi. Trong cộng đồng người 

Khmer, những người yêu thích, thuộc và hát dân ca cũng không còn nhiều.  

TIỂU KẾT CHƯƠNG 

Những nghiên cứu về đồng dao và dân ca hát đối đáp Khmer ĐBSCL đã giúp 

chúng tôi hiểu nhiều hơn về văn hóa, xã hội của tộc người Khmer trên vùng đất Nam 

Bộ nói chung, ĐBSCL nói riêng. Qua dân ca của mình, người Khmer đã gửi gắm tình 

cảm, suy nghĩ, những bài học quý giá cho đời sau. Hình ảnh các chàng trai, các cô gái 

Khmer hát hò khi đi làm ruộng, làm rẫy hoặc lúc vui hội ở sân chùa; các em nhỏ cất 

tiếng hát véo von trong dân ca,… giúp ta hình dung được cuộc sống tươi đẹp, yên bình 

trong đời sống sinh hoạt cộng đồng, rộn ràng, vui vẻ của người Khmer. Tuy mỗi loại 

dân ca đều có cách thể hiện riêng nhưng nhìn chung, các bài dân ca đều chứa đựng sự 

độc đáo, có bản sắc riêng, phản ánh rất rõ nét  đời sống tinh thần phong phú, tinh tế 

của người Khmer ĐBSCL. 

Đồng dao và dân ca hát đối đáp nam nữ có đóng góp không nhỏ cho vốn quý 

văn nghệ dân gian Khmer. Thông qua đồng dao và dân ca hát đối đáp nam nữ, người 

Khmer đã gửi gắm vào đó những tâm tư, tình cảm, khát vọng cháy bỏng của chính 

mình. Đó chính là tinh thần hướng thiện lạc quan, tình yêu quê hương, đất nước; tình 

cảm đối với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Dù đời sống vật chất còn 

nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng ở họ, ta bắt gặp một đời sống tinh thần phong phú, 

sâu sắc. Những bài đồng dao và hát đối đáp nam nữ của người Khmer rất đa dạng, có 

nội dung sâu sắc. Tuy lời hát mộc mạc, đơn giản, dễ nhớ, dễ thuộc nhưng phản ánh rất 

tinh tế tình yêu quê hương đất nước, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc, giáo dục tinh thần lao động, học tập, ca ngợi tình yêu gia đình, tình yêu trai gái 

đằm thắm. Trong mỗi ca từ, trong từng hình tượng nghệ thuật những hình ảnh bình dị, 

gần gũi, trong tự nhiên, trong lao động, trong sinh hoạt luôn xuất hiện... Cảm xúc về 

thiên nhiên, gia đình, quê hương, niềm tin, tình yêu đôi lứa sẽ là những cơ sở bền vững 



 
 

134 
 

giúp mỗi con người hình thành nên tình cảm của dân tộc, tình yêu quê hương của 

mình. 

Tuy vậy, do sự thay đổi của xã hội cùng với những lý do khách quan khác, một 

số thể loại nghệ thuật dân gian Khmer, trong đó có đồng dao và dân ca hát đối đáp 

nam nữ đang dần bị mai một. Các giá trị của đồng dao và dân ca hát đối đáp nam nữ 

không còn được bảo tồn và quan tâm đúng mức. Điều đáng lưu ý là, một khi đời sống 

vật chất đã khá giả, chúng ta cần quan tâm hơn đến đời sống văn hóa, tinh thần gắn bó 

với truyền thống, với tự nhiên thì mới có thể đề kháng được sự lệch pha trong xã hội 

kỹ trị mà hệ lụy của nó là thủ tiêu sự phát triển. Vì vậy, việc ý thức và tăng cường hơn 

nữa công tác chung tay bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc 

nói chung, của người Khmer nói riêng là điều cấp thiết. Công tác bảo tồn một mặt bồi 

đắp cho chúng ta một đời sống tinh thần tốt đẹp, mặt khác giúp thế hệ sau có cơ hội 

tiếp nhận, có cái nhìn thấu đáo và trân trọng hơn những giá trị truyền thống quý báu 

mà ông cha để lại. Đây là cơ sở vững chắc để kế thừa biện chứng trong phát triển xã 

hội. 
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PHẦN KẾT LUẬN 

Dân ca Khmer là một loại hình độc đáo, có vai trò quan trọng trong văn hóa dân 

gian Khmer. Một mặt, dân ca Khmer phản ánh một cách trung thực và rõ nét đời sống 

sinh hoạt của người dân, thể hiện được những cung bậc tình cảm, cảm xúc của họ. Mặt 

khác, đây cũng là công cụ lưu giữ, truyền tải những giá trị văn hóa đặc sắc của tộc 

người này.  

Qua hát ru, bao tâm hồn trẻ thơ được vỗ về, nuôi lớn trong tình yêu vô bờ bến, 

được vun đắp từ sự nhọc nhằn, vất vả của của mẹ, bà, chị, của cha. Những người yêu 

nhau cũng ru nhau thay lời tâm tình, sẻ chia ngọt bùi trong cuộc sống.  

Trong lễ cưới truyền thống của người Khmer, các bài dân ca vang lên chứa đựng 

các giá trị văn hóa, giá trị xã hội, các nhân tố đạo đức, và là một hình thức nghệ thuật 

diễn xướng dân gian tổng hợp sinh động, phong phú và độc đáo.  

Tang ma của người Khmer là một sự kiện trọng đại đánh dấu một bước chuyển 

đổi của con người từ thế giới vật chất sang thế giới tinh thần. Sự kiện đó không chỉ 

liên quan đến đời sống của mỗi cá nhân mà còn tương tác hữu cơ với toàn bộ hệ thống 

xã hội, mang tính cộng đồng sâu sắc.  

 Hát đối đáp, đồng dao để lại những hình ảnh cộng đồng, những giai điệu âm 

nhạc, yên bình, trữ tình, đầy cảm xúc thẩm mỹ.  

Về đạo đức, dân ca luôn bảo vệ thuần phong mỹ tục, giáo dục đạo lý làm người. 

hát ru, hát đối đáp, đồng dao thể hiện rõ nét cảm xúc trước cảnh quan thiên nhiên đất 

nước, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa. Trong lễ cưới truyền thống của người Khmer 

ở ĐBSCL, các nghi thức quan trọng đều chứa đựng trong đó những giá trị về giáo dục 

đạo đức, đạo lý truyền thống, lối sống ứng xử, về lòng biết ơn đối với người trên kẻ 

dưới. Trong lễ tang truyền thống của người Khmer, các nghi thức luôn hàm chứa triết 

lý nhân sinh giáo dục con người hướng thiện, tránh điều ác. Giai điệu trong âm nhạc lễ 

tang dẫn dắt tâm hồn con người luôn hướng về một niềm tin thiêng liêng. Nội dung 

những bài kinh Phật trong lễ tang đều mang ý nghĩa khuyên mọi người làm việc thiện, 

sống có tình, có nghĩa. 

Về thẩm mỹ, ca từ, giai điệu, khúc thức… trong hát ru, hát đối đáp, đồng dao là 

những thành tựu nghệ thuật to lớn, rất có ý nghĩa trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa 

dân tộc trong âm nhạc hiện đại của người Khmer. Âm nhạc và múa trong nghi lễ là 

hình thức diễn xướng dân gian tổng hợp mang tính “thiêng”, có chức năng khắc họa 



 
 

136 
 

niềm tin cho từng nghi thức, tham gia diễn giải nội dung, tính chất nghi lễ. Những lời 

khấn vái là công cụ liên thông gởi gắm lòng thành của con người đến các bậc thần 

thánh, các lực lượng siêu nhiên.  

Điều đáng lưu ý là, âm nhạc và múa trong dân ca Khmer, có lúc phải trang 

nghiêm, có lúc phải bi lụy nhưng vẫn luôn thực hiện rất tốt chức năng giải trí. 

Về liên kết cộng đồng xã hội, các thực hành nghi lễ và sinh hoạt đã gắn kết cộng 

đồng người Khmer với nhau. Đây là một trong những phương thức hữu hiệu giúp 

người Khmer bảo tồn và phát triển được bản sắc văn hóa của mình.  

Trong thời đại ngày nay, kinh tế thị trường và toàn cầu hóa là một tất yếu trong 

lịch sử phát triển của xã hội loài người. Quy luật này chứa trong nó cả thời cơ và thách 

thức. Điều này đòi hỏi các dân tộc cần phải nhận thức được và sớm có phương án hiệu 

quả để bảo tồn và phát triển cho được các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân 

tộc mình  

Việc nghiên cứu dân ca trong văn hóa của người Khmer ở ĐBSCL, sẽ góp phần 

đóng góp lý luận và tư liệu để các thế hệ nối tiếp kế thừa, phát huy những di sản quý 

báu của cha ông. Qua đó, những con người hiện đại tiếp tục phát triển, giới thiệu ca từ, 

giai điệu, phong cách thể hiện, thể nhạc, khí nhạc, bài bản, … để các vốn quý văn hóa 

của dân tộc không mai một mà ngày càng nhuận sắc. 

Cũng cần lưu ý, trong quá trình phát triển, người Khmer cũng như các tộc người 

khác ở ĐBSCL sẽ không ngừng mở rộng giao lưu, tiếp nhận các giá trị văn hóa ngoại 

sinh. Vì vậy, cách sống, nếp nghĩ cũng luôn thay đổi. Trong quá trình đó, những thành 

tựu văn hóa truyền thống của từng tộc người sẽ có đóng góp tích cực và không ngừng 

bổ sung cho nhau.  

Muốn vậy, bản sắc văn hóa của từng tộc người phải đủ mạnh, đủ sức sống thì 

mới có thể bảo tồn chính mình và giao lưu tiếp biến thành công. Điều này đòi hỏi các 

tộc người phải nhận thức được và cảm xúc sâu sắc đối với vốn văn hóa truyền thống 

của chính mình.  

Ở vùng ĐBSCL sự đa dạng về văn hoá, tôn giáo tộc người đã góp phần không 

nhỏ vào việc hình thành nên nền văn hoá phong phú ở đây. Tuy nhiên, cũng chính vì 

sự phong phú, đa dạng ấy đã làm nảy sinh không ít vấn đề đáng quan tâm về chính trị, 

xã hội nói chung và đặc biệt là những vấn đề tôn giáo và dân tộc ở vùng ĐBSCL, nói 

riêng. Ở đây, xung đột xã hội mang tính chất tôn giáo, dân tộc mà thực chất là xung 
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đột văn hóa, tuy chưa bộc phát nhưng không phải không chứa đựng những tiềm ẩn có 

khả năng làm mất ổn định chính trị, xã hội. 

Do vậy, đổi mới phương thức giải quyết vấn đề văn hóa dân tộc ở vùng ĐBSCL 

hiện nay là một trong những nhiệm vụ vừa cơ bản, bức xúc vừa mang tính chiến lược 

thường xuyên và lâu dài. 

Ở tầm vĩ mô, đối với người Khmer ĐBSCL, trước hết, cần khắc phục xu hướng 

kỳ thị tộc người, củng cố và tăng cường vững chắc ý thức về Tổ quốc Việt Nam, ý 

thức công dân nước Việt Nam của đồng bào và sư sãi Khmer. Song song đó, tiếp tục 

đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, tăng cường phát triển kinh tế. Có vậy, việc 

phát triển văn hoá giáo dục trong vùng dân tộc Khmer ĐBSCL mới có ý nghĩa chiến 

lược lâu dài. Đây là một trong những giải pháp quan trọng trong đổi mới phương thức 

giải quyết vấn đề dân tộc hiện nay nhằm ngăn chặn từ xa những khả năng làm xảy ra 

mất ổn định chính trị, xung đột sắc tộc ở vùng ĐBSCL. 

Người Khmer ĐBSCL có nền văn hoá phát triển lâu đời, có ngôn ngữ, chữ viết 

khá hoàn chỉnh. Do đó, việc không ngừng nâng cao dân trí, bồi dưỡng tinh thần, giữ 

gìn các vốn qúi văn hóa có vai trò cực kỳ quan trọng. 

Hệ thống chính trị cần có chính sách linh hoạt theo hướng tạo cơ chế tốt nhất hầu 

có thể bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hoá của từng tộc người. Đưa những giá 

trị văn hoá vào cuộc sống của chính các cộng đồng dân tộc để nó tồn tại, vận động và 

phát triển cùng với tộc người đó trong bối cảnh phát triển của đất nước và thời đại. 

Về phát triển văn hoá ở cơ sở, một mặt, cần phát huy vai trò của các ngôi chùa 

trong vùng đồng bào dân tộc. Bởi lẽ, chùa của người Khmer ĐBSCL không chỉ đơn 

thuần là chốn tu hành mà từ lâu, nó đã được coi như trung tâm sinh hoạt văn hoá - xã 

hội của cả cộng đồng.   

Mặt khác, cần phát huy vai trò của các thiết chế văn hoá khác trong việc gìn giữ, 

bảo tồn và phát huy. Cần có nhiều nhà văn hóa, thư viện, các câu lạc bộ,… để hỗ trợ 

nhà chùa. 

Trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cần nghiên cứu xây dựng 

quy ước văn hoá chặt chẽ nhưng linh hoạt theo hướng tạo cơ chế tích cực để bảo tồn 

và phát huy được các giá  trị văn hóa truyền thống. 

Việc bảo tồn, phát huy tinh hoa văn hoá tộc người cần được coi là giải pháp quan 

trọng trong việc ứng xử đối với cộng đồng người Khmer. Do đó, việc quan tâm củng 
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cố, xây dựng các trường, khoa văn hoá nghệ thuật Khmer mang tầm khu vực là hết sức 

cần thiết.  

Trong giáo dục và trên các kênh thông tin đại chúng rất cần quan tâm hơn nữa 

đến việc sử dụng, giảng dạy tiếng Khmer để không ngừng bảo tồn và phát huy vốn văn 

hóa truyền thống này. 

Phát triển văn hoá, giáo dục trong đồng bào Khmer ĐBSCL là một chủ trương 

lớn của Đảng và Nhà nước ta. Nó không chỉ góp phần “xây dựng nền văn hoá Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” mà còn củng cố và phát triển khối đại đoàn kết 

dân tộc. Điều này góp phần tích cực cho ổn định chính trị - xã hội trong điều kiện các 

thế lực thù địch đang thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, kích động, chia rẽ khối 

đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.  

Để làm được những điều nói trên, cần phải ngày càng sâu sắc hơn trong việc 

nghiên cứu, bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa dân gian của các tộc người nói 

chung, của người Khmer, nói riêng. Trong đó, dân ca Khmer là một vốn quý ở 

ĐBSCL./. 
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1.TƯ LIỆU SƯU TẦM 

1.1.HÁT RU. 

1.1.1. បំពេរកូន 

កូនពអើយពគងពៅ   ឱណ្ក្សីពៅ   កូនកុំយំកូនពអើយ 

កូនពគងពៅ   ឱណ្ក្សីពៅ   កូនកុំយំ មាែ យកូនពៅលារពលញើនំ 

កូនពអើយកុំយំទុកឪបំពេអាពអ ទុកឪបំពេកូន។ 

Phiên âm: 

 Kôn ơi kêng tâu Oô na x’rây pâu Kôn kum dum kôn ơi 

Kôn kênh tâu oô na x’rây pâu Kôn kum dum M’đai kôn tâu 

Ph’xa ph’nhơ num Kôn ơi kum dum  

Tuc âu bom pê a ê Tuc âu bom pê Kôn ... 

 Dịch nghĩa: Ru con 

Con ơi ngủ đi, gái cưng con đừng khóc Con ơi ngủ đi, gái cưng con đừng khóc 

Mẹ con đi mua bánh gửi con Con ơi đừng khóc để ba hát ru 

Để ba hát ru con.  

(Thạch Nên, 1977, Hòa Ân, Cầu Kè, Trà Vinh) 

1.1.2. បំពេរកូន 

កូនពអើយពៃកពៅពអើយ មាែ យបីបំបំពេអឹងពអើយ កូនពអើយកុំយំ 

ោយកកទឹកឃុ្ំកូនពអើយ ែូបពែើយពៃើរពលងពអើយ ពលងជិរពលងឆា្ង យពអើ 

មាែ យពៅពក្បើពធវ ើអី  ពៅបុកអងារពអើយ។ 

Phiên âm: 

 Kôn ơi đêk tâu ơi M’đai bây bom bom pê ưng ơi Kôn ơi kum dum 

Bai kooc tưc kh’mum kôn ơi Hôp hơi đaơ lêng ơi  Lêng chich lêng 

chh’ngai ơ 

M’đai hao p’rơ th’vơ ây Hao bôc oong-ko ơi. 

Dịch nghĩa: Ru con 

 Con ơi ngủ đi Mẹ bế mẹ ru ầu ơ...  Con ơi đừng khóc 

Cơm nguội mật ong con ơi Ăn xong con đi chơi  Chơi xa chơi gần ơ... 

Mẹ gọi mẹ biểu Biểu con làm gì Mẹ biểu  con giã gạo. 

 (Thạch Thị Danh, 1957, Ngọc Biên, Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) 

1.1.3. បំពេរពៅ 

ឱក្េះសុរយិន់ពអើយ   អឹងពអើយក្សវងំៃនៗ 
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ឱក្េះសុរយិន់ពអើយ     អឹងពអើយក្សវងំៃនៗ 

ចាប់មីភូឆា្នឆា្អឹងពអើយ   អូនពអើយពៃកពៅ។ 

Phiên âm: 

Oô preăs xô-ri-don ơi ương ơi x’ro văng đon Oô preăs xô-ri-don ơi ương ơi x’ro 

văng đon 

Oô preăs xô-ri-don ơi ương ơi x’ro wăng đon Oô preăs xô-ri-don ơi ương ơi x’ro 

wăng đon 

Chăp mi phu chhan chha ương ơi   Ôn ơi đêk tâu. 

Dịch nghĩa: Ru cháu 

 Mặt trời thân yêu ơi  Tỏa muôn ngàn tia nắng Sớm mai thật yên ắng 

Ngủ đi hời... em cưng Thân anh làm đệm giường Tay anh làm chiếc gối 

Gió đồng hiu hiu thổi Ngủ ngon, anh ru hời ... 

 (Sơn Bươne, 1941, Đông Bình, Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) 

1.1.4. បំពេរកូន 

អាវពអើយពៃកពៅ  ពៅពអើយកុំយំ 

ទំរា ំៗ ោយងុំ ែូបពែើយពៅពលង  

ជីៃូននឹងពៅនិរពៅខ្រលេះ 

មាែ យពៅពនឿយណ្ស់ៃកពែើយសទ ងូលង 

ទាងំពជើងទាងំដៃ  ទាងំមារ់ពក្សកលង 

សូរសេេៗរំេង ឱណ្!បពងអ ើលចាបេូក។ 

Phiên âm: 

Ava ơi đêc tâu chau ơi kum dum 

Tum rom tum rom bai ngum hôp hơi đơ lêng 

Chi đôn nưng chau nich nâu te phteăs      

Mđai chau nơi nă đook hơi stuung phoong 

Tăng chơng tăng đay tăng mot srêc phoong 

Sô sắp sô sắp rum puông oô na! boong ơl chap puuc 

Dịch nghĩa: Ru con 

Cháu ơi ngủ đi  Cháu ơi đừng khóc 

Đợi khi cơm chín  Ăn xong đi chơi 

Bà cùng với cháu  Thường ngày ở nhà 

Mẹ con mệt lắm  Nhổ xong lại cấy 
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Từ tay sang chân  Miệng la miệng hét 

Giọng la giọng rú  Đuổi chim phá đồng. 

 (Lý Thi, 1986, An Lạc Thôn, Kế Sách, Sóc Trăng) 

1.1.5. បំពេរកូន 

កូនពអើយពៃកពៅ     ខ្ម៉ែពៅពនះពទ  ខ្ម៉ែពក្ចៀងបំពេពអើយ  

ឱណ្កូនណ្ពអាយកូនពគងលក់ពអើយ  ខ្សអ កកូនធំពេើង    

ជួយមាែ យជួយឪេុក ដៃមាែ យជាពមន ើយ    មយល់បក់រំពភើយ។ 

Phiên âm: 

Kôn ơi đêk tâu Me nâu nih tê  Me ch’riêng bom pê ơi Oô na kôn na 

S’ek kôn thum lơng chuôi m’đai chuôi puc Đay m’đai chia kh’nơi 

Kh’dol booc rum phơi. 

Dịch nghĩa: Ru con 

 Con ơi ngủ đi Mẹ còn ở đây  Mẹ hát ru con 

Cho con yên giấc Mai con lớn lên  Giúp cha giúp mẹ 

Tay mẹ làm gối  Gió thổi hiu hiu. 

 (Thạch Thị Song, 1936, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.1.6. បំពេរកូន 

ពអាយកូនពៃកសងប     បំពេកូនខ្ម៉ែបីពលើដៃ       

បំពេកូនេងទឹកក្សឡាញ់នរណ្ពចះអី  ពក្សចពែើយពចះនិយាយពចះពៃើរ 

ពចះខ្រធំពេើងៃល់ពេលពេញវយ័   ឥេូវកូនមានកិរា ិយស 

ចិរាមាែ យពេលពនះនឹងោននឹងនរ  ក្រកូលោនភែ ឺពៅអនាគរ។ 

Phiên âm: 

Ôi kôn đêêk s’ngop  Bom pê kôn me bây lơ đay   Bom pê kôn puông tức 

sro lanh nô na ches ây  Srach hơi ches ni deay ches đơ Ches tê thum 

lơng đol pêl pênh vây Ế lâu kôn miên kich tế dốs  Chach m’đay pêl nih 

nưng ban nưng nô 

Tro kôl ban ph’lư nâu ă na kot. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Cho con ngủ yên Ru con mẹ bế trên tay Ru con trứng nước thương ai biết gì 

Rồi ra biết nói biết đi Lần lần khôn lớn đến khi trưởng thành Bấy giờ con có 

thanh danh Lòng mẹ mới đành mới yên 

Sẽ được rạng rỡ tổ tiên sau này. 
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(Sơn Hoài, 1958, Thị trấn Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng) 

1.1.7. បំពេរកូន 

កូនពអើយពៅចុះ    កូនសមាែ ញ់ចិរាខ្ម៉ែ 

ពៃកពលើពលែ ខ្ម៉ែ       ពអាយកូនសងបចិរា  

របិរកូនពនឿយែរ់   កូនពអើយពគងលក់ 

រាក្រីកាន់ខ្រពក្ៅ      សនសឹមក្រជាក់ 

មយល់បក់ពលើភន ំ      សរវដរវយំ 

ជំុវញិអាក្សម     ពអាយកូនពគងលក់។ 

Phiên âm: 

Kôn ơi pao chôs kôn som lanh chach me 

Đêêk lơ ph’lâu me ôi kôn s’ngop chach 

T’bich kôn nươi hot kôn ơi kêng luôc 

Rea trây canh te ch’râu son sơm tro cheak 

Kh’dol book lơ phnum sat rây vea dum 

Chum vinh a s’rom ôi kôn keeng luôc. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Con ơi bú đi   Con cưng của mẹ 

Nằm trên đùi mẹ  Cho lòng con yên 

Chắc con mệt nhọc  Hãy ngủ cho ngoan 

Đêm trở về khuya  Sương xuống rất lạnh   

Gió thổi trên đồi  Ve sầu nó kêu 

Ở xung quanh chòi  Cho con ngủ ngon. 

 (Hàn Thị Sảng, 1934, Vĩnh Phước,  Vĩnh Châu,  Sóc Trăng) 

1.1.8. បំពេរកូន 

កូនពអើយពៃកពៅ     កូនកុំយំ 

ោយកកទឹកឃុ្ំ      ែូបពែើយពៃើរពលង 

កញ្ជ ីងចក់     រុកខ្ក ឯងកុំពលៀនអណ្ែ រ 

ពអាយកូនមុ្ំពៃក    អាពអើយ 

កូនពអើយមកលេះ    ែូបោយលឹកទឹក 

ពៃើរពលងជិរៗ    កុំពៃើរពលងឆា្ង យ 

ធំពេើងឧសាែ៍ពធវ ើការ   ជួយមាែ យឪេុក 

ពៅខ្ក្សពរសីក្សូវ   រកក្ោក់ទិញពសៀវពល 
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កូនពៅសាលា     ខ្សអ កកូនពរៀនពក្សច 

កូនមានរបរ     ចិញ្ច ឹមខ្ម៉ែឪ។ 

Phiên âm: 

Kôn ơi đêêk tâu, kôn kum dum 

Bai kooc tức kh’mum huôp hơi đơ lêng 

Canh ching chooc tôc ke eng kum lean on đát 

Ôi kôn kh’nhum đêêk, a ơi  

Kôn ơi môôc ph’teas hup bay phức tức,  

Đơ lêng chich chich kum đơ lêng chh’ngay. 

Thum lơng ú sa thvơ ka, chuôi m’đai âu puk 

Tâu sre rớs s’râu rôôc prak tinh siêu phâu 

Kôn tâu sala s’ek kôn riên srach 

Kôn miên rô bo chinh chưm me âu. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Con ơi ngủ đi, con đừng khóc Cơm nguội mật ông 

Ăn rồi đi chơi   Thằn lằn, tắc kè 

Mày đừng lè lưỡi   Cho con tôi ngủ ngon 

À ơi! Con ơi về nhà   Ăn cơm uống nước 

Đi chơi gần thôi   Đừng nên đi xa 

Lớn lên chăm làm   Giúp đỡ mẹ cha 

Ra đồng mót lúa   Kiếm tiền mua sách 

Mua vở đến trường   Mai sau thành danh 

Con có ngành nghề    Phụng dưỡng cha mẹ. 

 (Thạch Thị Song, 1936, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.1.9. បំពេរកូន 

កូនពអើយ!កូនពៃកពៅ ខ្ម៉ែបំពេកូន  កូនពអើយពគងលក់  

ឪពៅចាប់ក្រី    រកសរវពៅខ្ក្ស 

លាង ចវលិមកវញិៃូរយកអងារ 

ចិញ្ច ឹមមាែ យកូនពយើង   កូនពអើយពៃកពៅ 

ខ្ម៉ែពៅដាសំែ រ    កិចចការពៅលេះ 

កូនពអើយពៃកពៅ 

កូនពៃកឆា្ប់ធំ     ក្ោន់មាែ យពៅពក្បើ។ 
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Phiên âm: 

Kôn ơi! Kôn đêêk tâu Me bom pê kôn kôn ơi kêng lôc 

Âu tâu chăp trây, rôôk sath nâu sre 

L’ngêch vâl môôk vinh đô dôôc ong kor 

Chinh chưm m’đai kôn dơng kôn ơi đêêk tâu 

Me nâu đăm slo, kich ka nâu ph’tắ 

Kôn ơi đêêc tâu 

Kôn đêêc chhap thum, k’ron m’đai hao p’rơ. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Con ơi! Hãy ngủ đi con!  

Mẹ ru con ngủ cho ngon 

Cha con bắt cá, kiếm chim ngoài đồng 

Đêm về đổi gạo nuôi mẹ con mình 

Mẹ còn nấu nướng giặt giũ, lo toan trong nhà... 

Con ơi! Hãy ngủ đi con! 

Ngủ mau lớn mẹ còn nhờ con 

(Sơn Hoài, 1958, Thị trấn Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng) 

1.1.10. បំពេរកូន 

កូនពអើយពៃកពៅ 

ខ្ម៉ែពៅលារទិញពចកពអាយកូនសុី 

ខ្ម៉ែទិញពចកអី?   ខ្ម៉ែទិញពចកេងមាន់ 

ខ្ម៉ែមកមិនទាន់    ពចកោក់កអស់ 

ពចកេងមាន់ទុំជា ំ   ពចកពលះទុំោក់ក 

ទំុរពលះរលួយអស់រុយពរាម 

ខ្សនសាែ យប៉ែុនាែ នខ្លែ   ការ់ចិរាបង់ពចាល 

មាែ យមក     មាែ យបីេរកូន 

ពៅពដាះទាងំគូជំនួសអំពណ្យ។ 

Phiên âm: 

Kôn ơi đêêc tâu 

Me tâu ph’sa tinh chêêc ôi kôn si 

Me ting chêêc ây? Ting chêêc puông mon 

Me môôc minh ton chêêc bắc ko os 
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Chêêc puông mon tum chom, chêêc phes tum bắc kor 

Tum rô les rô luôi os rui rôm 

Sen s’đai pon man ph’le cach chach boong chôl 

M’đai môôk m’đai bây pô kôn 

Bao đos teang ku chum nuas om nôi. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Con ơi! Ngủ đi! 

Mẹ đi chợ mua chuối cho con ăn 

Mẹ mua chuối gì? Mẹ mua chuối xiêm 

Mẹ về không kịp, chuối chín rã rời 

Chuối xiêm chín bầm, chuối tro chín nục 

Chín thôi chín thối ruồi bâu 

Tiếc gì mấy trái, nén lòng bỏ qua 

Mẹ về mẹ bế bồng con 

Đọng hai bầu sữa con ăn thay quà.  

(Kim Sa Mích, 1941, Vĩnh Phước,  Vĩnh Châu,  Sóc Trăng) 

1.1.11. បំពេរកូន 

ក្េះសុរយិន់  ពលឿនលន់ពែើយណ្ 

ក្េះសុរយិា  ោំងោរ់ក្សពមាល (២ ៃង) 

តារាពក្ពងក្ពរចពងអៀរពក្ពះមយល់ 

េេកផ្ករ់ៃល់សល់ពមឃឯកា។ 

កាយចាកឃ្លែ រឃ្លែ ពមឃ្លេុំនឹង 

ចាកទាងំកែ ីតាន់រឹងក្ទងូចពងអៀរលា 

មិនៃឹងជាពមឃសពងវកយា៉ែ ងណ្ 

ោរ់ៃួងតារាឯកាមាន ក់ឯង។ 

Phiên âm: 

P’reas sô ri don lươn lon hơi na 

P’reas sô ri ya băng bách sro môl 

P’reas sô ri don lươn lon hơi na 

P’reas sô ri ya băng bách sro môl 

Đa ra p’rôông p’reat choong iêt p’rốs kh’dol 

Pô pôc pháth đol sol mêc ê ka. 
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Kai chac kh’leat kh’lea mêk khia pum nưng 

Chac tăng k’đây tan tân T’ruung choong iêt ph’sa 

Minh đâng chia mêk soong vêk gian na 

Bách đuông đa ra ê ka m’neak eng. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Ánh hoàng hôn nhanh chóng đi qua 

Ánh chiều tà dần che khuất bóng 

Những ánh sao chật cứng vì cơn gió 

Mây cứ trôi đi để lại bầu trời đơn độc. 

Thân đã lìa xa bầu trời không lặng  

Xa cả sự căng thẳng cả tim đau nhói 

Không biết bầu trời xao động chừng nào? 

Khi mất vì sao (ngôi sao) cô đơn một mình. 

(Danh Thị Xà Ben, 1978, Thạnh Tân,  Thạnh Trị,  Sóc Trăng) 

1.1.12. បំពេរកូន 

ឱកូនពអើពគងពៅ       ក្េលឹងពលពៅ     មាែ យពៅបំពេ 

ពអាយកូនពគងពៅ     ពអាយខ្រមាសពម    ពអាយកូនពគងលក់ 

ពគងពអាយោនសាប់  ឱកូនសំឡាញ់។ 

Phiên âm: 

Kôn ơi kêêng tâu           P’rô lưng peal pâu 

M’đai nâu bom pê        Ôi kôn kêêng tâu 

Ôi tê meas mê                Ôi kôn kêêng lôôc 

Kêng ôi ban s’kop         Ô kôn som lanh. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Con ơi ngủ đi                  Này con yêu dấu 

Mẹ hát ru con                  Con hãy ngủ đi 

Chỉ cần con yêu              Con ngủ thiếp đi 

Con ngủ yên giấc            Nhé con yêu. 

(Lâm Huông, 1943, Vĩnh Phước,  Vĩnh Châu,  Sóc Trăng) 

1.1.13. បំពេរកូន 

ឱកូនពអើយអនកពគងពៅ       មាែ យនឹងនិរពៅបំពេដថែ(ៗ) 

កូនអនកកុំយំឱពធវ ើអវ ី      មាែ យបំពេដថែពអាយកូននាងពគង 
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អាពអើៗ...    មាែ យបំពេដថែពអាយកូននាងពគង។ 

ឱពជើងមាែ យពអើ...ពធវ ើជាេូក    ដៃមាែ យពនះពសារពធវ ើជាពមន ើយ(ៗ) 

ពនះពអាយកូនឱនាងពកើយ    កូនមាសមាែ យពអើយចូរនាងកុំយំ 

អាពអើ...    ឱកូនមាសមាែ យពអើយចូរនាងកុំយំ។ 

Phiên âm: 

Ô côn ơi kêêng tâu, m’đai nưng ních nâu bom pê th’lay (2 lần) 

Côn neak kum dum ô th’vơ avây, m’đai bom pê th’lay ôi côn neang kên 

A ơ a ơ...m’đai bom pê th’lay ôi côn neang kêêng. 

Ô chơng m’đai ơ…th’vơ chia puuk, đay m’đai nih sốt th’vơ chea 

kh’nơi (2 lần) 

Nih ôi côn ô neang cơi, côn meas m’đai ơi chôl neang kum dum 

A ơ…ô côn meas m’đai ơi chôr neang kum dum. 

 Dịch nghĩa: Ru con 

Ô con ơi con ngủ đi, mẹ sẽ ở đây ru con ngủ (2 lần) 

Con đừng quấy khóc, mẹ hát ru cho con ngủ 

A ơ…ơ mẹ hát ru cho con ngủ. 

Ôi chân mẹ làm nệm, đôi tay mẹ làm gối (2) 

Cho con nằm kê, này con yêu ơi con chớ khóc 

À ơi…ô này con yêu ơi con đừng khóc. 

(Thạch Thị Xinh, 1947, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.1.14. បំពេរកូន 

ឱណ្កូនពអើយកូនពគងពៅ       កូនពៅអាេិរពអើយ...ចិរាមាសមាែ យ 

ក្េួយចិរាមែ ងំណ្ស់ពក្ពះឪោន     ពចាលមាែ យឯកាខ្រនឹងដថែ 

េំុៃឹងកាលណ្ពគនឹងមក     ពឃើញមុមេនែកកូនេិសី (ៗ) 

ពបើមិនមកពទមាែ យនឹងកស័យរស់ពៅពធវ ើអីអាសូរពករ្ ែ។ 

ពបើមិនមកពទមាែ យនឹងសាែ ប់     ពចាលក្បសុចំណ្ប់ពអើ...កូនមាសពសនែ៍ 

អាសូរកូនពៅកូនពមែះពទ     ពធវ ើពមែចបុពេវេីពក្េងនាយ។ 

រស់ពៅពធវ ើអីរស់ឥរភេវ      ស ូសាែ ប់ពៅកប់របូរលាយ (ៗ) 

ទុកានឹងរលរ់ចាស់េីមាែ យ     សក្មាលឃ្លែ រ់ឆា្ង យៗេីដថែ 

អាសូរកូនពៅពគងលក់ញញឹម     ញញឹមយា៉ែ ងពនះទុកាមាែ យពសបើយ 

ក្សពណ្ះខ្រកូនពគងក្សស់ញញឹម    ញញឹមយា៉ែ ងពនះទុកាមាែ យពសបើយ 

ញញឹមពទៀរពៅក្បសុមាែ យពអើយ     ឱកូនពមែចពេើយចាំពេលពេញ 
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អាពអើ... ឱកូនពមែចពេើយចាំពេលពេញ។ 

Phiên âm: 

Ô na côn ơi  kêêng tâu, côn pâu a ních ơi...chach meas m’đai 

P’rui chach kh’lăng nă p’rố âu ban, chôl m’đai e ca tê nưng th’lay 

Pum đâng pêl na kê nưng môôc, khươnh muk pon lôôc côn pi sây (2 lần) 

Bơ minh môôc tê m’đai nưng k’say, rố nâu th’vơ avây a sô kê. 

Bơ minh môôc tê m’đai nưng slap, chôl p’rố cham nap ơ...côn meas sne 

A sô côn nâu côn m’les tê, th’vơ m’đêch pup pê pi p’rêng neay. 

Rôs nâu th’vơ ây rố ich phop, sô slap tâu cop rup rô leay (2 lần) 

Tuc nưng rô lot ch’bas pi m’đai, som ral kh’liêt ch’ngay ch’ngay pi th’lay 

A sô côn nâu kêêng lôôc nhô nhưm, nhô nhưm giang nih tuk m’đai s’bơi 

Sro nos te côn kêêng sros nhô nhưm, nhô nhưm giang nih tuk m’đai s’bơi 

Nhô nhưm tiêt tâu p’rố m’đai ơi, Ô côn m’đêch lơi chăm pêl pênh 

A ơi… Ô côn m’đêch lơi chăm pêl pênh. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Con ơi ngủ đi, con ở bên mẹ 

Mẹ buồn lòng vì ba con đã bỏ mẹ và con thơ 

Không biết bao giờ trở về, để nhìn mặt con thơ (2 lần) 

Nếu không trở về mẹ sống ra sao, sống làm chi cho mang tiếng 

Nếu ba không về mẹ sẽ chết, bỏ lại con thơ à ơ…con yêu. 

Tội nghiệp con tôi trách sao duyên kiếp 

Sống nữa làm chi không lợi ích, thà chết đi để thân thể tan rã (2 lần). 

Khổ sẽ mất đi ở nơi mẹ, vơi đi nỗi nhớ nhung. 

Tội nghiệp con thơ ngủ mỉm cười, mỉm cười thế này làm mẹ vơi đi nỗi nhớ 

Tội nghiệp con thơ gương mặt tươi tắn, mỉm cười thế này làm mẹ vơi đi nỗi nhớ 

Con mãi mãi tươi cười, để mẹ quên hết nỗi đau. 

(Thạch Thị Song, 1936, Vĩnh Phước,  Vĩnh Châu,  Sóc Trăng) 

1.1.15. បំពេរកូន 

ឱណ្កូនពអើយកូនកុំយំ      ោយកកទឹកឃុ្ំែូបពែើយពៅពរៀន (ៗ) 

ចំពេះវជិាជ ទុកជាពលបឿន     នាំកូនពជឿនពលឿនពៅមុមឆា្ប់ 

អាពអើ...    ឱណ្កូនពអើយនាំកូនពៅមុមឆា្ប់។ 

ឱណ្កូនពអើយកូនកុំយំ      ោយកកទឹកឃុ្ំែូបពែើយពៃើរពលង  (ៗ) 
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កូនពៅពលងជិរកុំពៅពលងឆា្ង យពលងជិរពៅអាយសាែ ប់មាែ យអនកពៅពក្បើ 

មាែ យនឹងពក្បើកូនពអាយពធវ ើអី    មាែ យពក្បើកូនក្សីពអាយបុកអងារ (ៗ) 

កូនក្បឹងបុកពៅពអាយស     ឱណ្កូនខ្ម៉ែៃណ្ែ ោំយឱខ្ម៉ែ 

ៃណ្ែ ោំយឪ   ឪពៅភជ រួខ្ក្ស    ៃណ្ែ ោំយខ្ម៉ែៗពធវ ើការលេះ (ៗ) 

ពេលក្េឹកក្បខ្ែមកូនក្បឹងររូរះ   កូនពធវ ើការលេះជំនួសដៃមាែ យ 

អាពអ...    កូនពធវ ើការលេះជំនួសដៃមាែ យ។ 

Phiên âm: 

Ô na côn ơi  côn kum dum, bai cook tức kh’mum hôp hơi tâu riên (2 lần) 

Chom  nes vich chea tuc chea l’bươn, nom côn chươn lươn tâu muc chhap 

A ơ .... ô na nom côn ơi côn tâu muc chhap 

Ô na côn ơi côn kum dum, bai cook tức kh’mum hôp hơi đơ lên (2 lần) 

Côn tâu lêng chích kum tâu lêng chh’ngay, lêng chích nâu ai s’đap m’đai neak hao 

p’rơ 

M’đai nưng prơ côn ôi th’vơ ây, m’đay p’rơ côn srey ôi bôôc oong co (2) 

Côn p’rân bôôc ôi so, ô na côn me đon đăm bai âu me 

Đon đăm bai âu, âu tâu p’chua sre. Đon đăm bai me me th’vơ ca ph’tăs (2 lần) 

Pêl p’rức p’rô hem côn p’rân rut răs, côn th’vơ ka p’tắ chum nuas m’đai 

A ơi...côn th’vơ ka p’tắ chum nuas m’đai. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Con ơi con đừng khóc, cơm nguội mật ong ăn rồi đi học 

Học vấn là hành trang phục vụ tương lai 

À ơi...Học vấn là dụng cụ, phục vụ tương lai 

À ơi con ơi đừng khóc, cơm nguội mật ong ăn rồi đi chơi 

Con đi chơi gần, chớ nên chơi xa, dễ nghe mẹ gọi mẹ sai biểu 

Mẹ bảo làm gì? Mẹ bảo giã gạo 

Con hãy giã cho trắng để nấu cơm cho ba mẹ 

Nấu cơm cho cha, cha đi cày ruộng 

Nấu cơm cho mẹ, mẹ làm việc nhà  

Vào mỗi buổi sáng con tranh thủ dậy sớm, con làm việc nhà phụ 

Giúp cha mẹ 

À ơi...phụ giúp cha mẹ. 

(Lâm Thị Nương, 1969, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 
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1.1.16. បំពេរកូន 

កូនពអើយពៃកពៅពអាយខ្ម៉ែរកសុី 

ខ្ម៉ែពៅជិរបីោច់ខ្ថរកា ពអើ...ពអើយ 

កូនពអើយពៃកពៅ កុំយំកុំខ្ក្សក ពអើ...ពអើយ 

ពៃកពអាយពសង ៀមសងប់ ពអាយខ្ម៉ែកូនទុកចិរា  

ពៃើមបីរកសុី ពអើ...ពអើយ ៕ 

Phiên âm:  

Kôn ơi đêêc tâu ôi me rôôk si 

Me nâu chich bây bach the rắc sa ơ...ơi 

Kôn ơi đêêc tâu kum dum kum s’rec ơ...ơi 

Đêêc ôi s’nghiêm s’ngop ôi me kôn tuk chach 

Đơm bây rôôk si ơ...ơi. 

Dịch nghĩa:  Ru con 

Con ơi ngủ đi để mẹ đi làm 

Mẹ ở bên con nâng niu chăm sóc ơ...ơi 

Con ơi ngủ đi đừng khóc đừng quấy, ơ...ơi... 

Hãy ngủ thật ngon cho mẹ yên lòng 

Để mẹ đi làm ơ...ơi. 

(Sơn Phôl, 1962, Vĩnh Phước,  Vĩnh Châu,  Sóc Trăng) 

1.1.17. បំពេរកូន 

រូចពអើយពៃកពៅក្សីពៅកុំយំ 

ទំរាកូំនធំសុីពែើយររ់ពលង 

ពលងជិរៗពៅកុំពលងឆា្ង យ 

ពលងជិរនាអាយក្ោន់មាែ យពៅពក្បើ។ 

ពៅនាងៃងទឹកពៅក្សីបុកអងារ 

នាងសិរពអាយសដាោំយពអាយពម៉ែ។ 

អាអូ....អាអូ.....រូចពអើយពៃកពៅ ក្សីពៅកុំខ្ក្សក 

ខ្ម៉ែពៅមារ់ខ្ក្េក ទិញពចកេងមាន់ 

ខ្ម៉ែររ់មិនទាន់ ពចកទុំោក់ក៕ 

Phiên âm:  

Tuôch ơi đêêc tâu srey pâu kum dum 

Tum rom kôn thum si hơi rot lêng 



 
 

15 

 

Lêng chit chit pâu kum lêng ch’ngai 

Lêng chit nia ai k’ron m’đai hao p’rơ 

Hao neang đon tức hao srey bôc oong ko 

Neang sich ôi so đăm bai ôi me. 

A ô...a ô... Tuôch ơi đêêc tâu srey pâu kum s’rec 

Me tâu mot p’rec tinh chêêc puông mon 

Me rot minh ton chêêc tum bắc co. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Nhỏ ơi ngủ đi, gái cưng đừng khóc 

Đến khi con lớn ăn rồi chạy chơi 

Đi chơi gần gần con đừng chơi xa 

Hãy chơi gần nhà mẹ tiện sai biểu 

Mẹ gọi gánh nước, gọi con giã gạo 

Nàng vo cho trắng nấu cơm cho mẹ 

Ơi a ơi... Nhỏ hãy ngủ đi đừng khóc đừng la 

Mẹ ra bờ sông mua nải chuối cao 

Mẹ về không kịp chuối bị chín rục. 

(Sơn Thị Huôn, 1933, Phường 1, Vĩnh Châu ,  Sóc Trăng) 

1.1.18. បំពេរកូន 

អូ..អូ..អាទិរថ្វងំណ្ពឆែឆា្ែ មក៍ពលើក្សកុអញ់ 

ពររាពៅពសង ៀមចាំោញ់ ពអ..ហា..ពអ..ពអ..ពគមន ញ់ទាងំភូមិ 

កំពភើងបំរុងជាពក្សច ក្ចោច់លឺសូរកដ ងូៗ 

រិរថ្វងំចំរិរៃំៃូង ពអ..ហា..ពអ...ពអើយ...ៃំៃូងចុះខ្ក្ស។ 

េួកពយើងពៃញោញ់អាពមរកិាំង 

ក្បឆា្ំងេួកអាចក្កេ័ទធ 

ពនះគឺសាន ដៃបៃិវរា ពអ...ហា...ពអ...ពអើយ...រំពដាះទាងំភូមិៗ ៕ 

Phiên âm:  

Ô...ô... A Tich thăng na ch’lê ch’la mô lơ s’róc anh 

Rê rea nâu s’nghiêm chăm banh ê...ha...ê...ê kê k’nanh tăng phum 

Kom p’lơng bom rông chea s’rach ch’ro bach lư sô k’đun k’đun 

Tich thăng chom tich đom đôn ê..ha...ê...ơi đom đôn chôs sre. 

Puôc dơng đênh bănh A mê rik căng 
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Pro chhăng puôc a chắc kro poth 

Nih kư s’na đay pắ đi wot ê..ha..ê..ơi rum đos tăng phum tăng phum. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Ô..ô... Trực thăng của ai bay trên sóc ( xóm, ấp) tao 

Lượn qua lượn lại phục kích chờ bắn ê..ha..ê. 

Người ta gét cả phum (xóm, ấp) 

Súng đã sẵn sàng bóp cò nghe nổ đùng đùng 

Trực thăng nhào đầu ê..ha..ê..ơi nhào đầu xuống ruộng 

Bọn mình rược đánh thằng Mĩ  

Đấu tranh chống lại bọn đế quốc 

Đây là công lao cách mạng ê..ha..ê ơi... 

Giải phóng toàn phum (đất nước). 

(Danh Rinh, 1945, Hòa Bình,  Thới Quản,  Gò Quao,  Kiên Giang) 

1.1.19. បំពេរពៅ 

ពអើយពៅពអើយពៃកពៅកុំយំកុំខ្ក្សក 

យាយពៅមារ់ខ្ក្េក ទិញពចកេងមាន់ 

យាយររ់មិនទាន់ ោក់កពចកអស់។ 

អាពអើ...ពអើ...ពអើយពៅពអើយពៃកពៅកុំយំកុំខ្ក្សក 

យាយពៅមារ់ខ្ក្េក ទិញពចកេងមាន់ 

យាយររ់មិនទាន់ ពចកទុំោក់ក។ 

Phiên âm:  

Ơi chau ơi đêêc tâu kum dum kum s’rec 

Deay tâu mot prec tinh chêêc puông mon 

Deay rot minh ton bắc co chêêc ós. 

À ơi... ơi. Ơi chau ơi đêc tâu kum dum kum s’rec 

Deay tâu mot prec tinh chêêc puông mon 

Deay rot minh ton bắc co chêêc co. 

 Dịch nghĩa: Ru cháu 

À ơi... cháu ơi ngủ đi đừng khóc đừng la 

Bà ra bờ sông mua chuối cau 

Bà ra không kịp chuối đã rục hết. 

À ơi... cháu ơi ngủ đi đừng khóc đừng la 
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Bà ra bờ sông mua chuối cau 

Bà ra không kịp chuối đã chín rục. 

(Sơn Thị Huôn,1933, Phường 1, Vĩnh Châu,  Sóc Trăng)  

1.1.20. បំពេរកូន 

លគរលាន់គក្គឹកពអើយ 

សនធ ឹកពអើយលគរពក្កាមបនែ ឺ 

ដៃផ្កែ ពំៅពអើ កូនពអើយពៃកពៅ 

លគរ..... 

Phiên âm:  

Ph’kô  loan kô k’rưc ơi 

Xon thưc ơi ph’kô krôm bon lư 

Đai ph’đăm tâu ơ 

Kôn ơi đêêc tâu 

Ph’kô... 

Dịch nghĩa: Ru con 

Mưa giông sấm chớp đùng đùng 

Dưới ánh sáng đêm khuya 

Tiếng ru mẹ dặn con hãy ngủ đi. 

(Danh Dũng, 1948, Hòa Bình, Thới Quản,  Gò Quao,  Kiên Giang) 

1.1.21. បំពេរពៅ 

អា....ពអើ...អា ពៅពអើយពគងពៅ.. 

ឱណ្ពៅពអើយ....កុំយំ...យាយពៅពអើ...បំពេ 

ឱណ្ពៅធំពអើ....កាលណ្ពៅពៅពរៀន 

ឱណ្ពៅពអើយ ពអាយយាយបំពេ 

ពៅពអើយកុំយំ.....ពអើ.... 

Phiên âm:  

A…. ơ... a chau ơi kêng tâu 

Ô na chau ơi kum dum.... deay nâu ơ bom pê 

Ô na... chau thum cal na, chao tâu rean  

Ô na chau ơi!.... ôi deay bom pê 

Chau ơi kum dum ơ.... 

Dịch nghĩa: Ru cháu 
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A ơ cháu ngủ đi,  

Cháu ơi cháu đừng khóc... bà hát ru con 

Khi nào cháu lớn, cháu hãy đến trường 

Này cháu ơi, bà hát ru con,... 

Cháu đừng khóc nhé. 

(Sơn Thị Huôn,1933, Phường 1, Vĩnh Châu,  Sóc Trăng)  

1.1.22. បំពេរពៅ 

ពៅពអើយពគងពៅ...ពអើ!ឱណ្ដថែពអើយ 

ដថែពអើយកុំយំ  ោយកកទឹកឃុ្ំ 

ពៅពអើយញុរំចូ ក្សីពៅររ់ពលង 

អាពអើៗពៅពលងឯណ្។ 

Phiên âm:  

Chau ơi kêêng tâu ơ ô na thlay ơi 

Thlay kum dum, bai cook tưc kh’mum 

Chau ơi nhăm ruôch, s’rây tâu roth lêng 

A ơi a ơ tâu lêng ê na. 

Dịch nghĩa: Ru cháu 

Cháu ơi cháu hãy ngủ đi 

Cháu đừng khóc, cơm nguội mật ong 

Cháu ăn rồi cháu chạy chơi 

A ơ đi chơi ở đâu. 

(Sơn Bươne, 1941, Đông Bình, Bình Minh, Vĩnh Long) 

1.1.23. បំពេរកូន 

ៃំរធីងន់ភល ុក  ទមពក់ធងន់ខ្លែ 

យកពគពធវ ើខ្ម៉ែមិនៃូចខ្ម៉ែមល នួ 

ពេលោនចំេីពគលាកបំេួន 

មិនៃូចខ្ម៉ែមល នួពជរពៅពៅមក ។ 

Phiên âm:  

Đom rây th’ngon ph’lúc, tum pôc th’ngon phle 

Dôôc kê th’vơ me minh đôch me k’luôn 

Pêl ban chom nây kê leak bom puôn 

Min đôch me k’luôn chê tâu hao môôc. 
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Dịch nghĩa: Ru con 

Con voi nặng ngà, cù nèo nặng lưỡi 

Lấy người ta làm mẹ không như mẹ mình 

Lúc có đồ ngon người ta đem dấu 

Không như mẹ mình mắng rồi gọi lại. 

(Danh Chhot, 1948, Hòa Bình,  Thới Quản,  Gò Quao,  Kiên Giang) 

1.1.24. បំពេរពៅ 

ពៅពអើយពគងពៅ  យាយពៅបំពេ 

ឱណ្ពៅពអើយពៃកពៅ  យាយពៅបំពេ 

ឱណ្អក្នឹង យាយពយាលឱណ្ដថែពអើយ 

យាយពៅទំពនរ  ឱណ្ដថែពអើយ 

ឱណ្ពៅពអើយខ្ម៉ែពៅពធវ ើការ 

ឱណ្រពសៀលពក្ជៀលពក្ជ 

ឱណ្ពៅមកអាអឹងពអើយេីពធវ ើការ 

ពៅពអើយពគងពៅ  ពៅពអើយកុំយំ ។ 

Phiên âm:  

Chau ơi kêêng tâu dây nâu bom pê 

Ô na chau ơi đêêk tâu dây nâu bom pê 

Ô na oong rưng deay dôl ô na th’lay ơi 

Deay nâu tum nê ô na th’lay ơi 

Ô na chau ơi me tâu th’vơ ca 

Ô na rô sial ch’rea ch’rê 

Ô na chau môôk a ưng ơi pi th’vơ ca 

Chau ơi kêêng tâu, chau ơi kum dum. 

Dịch nghĩa: Ru cháu 

Cháu ơi ngủ đi, bà hát ru 

À ơ cháu ngủ đi.... bà hát ru 

Chiếc võng bà đưa 

Bà ở ru con cháu ơi mẹ đi làm việc 

Trời ngã chiều xế 

Mẹ đi làm về 

Cháu ơi ngủ đi, cháu đừng khóc. 
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(Thị Riêng, 1964, Hòa An, Giồng Riềng,  Kiên Giang) 

1.1.25. បំពេរកូន 

ពអើយ! កូនពអើយពៃកពៅណ្កូនកុំក្េួយ 

កូនខ្ម៉ែកុំក្េួយសាែ ប់ចំពរៀងខ្មែ រ។ 

កូនពអើយពៃកពៅមាែ យពៅបំពេ 

កូនពអើយក្ទាពំៅ  មាែ យពៅបំពេ 

ពគងចុះមាសពសនែ៍ ពៃកចុះណ្ដថែ 

ឱណ្កូនមាសមាែ យ ពគងពៃកពៅ 

ចាំមាែ យបំពេ ពអាយកូនសបាយ៕ 

Phiên âm:  

Ơi... kôn ơi đêêc tâu na kôn kum p’ruôi 

Kôn me kum p’ruôi s’đáp chom reang Khmer 

Kôn ơi đêêc tâu m’đai nâu bom pê 

Kôn ơi trom tâu m’đai nâu bom pê 

Kêêng chốs meas s’ne đêêc chốs na th’lay 

Ô na Kôn meas m’đai kêêng đêêc tâu 

Chăm m’đai bom pê ôi kôn sap bai.  

Dịch nghĩa: Ru con 

Ơi ... con ơi ngủ đi con đừng buồn 

Con của mẹ đừng buồn hãy nghe bài hát Khmer 

Con ơi ngủ đi mẹ hát ru con 

Con ngủ cho ngon mẹ hát ru con 

Ngủ nhé con yêu hãy ngủ cho ngon 

Này con của mẹ hãy ngủ đi 

Mẹ sẽ hát ru cho con vui mừng. 

(Chau Tích, 1959, An Hải,  Tịnh Biên,  An Giang) 

1.1.26. បំពេរកូន 

កូនពអើយពៃកពៅខ្ម៉ែពៅពនះពទ 

ខ្ម៉ែពក្ចៀងបំពេពអាយកូនពៃក 

កូនពអើយពៃកពៅកុំយំកុំខ្ក្សក 

ទំរាដំថងខ្សអ កខ្ម៉ែពៅមារ់ខ្ក្េក 

ទិញពចកពអាយកូនសុី 



 
 

21 

 

ខ្ម៉ែទិញពចកអី ទិញពចកេងមាន់ 

ខ្ម៉ែររ់មិនទាន់ពចកទុំោក់ក 

កូនពអើយកុំយំមុំពអើយកុំខ្ក្សក 

ខ្ម៉ែពៅពនះពទខ្ម៉ែបំពេ។ 

Phiên âm:  

Kôn ơi đêc tâu me nâu ní tê 

Me chriêng bom pê ôi kôn đêc 

Kôn ơi đêc tâu kum dum kum srec 

Tum rom th’ngây s’ek me tâu mot prec 

Tinh chêc ôi kôn si me tinh chêc ây 

Tinh chêc puông mon me rot minh ton 

Chêc tum bắk co 

Kôn ơi kum dum mum ơi kum srec 

Me nâu ní tê me bom pê. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Con ơi ngủ đi mẹ vẫn ở đây 

Mẹ hát ru cho con ngủ cho ngon giấc. 

Con ơi ngủ đi con ơi đừng khóc đừng la 

Ngày mai mẹ bờ sông mua chuối con ăn 

Mẹ mua chuối gì mua chuối trứng gà 

Mẹ về không kịp chuối chín gãy cổ 

Con ơi đừng khóc con ơi đừng la 

Mẹ ở gần đây mẹ ru con ngủ. 

(Thạch Thị Thia, 1986, Trung Thành, Vũng Liêm, Vĩnh Long) 

1.1.27. បំពេរពៅ 

ពៅពអើយពៃកពៅ  ឱណ្ពៅពអើយកុំយំ 

ទំរា ំៗ ោយងុំ   ឱណ្ែូបពែើយពៅពលង 

ជីៃូននឹងពៅនិរពៅខ្រលេះ 

ខ្ម៉ែនាងពអើយខ្ម៉ែនាងពនឿយណ្ស់ 

ឱណ្ៃកពែើយ  សទ ងូលង 

ទាងំពជើងទាងំដៃ   ទាងំមារ់ខ្ក្សកលង 

សូរសេេៗរំេង  ឱណ្! បពងហ ើរៗចាបេូក។ 
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Phiên âm:  

Chau ơi đêc tâu ô na chau ơi kum dum 

Tum rom bai ngum ô na hôp hơi tâu lêng 

Chi đôn nưng chau nich nâu tê ph’tắ 

Me neang ơi mê neang nươi nắs 

Ô na đooc hơi stuung phoong 

Tăng chơng tăng đay tăng mot srec phoong 

Sô sắp sô sắp rum puông ô na boong hơ boong hơ chap puuc. 

Dịch nghĩa: Ru cháu 

Cháu ơi ngủ đi cháu ơi đừng khóc 

Đợi khi cơm chín ăn rồi đi chơi 

Bà cùng với cháu chỉ biết giữ nhà 

Mẹ cháu vất vả vừa nhổ mạ vừa cấy 

Cả chân lẫn tay cả miệng hét la 

Âm thanh vang dội hec đuổi chim én. 

(Liêu Thị Mao, 1950, thị trấn Thới Lai, Thới Lai, TP Cần Thơ) 

1.1.28. បំពេរកូន 

កូនពអើយពៃកពៅកុំយំកុំខ្ក្សក 

ទុកចាំដថងខ្សអ កខ្ម៉ែពៅលារខ្ៃក 

ទិញពចកកូនសុី ខ្ម៉ែទិញពចកអី 

ទិញពចកេងមាន់ លារខ្ៃកឆា្ង យពេក 

ខ្ម៉ែមក៍មិនទាន់ ពចករលួយោក់ក 

កូនពអើយពៃកពៅកុំយំកុំខ្ក្សក ។ 

Phiên âm:  

Kôn ơi đêc tâu kum dum kum srec 

Túc chăm th’ngay s’ek me tâu ph’sa đéc 

Tinh chêc kôn si me tinh chêc ây 

Tinh chêc puông mon ph’sa đéc chh’ngai pêc 

Me mô minh ton chêc rô lui bắc co 

 Kôn ơi đêc tâu kum dum kum srec. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Con ơi ngủ đi đừng khóc đừng la 
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Để ngày mai mẹ đi chợ Sa Đéc mua chuối con ăn 

Mẹ mua chuối gì mẹ mua chuối trứng gà 

Sa Đéc xa quá về nhà không kịp 

Chuối chín mùi gẫy cổ 

Con ơi ngủ đi đừng khóc đừng la. 

(Thạch Thị Danh, 1957, Ngọc Biên, Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) 

1.1.29. បំពេរបអ នូ 

បអ នូពអើយពគងពៅ  ខ្ម៉ែពែើយនឹងឪ 

ោរ់ពៅពធវ ើខ្ក្ស  បអ នូកុំយំអី 

បងពៅលេះខ្ៃរ ឪពែើយនឹងខ្ម៉ែ 

កិចចការពក្ចើនណ្ស់ 

ពបើបអ នូពៅពលងរមួនឹងពកែងៗ 

កុំពឆា្ែ ះពជរោន   បអ នូកុំពលងៃី 

ក្រវូពចះក្សឡាញ់ោន  

ពទើបមាែ យសរពសើរ។ 

Phiên âm:  

P’ôn ơi kêng tâu  me hơi nưng âu 

Kot tâu th’vơ s’re     p’ôn cum dum ây 

Boong nâu phtắ đe  âu hơi nưng mê 

Kích ca ch’rơn nắs. 

Bơ p’ôn tâu lêng  ruôm nưng khmêng khmêng 

Kum chh’lôs chê knia  p’ôn kum lêng đây 

Trâu chês sro lanh knia 

Tơp m’đai so sơ. 

Dịch nghĩa: Ru em 

Em ơi em ngủ đi 

Mẹ cha ta đã đi ruộng rồi 

Em khóc làm gì 

Chị cũng ở nhà  

Mẹ và cha 

Công việc nhiều lắm 

Nếu em đi chơi  
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Cùng với bọn trẻ 

Chớ nên cự cãi nhau 

Không nên chơi đât 

Em biết thương yêu nhau  

Mới được mẹ khen. 

(Sơn Thị In, 1954, Hàm Giang, Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) 

1.1.30. បំពេរកូន 

កូនពអើយលែមភ្ញញ ក់  កូនពក្កាកពេើងថ្វក់ 

របបរលូយ  ពក្ពះរបបពនះ 

េុកពកើរទុកា ក្េួយ រពីយើងនិមួយៗ 

មិនពចះងមវ ក់ 

ឥេូវរសាយ រៃឋោនពដាះក្សាយ 

ទាងំខ្ចកពសៀវពល វជិាជ ពមមរា 

កូនមំពរៀនពៅ  ទុកពលែ ៃូចឪ 

ក្រវូពរៀនពអាយពចះ ។ 

Phiên âm:  

Kôn ơi l’muôm ph’nhắc   kôn krôôc lơng thắc 

Rô bop rua luôi   p’rố rô bop ní 

Púc kơt tuc p’ruôi ri dơng ni muôi ni muôi 

Minh ches ngô kh’vắc 

Ế lâu rô sai   rot ban đó s’rai 

Tinh chia siêu phâu vích chia khe ma ra 

Kôn khom riên nâu túc kh’lau đuôch âu 

Trâu riên ôi ché. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Con ơi thức dậy 

Đứng lên chống lại giai cấp bốc lột 

Vì giai cấp này 

Làm cha đau khổ 

Tất cả đồng bào trở thành người dốt mù chữ 

Nay đã trải qua 

Chính quyền ta đã giải quyết 
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Xuất bản được sách báo Khmer 

Con cố gắng học 

Chứ để mù chữ (dốt) như cha  

Phải học cho biết. 

(Sơn Thị Sôphi, 1973, Hàm Giang, Trà Cú, Trà Vinh) 

1.1.31. បំពេរកូន 

អាពេ ពេពអើយពៅោញ់ក្បវកឹ 

ោញ់ភ្ញងំក្រវូទឹក ក្រវូគុមពក្សខ្ង 

ក្សខ្ងៗពអើយ  ខ្លែវពែើរយង់ 

កុកពែើរក្រសង  ពែើររកក្ទនុំ 

ក្ទនុំពៅណ្ ពៅគុមពឫសសី 

បងបរក្កបីពៅយកេងកុក 

េងវប៉ែុនាែ ន េងវខ្របី 

យកេីរពលញើក្សី ទុកមួយចាំពៅ។ 

Phiên âm:  

A lê lê ơi   tâu banh pro vấc 

Banh phăng trâu tưc   trâu kum sro nghe 

Sro nghe nghe ơi    phle via hơ dôông 

Kôôc hơ tro soong   hơ rôôc trô num 

Trô num nâu na   nâu kum rưs sây 

Bong bo cro bây   tâu duôc puông kôôc 

Puông via pon man   puông via te bây 

Duôc pi ph’nhơ sarây   túc muôi chăm nâu. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Thằng lê lê ơi đi bắn chim quốc 

Bắn săn trúng nước trúng cây sro nghê (loại cây cua) 

Cây sro nghê có trái rồi 

Cò bay từng đàn bay tìm tổ ấm 

Tổ ở nơi nào ở trên ngọn tre 

Anh ngồi chăn trâu lấy trừng cò cho em 

Có bao nhiêu trứng nó có 3 trứng 

Gửi em hai trứng, để 1 giữ tổ. 
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(Sơn Thị Xưa, 1954, Hàm Giang, Trà Cú, Trà Vinh) 

1.1.32. បំពេរកូន 

សាែ ប់មាែ យអងគ ុយបំពេកូន 

អាក្ារមាែ យពក្ចៀងពលវ ើងពលវ ើយ 

ខ្ភនកមាែ យពនឿយែរ់ 

អងារក្េឹកមិនពៅ 

កូន ឺរកឯណ្ោនថ្វន  ំ

ពសង ៀមៗពៃកពៅមាែ យក្សឡាញ់ ។ 

Phiên âm:  

S’đáp m’đai oong kui bom pê kôn 

A t’reat m’đai ch’riêng l’vưng l’vơi 

P’neek m’đai nươi hot 

Oong kor p’rức minh nâu 

Kôn ch’hư rôôk ê na ban th’nam 

S’ngiêm s’ngiêm đêc tâu m’đai s’ro lanh. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Lắng nghe mẹ ngồi ru con 

Đêm khuya mẹ hát véo von 

Mắt mẹ mỏi mòn 

Gạo sáng không còn 

Con đau hoài tìm đâu thang thuốc 

Nín, nín ngủ đi mẹ thương. 

(Thạch Thị Thoong, 1978, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh) 

1.1.33. បំពេរកូន 

ឱណ្កពនេលដាក់ពអាយក្សីពៃក ឱណ្ពមន ើយធំដាក់ពអាយមុំពកើយ 

ឱណ្បំពេ ខ្កវពអើយពគងពៅ ពៅនាងពគងពអាយលក់ពអើយ.... 

ឱណ្ដៃពឆវងអខ្ងអលចាំ ដថែពអើយដៃសាែ កំ្ចោច់គក់ 

ហាពអាយនាង នាងពគងលក់ បងពៅរិចរុកេីពក្កាយមនង។ 

ឱណ្ខ្ភនកធែ ិច ឱក្បឹមៗសនសឹមៗចាំសាែ ប់សំពលងបង 

ឱណ្បំពេ ឱនួនលអងមាសបងពគងពៅរាក្រីពក្ៅណ្ស់ពែើយ។ 

ឱណ្ក្សពណ្ះបងគងខ្កអក ខ្កអកពអើយខ្កអកក្សពណ្ះទំខ្មកគគី 

ឱមល នួមួយៗបងគងេីរ ខ្កអកពអើយខ្កអកមិនៃឹងទំបងគងណ្។ 
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ឱណ្ពបើខ្កអកទំបងគងមួយ ខ្កអកពអើយមែ ចបងគងមួយពគថ្វ 

មិនៃឹងជាទំបងគងណ្ ខ្កអកពអើយខ្កអកពអាយបងពមែ ចលាចិរាេីពក្ពះក្សី។ 

ខ្សនក្សពណ្ះសំបុកមិនគួរខ្កអកពែើរពចាលសំបុកទុកពអាយសំបុកពៅមាន ក់ឯង។ 

Phiên âm:  

Ô na con tê đăc ôi s’rây đêêc, ô na kh’nơi thum đăc ôi mum cơi 

Ô na bom pê keo ơi cêêng tâu pâu neang cêêng ôi luôc 

Ô na đay ch’vêng oong el chăm th’lay ơi đay s’đam ch’ro bach kuôc 

Ôi neang cêêng luôc boong nâu tich tôôc pi k’rôi knoong. 

Ô na ph’nek th’mich ô p’rưm p’rưm son sưm son sưm chăm  s’đap som lêng boong 

Ô na bom pê nuôn l’oong meas boong cêêng tâu ria trây ch’râu nas hơi. 

Ô na sro nos boong kuông k’ek, K’ek ơi k’ek sro nos tum mek cô ki 

Ô kh’luôn muôi boong kuông pi, K’ek ơi k’ek minh đâng tum boong kuông na. 

Ô na bơ k’ek tum boong kuông muôi, k’ek ơi kh’lach boong kuông muôi kê tha 

Minh đâng chia tum boong kuông na, k’ek ơi k’ek ôi bon kh’lôch ph’sa p’rố s’rây 

Sen sro nos som bóc minh kua k’ek hơ chôl som bóc tuk ôi sôm bóc nâu m’nak eng.  

Dịch nghĩa: Ru con 

Ô chiếc chiếu để cho em nằm, ô gối lớn để cho em kê 

Ôi anh hát ru em, em ơi ngủ cho say 

À ơi tay trái anh sờ để nhớ, tay phải anh đấm bóp 

Này em ơi ngủ say, anh ru ở đằng sau 

À ơi ... đôi mắt lim dim, tai lắng nghe anh hát 

Ầu ơ ... anh hát ru em em hãy ngủ đêm đã về khuya. 

Tội nghiệp tổ quạ trên cây sao 

Một thân hai tổ, không biết chọn tổ nào 

Chọn tổ này hoặc tổ kia đều bị dèm pha 

Quạ ơi quạ ah, làm anh nhức nhói 

Tội nghiệp tổ quạ, quạ bay bỏ tổ cho tổ chơi vơi.  

(Ghi chú: Đây là bài ru tình trong Châm reang Chà pây) 

(Sơn Mậu, 1953, Tân Hiệp, Trà Cú, Trà Vinh) 

1.1.34. បំពេរកូន 

យប់យន់សាង រ់សូនយ  កូនពគងឱបមាែ យ 

វពយាផ្ករផ្កយ  លាយកែ ិនចំបុី 
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សូរៃំេក់ពភែៀង  រក់ៗពលើៃី 

ពភែៀងមកោក់កស័យរាក្រីពឆែ ើយឆែង។ 

ក្បគំជាពភែងពលងលឺរនែ ំ 

កូនពគងសមង ំ  មាែ យបក់លំពែើយ  

ពជើងខ្ម៉ែជាេូក  ដៃពសារជាពមន ើយ 

ទុកពអាយកូនពកើយ  មាែ យពក្ចៀងបំពេ។ 

ឱកូនមាសមាែ យ  ដថែពគងកុំយំ 

េុកកូនសមង ំ  ពគងសក្មាកកាយ 

ក្េឹកពេើងរកសុី  ចិញ្ច ឹមកូនមាែ យ 

កូនកុំមវល់មវ យ  មាែ យថនមបំបី។ 

Phiên âm:  

Dup don s’ngat sôn côn cêng ôp m’đai 

Via dô phat phai ph’sai k’lanh cham pây 

Sô đom nook ph’liêng tooc tooc lơ đây 

Ph’leang môôk bắc k’say ria trêy chh’lơi chh’loong 

P’ro kum chia p’lêng lêng lư ron đom. 

Côn cêng som ngom m’đai book lum hơi 

Chơng me chia puuc đay sôt chia kh’nơi 

Tuc ôi côn cơi m’đai ch’riêng bom pê 

Ô côn meas m’đay th’lay cêng kom dum 

Puc côn som ngom cêng som rac cai 

P’rức lơng rôôk si chinh chưm côn m’đai 

Côn kom kh’vol kh’vai m’đai th’nom bom bây. 

Dịch nghĩa: Ru con 

Màn đêm vắng lặng, con nằm ôm mẹ 

Gió thoảng đu đưa hương hoa cham pây 

Nghe tiếng mưa rơi lách cách đầy trời 

Nhớ lời hát đối đáp trữ tình 

Hòa tấu thành nhạc vang lên khắp trời 

Con hãy ngủ yên, mẹ quạt cho con 

Chân mẹ làm nệm, tay mẹ gối đầu 

Để cho con gối đầu mẹ hát ru con 
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Này con yêu của mẹ con đừng khóc 

Ba con nằm im để nghỉ ngơi 

Sáng còn thức dậy làm việc nuôi mẹ con ta 

Con đừng quấy khóc mẹ bồng mẹ bế. 

(Thạch Thị Đa Ri, 1990, phường 2, TP Trà Vinh, Trà Vinh) 

1.1.35. បំពេរកូន 

ក្សពណ្ះេីពកែង  ពគងពលើអក្ងឹង 

សមង ំពសង ៀម ឹង  សាែ ប់មាែ យបំពេ 

ចពក្មៀងអនកមាែ យ  េិពរាះពមែះពទ 

ពក្ចៀងពលាមបំពេ  ពអាយកូនពគងសាប់។ 

សូរសេេចពក្មៀង  ៃក់ជាប់ែឫទ័យ 

ពកយពេជយមានន័យក្បពសើរស័យសេវ  

ក្បពៅទូនាែ ន ពក្កើនកូនសំេប់ 

ធំពេើងក្បកបកិចចការសារពេើ ។ 

អីេូវរបូមុ្ំធំពេញវយ័ពែើយ 

ខ្រមិនពភែចពេើយពកយលអ ក្បពសើរ 

អារមែេ៍ក្រោញ់ពវញក្គប់ៃំពេើរ 

មំុ្ខ្រងក្សពមើក្សដម មាែ យពក្ចៀង៕ 

Phiên âm:  

Sro nos pi k’mêng cêng lơ oong rưng 

Som ngom s’ngiêm chhưng s’đap m’đai bom pê 

Chom riêng neak m’đai pi rốs m’les tê 

Chriêng lôm bom pê ôi côn cêêng s’cop. 

Sô sap chom riêng đooc chop hă rư tây 

Peak pêch mean nây pro sơ sai sop 

Pro đau tun mean c’rơn côn som nop 

Thum lơn pro cop kich ca sa ra pơ. 

Ế lâu rup kh’nhum thum pênh vây hơi 

Te minh p’lêch lơi peak l’o p’ro sơ 

A rom tro banh vênh krup đom nơ 

Kh’nhum teng sro mơ sro may m’đai chriêng. 

Dịch nghĩa: Ru con 
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Nhớ thời thơ ấu trên võng đu đưa 

Con nằm lắng nghe tiếng mẹ ầu ơ 

Lời ca của mẹ ôi ngọt ngào quá 

Nghe lời mẹ hát con ngủ thật say. 

Lời ru của mẹ con nhớ mãi trong lòng 

Những lời hay ý nghĩa sâu 

Giáo dục nhân cách đến con thơ 

Cho con lớn lên biết làm việc tốt 

Bây giờ tôi đã lớn khôn 

Xin nhớ mãi lời ca của mẹ 

Dù đã ở hay đi nơi đâu 

Con mãi nghe được lời ru của mẹ.  

(Kim Thị Chương, 1968, Tân Hiệp, Trà Cú, Trà Vinh.) 

1.2.Dân ca lễ cưới. 

1.2.1. ត្រពំងពយ 

េួកពយើងបបួលោន ពៅងូរទឹក 

ពៅក្រពងំពយ ទឹកថ្វែ ពឆវង 

បងៃុសខ្កអលឲ្យអូនេីមុមទាងំេីពក្កាយ 

បងនិងយកក្រពឡាកៃូងៃងទឹកពក្សាចពអាយអូនងូរ 

ក្រពងំពយពអើយងូរទឹកថ្វែ យង់ 

អូនងូរខ្កបរបង បងៃុសខ្កអលឲ្យ។ 

បងៃុសមងមុម បងទុកមងពក្កាយ 

បងៃុសខ្កអលឲ្យ សំអារកាយក្សី។ 

ក្រពងំពយពអើយងូរទឹកលាិលសាព ន់ 

កុំទាន់រសួរាន់ ចាំអូនសិនដថែ។ 

ក្រពងំពយពអើយ ងូរទឹកលាិលមរ់ 

កមែពអើយមកការ់ ឲ្យពយើងក្ពរ់ោន  

ពទាះបីបងសាែ ប់ ពកើរជារិណ្ៗ 

បងសូមសចាច  ជួបផ្កា ក្សីខ្រមួយ។ 

បងពសន ែ៍ខ្រអូន បុោា រងសី 

ជាគូពមក្រី លុះកស័យសូនយសង្ខា រ៕ 

Phiên âm 
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Puôk dơng bo bual khnia tâu nguốt tức 

Nâu Tro păng pêy tức th’la chh’vêng 

Boong đôs k’el ôi ôn pi mút tăng pi krôi 

Boong nưng duôc tr’lôôk đôn đoong tức s’rôch ôi ôn nguôt. 

Tro păng pêy ơi nguốt tức th’la dôông 

Ôn nguốt k’be boong boong đôs k’el ôi 

Boong đôs khang múk boong tuk khang krôi 

Boong đôs k’el ôi som ath kai s’rây. 

Tro păng pêy ơi nguốt tức ph’tơl s’pon 

Kum ton rúas ron chăm ôn sinh th’lay. 

Tro păng pêy ơi nguốt tức ph’tơl khát 

Kăm ơi mốôk cách ôi dơng prót kh’nia  

Tốs bây boong s’lắp kớt cheat na na 

Boong sôm sách cha chuốp ph’ka srây te muôi. 

Boong s’ne te ôn bôp pha răng sây 

Chia ku mê trêy lús k’say sôn soong kha. 

Dịch nghĩa: Rủ nhauđi tắm 

Chúng ta rủ nhau đi tắm 

Ở tro păng pêy nước trong veo 

Anh sẽ kì cọ cho em cả trước và sau 

Anh sẽ lấy gáo dừa múc nước tắm cho em. 

Tro păng pêy ơi nước trong xanh 

Em tắm bên anh, anh sẽ kì cọ 

Anh kì cọ phía trước chừa bớt phần sau 

Anh sẽ kì cọ cho sạch thân nàng. 

Tro păng pêy ơi tắm bằng gáo đồng 

Xin đừng vội vàng đợi nàng với anh.  

Tro păng pêy ơi tắm bằng gáo “khách” 

Duyên trời đã định cho mình xa nhau 

Dù có chết tái sinh kiếp sau 

Anh nguyện một lòng yêu mãi mình em. 

Anh chỉ yêu em, nàng Bô pha răng sây 
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Chúng ta mãi bên nhau suốt đời trọn kiếp. 

(Chau Tích, 1959, Anh Thạnh,  An Hải , Tịnh Biên,  An Giang) 

1.2.2. ចងដៃ 

ដថងពនះដថងជា ដថងោនពេលា មងគលសួសា ី មាា យទុកឪេុកដាក់ កូនក្បសុកូនក្សី 

ជាគូសាវ មី  ភកា ីភរយិា។  ចំេងេីរសរដស ឪេុកមាា យកូនសង នួរមួោន

 អងគ ុយសំេះ សូមសុមជយា  ន ះសក្រវូមារ ទាងំក្គប់ទិសទី។ ញរិមិរាបអ នូបង 

សឹងចូលមកចង ឲ្យេរសិទធី កូនទាងំេីរក្ោេ រមួរស់មូលមី ជាគូជីវ ីរពៅអនាគរ។

 ពភ្ញគក្ទេយមានោន ក្គួសារពថាើងថ្វា ន វពិសសបំលុរ សុភមងគល អស់មួយជីវរិ 

រយឆា្ន ំពទៀងេិរ ក្ោកៃពៅពហាង។ 

Phiên âm 

 Th’ngay níh thngay chia Thngay ban pê le Măng kol sua s’đây  M’đai túc 

âu púk đắc Kôn prốs kôn srây Chia ku s’va mây Phék  k’đây phérídia

 Chom noong pir so say Âu púk m’đai kôn s’nguôn rôm k’nia Oong kui 

som péă sôm sóc chây dia Chhné s’trâu mia Tăng krúp tưs ti. Nhét mích p’ôn 

boong Sâng chôl mốôk choong Ôi pô sich thi  Kôn tăng pir p’rane 

 Ruôm rốs mul mi 

Chia ku chi vi To tâu ă na kot. Phốôk tróp mean bane Krua sa th’kơng 

th’kane Vi sế bom phot Sô phé măng kol Ós mui chi vích Rôi 

chhnăm tiêng pích Pra kót tâu hoong. 

 Dịch nghĩa: Buột tay 

 Hôm nay ngày lành, tháng tốt Cha mẹ gả cưới Cho con trai gái Thành vợ 

thành chồng. Chỉ cột hai sợi Cha mẹ cột tay Hai con chung lòng  Cúi 

đầu chắp lại Xin được an vui Thắng hết kẻ thù Mọi phương mọi hướng. Họ 

hàng anh em Đều đến cột tay Chúc phúc hai đứa Đôi lứa đẹp đôi Tương lai 

tươi sáng. Tài lộc chạy vào Gia đình sung túc Đặc biệt hạnh phúc Suốt cả 

cuộc đời. (Chau So Phol, 1969, Anh Hòa, An Hải, Tịnh Biên ,  An Giang) 

1.2.3. ហែរហលែព ើ 

អញថ្វពសាចពៅ ពសាចមិនខ្ៃលពៃើរ  

ពេលមែះជិះពសះ ជួនមែ ះពធវ ើៃំពេើរពដាយៃំរ។ី 

ការពរពឆវងសាា  ំមុមពក្កាយពសនាមន្តនា ី 

ខ្សងកា ីទទួលកា ី ក្គឹកៗពក្គងៗណ្។ 

លគរលាន់សូរស័េេសនធ ឹក ពភែងសឹកសបាយ 
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លុះពសាចលេំពែើយ នាងពអើយតាមបំពរ៕ី 

Phiên âm 

Anh tha sđách tâu sđách minh đel đơr 

Pêl khlắ chís ses chuôl khlắ thvơ  đom nơ đôi đom rây. 

Ka pia chh’vêng s’đăm múk krôi sê na mon trây  

Seeng kđây tô tual kđây krứk krứk krêng krêng na. 

Phkô  lon sô sắp son thức phlêng sấc sắp bai 

Lús sđách phtum hơi niêng ơi tam bom rơ. 

Dịch nghĩa: Dâng trái cây 

 Người ta nói ông vua Không bao giờ đi bộ 

Khi thì cưỡi ngựa  Khi thì cưỡi voi. 

Trái phải trước sau  Có quan theo hầu 

Nào khiêng nào rước Trông rất tưng bừng. 

Sấm vang đất trời  Nổi nhạc múa vui. 

Khi vua ngủ rồi  Nàng ơi theo hầu. 

 (Chau Qua, 1979, Vĩnh Trung, Tịnh Biên, An Giang) 

1.2.4. ការ់សក់ 

កដន្តនាៗការ់សក់   យល់ក្ជាប ឺចាប់ 

ពក្កាមមែប់ពៃើមពលន    ពយើងអងគ ុយការ់សក់។ 

សក់វៃុះឆា្ប់  ពក្បៀបៃូចពក្ជាះពក្ៅ 

ទុកឲ្យគូពសនែ៍   ចាប់ចិរាពយើងពហាង៕ 

Phiên âm 

Kon tray kon tray cach sók  Dol chrép chhư chắp 

Krôm mlúp đơm pnâu  Dơng oong kui cach sók  

Sók via đốs chhắp   Preap đốch chrốs chrâu 

Túc ôi ku snee   Chắp chach dơng hoong. 

Dịch nghĩa: Cắt tóc 

Cái kéo cắt tóc  Xóa bao khổ đau 

Dưới bóng Bô – nâu  Mình ngồi cắt tóc. 

Tóc sẽ nhanh dài  Như con suối vậy 

Để cho người yêu  Phải lòng ta mãi. 

(Sơn Na Ra, 1960, Vĩnh Trung,  Tịnh Biên,  An Giang) 
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1.2.5. ពបើករបង 

របងមាសរបងៃំរ ី

របងបអ នូក្សីសារសឹងបនាែ  

ជុំជិរសន ិរលអកក្មងនឹងឆា្ា រ 

របងពលាកពមោមមំងពេកកាា រ់។ 

លុះោនឫកសលអ ពសាែ ះសមិនោរ់ 

ពទើបពលាកខ្ចងចារ់ពបើកោនពដាយង្ខយ 

ជំរាបពលាកពមោពមតាា នាយអាយ 

ឲ្យធូរទូលាយជូនរបងមាស៕ 

Phiên âm 

Rô boong meas rô bon đom rây 

Rô boong p’ôn srây sbat sâng bon la 

Chum chích snich l’o kom ro nưng chhka 

Rô boong lôôk mê ba kha khăng pếêk kđách. 

Lus ban rức l’o smos so minh bách 

Tớp lôk cheeng chách bớk ban đôi nghêy. 

Chum riêp lôôk mê ba mê ta nêy ai 

Ôi thu tu lêy chuôn rô boong meas. 

Dịch nghĩa: Mở rào 

Này hàng vàng hàng rào voi 

Hàng rào em gái phủ đầy gai chông 

Dày đặc tươi tốt khó mà khai hoang 

Hàng rào cha mẹ cố giữ vững vàng 

Khi được ngày lành  Chung thủy được giữ 

Người mới tổ chức  Mở cổng dễ dàng 

Kính vâng cha mẹ  Xa gần niệm tình 

Mở đường mở lối  Dâng hàng rào vàng. 

(Chau Mu Ni Sok Kha, 1966, Ô Lâm, Tri Tôn,  An Giang) 

1.2.6. បទសារកិាហកវ 

សារកិាខ្កវអឺយ   សារកិាខ្កវពកើច បងលួងឲ្យពសើច  

 ពមាចក៏ក្សីយំ 
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គន់ពមើលពជើងសក់   ររ់ជួររពមញ  គន់ពមើលពជើងពធែញ  

 លអ ពែើយសមលង។  សារកិាខ្កវពអើយ   សារកិាខ្កវកង

 សុីខ្លែៃំបង  ក្បចឹកោន ពលង សាែ បវចាក់កាច់   មារ់វពធវ ើពភែង

 ក្បចឹកោន ពលង  ពលើខ្មកក្េឹកា។ 

Phiên âm 

Sa rế ka keo ơi sa rế ka keo kớch Boong luông ôi sớch m’đêch kos srây dum

 Kon mơl chơng sók rốt chua rô mênh Kon mơl chơng th’mênh l’o hơi som 

phoong. Sa rế ka keo ơi sa rế ka keo coong Si ph’le đom boong pro chất khnia 

lêng Slap via chắc kbách mót via thvơ phlêng  Pro chất khnia lêng lơ mêk 

prứk sa. (Cach sók hơi nom kôn p’rôs srây tâu nguốt tức). 

Dịch nghĩa: Con sáo 

Con sáo ơi con sáo  Anh vỗ cho cười Sao em lại khóc  Ngắm về 

kẽ tóc Điệu đà óng ánh  Nhìn về chân răng Vừa đẹp vừa xinh. 

 Con sáo ơi con sáo Ăn quả đom boong  Mổ mỏ đùa nhau Cánh nâng 

điệu múa Miệng làm điệu nhạc Mổ mỏ đùa vui  Trên cành cây cao. 

 (Sô Si Vươne, 1994, Ô Lâm, Tri Tôn,  An Giang) 

1.2.7. ការ់ផ្កា សាែ  

ក្សីក្សស់មុមម៉ែៃឋ ក្សីក្សគរ់មុមថ្វែ  សូមជាវមន់សាែ  ពលាកពមោេិសាប៉ែុនាែ ន? 

សាែ ពរៀងពក្កាមថនក់ សាែ បរ់ពក្កាមពមន ើយ បងទាញមកពកើយ ពមន ើយពអើយជួយបង 

សុវេណ ចនេបុោា  សុវេណ ចនេបុោា   មាា យការ់មន់សាែ  ៣០រមែ ឹង១ោថ។ 

ឱមាសមាា យពអើយ ការ់កូនែួសមន រ ៣០រមែ ឹង១ោថ ែួសមន រអស់ដថែ។ 

ឱក្សីមាា យពអើយ មាា យមំបីោច់េីរូចៃល់ធ កូនពេញក្កមុំ សុំក្ោក់មន់សាែ ។ 

នាងមាសឱដរ៉ៃ មាា យនាងការ់ដថែ  ២១រមែ ឹង៩ោថ ពេើងភន ំចុះភន ំ 

ជំុវញិក្ោសាទ ២១រមែ ឹង៩ោថ  ខ្លែព ើ៣០។  

ក្សីសមុមថ្វែ  មាា យបង្ខា រ់ផ្កា សាែ   ១២រមែ ឹង៧ោថ ពេើងភន ំចុះភន ំ 

ជំុវញិក្ោសាទ ១២រមែ ឹង៧ោថ  ខ្លែព ើ៣០។ 

នាងពៅឱដរ៉ៃ មាា យនាងការ់ដថែ  ៦រមែ ឹង៥ោថ ពេើងភនមចុះភន ំ 

ជំុវញិក្ោសាទ ៦រមែ ឹង៥ោថ  ខ្លែព ើ៣០។ 

Phiên âm 

Srây srós múk móth srây sro koch múk thla  

Sôm cheo khanh sla lôôk mê ba pi sa pon man? 

Sla riêng krôm thnók sla bóth krôm khnơi 
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Boong têênh môôk kơi khnơi ơi chuôi boong 

Sô van chanh bôp pha Sô van chanh bôp pha 

M’đai cach khanh sla sam sấp đom lân muôi báth. 

Ô! Meas mđai ơi cách kôn húas khnát 

Sam sấp đom lân muôi báth húas khnát ós thlay. 

Ô! Srây mđai ơi mđai khom bây bách pi tốch đol thum 

Kôn pêng kro mum sôm prắc khanh sla. 

Niêng meas ô ray mđai niêng cach thlay 

Mphây muôi đom lân prăm buôn báth 

Lơng phnum chốs phnum chum vinh prasát 

Mphây muôi đom lân prăm buôn báth 

Phlee chhơ sam sấp 

Srây so múk thla mđai boong cach phca sla 

Đóp pi đom lân prăm pi báth 

Lơng phnum chốs phnum chum vinh pra sát 

Đóp pi đom lân prăm pi báth phle chchơ sam sấp. 

Niêng pâu ô ray mđai niêng cach thlay 

Prăm muôi đom lân prăm báth 

Lơng phnum chốs phnum chum vinh pra sát 

Prăm muôi đom lân prăm báth phle chchơ sam sấp. 

Dịch nghĩa: Cắt hoa cau 

 Em xinh tươi ơi Em xinh em bảo Xin mua hoa cau Mai mối bao nhiêu?    

Hoa cau đặt trong nải Cau miếng đặt dưới gối Anh kéo lại kê Gối ơi 

xinh giúp   Suvanh Chanhbupha    Suvanh Chanhbupha Mẹ nói bông cau Ba 

mươi lượng một báth Này đấng mẹ ơi Ngã giá quá đắt Ba mươi lượng 

một báth  Ngã giá quá cỡ. Ơi con gái mẹ ơi Mẹ nuôi từ nhỏ Giờ con đã lớn 

rồi  Mẹ xin tiền bông cau. Này nàng yêu dấu Mẹ nàng ngã giá   Hai mươi mốt 

lượng chín báth    Lên núi xuống núi Xung quanh ngôi đền Hai mươi mốt 

lượng chín báth  Ba mươi loại trái cây Em trắng nõn nà mặt sáng Mẹ đã ngã giá 

bông cau Mười hai lượng bảy báth   Lên núi xuống núi Xung quanh ngôi đền

 Mười hai lượng bảy báth Ba mươi hai loại trái cây. 

 (Chau Suône, 1945, Ô Lâm, Tri Tôn,  An Giang) 
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1.2.8. ពបើកវំងនន 

អនពអើយក្សីអន សុំពបើកវងំនន   ជួនអនពៃកលក់ សុំដាស់អនពេើង 

រកទឹកលុបមុម ជួនអនពៃកលក់   ក្សង្ខកពលើពមន ើយ។ 

អនពអើយក្សីអន សុំពបើកវងំនន   នាំអនមកលេឹម អននឹងពចញមក 

អនពៃើរសនសឹម នាអនមកលេឹម   ទនេ ឹមពលើពមន ើយ។ 

អនពអើយផ្ករ់ជាយ ផ្ករ់ពចញពអាយឆា្ង យ ពសាះសាសាន់វន់ កពនេលមនល់ពមន ើយ 

បំរុងក្គប់ក្ោន់ សូមអនរសួរាន់   ពេលាោនពែើយ៕ 

Phiên âm 

On ơi srây on sôm bơk văng nôn         Chuôn on đếêk lôôc sôm đắs on lơng 

Rôôk tức lúp múk chuôn on đêếk lôôc        Sro ngac lơ khnơi. 

On ơi srây on sôm bơk văng nôn        Nom on mốôk phtưm on nưng chênh 

mốôk 

On đơ son sưm nom on môôk phtưm       Ton tưm lơ khnơi. 

On ơi phách chêy phách chênh ôi chhngai     Sós sa xanh vanh kon têl khnol khnơi 

Bom rông krúp kron sôm on rúas ron       Pê le ban hơi. 

Dịch nghĩa: Mở của màn 

On ơi nàng On Xin mở tấm màn Sợ On ngủ thiếp Xin đánh thức On  

Lấy nước rửa mặt Sợ On ngủ thiếp Đã thiếp trên gối On ơi nàng On  

Xin mở tấm màn Đưa On song đôi On hãy ra đây On bước từ từ 

Đưa On song đôi Song đôi trên gối. On ơi phát chiay Vang ra nơi xa   

Mọi thứ đã xong Mền mùng chiếu gối Chuẩn bị hết rồi Xin On nhanh 

giùm Giờ lành tới rồi.  

 (Chau Chưm, 1938, Ô Lâm, Tri Tôn,  An Giang) 

1.2.9.ពបើកផ្កា សាែ  

ដាវពអើយដាវខ្ៃក ដាវលអ ចំខ្េក ោនេីសួគ៌នាយ ខ្លែជាឪេុក 

ពក្សាមពសារជាមាា យ ោនេីសួគន៌ាយ បន្តង្ខា បសក្រវូ។ 

ឱ! ដសបកាសា  កាន់មកេីណ្ ពទវតាក្បទានឲ្យ រាយំកដសបរចួ 

ពបើកពទៀបមងពក្កាយ ពលាកដាក់មកពអាយ ោនសុមសួសា ី 

ឱ! ពទៀបទាងំគូ ក្រឹមក្រវូលកាណ្ ោនេីពទវតា       ឲ្យេរនាងនាគ៕ 

Phiên âm 

Đao ơi đao đeek đao l’ o chom leek Đao pi sua nêy Phle chia âu púc 

Srôm sốt chia mđai  Ban pi sua nêy Boong krap s’trâu. Ô s’bay ka sa 
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Canh môôk pi na Tê va đa p’ro tiên ôi  Rom dôôk sbay ruôch Bơk tiêp 

khang krôi Lôôk đăc môôk ôi Ban soc sua sđây Ô tiếp tăng ku Trưm trâu 

lắc khă na  Ôi pô niêng neak. 

 Dịch nghĩa: Mở hoa cau 

 Đao ơi, đao sắt Đao đẹp tuyệt vời Đao của Tê va đa Lưỡi đao là cha Vỏ 

đao là mẹ Tê va đa để lại Thắng mọi gian tà. Ơi, chiếc khăn hồng 

 Được từ Tê va đa Ngài để lại cho Múa lấy khăn xong Mở từ phía sau

 Ngài để lại cho Hạnh phúc suốt đời.  Ôi đôi quả na  Được từ 

Tevada Ban phúc neng nek. 

 (Chau Sơ, 1940, Ô Lâm, Tri Tôn,  An Giang) 

1.2.10. ស ំការ់ផ្កា សាែ  

ឱមែប់សាែ ពអើយ បងាែ ប់អងគ ុយ ក្ទាអំរ់ងងុយ អងគ ុយចាំក្សី។ 

ឱមែប់សាែ ពអើយ សាែ មាននិសស័យ សំណ្ងលអ ដក្ក ឲ្យក្សីោនបង។ 

ផ្កា សាែ ក្កអូប ក្សទបររឹចង សាយភ្ញយលំអង លសងតាមវពយា។ 

បងពោងដៃការ់ ក្បរយកសយកមក៍ ក្រកងបីក្ទ ពវចកន ុងក្កមា។ 

រមាល់ពលើថ្វស គន់ពៅលអលអ ះ បវរដថែថ្វែ  ធូបពទៀនអុជលសង បំេងក្ោថ្វន  

ខ្ែចូលពរាងការ ជូនៃល់ក្សីដថែ៕ 

Phiên âm 

Ô m’lúp sla ơi boong th’lop oong kui trom oth ngô ngui oong kui chăm srây. 

Ô m’lúp sla ơi sla mean ni say som nang l’o c’ray ôi srây ban boong. 

Phca sla cro ốp sro tốp rích choong sai phêy lum oong ph’soong tam via dô. 

Boong chhôông đay cach pro t’dắc dô mô tro coong bây trô vêch k’nông kro ma 

Đom kol lơ thắ kon tâu l’o l’ắ bo vo th’lay th’la thup tiên úôch ph’soong 

Bom noong pra th’na he chôl rôông ca chuôn đol srây th’lay.   

Dịch nghĩa: Xin Cắt hoa cau 

 Ơi bóng cau ơi Anh từng ngồi đây Mặc dù buồn ngủ Anh vẫn đợi em. Ơi 

bóng cau ơi Cau có duyên tình Trời đã phù hộ Cho em gặp anh. Hoa cau 

thơm ngát Mo cau thắc cứng Bụi hoa tưng bay Thơm theo chiều gió.

 Anh lấy tay cắt Thận trọng đem về Nâng niu trong lòng  Rồi buộc 

vào khăn Để trên cái mâm  Trông thấy đẹp mắt  Thắp lên nhang 

đèn  Với lòng cầu nguyện Đưa đến nhà em Anh giao tận tay.   

(Chau Sol, 1973, Ô Lâm, Tri Tôn,  An Giang) 



 
 

39 

 

1.2.11. ពោសកពនេល 

ជ័យពហាងសួសិ៍ពហាង ពសេមនារាលំង រមងប់ចដក្ង 

ពលើកកក្មាលចាស់ ផ្កែ ស់កពនេលថែី ពោសឲ្យកូនក្សី 

ោនសុមពកសមកានា។ 

ពោសពចញក្ោំេីរ ជក្មះមនេ ិល មានពៅកន ុងក្ោេ 

ពោសៃប់ក្ោំបួន មាំមួនចូលោន មាសក្ោក់ពថាើងថ្វា ន 

យសស័កា ិដថែថ្វែ ។ 

បពោសរចួពក្សច យកជូនសពក្មច ពលើពលាកពមោ 

េិនិរយពឃើញចាស់ មិនខ្មនមុសា ដថងមងគលការ 

កូនក្បសុកូនក្សី។ 

ពនះចំពៅលអ  ក្បពសើរបវរមងគលសួសា ី 

របូកូនទាងំេីរ ជាគូនិសស័យ សាងមកលអ ដក្ក 

េីបុពេវជារិ៕ 

Phiên âm 

Chêy hoong sua hoong sêp mon rom phoong rum ngóp choong ray lớk kom ral chắ 

ph’lă kon têl thmây bôs ôi kôn srây ban sóc k’sêm k’sane. 

Bôs chinh p’răm pi chum reă mon tưl mean nâu k’nông  p’rane bôs đóp p’răm buôn 

mom muôl chôl ban meas p’rắc th’kơng th’kan dố sắc th’lay th’la. 

Bo bố ruôch s’rách dôôk chuôn som rách lơ lôôk mê ba pi ních khơnh ch’bă minh 

miên mus sa thngay măng kol ka kôn prố kôn srây.  

Ni chom hau l’o p’ro sơ bo vo mng kol sau s’đây ruốp kôn tăng pi chia ku ni say sang 

môôk l’o k’ray pi búp pê chiêt. 

Dịch nghĩa: Quét chiếu 

 Chêy hon! Sua hon!  Niệm bùa múa ca Diệt điều không may Đổi cái 

chiếu cũ Thay bởi chiếu mới  Quét cho con gái An vui hạnh phúc.

 Quét ra bảy lần Xóa tan u ám  Quét mười chín lần  Vàng bạc 

đầy nhà Chức vụ cao sang. Khi đã quét xong Dâng đến ông bà Kiểm tra 

cho rõ Không phải dối trá 

Ngày vui hai con Ngày lễ trọng đại Của hai đứa con Đôi cặp duyên tình

 Trời đã ban cho. 

 (Chau Mon, 1944, Ô Lâm, Tri Tôn,  An Giang) 

1.2.12. ពត្េៀងហលែព ើ 
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ឱណ្នាងភួងៃួងមិលាល័យ  ទាងំបួននួនក្សីពៅពបះលលា

 ទឹកភន្តកាញញឹមៃូចបុោា  ចរចូលយាក្តាសំពៅដក្េពក្ៅ។  

ពមោបង្ខគ ប់ មហាពរៀបរាប់  ពៅតាមរក្មូវ ខ្លែព ើសេវមុម

 ទុកជាក្រឹមក្រវូ  ពក្បៀងពក្េនថ្វវ យពៅ ពមោខ្ចកសាា ន។  

មានចនេន៍ក្កឹសាន   មងឃុ រលុ្រពសដា  មា៉ែ ក់ពក្បងមា៉ែ ក់ក្ោង 

សាវ យលហ ុងពចកទុំ នុំខ្លអមសេវយា៉ែ ង  ដាក់លាក្រដាង ពឆា្ព ះមុមយាយតា។ 

ឲ្យពលាកេិនិរយ ជួយខ្កជួយគិរ យកពធវ ើជាការ 

មងគលសួសា ី ក្បដេពេកណ្៎ា  ឲ្យោនសុម អខ្ងវងពៅពហាង។ 

Phiên âm 

Ô na neang phuông đuông mi lia lay Tăng buôn nuôn srây tâu bés phol la Tứk 

phăc nhô nhưm đốch búp pha Cho chôl dia tra som đau p’rây ch’râu. Mê ba 

boong kop, mă ha riếp róp  Tâu tam đom râu Phle chchơ sóp múk      Túc 

chia trưm  trâu P’riêng p’rên th’vai tâu Mê ba cheek thane. Mean chanh krớ 

s’na  Măng khích l’mút sê đa Mắc prêng mắc prang S’vai l’hông chếk tum       

Num ph’em sóp dang 

Đắc lia tro đang  Chh’pố múk dây ta.  Ôi lốôk pi ních Chuôi ke chuôi 

kích 

Dốôk th’vơ chia ka Măng kol sua s’đây  Pro pây pêếk na Ôi ban sóc kha 

Oong veeng tâu hoong. 

 Dịch nghĩa: Sắp trái cây 

 Hỡi em nàng Phuông Bốn em xinh xắn Nước mặt hồng hào Đẹp như bông 

hoa Đi vào rừng sâu Tìm hái trái cây. Ông bà chỉ bảo Phong tục tập quán

 Trái cây đủ loại Để cúng tổ tiên. Trái thơm, măng cụt  Săm bô, lê 

ki ma Mak prêng mak prang  Xoài chuối, đu đủ  Có cả bánh ngọt Sắp cho 

đẹp mắt Trước mặt ông bà Để họ kiểm tra Có thiếu gì không? 

 Đây là vật cưới Tốt đẹp tuyệt vời  Xin cho hai con Trọn đời 

bên nhau.  

 (Danh Tửng, 1946, Thới Quản,  Gò Quao,  Kiên Giang) 

1.2.13. ពបើកោយសី 

ក្េលឹមកាលណ្  ក្េះសុរយិា ពចញកាំរសែ ី េនែ ឺភែ ឺចាស់ ក្សេះខ្លនៃី 

ោនចូលដថងថែី ដថងោនពេលា។ 
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កូនទាងំេីរក្ោេ  ោនកា ីអនុញរិ  ខ្រងកាយក្សស់សាអ រ អងគ ុយលេឹមោន  

ពៅកន ុងខ្លវងជ័យ សួសា ីពសាភ្ញ ពលាកអាចារយពេលា បងវ ិលេេិល។ 

បញ្ច លូរាសី  ក្បេនធនឹងបា ី  ឲ្យចូលមូលមី ោនសុមសានា ក្តាេ 

 ៃល់ក្ោេទាងំេីរ ក្បកបលាភី  រពៅពក្កាយពហាង។ 

ដាវពអើយដាវខ្ៃក  ដាវលអចខ្មែក  ក្បដេកនែង  ពទវតាក្បទាន  ៃល់គូពសនែ៍សន ង 

ទារ់ដសបដថែចង ក្កបពទៀបពសាភ្ញ។ 

ពទៀបពអើយពទៀបធំ  ពទៀបក្សស់ភិរមយ  ទុករសឱជា លាិលជារិប៉ែលាន់ 

 ក្ោន់ជារិជា សាវ មីភរយិា លាល់ឲ្យកូនពៅ៕ 

Phiên âm 

Prô lưm kal na Preă sôrya Chinh kăm reă s’mây Pon lư phlư ch’bắ Sro 

lă pheen đây Chhen chôl th’ngay th’mây  Th’ngay ban pê le. Kôn tăng pi 

p’rane Ban k’đay ă nú nhát  Teeng kai srós s’át Oong kui ph’tưm k’nia

 Nâu k’nông l’vêng chây Sua s’đây sô phe Lốôk Achar pê le Boong vưl 

pô pưl Banh chôl ria sây Pro pon nưng p’đây  Ôi chôl mul mi Ban sóc 

san trane Đol p’rane tăng pi  Pro kóp lép phi To tâu k’rôi hon.

 Đao ơi đao đék Đao l’o chom lék Pro pây kon loong Têvađa pro ten

 Đol ku s’nee s’noong Tót s’bay th’lay choong  Krop tiếp sô phe.

 Tiếp ơi tiếp thum Tiếp sró phí rum Túc rố ô chia  Ph’đol cheát po 

lon  Kron cheat chia S’va mây phé rế dia Ph’đol ôi kôn chau. 

 Dịch nghĩa: Mở bai sây 

 Khi trời bừng sáng  Mặt trời tỏa nắng Chiếu cả đất trời Bước vào ngày 

mới 

Ngày lành hôm nay.  Cả hai đứa con Được sự đồng ý Cha mẹ hai bên 

Trang điểm thật xinh Ngồi sát bên nhau. A char quay pôpil Xin cầu nguyện 

Cho đôi vợ chồng  Cuộc sống an vui Kể từ hôm nay. Đao ơi đao sắt 

Đao đẹp tuyệt vời  Trời đã ban cho Đôi cặp tình duyên Mãng cầu ơi 

mãng cầu lớn Có vị ngọt béo Để cho cha mẹ Giao tặng cho con. 

 (Danh Rinh, 1960, Thới Quản,  Gò Quao,  Kiên Giang) 

1.2.14. រាត្រីរមួៃំពេក 

អក្ារក្រជាក់មយល់ផ្ករ់រំពភើយ  រាក្រីពនះពែើយរមួពមន ើយវសនា

 បងពោងដៃថនមក្រកងកាយា ក្សស់ក្សីជីវគូក្បចាំចិរា។ 
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ពក្កបកែ ិនបុោា ក្សួលពក្សើបនាសា  ចង់ោនរមួររឹជាមួយជីវ

 ទាល់ខ្រអស់ចិរាសូមក្សស់វរមិក្រ អូនកុំក្បកាន់។ 

គូពអើយគូោប់  បងេិរមានភ័េវ  សំណ្ងសំមន់ ោនថនមកាយសង នួ 

 មល នួក្សីលាវ សលវន់  ក្កអូបពលើសលន់ ផ្កា លងនានា។   

ជារិពនះជារិណ្  ពរៀមលសងសចាច   ជួបខ្រេំុង្ខ ជាគូជីវរិ េិរមិនឃ្លែ រឃ្លែ  

សូមក្េះជួយជា សាកសីមុ្ំលង។ 

Phiên âm 

 Ă treat tro chéc Kh’dol phát rum phơi Reat trây ní hơi Ruôm kh’nơi via 

să na Boong chhôông đay th’nom Tro koong kai da Sró srây chi va Ku 

pro chăm chach. Krếp k’linh búp pha  S’rual s’rớp nia sa Choong ban 

ruôm ríth Chia mui chi va Tol te ó chach Sôm sró vô mích ôn kum pro 

canh.  

Ku ơi ku kop  Boong pích mean phóp Som nang som khanh Ban 

th’nom kai s’nguôn  Kh’luôn srây l’vias l’von Kro ốp lơs lon ph’ka phoong 

nia nia. 

Cheat nih cheat na Riêm ph’song sách cha Chuôp te pum nghia  Chia ku 

chi vích Pích minh kh’liêt kh’lia Sôm preă chuôi chia sác sây kh’nhum 

phoong. 

 Dịch nghĩa: Đêm động phòng 

 Đêm khuya trời lạnh Gió thổi hiu hiu Tức là đêm nay Chung gối duyên 

tình Anh sẽ âu yếm Nâng niu thân em Người tình trọn đời.  Hoa thơm 

bát ngát Anh có cảm giác Muốn được nâng nui Xin em đừng chối

 Duyên ơi duyên tình Anh thật may mắn được nâng thân em Thân em mềm 

mại Mùi thơm ngọt ngào Không hoa nào sánh  Kiếp này kiếp sau Anh xin 

nguyện cầu   

Được gặp lại em Thành đôi vợ chồng  Trời đất chứng giám.  

 (Triệu Hen, 1937, Phường 2,  Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.3.Dân ca lễ tang    

1.3.1 បទ សារភញ្ញ  

សូមថ្វវ យបងគ ំក្េះសមព ុទធ   ក្បពសើរបំលុរកន ុងពលាកា  

ជាក្គដូនមនុសសនិងពទពែ    ក្ទង់ក្តាស់ពទសាន ក្បពៅសរវ។ 

ចងអ ុលឱយពៃើរលល វូកណ្ែ ល   មាោ៌ក្រកាលអាចកមាច រ់ 
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ទុកាភ័យចដក្ងឱយមច យោរ់   អាចការ់សងារទុកាោន។ 

សាសនាក្េះអងគពៅសេវដថង   សរវមាននិសស័យេីបូរាេ 

ក្បឹងពរៀនក្បឹងសាែ ប់ពចះចាំោន  កាន់តាមលំអានោនកា ីសុម។ 

ឥរមានសុមណ្ពសែ ើកែ ីសង ប់   បញ្ចប់ក្រឹមសុមឃ្លែ រចាកទុកា  

តាំងេីពលាកពនះរពៅមុម   កែ ីសុមនឹងមានពក្ពះធម៌សងប់។ 

មំុ្សូមបងគ ំពឆា្ព ះក្េះធ៌ម   ក្េះសងឃបវរទាងំក្គប់សេវ  

រមួជាដក្រររន ័គួរពោរេ   ជាមែប់ក្រជាក់ដនពលាកា។ 

ក្េះរបូក្េះារុដនក្េះេុទធ    វសិុទធតាំងអងគក្េះសាសាែ  

សូមគុេដក្រររន ័ជួយពមមរា   ឲ្យោនសុមរពរៀងពៅ៕ 

Phiên âm. BOT SA RĂ PHANH 

Sôm thvai bong kum preas sam put  Pro sơ bom phôt knông lôk ka 

Chia kru nây mnus nưng tê-vă-đa   Trong tras tês sna pro đao sat 

Chong ôl ôi đơ phlâu kon đal    Mia kia tro kal ach kom chach 

Tuc phây chong ray ôi khchay bach    Ach cach song sa ră tuc ban. 

Să sna preas ong nâu sop thngay   Sat mian nis say pi bô ran 

Prâng rian prâng sđap ches chăm ban   Canh tam lum an ban kđây soc. 

Ich mian sok na smơ kđây sngop   Banh chop trưm sok khleat chac tukh 

Tang pi lôk nis to tâu muc     Kđây sok nưng mian pruôs tho sngop. 

Khnhum sôm bong kum chhpôs preas tho  Preas song bo vo tăng krup sop 

Rum chia tray rot kua kô rup   Chia mlôp tro chac nây lôk ka. 

Preas rup preas thiêt nây preas put   Vis sut tăng ong preas să sđa 

Sôm kun trây rot chuôi khem mă ra  Ôi ban soc kha to riêng tâu. 

Dịch nghĩa: Tưởng niệm Đức Phật 

 Kính bạch Đức thế tôn   Ngài là vị tối thượng trên nhân thế 

Là bậc thầy của chư thiên và nhân loại Là người thuyết pháp dẫn lối chúng sanh. 

Dẫn chúng sanh theo bát chánh đạo Con đường đi đến sự an lành 

Thoát khỏi nỗi lo âu phiền muộn  Bước qua cái khổ sanh tử luân hồi.  

Tôn giáo Ngài nay còn hiện hữu  Chúng sanh xưa đã kết duyên lành 

Chăm nghe, cố đọc, tâm niệm mãi  Làm theo chỉ dạy đời an lạc. 

Không gì quý hơn sự thanh tịnh  Giúp chúng sanh thoát khỏi sự khổ đau 

Kể từ đời nay mãi về sau   Sự an lạc có được nhờ thanh tịnh. 

Con xin đảnh lễ với pháp bảo  Cùng với tăng bảo đầy tôn kính 
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Gộp thành tam bảo đáng kính trọng Làm thành bóng mát cho chúng sanh. 

Hình tượng, xá lợi của đức phật   Cao quý biết bao thế đức thế tôn 

Cầu mong ơn đức nơi tam bảo  Giúp cho đời sống được an vui. 

 (Chau Sây, 1976, Ô Lâm, Tri Tôn,  An Giang) 

1.3.2. បទ ពលើកទង់ត្េះេ ទធសាសនា 

សូមពមើលទង់ជ័យឆេវេណ រងសី   ខ្ៃលមានរសែ ីភែ ឺក្សស់លអ  

ពមៀវពលឿងក្កែមក្េមទាងំេេ៌ស   ែងសោទនិងេេ៌ៃ៏ភែ ឺពលែក។ 

ក្បពទសរូចធំោនសែ ័ក្គសាែ គម   ជំនុំោន ពក្ចើនអពនក 

ក្េមយករសែ ីក្េះេុទធគួរពក្រក   ក្បពសើរេន់ពេកដក្កកនែង។ 

ពធវ ើជាសញ្ញញ ទង់ជ័យសាសនា   ដនសមព ុទធធំចមបង 

ចូរពយើងរាល់ោន យកចិរាចាំចង   នឹកៃល់ក្េះអងគជាអមាច ស់។ 

ពទាះជារិពលសងោន ក៏ក្រវូៃឹងថ្វ   សុទធសឹងខ្រជាេុទធសាសន៍ 

ក្រវូមានសាមគគ ីទាងំពកែងទាងំចាស់  ក្បឹងខ្ក្បងឲ្យណ្ស់់ក្គប់ៗោន ។ 

សូមសាសនាេុទធថុ្ំពថាើងមពស់លុរ   រុងពរឿងវសិុទធ ិៃ៏ដថែថ្វែ  

ពែើយមានជ័យពជាគលាយពេញពលាកា  ពដាយជនក្ជះថ្វែ ពក្ចើនខ្សនលាន។ 

មានចិរាពសនហាពោរេបូជា    ចំពពះក្េះធម៌ៃ៏កលាេ 

ទាងំមនុសសពទពែ ពសនហាក្គប់ក្ោេ  ក្ោថ្វន ចង់ោនពសចកែ ិសុម។ 

ពយើងពមមរៈជារិនាំោន មែ ីឃ្លែ រ   កាន់ធម៌នឹងោនលុរទុកា  

របួរមួសាមគគ ីេីពនះពៅមុម            ពយើងនឹងោនសុមពកសមកានា ក្តាេ។ 

ក្េមពក្េៀងក្បក្េឹរាកាន់ធម៌សុចររិ  ពឆា្ព ះពៅកាន់ឋាននិពវ ន 

ជាទីលុរទុកាោនសុមពកសមកានា     ជារិពយើងនឹងោនពសាយសុម៕ 

Phiên âm. BOT LƠK TÔNG PREĂS PUT THĂ SĂ SNA 

Sôm mơl tông chây chhap pon nă rang sây  Đel mian ră smây phlư sros l’o 

Khiêu lương kro hom prôm tăng por so Hong sbat nưng por đos phlư phlêk. 

Bro tês tôch thum ban smăc sma kum  Chum num knia chrơn ă nek 

Prôm dôk ră smây preas put kua trêk  Pro sơr pon pêk kray kon long. 

Thvơ chia sanh nha tông chây să sna  Nây sam put thum chom boong 

Chô dơng rol knia dôk chach chăm choong  Nưk đol preas ong chia om mchas. 

Tôs chiat phsêng knia kos trâu đâng tha  Sôt sâng te chia put thă să 

Trâu mian săm mă ki tăng kmêng tăng chas  Prâng preng ôi nă krup krup knia. 

Sôm să sna put thkum thkơng khpôs phôt  Rông rương vis sôt đos thlay thla 

Hơi mean chây chôk phsai pênh lôk ka   Đôi chon chreas thla chrơn sen lian. 



 
 

45 

 

Mian chach sne ha kô rup bô chia    Chom pôs preas tho đos kol ldan 

Tăng mnus tê vă đa sne ha krup pran   Pra thna chong ban sêch kđây sôk. 

Dơng khem mă ră chiat nom knia khmây khmiat  Kan tho nưng ban phôt tuk 

Rup ruôm sam mă ki pi nis tâu muk   Dơng nưng ban sôk ksêm ksan tran. 

Prôm priêng pro prưt canh tho sôch chă rit  Chhpôs tâu canh than nis pian 

Chia ti phôt tuk ban sôk ksêm ksan   Chiêt dơng nưng ban sôi sôc kha. 

Dịch  nghĩa: Chào cờ Phật giáo 

 Xin kính cẩn dưới lá kì đài    Với ánh hào quang đáng kính trọng 

Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và tổng hợp  Để tưởng nhớ Ngài Đức Thích ca. 

Các quốc gia lớn nhỏ trên thế giới   Đã tụ họp lại nhiều đáng kể 

Lấy anh hào quang của đức Phật   Làm lá kì đài tưởng nhớ Ngài. 

Dù khác màu da hay sắc tộc   Nguyện cùng nhau làm phật tử 

Cùng đoàn kết theo bước Ngài.   Mong phật giáo mãi mãi trường tồn. 

Phật giáo được lưu truyền đến khắp nơi      Được nhiều người đón nhận và hưởng 

ứng 

Với phật pháp soi đường dẫn lối   Đến nơi an vui không còn khổ. 

Ta là phật tử phải cố gắng    Trì giới cuộc đời sẽ an vui 

Cùng nhau đoàn kết đến cuối đời   Sẽ được hạnh phúc và sướng vui. 

Làm những việc tốt, điều hay lẽ phải  Hướng đến nơi gọi là niết bàn 

Nơi thoát khỏi vòng luân hồi   Cuộc đời ta sẽ thanh thản hơn.  

(Chau Phen, 1977, Phước Bình, Ô Lâm, Tri Tôn,  An Giang) 

1.3.3.បទ កំពេើរឆេវេណ រងសី 

ជារិពយើងអនកកាន់សាសនា  ក្រវូៃឹងចាស់ថ្វក្េះេុទធជិនក្សី 

ក្ទង់មានឆេវេណ រងសី    គឺក្េះរសែ ីទាងំក្ោំមួយេេ៌។ 

លាយពចញេីក្េះកាយក្ទង់   រុងពរឿងឫទធិរងគក្បពសើរបវរ 

ពឆវៀលឆា្វ រ់កាយពឆើរឆា្យលអ        ទាងំក្ោំមួយេេ៌ក្សស់លអ ពសាភ្ញ។ 

កំពេើរដនក្េះរសែ ី    ពកើរពដាយោរមីដនក្េះភគវ 

ពធវ ើទានឥរមានរញួរា   កាលខ្ៃលពៅជាក្េះពពធិសរវ។ 

រសែ ីេេ៌ពមៀវពនាះេ    កាលពឆាៀលពនក្តាក្ទង់ពដាយចិរាការ់ 

ពធវ ើទានៃល់ឥនេ ក្ពែែេ៍េិរ  កាលពៅជាកសក្រនាមក្សីភិរាន្តសា ។ 

រសែ ីេេ៌ពលឿងភែ ឺថ្វែ     កាលខ្ៃលក្ទង់អារសាច់ពលពធវ ើមាស 

បេិក្រេុទធរបូភែ ឺឱភ្ញស   ក្េះឥនេជាងមាសក្ទង់វយ័បេឌ ិរ។ 
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រសែ ីក្កែមពនាះណ្    កាលខ្ៃលមាតាេស់មំសាែ ប់េិរ 

បទុមស ូ របដ រូជីវរិ    ការ់ពបះៃូងបិរពធវ ើថ្វន មំាតា។ 

រសែ ីេេ៌សសុទធសាធ    កាលខ្ៃលក្េះោទពវសសនែកសក្តា 

ឲ្យៃំរសីពសាភ្ញ    ពដាយក្េះក្ោថ្វន យកពពធិញេ។ 

រសែ េេ៌ៃូចពជើងែងស   កាលមាតាក្ទង់យកសចាប់យកោន 

 វជិាជ ធម៌អារសាច់ក្ោេ   ឲ្យយកសសាមានយសុីបដ រូជីវរិ។ 

រសែ ីភែ ឺពលែកេេណ រាយ    កាលជាទនាយពោែ ះពសាមបេឌ ិរ 

ឲ្យទានសាច់ោមជីវរិ   ៃល់ឥនេ ក្ពែែេ៍ថ្វអរ់អាហារ។ 

រសែ ីពមៀវពលឿងក្កែម   សែងសោទក្េមភែ ឺពលែកអសាច រយ 

ក្រវូជាក្ោំមួយក្បការ   ទាងំចាស់កុមារចូរចាំទុកពអើយ៕ 

Phiên âm. BOT KOM NƠT CHHAP PON NĂ RĂNG SÂY 

Chiat dơng neak canh să sa   Trâu đâng chbăs tha preas put chinh nă srây 

Trông mian chhap pon râng sây   Kư preas reass smây tăng prăm muôi por. 

Phsai chênh pi preas kai trông   Rông rương rit this rông pro sơr bo vor 

Chhvial chhvat kai chhơt chhai l’o  Tăng prăm muôi por sros l’o sô phia. 

Kom nơt nây preas reas smây    Kơt đôi ba ră mây nây preas phek kvia 

Thvơ tian it mian runh ria   Kal đel nâu chia pres pô thi sat. 

Reas smây por khiêu nus na  Kal chhkial nê tra trông đôi chach kat 

Thvơ tian đol inh pream pich  Kal nâu chia ksat niam srây phis rias. 

Reas smây por lương phlư thla  Kal đel trông ar sach phê thvơ mias 

Bo pich put thă rup ô phias   Preas inh chiêng mias trông vâi bon đich. 

Reas smây kro hom nus na   Kal đel miat đa pôs khăm slap pich 

Pă tum su pđô chi vit   Kat bes đôn bich thvơ thnăm mia đa. 

Reas smây por so sut sath   Kal đel preas bat vê son đo ksat tra 

Ôi đom rây so sô phia    Đôi preas pra thna dôôk pô this nhian. 

Reas smây por đôch chơng hong  Kal mia đa trông dăc chăp dôôk ban 

Vich chia tho ar sach pran    Ôi dăc sa man si pđô chi vich. 

Reas smây phlư phlêk pon nă rêy  Kal chia ton sai chhmôs sôm bon đich 

Ôi tian sach chhiam chi vich  Đol inh priam tha ot ar ha. 

Reas smây por lương kro hom  So hong sbat prôm phlư phlêk os cha 

Trâu chia prăm muôi pro ka  Teăng chăs kôs ma chôr chăm tuc ơi. 

Dịch nghĩa: Nguồn gốc ánh hào quang 6 màu 
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 Chúng ta là người theo đạo  Phải biết rõ đức thế tôn 

Ngài có ánh hào quang   Gồm sáu màu đáng trân quý. 

Nguồn gốc ánh hào quang   Được hình thành từ Bà la mật 

Sẵn sàng để bố thí    Khi ngài còn kiếp lai sinh. 

Ánh hào quang màu xanh dương đó Khi là vua hiệu Srây phi reas 

Người cắt thịt bố thí    Đến phạm thiên ở cõi tiên 

Ánh hào quang vàng nhạt ấy  Khi ngài cắt thịt làm vàng 

Đắp lên tượng phật chói chang.  Còn ánh hào quang đỏ 

Khi phụ mẫu bị rắn cắn   Ngài nguyện hiến trái tim  

Làm thần dược chữa mẹ hiền.  Hào quang trắng tinh khuyết 

Khi ngài là hoàng tử Vê Son Đo  Bố thí con tượng bạch 

Với ước mong đạt tuệ giác.    Hào quang màu cam đó 

Khi phụ mẫu bị chằn bắt    Ngài nguyện cắt thịt 

Hiến dâng chằn để cứu mẹ.    Anh hào quang hỗn hợp 

Khi ngài là một con thỏ    Bố thí thịt bản thân 

Đến chư thiên đang đói khát.   Hào quang lục sắc ấy 

Gồm xanh dương, vàng nhạt, đỏ   Trắng, cam và hỗn hợp màu 

Ta khắc ghi mãi trong tim. 

 (Danh Hùng, 1972, Bình An, Châu Thành,  Kiên Giang) 

1.3.4.បទ រំលឹកវញិ្ញញ េខនធ  

ចិរាពអើយខ្សននឹកៃល់ជនខ្ៃលឃ្លែ រ  ពក្ពះក្បពយាជន៍ជារិេូជេងសពមមរា 

មំក្បឹងរស ូ ៃល់បដ រូជីវ    ការពរនូវជារិសាសនា។ 

ឲ្យោនឋិរពថរសាា េរ     វរីបុរសខ្ៃលឃ្លែ រពៅពែើយ 

ពយើងកុំកពនា ើយក្រវូក្បងុក្បយ័រន    រកាម៌រកពនះកុំឲ្យោរ់។ 

កុំឲ្យអខ្េែ ររសារ់     ពៅពដាយេយុ ះសង្ខា រា 

ពែរុពនះពយើងក្រវូមំក្បឹងេុះពរ   នឹងមនិឲ្យពៅែែង។  

ថវីរបិរខ្រពយើងជាប់កន ុងចំេង   ក្បសិនជាចិរាពយើងប៉ែង 

ក៏គង់នឹងោនសពក្មច    ននឹកៃល់ជនខ្ៃលឃ្លែ រកាលណ្។ 

ក្សក់ទឹកពនក្តាខ្ៃលថ្វែ ៃូចពេក្ជ   ពក្ពះមំុ្នឹកណ្ស់ោែ នពេលណ្ពភែច 

ពេលក្េះសុរយិាពរៀបលិច    នឹកៃល់ក្េលឹងឃ្លែ រពៅ។  

Phiên âm. BOT RUM  LƯK VINH NHIAN NEAS KHANH 

Chach ơi sen nưk đol chon đel khliat  Prôs pro dôch chiat puôch pông khem măra 
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Khom prâng to su đol pđô chi va  Ka pia nâu chiat să sna. 

Ôi ban thich thê stha pô   Vi reas bô rôs đel khliat tâu hơi 

Dơrng kum kon tơi trâu prông pro dach Reak sa mô ră đok nis kum ôi bach. 

Kum ôi on đet rô sat    Tâu đôi pdus song kha ra 

Het nis dơrng trâu khom pus pia  Nưng minh ôi sao mong. 

Thvây tbich te dơng chop khnong  chom nong Pro sinh chia chach dơrng pong 

Kos kông nưng ban som rach  Sen nưk đol chon đel khliat kal na. 

Srok tưk nê tra đel thla đôch pêch  Prôs khnhum nưk nă khmian pêl na phlêch 

Pêl preas sô ri da riap lêch   Nưk đol prô lưsng khliat tâu. 

Dịch nghĩa: Tưởng nhớ vong linh 

Lòng tưởng nhớ đến người  đã khuất Vì lợi ích dòng họ, dân tộc Khmer 

Hy sinh anh dũng để chiến đấu  Bảo vệ sự tồn tại của dân tộc và tôn giáo. 

Những anh hùng đã lìa xa   Chúng ta ở đây đừng hững hờ 

Cẩn thận chung tay bảo vệ di sản  Đừng mai mọt trôi theo tháng năm. 

Vì chúng ta đang chịu gồng xích   Nếu lòng ta muốn ắt thành công 

Khi nhớ những người đã khuất  Lúc hoàng hôn xuống buổi chiều tà 

Giọt lệ tuôn rơi trong như ngọc  Vì tôi nhớ mãi không phai nhòa.  

(Danh Cương, 1960, Bình An, Châu Thành,  Kiên Giang) 

1.3.5.បទអារាធនាធមមកថឹកសហមែងធម៌ពទសនា 

អែំ រមំុ្ីមាច ស់    សូមឱកាសក្កាបក្បេិប័រន៍ 

ៃល់អស់េួកបរសិ័ទ   ខ្ៃលលះការ់កែ ីកងវល់។ 

ពែើយមកក្បជុំោន    ពក្ពះក្ោថ្វន យកកុសល 

ពែរុពនះសូមរមាល់   តាំងចិរាសាែ ប់ធម៌ពទសនា។ 

ពៃើមបីជាការបុេយ   នឹងជាគុេពក្ចើនណ្ស់ណ្ 

អំណ្ចសាែ ប់ពទសនា  ពដាយក្ជះថ្វែ កន ុងសនាែ ន។ 

សូមតាំងចិរាឲ្យសាអ រ  មំុ្អារធនាថ្វា ន 

និមនាពលាកនិទាន   ពទសន៍ទូនាែ នពយើងរាល់ោន ។ 

ពែរុពនះេុទធបរសិ័ទ   ខ្ៃលក្បេិប័រន៍ោល់ពក្រៀបក្តា 

កុំពពលកុំចរចា   និយាយោន ខ្បរមុមពក្កាយ។ 

សូមលចង់នូវសញ្ញញ    ពលេៀងពសាតាសាែ ប់់កុំពាែ យ 

ពទើបនឹងោនលលពសាយ  អានិសងសក្ោំក្បការ៕ 
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Phiên âm. BOT A RATH THĂ NIA THOM MEĂ KEĂ THƯC SOM ĐENG 

THO TÊS SĂ NA 

Ă hăng ri khnhum mchas   Sôm ô kas krap pro nês bat 

Đol os puôc bo rês sat    Đel leăs cach kđây kong vol 

Hơi môôk pro chum knia   Prôs pra thna dôôk kôs sol 

Het nis sôm đom kol   Tăng chach sđăp tho tês sna. 

Đơm bây chia ka bun   Nưng chia kun chrơn nă na 

Om nach sđăp tês sna   Đôi chreăs thla knông son đan. 

Sôm tăng chach ôi s’at    Khnhum a rath thă nia thkan 

Nis mon lôôk nis tian   Tês tun mian dơng rol knia. 

Het nis put bo rês sat    Đel pro nês bat kol triêp tra 

Kum pôl kum cho cha   Nis day knia be muk krôi. 

Sôm phchong nâu sanh nha   Phtiêng sô ta sđăp kum thlôi 

Tơp nưng ban phol sôi   A nis song prăm pro ka. 

Dịch nghĩa: Thỉnh thuyết pháp 

Tôi xin cẩn kính trọng   Đến phật tử của chúng ta 

Nhưng người hết lo sợ   Đến đây cùng họp tụ  

Với mong ước làm phước lành  Vì thế hãy tịnh tâm  

Cùng lắng nghe bài thuyết pháp.  Hãy giữ tâm trong sạch 

Khi nghe pháp được phước lành  Tôi thỉnh tăng thuyết pháp 

Để soi đường cho chúng ta.   Thế nen quý phật tử 

Hãy kính trọng đến tăng già  Lặng im nghe thuyết pháp 

Năm phước báo hưởng an lành.  

(Danh Phol, 1972, Giục  Tượng, Châu Thành,  Kiên Giang) 

1.3.6. បទ ត្េែមអារាធនាធម៌ពទសនា 

សែមបរីក្េែែ     ឱនបងគ ំអារាធនា 

សពមែចក្េះភគវ    ពដាយោថ្វយា៉ែ ងពនះឯង។ 

ក្េះេុទធក្ទង់អនុកូល    ក្េមទទួលនឹងសខ្មែង 

ពដាយរុេហ ីភ្ញេខ្ថែ    តាមភ្ញវៈគុេករុណ្។ 

ពទើបពក្កាកចាកទីពនាះ   ភន្តកាា ពឆា្ព ះដក្េមិគទា 

យាងពចញចរលីលា    េីទីពនាះពដាយក្េះោទ។ 

ញុងំសរវចូលេុទធចក្ក   មានបញ្ច វគគ ិយជាអាទិ៍ 
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ឲ្យលឹកអក្មិរជារិ    រសនិពវ នតាមធមែតា។ 

ចាប់ពៃើមេីពនាះឯង   ក្ទង់សខ្មែងធម៌ពទសនា 

ពធវ ើេុទធៈក្កិរា    អស់វសាខ្សសិបក្ោំ។ 

េុំថយេុំបនធ រូ     ក្បពយាជន៍យូរអខ្ងវងឆា្ន ំ 

សពក្មចបុញ្ញកមែ     ៃល់សេវសរវទាងំភេដក្រ។ 

ពែរុពនាះឥេូវពនះ    ពយើងមុ្ំពនះសាទរដក្ក 

បេិក្រក្េះគុេដថែ    សូមនិមនា ពក្ោសពទសនា។ 

អនុពក្ោះេួកបរសិ័ទ   ខ្ៃលជាប់មរ់ពដាយពមាហា 

ឲ្យពកើរមានបញ្ញញ     ក្ោកៃនាទីពនះពហាង៕  

Phiên âm. BOT PRUM A RĂTH THĂ NIA THO TÊS SNA 

Să hă pă tây prum    Ôn bong kum ă rath thă nia 

Som đach pres phek kă via   Đôy kia tha dang nis eng. 

Pres put trông ă nus kôl   Prôm tô tual nưng som đeng 

Đôy tôn năhây phiap thlai   Tam phia veăs kun  kă ru na. 

Tơp krôk chak ti nus   Phek tra chhpuas prây mik keăs tia 

diang chênh cho li lia   Pi ti nus đôi pres bat. 

Nhăng sat chôl put thă chak  Mian panh chă vek ki chia at 

Ôi phâk om mă rit chiat   Ruas nis pian tam thom mă đa. 

Chap phđơrm pi nus eng   Trông som đeng tho tês să na 

Thvơ put thă krit tda    Os vô sa se sâp prăm.  

Pum thoy pum bon-thu   Pro yôch yu ong-veng chhnoăm 

Som rach punh-nhă-kăm   Đol sop sat toăng phop t-rai. 

Het nuas êsy lâu nis    Yơng khnhom nis sa tô k-rai 

Bo-pêst pres kun th-lai   Sôm nis mon prôs tês-să-na. 

Ă-nus k-ruas puak bo-ris-sat  Đel chop khat’ đôy mô ha 

Ôy kơrt mian panh-nha   Pra kot nia ti nis hong. 

Dịch nghĩa: Phạm thiên thỉnh thuyết pháp 

Phạm thiên thỉnh thuyết pháp  Kính đức thế tôn hãy bao dung 

Nhận lời thỉnh thuyết pháp   Để dẫn lối mọi chúng sanh. 

Ngài nhận lời thỉnh cầu   Đi đến rừng Lộc Uyển 

Bằng đôi chân chính mình.   Độ chúng sanh bằng phật pháp 

Có năm đệ tử là chứng minh  Đạt quả A La Hán 
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Đến niết bàn đầy uy nghi.   Từ đó ngài thuyết pháp 

Độ chúng sanh 45 năm   Thế nên ngài hôm nay 

Con cúi lạy thỉnh cầu ngài   Thuyết pháp độ chúng sanh 

Dẫn lối đến an vui.    Thứ tha cho phật tử 

Vì còn đó sự ngu si    Nghe pháp thêm trí tuệ 

Được sáng suốt từ nay đi. 

 (Thị Riêng, 1964, Hòa An, Giồng Riềng,  Kiên Giang) 

1.3.7. បទ សាា ប់ធម៌ពទសនា 

ពអើយសាធុជនពយើងក្បសុក្សី  គបបីក្រងក្តាប់សាា ប់ពទសនា 

ពបើោនសាា ប់ពែើយពកើរបញ្ញញ    រងឹររិក្ជះថ្វែ ពៅកន ុងចិរា។ 

ចូរសក្មួមកុំនិយាយ    កុំពធវ ើរាយមាយាែ យគំនិរ  

េីោកក្រពចៀកអនកពៅជិរ  ពគសាា ប់ធម៌េិរពកើរែែងពៅ។ 

ពបើពរាយក្សេន់ចុកដៃពជើង   ពែើយពយើងថយពៅរក្មង់មនង 

កុំនិយាយោន ពែើយពឆែ ើយឆែង  អនកលងពនឿយណ្ស់អនារាយ។ 

ជារិពនះពៅមុមមានមនុសសថែង់  ខ្ភនកមវ ក់មវ ិនមវង់លង ិរលងង់ពៅ 

គួរពយើងពការមែ ចកុំពរៀងពៅ  កុំពអាយែែងពៅពគអនកសាា ប់។ 

សាា យពអើយខ្សនសាា យជារិកំពេើរ មិនគួរមកពកើរពែើយមានសាែ ប 

សាែ នថ្វរស់យូរក្រេប់ជាសាែ ប់  សាា យមិនោនសាា ប់ធម៌ពទសនា។ 

មិនសន ិទធមិនសាន លៃិរៃល់ធម៌  ក្កពអើយខ្សនក្កៗអសាច រយ 

ក្កពនះមិនោនសាា ប់េុទធៃីកា  ក្កពនះណ្ស់ណ្មហាខ្សន។ 

Phiên âm. BOT SĐAP THOR TÊS SĂ NA 

Ơi sa thus chon dơng prôs srây  Kop bây trong trap sđap tês să na 

Bơr ban sđap hơry kơrt panh-nha  Rưsng rist chres-thla lư khnông chêst. 

Chô som-ruam kum nis yiay  Kum thvơ riay miay thliay kum nist 

Pi bak t-ro chiak nekk nâu chist  Kê sđap thor pist kơrt sao-mong. 

Bơr rôy sro-pôn’ chôsk đai chơng  Hơry yơng thoy tâu đom-rong khnong 

Kum nis yiay khnia hơry chhlơry chhlong  Nek phong nưay nas’on-tă-ray. 

Chiat nis tâu mukh mean mnus thlong’  Phnêk khvăk’ khvisn khvong’ lngist lngông 

tâu 

Kua yơng kôt khlach kum riang tâu Kum ôy mong-sao kê nek sđap’. 

Sđai ơry sen sđai chiat kom-nơrt  Misn kua mok kơrt hơry mian slap 

Sman tha rôs’ yu t-ro lop’ chia thlap’ Sđai misn ban sđap’ thor t ês-să-na. 
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Misn snist misn snal chist đol thor  Kro ơry sen kro kro os-cha 

Kro nis misn ban sđap’ put-đây-ka Kro nis nas’ na mă-ha sen. 

Dịch nghĩa: Nghe thuyết pháp 

 Hỡi ơi! các hàng phật tử   Cùng nhau lắng nghe bài thuyết pháp 

Khi nghe giúp phát triển trí tuệ  Tâm trong sạch không còn vấn vương. 

Hãy lặng im để lắng nghe   Ồn ào làm hại đến người khác 

Đến những người thành tâm lắng nghe Nếu mỏi tay chân hãy ngưng nghỉ 

Đừng làm phiền đến người cạnh bên Gây thêm phiền hà và tội lỗi 

Kiếp sau ắt sẽ bị căm   Bị điếc, tàn tật cũng do phần 

Phiền hà người khác khi nghe pháp Nghiệp ác đầy đọa đã chứng minh. 

Cảm thấy tiếc nuối về cuộc sống  Không thể thoát khỏi vòng luân hồi 

Tưởng rằng cuộc đời sẽ rất dài  Ai ngờ hôm nay phải mất rồie 

Hối tiếc không nghe thuyết pháp  Xa lánh phật pháp là điều sai 

Đời ta càng khổ, càng lâm nguy  Khổ khi không nghe phật pháp 

Nỗi khổ lớn nhất của chúng sanh. 

 (Danh Út, 1969, Hòa An, Giồng Riềng,  Kiên Giang) 

1.3.8.បទសរពសើរធមម វពិសសពទសនា 

ក្េះធមែ វពិសសពទសនា   ខ្ៃលធមាែ ចារយសខ្មែងរចួពែើយ 

ក្េមទាងំអតាា ធិបាយ          ឱយពយើងទាងំឡាយពោរេក្បរិបរា ិ។ 

ក្េះធមែ វពិសសពទសនា   មានន័យអសាច រយដថែថ្វែ បរសិុទធ 

សក្មាប់ៃល់េេួកសរវ    ពោរេក្បរិបរា ិក្គប់របូក្បសុក្សី។ 

ក្េះធមែ វពិសសពទសនា   ខ្ៃលពលាកយាយតាយុវន័យុវរី 

សាែ ប់ពែើយគួរមំឃ្លែ រមែ ី   គឺការក្បរិបរា ិតាមក្េះធ៌មពនាះ។ 

ក្េះធមែ វពិសសពទសនា   ក្រវូពយើងរាល់ោន មំពក្កបយករស 

ចំពពះក្េះធ៌មពនាះៗ          ក្គប់ពេលពវលាខ្ៃលពលាកសខ្មែង។ 

ក្េះធមែ វពិសសពទសនា   ពបើពលាកអនកណ្ឧសាែ៍មន ះខ្មនង 

កន ុងពេលខ្ៃលពលាកសខ្មែង  សវ ះខ្សវងរកសាែ ប់ក្េះធ៌មពនាះៗ។ 

ក្េះធមែ វពិសសពទសនា   អាចជួយរកាសរវខ្ៃលសែ ័ក្គពសាែ ះ 

ឱយសរវពនាះោនរំពដាះ   រចួេីអនែង់វលវៃែសងារ។ 

នឹងោនរចួចាកទុកា ពទាស   ពក្ោះថ្វន ក់អាក្កក់ចដក្ងនានា 

ពែើយោនកែ ីសុមកន ុងពលាក   រែូរៃល់សាា នក្េះនិពវ នពហាង៕ 

Phiên âm 8. BOT SO SƠR THOM MĂ VIS SES TÊS SNA 
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Pres thom-mă-vis-ses tês -să-na  Đel thom-mia-cha som đeng ruasch hơry 

Prôm toăng  at-tha-this-bay   Ôy yơng toăng lay kô rup pro-tês-bat. 

Pres thom-mă-vis-ses tês -să-na  Mian niy os-cha th-lai th-la bo-ris-sut 

Som rap đol pô pusak sat   Kô rup pro-tês-bat k-rup rup prôs srây. 

Pres thom-mă-vis-ses tês -să-na  Đol lôk yiay ta yu-von yu-vă-tây 

Sđap hơry kua khom khmiat khmây Kư ka pro-tês-bat tam pres tho nuas. 

Pres thom-mă-vis-ses tês -să-na  T-râu yơng rol khnia khom k-rep yok ruas 

Chom puas pres tho nuas nuas  K-rup’ pêl vê lia đel lôk som đeng. 

Pres thom-mă-vis-ses tês -să-na  Bơ lôk niak na u-sa khnăs khneng 

Knong pêl đel lôk som đeng   Svăs sveng rôk sđap pres tho nuas nuas. 

Pres thom-mă-vis-ses tês -să-na  Ach chuay rek sa sat đel smăk smos 

Ôy sat nuas ban rum đos   Ruach pi on-lông vial vot-tă-songsa. 

Nưng ban ruach chak tuk tôs  K-ruas thnăk a k-rok’chong rai nia nia 

Hơry ban kđây sôsk khnong lôk  Rô hôt đol than pres nis-pian hong. 

Dịch nghĩa: Ngợi khen thuyết pháp 

 Bài pháp tăng đã thuyết   Chúng ta phải làm theo 

Bài pháp rất cao minh   Để chúng ta luôn tôn kính 

Bài pháp đã được thuyết   Xin ông bà hãy làm theo 

Chúng ta cùng lắng nghe   Đem tâm tốt để suy xét 

Sẽ được phúc an lành.   Bài pháp thuyết xong ấy 

Giúp chúng sanh vượt bể khổ  Không còn khổ trong luân hồi 

Vượt gian nan và nguy hiểm  An vui trên nhân thế 

Tới niết bàn an lành thay. 

(Danh Học, 1974, Ngọc Chúc, Giồng Riềng,  Kiên Giang) 

1.3.9. បទ សរពសើរធមម វពិសសពទសនា 

បេិក្រក្េះគុេធមាែ ចារយ   គង់ពលើអាសនៈៃ៏ពថាើងថ្វា ន 

ស័កា ិសមរមយទមពមតាា ោន   នាំពរឿងនិទានឥរមានមវះ។ 

ឱឳ!ក្េះគុេដថែបរសិុទធ   ជាសាវក័េិរក្េះជាមាច ស់ 

ោនក្តាស់ឱយទានធ៌មចបងចាស់     តាមេុទធៃិកាក្តាស់ក្េះពទសនា។ 

ញុងំចិរាសនាែ នជននានា   ខ្ៃលមានអវជិាជ និងរណ្ហ  

កិពលសរបួររិឥរឧបមា   ោនជាភែ ឺថ្វែ ទាងំក្បសុក្សី។ 

គឺអានុភ្ញេធមាែ ចារយ   ខ្ៃលពក្ោសពទសនាក្តាក្បេី 
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តាមេុទធភ្ញសិរខ្ក្បោលី   ោនជាពសចកែ ីពដាយបរមិរា។ 

ខ្ញកពចញសនាា នតាមថ្វន ក់ធ៌ម   ធ៌មណ្ខ្ៃលលអតាមសង្ខា រ់់  

ខ្ចកពចញពដាយមែ ីោែ នវបិរា ិ  េីពរាះពេកកាែ រ់ឥរសងស័យ។ 

មិនគឺសាវក័អងគឯណ្   ខ្ៃលធមាែ ចារយពទសនាថែី 

ឯវំបញ្ចប់សពងាបមែ ី    ពយើងមុ្ំក្បសុក្សីសាែ យណ្ស់ណ្។ 

មិនទាន់អស់ចិរានឹងសាច់ធ៌ម  និងឃ្លរ់អងវរមិនហានថ្វ 

ពឃើញពនឿយក្េះទ័យធមាែ ចារយ  សូមសាធុការចប់ពសចកែ ី។ 

ែរាមុ្ំទាងំគូតាំងក្បេម   ពលើកពេើងបងគ ំគុេខ្កវបី 

ក្េះេុទធក្េះធ៌មក្េះសងឃដថែ   សូមមានពសរៃូីចក្ោថ្វន ។ 

មំុ្សូមមមាពទាសទាងំឡាយ   ខ្ក្កងឆគងពដាយកាយឬវចា 

ចិរាមិនពក្ោរក្ោរសនាែ នណ្       ៃូចជាោថ្វសូក្រពក្កាយពហាង៕ 

Phiên âm. BOT SO SƠR THOM MĂ VIS SES TÊS SNA 

Bo pêst pres kun thom-mia-cha  Kông lơ ă-să-nă đos thkơrng thkan 

Sak som rum tum mê ta ban  Noăm rưang êst mian khvă.  

Ô ô pres kun th-lai bo-ris-sôst  Chia sa-vek pist pres chia mchas 

Ban t-răs ôy tian thor chbong chbăs’ Tam put-đês-ka t-răs pres tês-să-na. 

Nhoăng chêst son-đan chon nia nia  Đel mian ă-visch-chia nưsng ton-nă-ha 

Kês lês ruap rist êst ub-pă-ma   Ban chia ph-lư th-la toăng prôs’srey. 

Kư a-nus-phiap thom-mia-cha  Đel prôs’tês-să-na t-ra-pro-nây 

Tam put phia-sêst pre ba-li   Ban chia sach-kđây pă-ris-mat. 

Nhêk chêsnh son-đal tam th-nak’thor Thor na đel l-o tam song-kat’ 

Chek chêsnh đôy khlây khmian vis-bat Pi-ruas pêk kđach êst song-sai  

Misn kư sa-vek ong e na   Đel thom-mia-cha tês-să-na th-mây 

Ê-văng banh-chop song-khep khlây Yơrng khnhom prôs srây sđay nas’ na 

Misn tian’os’chêst nưng sach’thor  Nưng khiat’ong-vo misn hian tha. 

Khơnh nưay pres tiy thom-mia-cha Sôm sa-thus-ka chop’sach’kđây. 

Hat khnhom toăng ku tăng pro-nom Lơk lơng bong-kum kun kev bây 

Pres put pres thor pres song th-lay  Sôm mian sê rây đôch pra-thă-na 

Khnhom sôm khă-ma tôs toăng lay Kreng chh-kông đôy kay rư via-cha 

Chêst misn krôt kriat son-đan na  Đôch chia kia-tha sôst krôy hong. 

Dịch nghĩa: Ngợi khen thuyết pháp 

 Kính bạch ngài thuyết pháp  Ngự trên cao rất uy nghi 
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Ngài đệ tử của phật    Thuyết pháp hay độ chúng sanh. 

Thuyết pháp theo phật dạy   Xây tâm sạch của phật tử 

Còn pha giữ ngu si và ham muốn  Dục vọng đeo bám kín 

Được sáng suốt từ nay đi.   Với bài pháp chi tiết 

Ngài làm lòng người say mê  Hay không gì sánh lại được 

Ngài kết thúc điều tiếc thay.  Đôi tay xin chắp lạy 

Cúi kính đầu dưới tam bảo   Không còn khổ được an vui. 

Con xin sự thứ tha    Về tất cả những hành vi 

Hoặc tâm không trong sạch   Kính mong ngài hãy bao dung. 

 (Danh Tốt, 1961, Giồng Riềng,  Kiên Giang) 

1.3.10. បទថ្វវ យផ្កា  

កាចផ្កា បុោា យកមកថ្វវ យ  ចំពពះដក្រររនគុេទាងំបី 

ដៃកាន់បុោា ផ្កា ចំបុី   លគងអញ្ជលីពលើសិរសា។ 

ក្េមទាងំបុោា ផ្កា កុឡាប់   ង ុយ ងប់គួរចាប់អារមែណ្ 

នឹងផ្កា កក្មងលអភែ ឺថ្វែ   មានទាងំកេិការកំេុងរកី។ 

ឱ! ផ្កា ឧបបលមានរសែ ី  េ៌េក្សស់ក្បិមក្បិយក្កែមពភែក 

នឹងេ៌េបុោា ផ្កា រំពចក  គនាធ គួរពក្រកកន ុងចិនាែ ។ 

ឱ! ផ្កា ចមាក្កអូបសាយ  កំេុងរកីរាយតាមក្ោថ្វន  

ធុំកែ ិនលវ ឹងពលវ ើយតាមវតា  នឹងខ្មកបុោា គឺផ្កា ចាន។ 

ផ្កា ខ្ៃលមំុ្ថ្វវ យបូជាពែើយ  ចូរកុំឃ្លែ រពេើយសូមឱយោន 

ៃូចកែ ីក្ោថ្វន មុ្ំកសាង  សពក្មចក្គប់យា៉ែ ងលអ ៃូចផ្កា ។ 

ថ្វវ យផ្កា បុោា ក្សស់ក្កេំុ  នារពីយើងមុ្ំយកមកថ្វវ យ 

ែតាា ពលើកពេើងផ្កា ពៅដៃ  មំុ្សូមថ្វវ រ់ថ្វវ យពដាយពោរេ។ 

ចំពពះក្េះសមាែ សមព ុទធ  ក្េះអងគយាងលុរេីដក្រភេ 

មំុ្សូមនមសាា រពដាយពោរេ ក្េះអងគជាមែប់ដក្រពលាកា។ 

បងគ ំក្េះធ៌មៃ៏ក្ជាលពក្ៅ  ទុកៃូចសំពៅឆែងទុកាា  

បងគ ំក្េះសងឃអរែនាា   សូមោនសុមនិពវ នពហាង៕ 

Phiên âm. BOT THVAI PHKA 

Kach’phka bup-pha yôk môk mok th-vay Chom-puas t-ray rot kun toăng bây 

Đai kan’bup-pha phka chom-pây  Ph-kông anh-chă-li lơ sês-ră-sa. 

Prôm toăng bup-pha phka kôs-lap  Chh-ngôsy chh-ngup’kua chap a-rom na 

Nưng phka kom-rong l-o ph-lư th-la      Mian toăng kon-nês-ka kom pung risk. 
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Ô phka up-bol mian res-smây  Por sros’ prêsm pri kro-hom phlêk 

Nưsng por bup-pha phka rum-chêk Kon-thia kua t-rêk knong chêsn-đa. 

Ô phka chom-pa kro-ôp say  Kum pung risk riay tam prat-thă-na 

Thum khlêsn lvưsng lvơy tam via-ta Nưsng mêk bup-pha kư phka chan. 

Phka đel khnhom th-vay bô-chia hơy Chô kum khliat lơy sôm ôy ban 

Đôch kđây prat-thă-na khnhom ko-sang Som-rach krup yang l-o đôch phka. 

Th-vay phka bup-pha sros’ kro-pum        Nia ri yơng khnhom yôk mok th-vay 

Hat-tha lơk lơng phka nâu đai         Khnhom sôm thvat’thvay đôy kô-rup. 

Chom-puas pres sam-ma sam- put  Pres ong yiang phut pi t-ray phup 

Khnhom sôm nă-mă-să-ka đôy kô rup Pres ong chia mlup t-ray lôk-ka. 

Bong-kum pres thor đos chrial chrâu Tuk som-pâu chhhlong tuk-kha 

Bong-kum pres song ă-ră-hon-ta  Sôm ban sôsk-kha nis-pian hong. 

Dịch nghĩa: Dâng hoa 

 Hái hoa đem lại cúng bái   Ơn đức tam bảo đầy cao quý 

Tay cầm hoa sứ trắng tinh khiết  Chắp tay cúi lạy dưới tam bảo 

Cùng với hoa hồng màu đỏ thắm  Tỏa hương ngào ngạt lắm thay 

Cùng với vòng hoa cẩm quỳ  Hoa súng Ompol vừa chớm nở 

Màu đỏ thắm tươi đáng quý  Với màu của hoa rum chếc 

Tỏa hương thơm ngát trong tâm ta  Ôi hoa cham pa tỏ hương thơm 

Hương theo gió bay đến khắp nơi.  Nhánh hoa con đã cúng rồi 

Con xem đem lại để cúng   Mong được sắc ngời như hoa 

Xin dâng bông hoa đang nở  Đôi tay chắp lại hoa trong tay 

Xin bái lạy lòng kính trọng   Trước đức thế tôn người cao 

Rời khỏi tam giới đầy khổ thay  Con xin cúi lại bằng tâm đó  

Là nơi bóng mát của chúng sanh.  Bái lạy phật pháp càng đáng kính 

Ví như con thuyền vượt biển khổ  Xin cúi lạy bậc A La Hán đó 

Được sống an lành và niết bàn. 

 (Danh Rinh, 1960, Hòa Bình,  Thới Quản,  Gò Quao,  Kiên Giang) 

1.3.11. បទ បទ មថ្វវ យផ្កា  

បទុមក្កេុំរកី   មានចិរាពក្រកកាច់មកថ្វវ យ 

បទុមក្កេុំចាយ   បង្ខា ច់កាយកបពកសរ។ 

លុរពលើកទាងំទសកសក្រ  ក្បេមយដាក់ពលើសិរសា  
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មំុ្ក្កាបពក្កាមក្េះោទ  អភិវទវរវនាេ  ។ 

ថ្វវ រ់ថ្វវ យក្េះជិនក្សី   ររនដក្រពសរពីសដាឋ  

រុងពរឿងបលែងាពេក្ជ    វចិិក្រពក្សចកាច់រចនា។     

ថ្វវ យថ្វវ រ់បងគ ំវនាេ    ោនសុមនិពវ នពហាង៕ 

Phiên âm. BOT PĂ TU MĂ THVAI PHKA 

Pă-tum kom-pung rik   Mian chêst t-rêk ach’ kmok thvay 

Pă-tum kro-pum chay   Bong-kach’ kay kop kê-sor. 

Lut lơk toăng tusk kh-sat    Pro-nom đak’ lơ sês-reh-sa   

Kh-nhom-krap k-rom pres-bat  Ă-phis-viat veh-reh von-tia. 

Thvat’ thvay pres-chin-nă-srêy  Rot-tă-nă t-tai sê-rây sê-tha 

Rung-rưang pă-lăng prech   Vis-chêst srêch kbach’rach-chă-na  

Thvat’ thvay bong-kum von-tia  Ban-sok-kha  nis-pian hong. 

Dịch nghĩa: Dâng hoa 

Hoa sen đang chớm nở   Thành tâm hái đem cúng bái 

Quỳ lại dưới chân tam bảo   Tay chắp thỉnh cầu dưới chân Ngài. 

Kính bái đức thế tôn    Cùng với tam bảo đầy cao cả 

Ngự trên cao uy nguy   Cầu được an vui, niết bàn. 

(Chau Chanh, 1956, Hòa Bình,  Thới Quản,  Gò Quao,  Kiên Giang) 

1.3.12. បទ ត្េះអងគសាងលន សួ 

ៃំណ្លកាលអងគក្េះសារពេជញ  ក្ទង់ពសែ ចយាងពចញចរលីលា 

ចាកក្កងុកបិលេសត ុភ្ញរា   ពចាលនាងេិមាព ឥរអាយ័យ។ 

ក្ទង់នឹករលឹកពឆា្ព ះពនកាមា   ពដាយក្ទង់ក្ជះថ្វែ អសាច រយដក្ក 

ខ្ៃលក្ទង់ោនទរពឃើញេីដថង  ក្េះទ័យអាល័យនឹកមិនោរ់។ 

ពបើពចាន ះគួរពចញបេវជាជ    ពវលាកណ្ែ លអាក្ាក្រសាង រ់ 

មិន ប់បងអង់ខ្ក្កងវបិរា ិ   មកសាា រ់ៃំពេើរដនក្េះអងគ។ 

ពសែ ចក្ទង់ក្តាស់ពៅឆនេអាមារយ  ឲ្យមំសង្ខវ រទាន់បំេង 

ខ្រងពក្គឿងអសសររលអ ក្រចង់  នាំមកថ្វវ យក្ទង់គង់ក្បថ្វប់។ 

របិរក្ទង់នឹងយាងកន ុងរាក្រី   ឥរបីបងអង់ពក្ពះចង់ឆា្ប់ 

ទាន់សាង រ់ោរ់មនុសសនិងសូរស័េេ   ក្បញប់រសួរាន់ទាន់ពវលា៕ 

Phiên âm. BOT PREĂS ONG SANG PHNUAS 

Đom nal kal ong pres sar pêch  T-rông’ s-đach yiang chênh chor li lia 

Chak k-rusng bisl pol-tis-phia-ra  hôl niang pism-pia êst alây. 
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T-rông’ nưk rô lưk chh-phous nêk-khă-mia  Đôy t-rông’ ch-răs th-la os-char k-rai  

Đel t-rông’ ban tôt khơnh pi th-ngay  Pres tây a-lây nưk misn bat’. 

Bơr ch-nuos kuar chênh bop-vă-chia Vê lia kon-đal a th-thhiat s-ngat’ 

Misn chhob’ bon-ong’ k-rêng vis-bat  Môk s-kat’ đom nơr nai pres ong. 

S-đach t-rông’ t-ras’ hao chhon-tă a-mat  Oy khom song-vat tian bom nong 

Teng k-rưang os-sat lo-o t-ro chong’ Noăm môk th-vay –rông’ kông’ p-ro thiab’. 

T-bist t-rông’ nưng yiang k-nông ria t-rây  Êst bi bon-ong’ p-ruos chong’ chhab’ 

Tian’ s-ngat’ mô-nus nisng sôr sapt  P-ro nhab’ ruas rian’ tian’ vê lia. 

Dịch nghĩa: Đức phật xuất gia 

 Tương truyền đức thế tôn    Ngài quyết tâm rời xa Cà tỳ la vệ 

  

Xa vợ con không thương nhớ.   Ngài luôn nghĩ về xuất gia 

Mà ngài luôn thấy trong tâm   Thế nên ngài quyết ra đi trong đêm 

vắng 

Ác quỷ đứng cản ngăn ngài.   Ngày liền gọi chàng Xa Nặc 

Chuẩn bị vật để xuất hành    Ngài ra đi giữa đêm khuya 

Vì không muốn đợi chờ lâu    Một phần đêm hoang vắng 

Vắng bóng người và tiếng cản ngăn  Để ngài đến nơi kịp thời gian. 

 (Danh Dũng, 1948, Hòa Bình,  Thới Quản,  Gò Quao,  Kiên Giang) 

1.3.13. បទ ត្េះអងគដាក់អាយ សង្ខា រ 

កាលក្េះក្ទង់ញេមានពរជៈ  សខ្មែងក្ោប់ក្េះអាននេថ្វ 

រពទះខ្ៃលចាស់បរពៅណ្   ពៅោនពដាយសារអបឫសសី។ 

រថ្វគរចាស់ក្ោំក្ោពែើយ   មាន ល់អាននេពអើយមានមាំអី 

ៃូចរពទះចាស់អបឫសសី   វសាឆា្ន ំថែីខ្ប៉ែរសិបពែើយ។ 

ពក្កាយក្េះអាននេ ក្ទង់ពចញលុរ  េីក្េះសមព ុទធមិនយូរពេើយ 

ពក្កាយភតាា ហារដថងក្រង់ពែើយ  មារមិនកពនា ើយោល់សាសាែ ។ 

ឆា្ន ំមាញ់ខ្មមាឃដថងអាទិរយ   ពេញបូេ៌មីេិរដថងពនាះណ្ 

ក្េះអងគក្ទង់ដាក់យុសង្ខា រ   ចំពពះមុមមារក្ោពនាះឯង។ 

ពៅនាោវមលពចរិយ   ខ្កបរពវសាលីពក្ៅកំខ្លង  

ពក្កើកក្េះធរេីក្គប់កខ្នែង   លគរលាន់មវ រ់ខ្មវងមេ រអាកាស។ 

ពក្កាយមកភិកខ ុ ជួបជំុោន     អងគក្េះភគវក្ទង់ោនក្តាស់ 

សខ្មែងោថ្វអសាច រយណ្ស់    រំឭកយា៉ែ ងចាស់ក្តាស់ឳវទ។ 
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ក្ទង់ោនក្តាស់ថ្វសង្ខា រទាងំឡាយ    ខ្រងខ្រអនារាយវនិាសោរ់ 

ចូរអនកទាងំឡាយកុំក្បមាទ    ក្បឹងខ្ក្បងសង្ខវ រសពក្មចការ។ 

ភ្ញជន៍ខ្ៃល ្ញួឆា្ន ំងៃុរពដាយៃី  រូចកែ ីធំកែ ីពៅយា៉ែ ងណ្ 

ចុងពក្កាយរខ្មងមានកិ រយិា   ខ្បកាែ យធមែតាជាការេិរ។ 

យា៉ែ ងណ្ជីវរិសរវនិករ    ពកែងចាស់មានក្កពលបេឌ ិរ 

ចុងពក្កាយរខ្មងខ្រងសាែ ប់េិរ   ោរ់បង់ជីវរិយា៉ែ ងពនាះខ្ៃរ។ 

ជីវរិរថ្វគរក្បមាេរិច    ពោរេពកយពេចន៍ឥរពគចខ្ក្ប 

េីដថងពនះពៅពៅបីខ្ម    រថ្វគរក្រវូខ្របរនិិពវ ន៕ 

Phiên âm. BOT PREĂS ONG ĐAK A-DUS SONG KHAR 

Kal pres t-rông’ nhian mian tê-chhă  Som-đêng prab’ pres a-non tha 

Rô-tês đêl chas’ bor tâu na    Tâu ban đôl sa-ră-op-rưs-sây. 

Tă-tha-kôt chas’ k-răn kria hơy   M-nal’ a-non hơy mian moăm i 

Đôl rô-tês chas’ op-rưs-sây    Vô-sa chnăm thmây pêt sâp hơy. 

Krôm pres a-non t-rông’ chênh phust    Pi pres sam-pust misn yur lơy 

Krôm phot-ta-har thngay t-rong hơy   Miar misn kon-tơy khial’ sa-să-đa. 

Chnăm m-sanh’ khê miakh thngay a-thist  Pênh bô-rô-mây pist thngay nuos na 

Pres-ongk t-rông’ đak’ a-yus song-khar   Chom puos musk miar kh-ria nuos 

êng. 

Nâu nia ba via mô-lă-chê-tiay    Kbêr vê-sa-li krao kom phêng 

k-rơk pres-thô-ră-ni krub kon-lêng Ph-kôr lian’ kh-vot’ kh-vêng kh-tô a-kas. 

Krôy môk phis-khus chhuab chhum k-nia  Ongk pres phiak via t-rông’ ban t-răs’ 

Som-đêng khia tha os-char nas’    Rum-lưk dang ch-bas ô-vat. 

T-rông’ ban t-ras’ tha song-khar toăng laiy  Têng tê on-tă-ray vis-nias bat’ 

Chôr nek toăng laiy kum pro-miat   P-rưng P-rêng song-viat som-rêch kar 

Piachh đêl chh-muanh chhnăm đus đôy đây  Tôch kđây thum kđây dang na 

Chusng krôy mêng mian kis-ris-da   Bêk thlây thom-ma-đa kar pist. 

Dang na chi-vist sat-nis-kor    K-mêng chas’ mian kro-pial bon-đis 

Chusng krôy rô-mêng têng s-lab’ pist   Bat’ bon’ chi-vist dang nuos đêl. 

Chi-vist tă-tha-kôt pro-man tisch    Kô-rub piak pêch êst kêch prê 

Pi thngay nus tâu nâu bây khê     Tă-tha-kôt t-râu tê bă-ris-nis-pian. 

Dịch nghĩa: Đức Phật định ngày nhập tịch 

 Khi đức phật đáng kính    Căn dặn tôn giả A Nan 
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Xe cũ không chạy được    Muốn chạy được phải trùng tu. 

Ta nay cũng già rồi     A Nan ơi! Ta không còn khỏe 

Ví như chiếc xe cũ      Phải trùng tu mới vận hành 

Năm nay ta đã 80 rồi.    Khi tôn giả A Nan đi ra 

Sau buổi thọ trưa của Ngài    Quỷ dữ đến bên tai 

Nhận lời niết bàn      Người người thương xót. 

Rằm tháng giêng âm lịch    Tại ngôi tháp Nāpāla 

Nhận lời với thiên ma    Làm trời đất rung chuyển lạ. 

Chư tăng đến hội tụ     Nghe phật dạy cao kính thay 

Ngài dạy với ý rằng:     Tất cả các pháp đều hữu vi 

Có sự hoại là thường    Các con nên cố gắng 

Tinh tấn thành mọi phận sự”.   Nồi ấy làm bằng đất 

Dù lớn nhỏ cũng phải hoại    Chúng sanh ta cũng thế 

Giàu nghèo hay già trẻ    Đến cuối đời về đất mẹ. 

Mạng sống của Như Lai nay còn ít  Ba tháng nữa tới đây 

Ta sẽ vĩnh biệt các con    Đến nơi niết bàn ấy 

Là điểm tựa an lành thay. 

 (Trịnh Sết, 1947, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.3.14. បទ ធមមសពងវគ 

អនិចាច សង្ខា ររបូពយើងពអើយ   គិរក្គប់ពៅពែើយមិនពទៀងពទ 

ពកើរមកជាមនុសសពទាះពយើងពគ  មិនខ្ៃលទំពនរសឹងពកើរទុកា។ 

អនិចាច សង្ខា រពសាះសូនយពធង  សូនយអស់រលីងោរ់ក្គប់មុម 

ទាងំយសទាងំសកា ិមាែ យឪេុក  េុំមានសល់ទុកពទពលាកពអើយ។ 

ជីៃូនជីតាមាែ យមីងមា   ទាងំបុក្រភរយិាោែ នសល់ពេើយ 

ទាងំរបូរាងកាយសូនយអស់ពែើយ    ពលាកពអើយសាែ ប់ពកយពនះឲ្យោន។ 

ពគយកពៅពចាលកន ុងដក្េពក្ៅ     ខ្ៃលោែ នមនុសសពៅខ្លងរាប់់អាន 

ជាទីដក្េសាង រ់រពហាសាា ន   មានខ្ររិរចាា នពៅកំៃរ។ 

ក្ទេយធនខ្ៃលមានទាងំប៉ែុនាែ ន  យកពៅមិនោនពេញពៅក្ក 

ពៃកពដាយទីសាា នឥរមានលអ   របូកាយពនះក៏សូនយទពទ។ 

ពវរាកមែកាលមល នួសាែ ប់ពៅ   ក្បេនធកូនពៅញរិពៅពគ 

ជូនៃល់ដក្េឆា្ង យវលិវញិពទ   ខ្រឯងឥរពគកន ុងដក្េសាង រ់។ 

ពចាលឆអ ឹងនិងសាច់ពលើខ្លនៃី  ក្គប់របូក្បសុក្សីឬរបូសរវ 
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រលរ់សូនយពសាះពោះបង់ោរ់  ទាងំនាមក៏មច រ់មច យសូនយ ឹង។ 

គិរពៅគួរឲ្យពកើរសល ុរចិរា    គួរខ្ររះិគិររកទីេឹង 

គួរមំសាែ ប់ធម៌ពែើយគិរក្បឹង  ឲ្យទានពែើយនឹងរកាសីល។ 

ភ្ញវនាកមែដាឋ នកាន់ឲ្យមជ ប់  ធម៌ពនះគួរោប់កុំបីមជ ិល 

ពធវ ើចិរាឲ្យលអ ក្ជះមនេ ិល   កុំបីមូចមិលពធវ ើទុចច ររិ។ 

ក្រវូមំសនសសំុចររិធម៌   ឲ្យពក្ចើនកុះករកន ុងកាយចិរា  

នឹងពពលវចាឲ្យសុចររិ   តាមេុទធភ្ញសិរក្ោកៃពហាង៕ 

Phiên âm. BOT THOM MEĂ SONG VÊKH 

A-nich-cha song-khar rub yơng hơy  Kist krub’ tâu hơy misn tiang tê 

Kơt môk chia m-nus tuos yơng kê  Misn đêl tum nêr sưng kơt tusk. 

A-nich-cha song-khar sôs sôn thêng   Sôn os’ rô-ling bat’ krub’ musk  

Toăng dos toăng sok-tis mđay âu-pusk  Phum misn sol’ tusk tê lôk ơy. 

Chi-đôn chi-ta mđay bing mia  Toăng bust phă-ris-dia khmian dol’ lơy 

Toăng rub riang kay sôn os’ hơy  Lôk ơy sđab’ piak nês ôy ban. 

Kê yok tâu chôl k-nông prây chh-râu  Đêl kh-mian m-nus nâu riab’ oan 

Chia ti prây s-ngat’ rô-hô-sthan   Mian tê tê-rach-chhan nâu kom đor. 

T-roph Thon đêl mian toăng pun-mian  Yok tâu misn ban pênh hao kro 

Đêk đôy ti-sthan êst mian lo-o   Rub kay nês sôn tô tê. 

Vê-ria-kam kal khluan slab’ tâu   Pro-pon kôn chao phâu kê 

Chôn đol’ prây ch-ngay visl visnh tê  Tê eng êst khê k-nông prây s-ngob’. 

Chôl chhưng nưng sach’ lơ phên đây   Krub’ rub bruos srêy rư rub sat 

Rô-lot’ sôn suos buos bon’ bat’  Toăng niam kos kh-chat’ kh-chay sôn chhưng. 

Khist tâu kua yok kơt slust chist   Kua tê ris khist rôk ti phưng 

Kua khom sdab’ tho hơy khist prưng   Ôy tian hơy nưng ră-sa sisl. 

Phia-vă-nia kam-mă-than kan’ yok kh-chab’ Tho nês kuar kiab’ kom pây kh-chisl 

Th-vơ chist oy lo-o chhră môn-tisl         Kom bây khôch khisl th-vơ tuch-chă-rist. 

T-râu khum son-som sô-chă-ris tho   Oy chrơn kôs kor knong kay chist 

Nưng pôl via cha oy sus-chă-rist   Tam pust-thă-phia-sist pra-kođ hon. 

Dịch nghĩa: Nỗi buồn 

 Ôi! Thân ta ôi quá xót xa   Mọi tính toán điều vô thường 

Lai sinh thành người trong nhân thế Chịu khổ cực không hề nguôi. 

Ôi! Xót xa sanh mệnh ta   Trôi theo năm tháng không tồn tại 
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Cha mẹ, chức quyền và danh dự  Không tồn tại tan biến mau. 

Ông bà, dì, cô cháu    Cả vợ con cũng không còn 

Thân hình cũng tan biến   Thân xác bỏ nơi vắng hoang. 

Nơi ấy vắng bóng người   Nơi nghĩa địa đầy âm u 

Có động vật làm bè bạn.   Của cải ta tìm được 

Chả theo ta đến nơi đâu   Yên nghĩ nơi nhơ bẩn 

Thân hình tàn tạ cũng phai màu.  Nghiệp tạo khi mất đi 

Vợ con bỏ nơi hoang vắng     Chỉ mình ta đơn côi 

Dù nam hay nữ hoặc động vật cũng thế thôi Khi chết đi cũng an bài 

Bỏ lại xương trên nhân thế.    Tiếng tăm không ai nhớ 

Giờ đây phải hoàn lương    Tìm đến nơi để nương tựa 

Bố thí, trì giới và nghe pháp   Làm việc thiện đời an vui. 

Thiền đình cần phải ngồi    Việc tốt cần phải làm 

Tích tụ cho đầy tâm ta    Chớ nên tạo khẩu nghiệp  

Sợ phải nhận điều xấu xa. 

 (Trần Thị Sa Mây, 1962, Kim Sơn, Trà Cú, Trà Vinh) 

1.3.15. បទ ហម៉ែលាពែើយ 

លាពែើយលាពែើយ   លាពៅឆា្ង យពែើយខ្លងវលិដវ 

លាភូមិលាក្សកុលាក្េឹកដក្េ  លាញរិក្បសុក្សីទាងំបអ នូបង។ 

លាៃីលាលេះខ្ៃលរស់ពៅ  លាភូមិលាលល វូខ្ៃលាែ ប់ពៃើរ 

លាពោក្កបីខ្ៃលាែ ប់ពក្បើ  លាអវ ីខ្លងពធវ ើលាខ្លងពៃើរ។ 

សាែ យពអើយខ្សនសាែ យកាយវង់ពវង ពភែចមល នួេីពកែងកាយៃល់ចាស់ 

មិនទាន់ពធវ ើបុេយគុេអវ ីមែ ះ  ក្សាប់ខ្របដ រូផ្កែ ស់កាយសដ កូសែ ឹង។ 

អនិចាច របូៃូចគល់ឱស  សូនយសល់របូពនះឥរមានមែ ឹម 

មិនៃឹងយកអវ ីជាេំនឹង  កាយពនះសដ កូសែ ឹងៃូចគល់ព ើ។ 

លាបងក្បសុក្សីបអ នូកូនពៅ  ខ្ម៉ែឪយាយតាសេវអពនែ ើ 

ខ្ក្កងពលាមំុ្មុសពដាយការពធវ ើ មុសឆគងពៅពលើអនកទាងំឡាយ។ 

លាពែើយលាពែើយខ្លងពឃើញមុម លាអស់ភូមិក្សកុលាពៅឆា្ង យ 

លាញរិទាងំពៅលងទាងំឡាយ ខ្ម៉ែលាពៅឆា្ង យខ្លងមកវញិ ៕ 

Phiên âm. BOT ME LIA HƠI 

Lia hơr  Lia hơr     Lia tâu chngay hơy sêng visl vây 

Lia phum lia srok lia prưk prây   Sia nhiat brous srây toăng oun bon 
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Sia đây lia phtes đel rôs’ nâu   Lia phum lia phlâu đel thlap’ đơr 

Lia kô kro bây đel thlap’ prơ      Lia a-vi lêng th-vơ lia lêng đơr 

Sđay ơy sen sđay kal vông’ vêng   Phlêch khl-uan pi k-mêng kal đol’ chas’ 

Misn tian thvơ busn kusn avây kles   Srap’ tê bđôr phlas’ kal sđôrk sđâsng’. 

Ă-nich-cha rub… đôch kôl’ ôs   Sôn sol’ rub nes os’ mian kh-lưm 

Misn đâs dok avay pum nâs  Kay nes sđôk sđâsng đôch kôt’ Chhơ 

Lia bon brous srây oun kôn chao   Mê âu yiay ta sop on-lơ 

Krêng lôk kh-nhum khus đôy kar thvơr  Khus Chh-kông tâu lơ nek toăng lay 

Lia hơy lia hơy lêng khơnh musk  Lia os’ phum s-rusk lia tâu chh-ngay 

Lia nhiat toăng phâu phon toăng lia  Me lia tâu chngay lêng môk  visnh. 

Dịch nghĩa: Mẹ vĩnh biệt 

 Xa rồi xa rồi con ơi    Lìa xa đi mãi không ngày quay lại 

Lìa xa thôn quê, lìa núi rừng  Lìa cả anh em lẫn họ hàng. 

Lià ngôi nhà, đất nơi ta sống  Xa đường, xa xóm quen bước đi 

Lìa xa trâu bò từng gắn bó   Lìa xa mọi thứ của cuộc đời. 

Tiếc thay khi cuộc đời còn trẻ  Lại quên ngày mai ta sẽ già 

Chưa làm điều lành tích phước tốt  Nay thân ta tàn đã ốm yếu. 

Xót xa thân ta như khúc củi  Chỉ có thân này không ý nghĩa 

Không nơi nương tựa là ở đâu  Thân này gầy gộc như gốc cây. 

Lìa xa anh chị và con cháu   Cha mẹ ông bà ở khắp nơi 

Sợ tôi đã làm điều sai trái   Đối với mọi người mong thứ tha. 

Xa rồi xa rồi không gặp nữa  Lìa hết mọi người để đi xa 

Mẹ đã ra đi xa tất cả    Không biết ngày nào lại quay về. 

 (Thạch Sâm Bô, 1990, Trà Kim, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.) 

1.3.16. បទ អនកហម៉ែមានគ េ 

ខ្ម៉ែមានក្េះគុេេន់ពេកដក្ក  ក្ទកូនកន ុងដលេឥរបីថង ចួថង រូ 

សន ិទធពសនែ៍ថ្វន ក់ថនំករុណ្អាសូរ          គុេអនកធងន់ថង រូមិនង្ខយសងោន។ 

កូនសូមអញ្ជលិពោរេនូវក្េះគុេមពស់ ពលើសលប់កនែងគុេអនកពលើកូន 

ពក្បៀបកបួ នចមែងពអើងពអើយ    កូនសូមរបសនងគុេពលាកអនកដថែ។ 

គិរពមើលពៅចុះគុេធងន់ប៉ែុណ្ណ   តាំងខ្រង្ខ៉ែ ៗក្តាកូនៃឹងកែ ី 

ចិញ្ច ឹមអប់រំបនទ ុ ំនិសស័យ     ៃល់កូនក្បសុក្សីគុេពលាកគុេធម៌។ 

ខ្ម៉ែគឺក្េះក្េែែបពងា ើររបូបុក្រ  គុេវពិសសសុទធពដាយធម៌វហិារ 
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ពមតាា អាភ័យក្បេីបុក្រភ្ញង             ពលាកពនះមិនង្ខយរកៃូចខ្ម៉ែោន។ 

ខ្ម៉ែជាក្េះអរែនាអននា ក្េះគុេ  កូនជំពក់បុេយធងន់ប៉ែុនក្បមាេ 

អនកក្សូចក្សង់បុក្រលុរទុកាកន ុងក្ោេ     ពទាះរយភេឋានរបមិនោនអស់។ 

ពបើកូនពធវ ើទុកា ពធវ ើពទាសៃល់អនក  កូនររិជំពក់កមែមិនង្ខយពដាះ 

ពទាសក្បមាថអនកក្េះមិនជួយពក្ោស កមែទាងំពៅរស់លុះសូនយសង្ខា រ។ 

ខ្ម៉ែពអើយៗខ្ម៉ែកូនសូមក្បរិបរា ិ  ពទាសមិនង្ខយការ់អស់េីជីវ 

ពទាសអវ ីកូនមុសក្ជលុក្ជួសក្បហារ  កូនសូមមមាពទាសៃល់អនកលង។ 

កូនេិរលង ិរលងង់មិនៃឹងពទាសគុេ ឥរសាគ ល់នូវបុេយឲ្យអនកពៅែែង 

េីដថងពនះពៅយល់ពែើយគុេពលាក អាសូរកូនលងណ្ដថែពអើយ៕ 

Phiên âm. BOT NEAK ME MIAN KUN 

Me mian pras kusn pôn’ pêk k-rai  T-rô kôn k-nung ph-tai êst bây th-nguan th-

ngu 

S-nit s-nê th-năk’ th-nom kă-ru-na a-sôr Kusn nek th-ngôn’ th-ngur misn ngiay song 

ban. 

Kun sum onh-chă-li kôr rôp nuv p-ră kun kh-pôs’ Lơs lôp’ kuon-long kun nek lơ kun 

B-riap k-buan chom-long ơrng ơy  Kun sum top s-nong kusn lôk nek th-lai 

Khit mơl tâu chus kusn th-ngôn’ bôsn-na Tăng te ngia ngia t-ra kôn đâsng k-đây 

Chinh-châsm op’ rum bon-tum nis-say Đol’ kôn b-rôs s-rây kusn lôk kun thor. 

Me kư p-res p-rôm bong-kơt rup bôst  Kun vis sês sôst đôy thor vis har 

Mêt-ta a-phây p-ro nây bôst ph-ngia Lôk nisk misn ngiay rôk đôch me ban. 

Me chia p-res ă-ră-hon ă-non pres kusn kôn  chum pak’ bun th-ngôn’ busn p-ro-

man 

Nek s-rôch s-rong’ bôst phôst tuk k-nông p-ran Tuos rôy phôp than top min ban os’. 

Bơs kôn th-vơ tuk th-vơ tôs đol’ nek  Kôn ris chôm piak’ kam misn ngiay đous 

Tôs p-ro math nek pres misn chhuay p-rôs Kam toăng nâu rôs lôs sôn song-khar’ 

Me  oơy oơy me kôn sôm pro-tis-bat  Tôs misn ngiay kat’ os’ pi chhi-va 

Tôs o-vi kôn khôs ch-rus ch-rôs p-ro har  Kôn sôm khă ma tôs đol nek phong 

Kôn pist l-ngôt l-ngông’ đâsng tôs kusn  Êst s-kias’ nuv busn oy nek sao mon 

Pi th-ngay nis tâu yôl hơy kusn lôk  A sôr kôn phong na th-lay ơi. 

Dịch nghĩa: Mẹ có ơn 

 Công ơn của mẹ rất lớn lao   Mang con trong dạ chẳng buồn than 

Trông nom chăm sóc không hề nguôi  Công ơn sâu nặng không thể đền đáp. 
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Con xin chắp tay lạy nhớ công ơn   Cao quý biết bao với chúng con 

Quý như chiếc đò đưa khách sang sông  Con xin ghi lòng tạc dạ công ơn. 

Tính đi suy lại công ơn đó    Sâu nặng từ nhỏ đến trưởng thành 

Nuôi nấng dẫn dục con trai gái   Công ơn lớn đó chẳng hề quên. 

Mẹ là phật sống của chúng con   Luôn bao dung độ lượng để thứ tha 

Trên đời này không gì thay thế   Công ơn của mẹ thật bao la. 

Mẹ là vị A Nan Lan Hán    Con mang ơn mẹ rất nhiều 

Người luôn che chở chăm sóc con   Dù trăm ngàn kiếp con vẫn nhớ. 

Nếu con làm khó, làm khổ với người  Con thiếu nợ này không hề trả 

Tội khinh thường người phật không độ sinh Nghiệp ác phải chịu đến lìa đời. 

Mẹ ơi ! Cho con xin cúi cẩn   Tội con không thể nào xóa hết 

Con làm sai trái với mẹ già    Mong mẹ tha thứ đến người con. 

Con rất ngu ngốc khi quên ơn   Không biết phước lành làm mẹ khổ 

Từ ngày hôm nay con biết rõ   Mong mẹ tha lỗi cho con này. 

 (Kim Nhỏ, 1953, Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.) 

1.3.17. បទ ត្គលូាពែើយ 

ឱសិសសគេក្បសុក្សីក្គូលាពែើយ  អនិចាច កមែពអើយខ្សនសខ្ងវក 

ឃ្លែ រោន ពេលពនះទាងំទឹកខ្ភនក  រឹងក្ទងូពសេ ើរខ្បកខ្ថែងេុំោន ។ 

ពធវ ើពមែចពបើកមែក្បចាំកាយ   ពអាយក្គឃូ្លែ រឆា្ង យនិរាសក្ោេ 

ចិរាមិនចង់ឃ្លែ រេីកលាេ  ទុកា ពេញសនាែ នឥរខ្លហ ពលហ ើយ ។ 

សាែ យពអើយខ្សនសាែ យវបិសសនា  ធុរៈអសាច រយណ្ស់ក្តានពក្រើយ 

មិនទាន់រងឹបុឹងរកីធំនូវពេើយ  អនកពអើយមចច ុមកឆក់យកពៅ ។ 

លាពែើយក្គូលាមនពឃើញមុម  ខ្លងៃឹងសុមទុកាការរស់ពៅ 

អារាមសនា ិវនាៃ៏ក្ជាវពក្ៅ   លាញរិាែ ប់ពៅក្រឹមនឹងឯង។ 

លាពែើយពញមញរិកន ុងសាសនា  សូមលាយាយតាទាងំកខ្េែ ង 

លាពនះពៅលាដាច់សខ្ងវង   ចិរាខ្រងចំខ្បងដថងណ្ជួបវញិ ។ 

លាពែើយក្គូលាអនកាែ ប់ខ្ថថួន  លាបងលាបអ នូទាងំពទាពមនញ 

លាសមែ ីាែ ប់និយាយនឹកទពនេញ  លាបងសមាែ ញ់ាែ ប់ខ្ថបអ នូ ។ 

លាពែើយក្គូលាទាងំពកើរទុកា   ឳរាសាែ ញសុ្កជំុវញិមល នួ 

សងឃឹមអនកពៅក្រវូខ្ថថួន    វបិសសនាមាំមួនោនខ្ៃរពទ ។ 

លាពែើយក្គូលាទាងំពក្កៀមក្កំ  អនកចូរមិរមំណ្៎ា មាសពម 

េក្ងីកវបិសសនាពអាយពកើនពទវ    កុំពអាយសាសនាពគពៃៀលពរែះពយើង។ 
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ក្គដូាច់ចិរាលាសិសសពៅពែើយ  ចូរកុំកពនា ើយក្រវូរពមា ើង 

បេដ ុ ះសិសសថែីពអាយពក្ចើនពេើង  ពទើបោនថុ្ំពថាើនកន ុងសាសនា ។ 

សូមសាធុជនទាងំពកែងចាស់  កុំបីវបិលាែ សចាកធម៌អាថ៌ 

ក្រវូសាងកុសលនឹងពចរនា  សពក្មចសុមនិពវ នពហាង ។ 

Phiên âm. BOT K-RU LIA HƠRY 

Ô sêss kan b-rôs s-rây k-ru lia hơsy Ă-nisch-chă-kam ơsy sen song-vek 

Khliat khnia pêl nês tăng tưsk phnek Tâsng t-rông s-thơr bek th-leng pum ban. 

Thvơ mđêch bơ kăm pro-chăm kay Ôy kru khliat kay nis-rias pran 

Chêst misn chong’ khliat pi kol-lălyan Tuk pênh son-đan êst l-hê l-h ơry. 

Sđay ơry sen sđai vis-pă-să-na  Thus res os-cha nas’ t-ran t-rơry 

Misn tian’ rưsng pưsng rik thum nôv lơy Nek ơry mêch mok chhok yôk tâu 

Lia hơry kru lia khan khơnh mukh  Leng đâsng sôsk tuk ka rôs’ nâu. 

A-ram son-tês von đos chriav chrâuv  Lia nhiat thliap’ hao t-râsm nưng êng. 

Lia hơry nhôm nhiat khnông să-sa-na Sôm lia yay ta toăng kon-đeng 

Lia nis hao lia đach’ song-vêng Chêst  rêng chom-beng thngai na chuap visnh. 

Lia hơry kru lia nek thliap’thê thuan   Lia bong lia p-ôn toăng tô-mnisnh 

Lia som đây thliap’nis-yay nưsk tôn-tisnh Lia bong som-lanh thliap’ thê p-ôn. 

Lia hơry kru lia toăng kơrt tuk  Ô-ra smanh smôsk chum visnh khluan 

Song-khưsm nek nâu t-râu thê thuan Vis-pă-să-na mom muan ban đe tê. 

Lia hơry kru lia toăng kriam krom  Nek chô khêst khom na mias mê 

Pông rik vis-pă-să-na ôy kơrn thvê Kum ôy să-sa-na kê đial thmous yơng. 

Kru đach’ chêst lia sêss tâu hơry  Chô kum kon-tơry t-râu đom-kâsng 

Bon-đôs sêss thmây ôy chrơrn lơrn  Tơp ban thkum thkâsng khnong să-sa-na. 

Sôm sa-thus-chôn’ toăng khmêng chas Kom bây vis-pă-lias chôl thorath 

Sôm sang kôs-sol nưsng chêt-tă-na Som rach’ sôk-kha nis-pianhong. 

Dịch nghĩa: Thầy vĩnh biệt 

Thầy vĩnh biệt đây các trò ơi  Xót xa nhân nghiệp đã tạo rồi 

Hôm nay chia xa đẫm nước mắt  Đau khổ lắm thay không sánh bằng. 

Biết phải làm sao khi khổ nghiệp  Làm cho chúng ta phải lìa xa 

Lòng không momg muốn xa mọi người Trong lòng đau xót không hề nguôi. 

Hối tiếc lắm thay về thiền định  Cố gắng tạo dựng chưa được thành 

Chưa được phát triển chưa vận hành Thần chết đã đến đem ta đi. 
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Thầy đi xa rồi đi xa mãi   Không còn biết được sự an lành 

Lìa chùa chiền nơi yên tĩnh   Lìa cả họ hàng từ nay đi. 

Lìa các phật tử trong tôn giáo  Lìa cả ông bà cùng chung sống 

Lìa này là lìa mãi mãi   Không ngày quay lại để gặp nhau. 

Xa rồi thầy xa người từng chăm sóc Tạm biệt anh em cùng bạn bè 

Lìa xa giọng nói từng quen nghe  Lìa người anh em tốt từng trông nom. 

Lìa xa với tâm lòng đau khổ  Tâm trí rối bời phải lìa xa 

Hi vọng mọi người giữ thiền định  Được tồn tại mãi mãi được không. 

Lìa xa đau xót rất đau thương  Hãy cố gắng nhé mọi người ơi 

Thiền định phát triển được gấp đôi Đừng để tôn giáo khác cười chê. 

Thầy đã dứt tâm ra đi   Xin đừng thờ ơ hãy gìn giữ 

Đào tạo phát triển thế hệ sau  Mới tôn giáo ta được huy hoàng. 

Xin chúc mọi người già, trẻ  Đừng quên công đức của phật pháp 

Cần phải có tâm tạo việc tốt  Mọi điều mong ước đến niết bàn. 

 (Kim Thị Xuân, 1964, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) 

1.3.18. បទ បណ្ា ំឪេ កច ងពត្កាយ 

ឱកូនសមាែ ញ់មាសឪេុក                េីពនះពៅមុមេុកសូមលា 

េីដថងពនះពៅក្រវូខ្បកោន                     ឥរមានពវលាវលិវញិពេើយ។ 

ពធវ ើពមាចដក្រលកាេ៍បញ្ញជ ក់េិរ           ថ្វរបូសេវសរវទុកាឥរពសបើយ 

ពែរុពនះចូរកូនកុំពសាកពេើយ        របូពកើរមកពែើយខ្រងវនិាស។ 

មាតាបិតាបុក្រភរយិា                            ៃូនតាមីងមាខ្រងក្ពរ់ក្ោស់ 

ពក្ពះខ្រសេវសរវមានកមែក្កាស់     សាែ ប់ក្ោកៃចាស់ក្គប់រោូ។ 

េុកសូមទូនាែ នកូនពៅក្បសុក្សី           គបបីក្រវូពចះក្សឡាញ់ោន  

មិនក្រវូពអាយខ្បកោក់សាមោគ          ពបើកូនពៅទាស់ោន ពគពមើលង្ខយ។ 

ចងា ឹះខ្រមួយអាចកាច់ោក់                    េុកសូមបញ្ញជ ក់កូនពៅទាងំឡាយ 

ចងា ឹះមួយោច់ពនាះេិរមិនង្ខយ      អនកលងទាងំឡាយកាច់មិនោក់ពេើយ។ 

កូនពអើយកិរិាយសពោែ ះេូជេងស       រកាពអាយគង់កុំកពនា ើយ 

េុកសូមផ្កា ពំលញើពលើកូនពែើយ              កូនពអើយសាា ប់ពកយពនះពអាយោន។ 

ពេលពនះេុកសូមក្បសិទិធេរ                    សួសា ីបវរសុមពកសមកានា  

ចូរមានៃល់កូនពៅក្គប់ក្ោេ               លុះៃល់អវសានលុរទុកាា ។ 

ពៅទីបញ្ជប់សូមក្បេិប័រន៍                    ៃល់េុទធបរសិ័ទក្គប់ទិសា 

និមនាអពញ្ច ើញមកពក្រៀបក្តា                    ពៃើមបីក្ោថ្វន ពធើវបុេយទាន។ 
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សូមពអាយអស់ពលាកោនសពក្មច           នូវអរយិសចចជាក្បាន 

សូមោនក្ជាបចាស់ជានិពវ ន                ពៅទីអវសានកុំមនពេើយ៕ 

Phiên âm. BOT BON ĐĂM ÂU PUK CHÔNG KRÔI 

Âu pusk som-lanh’ mias âu pusk    Pi nês tâu musk musk sôm lia 

Pi thngai nês tâu t-râu bek knia    Ist mian vê lia vil vinh lơry 

Thngai m-đêch t-rai lăk bonh-chok’ pist    Tha tusp sop sat tusk ist s-bơry 

Het nês chôr kôn kom sôk lơry    Rusp kơrt môk hơry teng vis nias 

Mia-đa bês-đa bust-phă-ris-ya    Đôn ta ming mia teng prot’ bras’ 

Pruas te sop’ sat mian kăm kras              Slap’ bro b-ra kot’ ch-bas krôp’ ru ba 

Pusk sôm tun-mian kôn chao brôs srây   Kôp-bây t-râu ches sro lanh’ knia 

Minh t-râu ôy bek bak’ sa-ma-kia   Bơr kôn chao tias’ knia kê mơl ngiay 

Chong-kâs te muay ach kach’ bak’   Pusk sôm bonh-chok’ kôn chao toăng 

lay 

Chong-kâs muay bach’ nuas pust minh ngiay   Nak phong toăng lay kach’ minh bak’ 

lơry 

Kôn ơry kot-tă-yôs chhmuas puach pông   Rôk-sa ôy kông’ kum kon-tơry 

Pusk sôm ph-tăm ph-nhơr lơ kôn hơry   Kôn ơry s-đap’ piak nês ôy ban 

Pel nês pusk sôm bro-sêst-this-pôr   Suar s-đây bor-vo-susk k-sêm k-san 

Chôr mian đol’ kôn chao krôp bran   Lus đol’ o-vo-san phust tusk-kha 

Nâu ti bonh-chop’ sôm p-ro-nis-bat  Đol’pust bă-ris-sap krôp’ tis sa 

Nis mon’ onh-chơnh môk t-riap t-ra        Đơrm-bây bra th-na thvơr busn tian 

Sôm ôy os lôk ban som-rêch    Nâu ă-ris-yă sach chăs chia bro thian 

Sôm ban chriap ch-bas’ chia nis-pian   Nâu ti o-vo-san kum khan lơi.  

Dịch nghĩa: Lời trăn trối của cha 

 Ơi con thân yêu của cha    Từ nay về sau cha xa rồi 

Từ ngày hôm nay không gặp nữa   Không còn cơ hội để gặp lại. 

Đời là vô thường là sự thật    Con người luôn chịu khổ 

Vì thế con ơi xin đừng buồn   Thân này có rồi sẽ tiêu tan. 

Ông bà, cha mẹ và vợ con    Dòng họ trước sau phải chia lìa 

Bởi chúng sanh có bởi nghiệp đã tạo  Vì thế tất cả phải lìa xa. 

Cha xin căn dặn con trai gái   Hãy biết yêu quý và kính trọng 

Anh em hãy luôn giữ đoàn kết   Chia rẻ làm cho thiên hạ cười chê. 
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Một cây đũa dễ bẻ gãy    Cha khẳng định lại với các con 

Mọi người không ai dễ bẻ gãy   Bó đũa kết lại đâu con à. 

Con ơi danh dự của dòng họ   Xin đừng thờ ơ hãy giữ gìn 

Mọi thứ cha gửi vào con đó   Con nghe lời dặn nhớ làm theo. 

Bây giờ cha xin cầu chúc    Sự an vui và tốt lành 

Theo con đến suốt cả cuộc đời.   Cuối cùng tôi xin kính 

Đến các phật tử gần xa    Đã đến nơi đây cùng tạo phước 

Cầu chúc mọi người được an lành   Đi đến niết bàn cuối cuộc đời. 

 (Lý Tỵ, 1927, Phường 1, Vĩnh Châu,  Sóc Trăng) 

1.3.19. បទ ពបះៃូងឪេ ក 

ពបះៃូងឪេុកទុកា ពពរពេញ  ពដាយកា ីក្សឡាញ់ចំពពះកូន 

កប់ពក្ៅកន ុងចិរាលុះដថងសូនយ  ពរើកូនណ្មែះខ្ៃលោនៃឹង។ 

េុកក្បឹងពធវ ើការក្គប់ខ្បបយា៉ែ ង  ក្ោថ្វន ខ្រមា៉ែងណ្ក្េលឹង 

គឺចង់ពអាយកូនោនពចះៃឹង  កុំពអាយក្េលឹងលងង់ៃូចេុក។ 

យកកមាែ ំងោយបត រូោយទឹក  ក្គប់លាង ចពមើចក្េឹកឃ្លែ រកា ីសុម 

ែរ់ពនឿយលំោកមិនក្សេុក  មំក្បឹងក្រក្រកុពក្ពះជីវភ្ញេ។ 

សងឃឹមថ្វកូនសង នួធំពេើង                 រុងពរឿងថុ្ំពថាើងមានសមរាភ្ញេ 

ពចះៃឹងមុសក្រវូសាគ ល់មពស់ទាប  កុំពអាយជីវភ្ញេៃូចេុកខ្ម៉ែ។ 

កូនពអើយពនះពែើយពបះៃូងេុក  សុំខ្រកូនសុមោនពលហ ើយខ្លហ  

េុកោែ នចង់ោនអវ ីពទៀរពទ  មុនពេលេុកខ្ម៉ែបិទខ្ភនកពៅ៕ 

Phiên âm. BOT BES ĐÔNG ÂU PUK 

Bes đông âu pusk tusk pôr pênh   Đôy k-đây  sro-lanh’ chom puas kôn 

Kop’ chrâu knung chist lus thngai sôn  Tơr kôn na khlăs đel ban đâng  

Pusk brâng thvơr kar krôp’ bep yang  Bra thna te m-yang na bro lưng 

Kư chong’ ôy kôn ban ches đâng  Kum ôy bro lưng sngông’ đuach pusk 

Yôk kom-lăng bay b-đôr bay tưsk  Krôp’ l-ngiach khơrch prưk khlat k-đây susk 

Hot’ nưay lum bak minh sro nisk   Khom brâng t-ro t-rôst pruas chi-vă-phiap 

Song-khâm tha kôn snguan thum lơrng  Rông rưang thkum thkơ ng mian să-mot-thă-

phiap 

Ches đâng khôs t-râu skol’ khpôs’ tiap  Kom ôy chi-vă-phiap đuach pusk me 

Kôn ơry nês hơry bes đông pusk   Sum te kôn susk ban l-hơy  l-he 

Pusk kmian chong’ ban o-vây tiat tê  Musn pêl pusk me bêst phnêk tâu  
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Dịch nghĩa: Trái tim cha 

 Tấm lòng của cha là vô tận  Thương con rất nhiều con biết không 

Cha làm tất cả cũng vì con   Vì cha muốn thấy con hiểu biết 

Sợ con thất học như cha xưa.  Nhờ sức lao động kiếm cơm gạo 

Khó nhọc ngày đêm  không than vãn Lo cho cuộc sống được ấm êm. 

Hi vọng sau này con lớn lên  Sẽ được thành công và vinh quang 

Biết đúng biết sai biết lớn nhỏ  Đừng để khốn khổ như mẹ cha. 

Con ơi tấm lòng của người cha  Cha chẳng ước ao  điều gì cả 

Chỉ mong con sống được an lành  Trước khi cha mẹ nhắm mắt xuôi tay.  

 (Thạch Sơn, 1959, Đông Bình, Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) 

1.3.20. បទ គ េឪក 

ែរាកូនក្បេមអញ្ជលិបងគ ំ   ពលាកឪេុកអនកមាែ យជាក្េែែបពងា ើរ 

របូកូនទាងំឡាយករពកើររបូកាយ  ក្េលឹងវញិេពលាកពទវមានគុេ។ 

គុេពនាះខ្សនធងន់េិនខ្រកេុំោន  ពទាះភន ុ ំសមុក្ទមាសពេក្ជប៉ែុនាែ ន 

េុំអាចថែឹងោនពសែ ើគុេពមោ  តាំងេីកន ុងដលេលំោកពេកដក្ក។ 

ពៃើមបីបុក្រភ្ញង ពទាះយប់ពទាះដថង  ពភែៀងលគរពមែចមាែ ពនឿយហារ់អាតាែ  

ពញើសៃូរយកោយមកលាងេិសី  កូនក្បសុកូនក្សីធំារ់រកីរាយ។ 

ឲ្យកូនលុរទុកា ពឃើញកូនសបាយ         ពទាះសាែ ប់ទាងំកាយក៏មាែ យមិនមារ់ 

ពែរុចង់កូនលអ ពទាះបីេុកក្ក  មិនឲ្យកូនអរ់សុមចិរា មំុ្ពគ។ 

មិនហា នពពលហារ់ខ្ម៉ែអរ់េុកអរ់ ោមៃូរទឹកពដាះឱឱ!េុកខ្ម៉ែ 

គុេពលាកទាងំពទវលអលអ ះោែ នពមាះ ខ្រកូនមិនៃឹងកាច់រងឹជំទាស់។ 

សមែ ីក្ទពោះពោកពោះអាក្កក់  ខ្ម៉ែពអើយកូនលងង់ពែរុខ្រចំេង់ 

អំពេើលាមកឲ្យេុកលំោក   ទឹកខ្ភនកខ្ម៉ែក្សក់កូនមែ ចនរក។ 

សុំពទាសេុកខ្ម៉ែពទាសតាមលល វូចិរា   ក្បមាទមិនគិរគុេពលាកទាងំពទវ 

ពទាសតាមសមែ ីពកយធងន់ពកយពជរ          សុំពលាកមាសពមពលើកខ្លងឲ្យកូន។ 

ពទាសតាមលល វូកាយមារយាទរាយមាយ មវះឱនលំពទានក្ចពងងក្ចង្ខង 

មាក់ង្ខយពសាះសូនយពទាសពនាះរបូកូន នឹកពឃើញអស់ពែើយកូនសាសេេពទាស។ 

ខ្ៃលកូនោនមុសពលើពលាកជាពក្រើយ សុំពលាកអរ់ពទាសណ្េុកខ្ម៉ែពអើយ 

ដថងពនះពៅពែើយសុំពលាកក្បេី  ៃូពចនះដថងពនះកូនក្កាប់សំេះ។ 

មុមេុកមាែ យដថែក្េះេុទធក្េះធម៌  ក្េសងឃសាកសីក្សូចទឹកអភ័យ 

ក្េះេីកាយាសុំទឹកស័កាសិទធិ   ជាមនាអក្មិរការ់អស់ពទាសា។ 

ខ្ៃលកូនបូជាអរគុេមាតា  ក្េមទាងំបិតាពដាះអស់កមែភ័យ 
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មួយពទៀរបូជាពក្គឿងក្គប់កាយា  សូមអនកមនា ិសូមទទួលយក។ 

ជាពផ្កន សាកសីពមតាា អនកដថែ   ពក្បើតាមក្រវូការឯកូនសុំពទាស 

ពដាយកែ ីអំេរដនបុេយពចរនា  កូនពធវ ើដថងពនះសូមោនសុម។ 

Phiên âm. BOT KUN ÂU PUK 

Hat kôn pro-nom anh-chă-li bong-kum Lôk âu pusk nek mđai chia prum bong-kơrt 

Rup kôn toăng lai ko kơrt rup kai  Prô lưsng vis-nhian lôk thvê mian kusn 

Kusn nuas sen th-ngusn pisn rek pum ban  Tuas phnum să-must mias pisch pun-man 

Pum ach thlâsng ban smơ kusn mê-ba Toăng pi knôsng phtây lum bak pe6k krai 

Đơrm bây bôst phnhia tuas yup’ tuas thngai   Phliang phkô mđêch mđa nưay hot’ a-

thma 

Nhơs đô yôk bay môk liang pi sây  Kôn prôs kôn srây thum  thiat’ rik riay. 

Ôy kôn phôst tuk khơnh kôn sop-bay Tuas slap toăng kay kos mđai misn miat’ 

Het chong’ kôn l-o tuas bây puk kro Misn ôy kôn ot sôsk chêst khnhum kê. 

Misn hian pôl hot’ mê ot’ puk ot’  Chhiam đô tưsk đos ô ô puk mê 

Kusn lôk toăng thvê l-o l-ă êst muas Tê kôn misn đâsng kach’ rưsng chum-tos 

Som-đây t-rua kuas bôk bos a-krok’ Mê ơry kôn lngông het tê chom-nong’ 

Om-pi lia mok ôy puk lum bak  Tưk phnêk mê srok’ kôn khlach nô-rok 

Sum tôs pusk mê tôs tam plôv chêst Pro-mat misn kist kusn lôk toăng thvê 

Tôs tam som-đây piak thngôn’ piak chê Sum tôs mias mê lơk lêng ôy kôn 

Tôs tam phlôv kay mia yiat riay miay Khvă ôn lum tôn chro ngêng chro ngang 

Mek ngianh sos sôn tôs nuas rup kôn Nưsk khơnh os hơry kôn sa sap’tôs 

Đel kôn ban khôs lơ lôk chia t-rơry Sum lôk ot’ tôs na pusk mê ơry 

Thngai nis tâu hơry sum lôk pro-nây Đôsch chhnes thngai nis kôn krap som pes 

Mukh pusk mđai thlai pres put pres thor Pres song sak sây srôch tưsk ă-phây 

Pres pi kay ya sum tưsk sak sêst  Chia môn’ ăm-mă-rist kat’ os tôs sa. 

Đel kôn bô chia o-kusn mia-đa Prôm toăng bây-đa đos os k ăm-mă phây 

Muay tiat bô chia krup’ krưang kay ya Sôm nek khanh tây kek tô tual yôk. 

Chia phnô mê ta nek thlai   Prơ tam t-rôv ka ê kôn sum tôs 

Đôy kđây om-no nây busn chêt-tă-na Kôn thvơ thngai nis ôy ban sok-kha 

Dịch nghĩa: Ơn cha 

 Con xin chắp tay lạy công ơn  Cha mẹ nuôi con là phật sống 

Chúng con được có hình hài  Do công ơn người nuôi dưỡng dục. 
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Công ơn sâu nặng không gì sánh được Dù cho núi vàng hay biển bạc 

Không thể sánh bằng công ơn   Từ trong bụng mẹ đến hôm nay. 

Khổ cực ngày đêm cũng vì con  Dãi nắng dầm mưa khổ thân người 

Mồ hôi xương máu vì cuộc sống  Nuôi con nên người được an vui. 

Thấy con an vui không thấy khổ  Mẹ có thể hi sinh cả cuộc đời 

Dù cho cha nghèo mong con sống tốt Nguyện làm đầy tớ cũng vì con. 

Những lời không hay con đã thốt ra Vì sự xa hoa và ham muốn 

Làm việc sai trái cho cha khổ  Giọt lệ mẹ rơi sợ con ngục tù. 

Xin lỗi cha mẹ về lỗi lương tâm  Ham chơi bất hiếu với cha mẹ 

Lỗi do khẩu nghiệp con đã tạo  Mong mẹ với cha tha lỗi cho con. 

Những lỗi hành vi con đã làm  Không hạ thấp mình chỉ biết nghênh ngang 

Xem thường cha mẹ là thế đó  Nay con đã biết cả lỗi ấy rồi. 

Nhưng việc con làm con đã biết  Mong được tha thứ từ mẹ cha 

Con xin cúi lạy nhận lỗi này  Từ nay về sau không làm nữa. 

Trước mặt cha mẹ con xin hứa  Tam bảo làm chứng cho con đó 

Xin được thứ tha từ cha mẹ   Từ nay con nguyện làm người tốt. 

Con đã cúng dường đáp ơn mẹ  Hết mọi tội lỗi cùng với cha 

Thêm nữa con tặng vật phẩm  Mong mẹ nhận lấy để thứ tha. 

Những gì con làm để mong cha mẹ Tha thư lỗi này cho con 

Phước báo con làm tận đáy lòng  Mong mọi việc sẽ an vui. 

 (Lâm Thị Nương, 1969, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.3.21. បទ ពមម ចយំសាា យពត្កាយ 

ពមែ ចយំសាា យពក្កាយៃពង្ខហ យថ្វ  ឱៗអនិចាច មល នួមុ្ំពអើយ  

កាលេីពៅរស់ពធវ ើកពនា ើយ    ទានមិនោនពអាយសីលមិនោនពធវ ើ។ 

ពឆា្រពអើយមុ្ំពឆា្រអវ ីៃ៏ពមែះ   ពបើខ្បរថ្វពចះថ្វឥរអំពេើ 

ទានសីលជាយានមុ្ំោែ នពធវ ើ   ពនះមកេីពភែ ើពភែចរបូកាយ។ 

នឹកសាែ នថ្វមល នួមិនទាន់សាែ ប់   មំក្បឹងកាយកាប់សេវនាយអាយ 

មិនៃឹងថ្វមល នួនឹងអនារាយ  ចាកពចញពចាលកាយៗសត ចួពសា ើង។ 

សូមបីពមអាវកូនពៅៃុរ    ក្ោប់ពអាយពសែ ៀកពក់អនកោែ នៃឹង 

ពែរុពនះោនអវ ីជាទីេឹង    ពបើមែ ឹងពៅពែើយយា៉ែ ងណ្ពៅ៕ 

Phiên âm. BOT KHMÔCH DUM SĐAI KRÔI 

Kh-môsch yum s-đay krôy đong-hôy tha   Ô ô on-nis-cha khluan khnhum ơry 
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Kal pi nâu rôk thvơ kon-tơry     Tian minh ban hơy sisl minh ban th-

vơ 

Chhôt ơ y khnhum chhôt o-vây đos m-lês  Bơr be  tha ches tha ist om pơr 

Tian sinl chia yian khnhum kmian thvơ   Nês môk pi phlơ phlêch rup kal. 

Nưsk sman tha khluan minh ton’ slăp   Khom brâng kayl kăp sop’ niay ay 

Minh đâng tha khluan nưng on-tă-ray         Chak chênh chôl kay kay s-đuach s-

đơrng 

Som-bây khô al kôn chao đust    Brăp ôy sliak pak nak kmian đâng 

Het nês ban o-vây chia ti pưng    Bơr m-lưng tâu hơy yang na tâu. 

Dịch nghĩa: Ma khóc hối tiết 

Hồn ma than khóc nghe thê thảm   Ôi quá xót xa bản thân tôi 

Thờ ơ khi sống cõi người    Bố thí không làm, trì giới cũng không. 

Sao thân tôi ôi quá ngu ngốc   Nói là hiểu biết chả nghĩa gì 

Bố thí, trì giới là điều tốt    Nhưng chỉ nghĩ đến bản thân thôi. 

Nghĩ rằng thân ta chưa tới số   Cố gắng làm việc khắp muôn phương 

Không ngờ thân mình đang tàn lụi   Nhắm mắt xuôi tay không ai ngờ. 

Mặc dù quần áo con cháu cúng   Cầu siêu cho mặc nhưng được gì 

Cô đơn cô độc không  nương tựa   Đã đến thế rồi biết làm sao đây. 

(Tăng Thị Phên, 1944, Vĩnh Phước,  Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.3.22. បទ គួរអាសូចិរា 

គួរអាសូចិរាអាេិរខ្ម៉ែ  អស់ក្ោំបួនខ្មខ្ម៉ែេរដលេ 

ស ូ ក្ទាចំាញ់គ៌ភញ័រលហ ិរដលហ   អាក្ស័យបុក្រភ្ញង ពលញើជិវរិ។ 

មែ ឹងពែើយខ្ម៉ែនូវនឹកក្សឡាញ់ លំោក់ពមែចមិញឥរពបើគិរ 

ទនេ ឹងពអាយខ្រខ្មមកជិរ  ចិរាេិរចង់ពឃើញបុក្រេិសី។ 

ពេលឆែងទពនែ ខ្ម៉ែ ឺណ្ស់   ឺដក្ក ឺក្កាស់ែួសឧបបពមយយ 

ពសេ ើលុរជីវរិចាកពលាកិយ   វសិ័យមជច ុរាជមករងចាំ។ 

ពបើខ្ម៉ែោនឆែងលុរវលធំ  ខ្ម៉ែសាែ ប់កូនយំខ្ម៉ែចំណ្ ំ

សពមែងកូនរូចៃូចបណ្ែ  ំ  លសះលាកំ្ទងុខ្ម៉ែពអាយខ្លហ េិរ។ 

ខ្ម៉ែក្សឡាញ់កូនខ្ម៉ែថ្វន ក់ថនម បំពេបីបំពលាមក្បេិរ 

ឋិរពក្កាមៃំេក់ដនពលាែិរ លែិរពដាយឱរា៉ៃ ៃ៏ថ្វែ សាអ រ់៕ 

Phiên âm. BOT KUA A SÔ CHACH 

Kua ă-sô-chist a-nist me    Os’ prăm-buan khe me pô ph-tây 
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Su t-roăm chanh’ kô nhor l-hist l-hây  A-sray bust phnhia phnhơr chi vist. 

M-lưng hơy me nâu nưsk sro-lanh’  Lum băk’ m-đêk minh ist bơr kist 

Tôn-tưng ôy te khe môk chist   Chist’ pist chong’ khơrnh bust pissây. 

Pêl chh-lông tôn-le me chhư nas’   Chhư krai chhư krăs huas up-bă-mêk 

Stơ phust chi vist chak lô kây        Vis-sây môch-chus riak môk rôngchăm. 

Bơr me ban chh-lông phust vial thum  Me s-đăp kôn yum me chom năm 

Som-lêng kôn tôsch đôsch bon-đăm  Ph-săs ph-som t-rung  me ôy lô-hel pist. 

Me sro-lanh’ kôn me thnak thnom  Bom pê bom lôm bro-nist 

Thist krôm đom nok’ nây lô hist   Ph-đist đôy ô ra thla s-at. 

Dịch nghĩa: Đáng tội nghiệp 

 Thương thay lòng mẹ bao la  Chín tháng mười ngày cưu mang 

Đau khổ khốn xiết vì thai nghén  Nhưng mẹ vẫn vui vì có con. 

Dù rất khổ đau mẹ cố chịu   Chẳng hề than vãn hay toan tính 

Chỉ mong tới thàng ngày mong đợi Thấy con chào đời mẹ sướng vui. 

Khi mẹ vượt cạn rất đau đớn  Không gì sánh bằng nỗi đau ấy 

Mẹ đã đi đến gần tử thần   Lìa đất xa trời con biết không. 

Nếu mẹ vượt qua nguy kịch ấy  Nghe tiếng con khóc mẹ nhớ mong 

Tiếng khóc của con như dặn mẹ  Như con gió nhẹ làm mát lòng. 

Mẹ thương yêu con mẹ nom trông  Nâng niu bồng bế ru trong lòng 

Mẹ nuôi con bằng giọt máu   Bằng cả tấm lòng cao cả sáng trong.  

 (Thạch Thị Song, 1936, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.3.23. បទ ទំនួញពត្បរ 

ខ្ម៉ែឪរស់ពៅក្បឹងពក្ពះកូន   ៃល់សូនយជីវរិោរ់សង្ខា រ 

មិនៃឹងជាពកើរពៅទីណ្   ជាមនុសសពទវតាឬជាពក្បរ។ 

ពបើពកើរជាមនុសសឬពទវតា   ក្បពសើរដថែថ្វែ ពក្ពះសាគ ល់ពែរុ 

មែ ចណ្ស់ខ្រភ្ញែ រ់ាែ ក់ជាពក្បរ  ោក់ពពះក្កពែរុអរ់អាហារ។ 

សុីខ្រមទ ុះោមនិងលាមក   របូកាយអាក្កក់គួរអនិចាច  

ពវទនាមែ ងំណ្ស់កន ុងសង្ខា រ   មិនៃឹងដថងណ្នឹងក្សាកក្សានា។ 

ពនះពែើយពក្ពះកមែចញ្ច ឹមកូន   អកុសលនាំមល នួពអាយរំមន 

ពសាយទុកាេុំសុមកន ុងសនាា ន  អស់ពលាកក្គប់ក្ោេមំរះិពរ។ 

ឥេូវភក្ទបទខ្មភជ ុ ំបិេឌ    ពក្បរទួញខ្ក្សកយំពក្ពះនឹកកូន 

យមោលពដាះខ្លងពអាយរចួមល នួ  ពៅរកតាៃូនកូនក្បេនធ។ 
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អនិចាច ពអើយរា៉ៃអាសូរពេក   ខ្ក្បរែូរទឹកខ្ភនករងទុកាធងន់ 

ពៅរកក្គប់វរាមំគយគន់   មិនពឃើញក្បេនធកូនមល នួពេើយ។ 

ពឃើញខ្រញរិពគៃ៏ដទពអើយ   ោនមំលកដលមហ បូអាហារ 

ោយទឹកនំចំេីទុកា ជូនៃូនតា     បរពិភ្ញគកាលណ្ពគោនខ្ឆអរក្គប់ោន ។ 

 ប់ពសែ ះក្រឹមពនះមិននិយាយ  សា ីេីេួកពក្បរខ្ៃលកំក្ព 

យំពសាកពោកមល នួខ្កបរវហិារ  រងទុកា ពវទនាជាអពនក។ 

យកដៃគក់ក្ទងូទួញយំថ្វ   ឱអនិចាច មល នួមុ្ំពេក 

កាលពៅជាមនុសសមំទូលខ្រក  យប់ដថងឥរពៃកពក្ពះខ្រកូន។ 

ឥេូវភ្ញែ រ់មល នួពៅជាពក្បរ   ពគោនសុីពឆអរឥរនឹកនា 

ឱមល នួមុ្ំពែើយខ្សនពវទនា   កំក្ពពមែ ចលា ឺចុកចាប់។ 

Phiên âm. BOT TUM NUANH BRET 

Me âu rôs’ nâu brâng pruas kôn   Đol’ sôn chi vist bat’ song-khar 

Minh đâng chia kơrt nâu ti na  Chia m-nus têv-vă-ta rư chia brêt 

Bơr kơrt chia m-nus rư têv-vă-ta   Bro-sơr th-lai th-la pruas s-kol’ het 

Kh-lach nas te ph-lot’ th-lak’ chia brêt  Bak’ puas he... kro het ost a har. 

Si te kh-tus chhiam nưng lia môk   Rup kay a-krok’ kua ă- nisch-cha 

Vê-tă-nia kh-lăng nas’ k-nung song-khar  Minh đâng th-ngai na hê...nưng srak’-sran. 

Nês hơy pruas căm-mă chonh-châm kôn hưng ơy Ă-kôs-sol noăm khluan ôy rum khan 

Sôy tusk pum susk knông son-đan  Os’ lô k kr ôp bran he... khom rês rê. 

Is-lâu phôt bot khe ph-chum binh   Brêt tuanh srek yum pruas nưsk kôn 

Yôm bal đos leng ôy ruach khluan  Tâu rôk ka đôn kôn bro-pôn 

Ă - nisch-cha ôy ra a-sô pôn’ pêk   Brêt hôr tưk phnêk-rông tusk th-ngôn’ 

Tâu rôk krôp vot’ khom kôy-kôn’   Minh khơrnh bro-pôn kôn khluan lơy 

Khơrnh te nhiast’ đos tây... hưng ơry  Ban khom lôk lây m-hup a har 

Bay tưk num chum nây tusk chun đôn-ta  Bă-ris-phôk kal na kê ban chh-et krôp knia 

Chhôp’ slês t-râm nês minh nis-yiay  S đây pi puak bret đel kê kum priar 

Yum sôk bôk khluan k-be vist har  Rông tusk vêt nia ơy ...chia a-nê. 

Yôk kôk’ t-rung tuanh yum tha   Âu ă-nis-cha khluan khnhum pêk 

Kal nâu chia m-nus khom tul rêk     Chhôp’ th-ngai ist đêk hơry... pruas te kôn. 

Is-lâu phlot’ khluan tâu chia bret   Ha ơy kê ban si chhet ist nưk nia 

Ô khluan khnhum hơry sen vêt-tă-nia  Kom priar kh-lôch ph-sa chhư chôsk chap’ 

Dịch nghĩa: Sám hối của ngã quỉ 
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 Cha mẹ còn sống cố gắng vì con  Nhắm mắt xuôi tay ai đâu biết 

Những cõi họ đến là nơi đâu  Là người hoặc tiên hay ngả quỷ. 

Nếu được là người hoặc chư thiên  Điều tốt hiển nhiên vì hiểu việc 

Sợ lắm nếu phải về nơi ngã quỷ  Bụng đói trống rỗng không thức ăn. 

Ăn toàn những đồ hôi thối   Thân hình ghê tưởm thấy xót xa 

Đau khổ lắm thay kiếp lai sinh  Không biết khi nào được thứ tha. 

Đây rồi bởi nghiệp nuôi con cái  Nghiệp ác làm hại phải muộn phiền 

Tâm luôn đau khổ không nguôi nghĩ Mọi người ta phải luôn nghĩ suy. 

Bây giờ phă tro bót ngày lễ phchum Ngã quỷ khóc than vì nhớ con 

Diêm vương thả về nơi trần thế  Để tìm cha mẹ, chồng vợ, con. 

Lòng đau xót xa cho ngả quỷ  Nước mắt tuôn rơi chịu khổ đau 

Đi đến ngôi tự mắt tìm kiềm  Nhưng chẳng thấy vợ, con mình đâu. 

Chỉ thấy họ hàng người xa lạ  Đem đồ ăn thức lạ lại nơi đây 

Cúng cho ông bà người quá cố  Họ được no bụng ngon lành thay. 

Xin dừng tại đây không nói nữa  Nhưng hãy nói về ngã quỷ cô đơn 

Nằm khóc lăn lóc bên chánh điện  Chịu đựng khổ đau không đếm xuể. 

Lấy tay đấm ngực ngồi than khóc  Sao tội thân tôi như thế này 

Khi con là người luôn cố gắng  Sáng, tối, sớm chiều cũng vì con. 

Bây giờ phải về nơi ngả quỷ  Họ được no say chẳng nhớ ơn 

Ôi thân tôi ơi! Sao đau thế    

Cô đơn buồn tủi chẳng hề nguôi. 

 (Thạch Thị Song, 1936, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.3.24. ជរាធមាម  

ជរាធពមាែ របូពយើងពអើយ   ចាស់ក្ោំក្ោពែើយក្គប់អាតាែ  

សាច់ខ្សបកក្ជួញក្ជាវគួរអនិចាច   គន់ពមើលពកសាសពក្ពងក្ពរ។ 

ដៃពជើងញប់ញ័រមនងក៏ពកាង  ែតាា ក្បពតាងព ើក្ចរពទៀរ 

មារ់ខ្សនក្កែរខ្ភនកមិនសាអ រ  គួរខ្រសង្ខវ ររកធម៌អាថ៌។ 

ឯពធែញក៏ោក់មិនមានសល់  កន ុងកាយវកិលពដាយពរាោ 

 រពីរាគមិនថ្វពវលាណ្   ចាក់ពដារកាយាមិនមានពសបើយ។ 

េាធិជំងឺពក្ចើនក្បការ   មានក្គប់រោូោែ នសល់ពេើយ 

ពទាះពកែងពទាះចាស់ណ្អនកពអើយ  កុំសងស័យពេើយក្រង់េាធិ។ 

មរេធពមាែ ឲ្យសាែ ប់ពែើយ   មិនយល់មុមពេើយជាវនិ័យ 
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សាែ ប់មានក្គប់របូមានក្គប់ទី  សាែ ប់មិនពចះសុីសំេូកពេើយ។ 

ពទាះមានសមបរា ិអមាលមាេ  នឹងសូកបដ រូក្ោេសាែ ប់មិនពឆែ ើយ 

សាែ ប់មិនក្េមពទណ្អនកពអើយ  ពែរុពនះជនពអើយមំភ្ញវនា។ 

សង្ខវ រពធវ ើសីលពែើយពធវ ើទាន  ទុកៃូចជាយាននាំអាតាែ  

ឆែងចាកគនែងវៃែសងារ   នឹងនាំរោូឆែងភេបី។ 

សពេវែិពមរបូពយើងពអើយ   ក្ពរ់ក្ោសពៅពែើយកែ ីក្សឡាញ់ 

របស់ពេញចិរាខ្រងឃ្លែ រពចញ  របស់ក្សឡាញ់ខ្រងោរ់ពៅ។ 

ពទាះបីក្បេនធកូនពៅកែ ី   កុំេុងពមក្រីថ្វន ក់ថនមពៅ 

ខ្រងខ្រក្ពរ់ក្ោសចាក់លាពៅែ   នាំឲ្យពសាកពៅឥរក្សាកក្សានែ។ 

កមែអសពកាឱកមែពអើយ   កមែមិនកពនែ ើយពចាលរបូក្ោេ 

ពទាះកមែអាក្កក់អមាលមាេ  មិនខ្ៃលមកមនពចាលពយើងពទ។ 

កមែពនះជាញរិឬជាមិរា   ខ្រងខ្រតាមៃិរពែើយោន ន់ពគន រ 

តាក់ខ្រងរាងកាយដនពយើងពគ  មិនឲ្យមុសពទេីកមែពនះ។ 

កមែជាកំពេើរឲ្យពកើរមក   កមែពនះដលលកពែើយក្រិះរះិ 

កមែក្រវូតាមចិរាខ្ៃលលងង់ពចះ  កមែពនះចារ់ខ្ចងក្គប់ក្បការ។ 

កមែជាទីេឹងទីអាក្ស័យ   នឹងជាបចច ័យដនសង្ខា រ 

ពបើពយើងពធវ ើលអឬយា៉ែ ងណ្   នាំឲ្យអាតាែ យា៉ែ ងពនះឯង។ 

ធម៌ទាងំក្ោំបទពនះក្ោកៃ  ពលាកចងជាបទពនះពៅមាន 

អំេីអងារ់ររឋាន    នាំយកមកថ្វា នជូនខ្ចកសាែ ប់។ 

នឹងឲ្យមិរានឹកជាប់ភ្ញវនា   រាល់ពេលពវលាណ្អនកពអើយ 

ពទាះពកែងពទាះចាស់កុំកពនា ើយ  ឲ្យោនទុកា ពែើយសក្មាប់ក្ោេ។ 

នឹងោនជាលលរមាល់មល នួ   នឹងោនជួបជួនសុមពកសមកានា  

នាកន ុងសួោ៌ឬនិពវ ន   ជាទីអវសានលុរទុកា ពហាង៕ 

Phiên âm 24. BOT CHĂ REA THOM MEA 

Chă rea thom mô rup dơng ơi   Chăs krom krea hơi krup at tma 

Sách sbek chrunh chreo kua ă nis cha  Kon mơl kê sa so prông prêt. 

Đay chơng nhop nho khnong cos công  Hat tha pro tông chhơ chrot tiêt 

Mot sen kro hot phnek minh s’at   Kua te song vat rôk tho ar. 

E thmênh kos băc minh mian sol   Knông kai vi kol đôi rôk kia 

Ri rôk minh tha vê lea na    Chăc đôt ka da minh mean sbơi. 

Pdia thi chum ngư chrơn pro ka   Mean krup rup pa kmean sol lơi 

Tôs kmêng tôs chă na neak ơi   Kum soong say lơi trong pdia thih. 
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Mô ră na thom mô ôi slap hơi   Minh dol muk lơi chia vi nây 

Slăp mean krup rup mean kru ti   Slăp minh ches si som nôôk lơi. 

Tôs mean som bath om bal man   Nưng sôk pđôr pran slăp minh chlơi 

Slăp minh prôm tê na neak ơi   Het nih chon ơi khom phe va nea. 

Soong vat thvơ sơl hơi thvơ tean   Tui đôch chea dean nom at tma 

Chloong chak kôn lôông vot đă soong sa   Nưng nom rup pa chlong phup bây. 

Sap pê hi mê rup dơng  ơi    Prot pră tâu hơi kđây sro lanh 

Rô bos pênh chach teeng khlet chênh  Rô bos sro lanh teng bach tâu. 

Tôs bây pro pon côn chau kđây   Kom pung mê trây thnak thnom nâu 

Teng te prot pră chăc phsa kđau   Nom ôi sôk sao ich srak sran. 

Kam ă să kô ô kam ơi    Kam minh kon tơi chôl rup pran 

Tôs kam a krook om bal man   Minh đel khook khan chôl dơng tê. 

Kam nih chea nheat rư chea mich   Teng te tam đich hơi knon knê 

Tak teng reang kai nây dơng kê   Minh ôi khôs pi kam nih. 

Kam chea kom nơt ôi kơt môk   Kam nih lay lôk hơi treh ris 

Kam trâu tam chách đel lngông cheh  Kam nih chach cheng krup pro ka. 

Kam chea ti pưng ti a sray    Nưng chea pach chay nây soong kha 

Bơ dơng thvơ l’o rư dang na   Nom ôi at tma dang nih eng. 

Tho tăng prăm bot nih pra kot   Lôk choong chea bot nih nâu mean 

Om pi oong kot to rô than    Nom dôk môk thkan chuôn chek sđăp. 

Nưng ôi mich nưk chop phe vă nea  Rol pêl vê lea na neak ơi 

Tôs kmêng tôs chă kum kon tơi   Ôi ban tuk hơi som rap pran. 

Nưng knông sua kea rư ni pian   Chea ti ă vă san phot tuk hoong. 

Dịch nghĩa: Pháp lão 

 Sự già nua của thân ta    Mọi người ai nấy cũng sẽ già  

Xót xa da thịt nhăn nheo ấy    Ngậm nhìn lên tóc đã bạc phơ. 

Tay chân rung rẩy với lưng còng   Tay cố bếu lấy cây gậy chống 

Miệng càng thêm rỗng, mắt không xinh  Cần phải suy nghĩ tìm phật pháp. 

Răng cũng đã rụng không còn nữa   Mầm bệnh trong thân cũng hoành 

hành 

Bất kể thời gian sớm, trưa, tối   Nó làm đau khổ không hề nguôi. 

Bệnh đau rất nhiều đếm không xuể  Nó không hề bỏ một ai 
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Dù già hay trẻ không bỏ xót   Đừng phải hỏi  nhiều về bệnh đau. 

Sự chết chóc ấy cũng như thế   Nó cũng tồn tại quy luật hết rồi 

Nó không hề biết về hối lộ     Mỗi người ai cũng phải chết đấy thôi. 

Dù có tài sản nhiều đến mấy   Đưa để hối lộ nó không trả lời 

Nó không hề chịu đâu người nhé   Vì thế nên ta phải tham thiền thôi. 

Cố gắng giữ giới và bố thí    Để làm bàn đạp đưa ta tới 

Đưa ta thoát khỏi cõi tam giới   Không hề gặp lại sự luân hồi. 

Mọi sự yêu thương điều tan biến   Một vật  yêu thương cũng lìa xa 

Dù đó chính là vợ con ta    Hạnh phúc đến mấy cũng chia lìa. 

Nghiệp ơi nghiệp ta gieo nó   Nó không  thờ ơ mà bỏ ta 

Tất cả nghiệp ác ta gieo ấy    Không hề bỏ lại thân ta đâu. 

Nghiệp là họ hàng hay là bạn   Luôn suốt bên ta để toan tính 

Làm cho số phận của mỗi người   Không hề khác lại với nghiệp đâu. 

Nghiệp là nguồn gốc của cuộc sống  Phân chia mọi thứ  ở xung quanh 

Dù là đần độn hay thông minh   Điều chính do nghiệp tạo mà ra. 

Đây là tám pháp đã được nêu   Viết thành bài thơ để giữ lại 

Để cho người đời cùng  được nghe  Để cho ta biết để tham thiền 

Mọi lúc mọi nơi là điều tốt    Dù già hay trẻ đừng thờ ơ 

Sẽ được phước lành đến thân ta   Sẽ gặp điều tốt vui an lạc 

Ở nơi chư thiên hoặc niết bàn   Khi cuộc đời ta phải lìa tan. 

 (Thạch Sơn, 1959, Đông Bình, Bình Minh, Vĩnh Long) 

1.3.25. ត្េះដត្រលកាេ៍ 

អនិចាច របូកាយពយើងពនះឯង  សង្ខា រតាក់ខ្រងមិនពទៀងទារ់ 

ោនពកើរពេើងពែើយវនិាសោរ់  រាល់មនុសសសរវសឹងៃូចោន ។ 

មនធ ក្ោំរខ្មងខ្រងមានទុកា   មិនសូវោនសុមសេវពវលា 

ពកើរចាស់ ឺសាែ ប់ជាធមែតា  ឥរមាននរណ្ពវះពគចោន។ 

អនតាា របូពនះោែ នមាំមួន   ពក្ពះមិនខ្មនមល នួមិនខ្មនក្ោេ 

ពធែញោក់សក់ស្វូឃ្លរ់មិនោន  ពកើរពៅែ េំុមនៃល់ៃួងចិរា។ 

មនុសសរបូលុះសាែ ប់ពៅពមែ ច  ធុំកែ ិនអាពសាចសអ ុយពេកេិរ 

កក្មនរណ្ហានពៅជិរ   ពគខ្រងភ័យភិរពមព ើមរាល់ោន ។ 

មិនហានទុកពមែ ចពនាះយូរដថង  មែ ចខ្ក្កចដក្ងៃល់ក្គឹហា 

នាំយកពៅកប់ឬបូជា   កន ុងទីនានាជាសាា នសាង រ់។ 
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េួកមិក្រសំឡាញ់សាច់ញរិពៅ  សឹងខ្រពសាកពៅពសាយពសាកកាែ រ់ 

យំសាែ យរបូកាយបីកំណ្រ់   ខ្ៃលក្ពរ់ក្ោសោរ់ចាកពសនហា។ 

សង្ខា រសេវសរវខ្រងសូនយពសាះ  សូនយរបូសូនយពោែ ះយសសកាែ  

សូនយកូនសូនយពៅពៅេងាវ្  សូនយៃូនសូនយតាឥរមានសល់។ 

សូនយទាងំខ្មឪបែ ីក្បេនធ    សូនយទាងំក្ទេយធនាែ ប់ពថាើងថ្វា ន 

រលាយជាៃីទឹកពភែ ើងមយល់   សេវសរវក្ោកៃកន ុងភេបី។ 

ពបើៃឹងថ្វរបូមិនពទៀងេិរ   គួរពយើងរះិគិររកខ្កដម 

ក្បឹងសាងកុសលឲ្យរាល់ដថង   ជាលលកដក្មពៅឋាននានា។ 

គួរមំឲ្យទានរកាសីល   ពរៀនធម៌កុំមជ ិលពធវ ើរាយមាយ 

ពទើបោនមិនាែ ក់ពៅអោយ  សុមចិរាសុមកាយោែ នទុកាា ។ 

គួរហារ់ពរ់កាយវចាចិរា    ឲ្យោនសុចររិរាល់របូកាយ 

លុះៃល់បំលុរជារិកាលណ្   រចួេីទុកាា ឆែងភេដក្រ។ 

កុំឲ្យតាំងចិរាគិរក្បមាទ   ែុឺហាែួសមន រពភែចសាែ ររី 

េាយាមលះកមែជាពលាកីយ៍   ពទើបោនពសចកែ ីសុមពកសមកានា។ 

មួយពទៀរធម៌ណ្ខ្ៃលនាំសរវ  ឲ្យពកើរសងប់សាង រ់កន ុងសនាែ ន 

គួរពយើងរះិគិរពរៀនឲ្យោន   ពទើបនឹងសាគ ល់ឋានសងារវៃា។ 

ធម៌ពនាះពោែ ះធមែសពងវគ   ពលាកោនខ្បងខ្ចកតាមកំេរ់ 

ក្ោំបីក្បការេិរក្ោកៃ   សខ្មែងតាមបទក្េះោលី៕ 

Phiên âm. PREĂS TRAY LEĂC 

Ă nich rup kai nih eng   Soong kha tac teng minh tiêng tot 

Ban kơt lơng hơi vi neas bat  Rol mnus sat sâng đôch knia. 

Khanh prăm rô meng teng mean tuk Minh sâu ban sok sop vê lea 

Kơt chă chhư slăp chea thom mă đa Ich mean nô na vêh  kêch ban. 

Ă nat ta rup nih kmean mom muôn Prôs minh men khluôn minh men pran 

Thmênh băc sok skâu khot minh ban Kơt kđau pum khan đol đuông chach. 

Mnus rup lus slăp tâu khmôch  Thum khlinh ă sooch s’ui pêk pich 

Kom ro nô na hean tâu chich            Kê teng phây phich khpơm rol knia. 

Minh hen tuk khmôch nuh du thngay Khlach kreng choong ray đol krưh hea 

Nom dôk tâu kop rư bô chea  Knông ti nea nea chea sthan sngat. 

Puôc mich som lanh sach nheat phao Sâng teng sôk  sao sôi sôk kđat 

Dum sđai rup kai bây kom nat  Đel prot pră bach chac sne ha. 

Soong kha sop sat teng sôn sos  Sôn rup sôn chhmôs dôs săc kđa 
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Sôn côn côn chau phao pông sa  Sôn đôn sôn ta ich mean sol. 

Son tăng me âu pđây pro pon  Sôn tăng trop thon thlop thkơng thkan 

Rô leey chea đây tưk phlơng khdol Sop sat pra kot knông phup bây. 

Bơ đâng tha rup minh tiêng pich  Kua dơng rih kich rôk kay khe 

Prâng sang kô sol ôi rol thngay      Chea phol kom ray tâu than nea nea. 

Kua khom ôi tean rac sa sơl  Riên tho kum khchưl thvơ rêy mêy 

Tơp ban minh thlac tâu ă bai  Sok chach sok kai kmean tuk kha. 

Kua hat pot kai vea cha cha chach  Ôi ban such chă rich rol rup pa 

Luh đol bom phot cheat kal na  Ruôch pi tuk kha chloong phup tray. 

Kum ôi tăng chach kich pro mat  Hư ha huas khnat phlêch sma ră đây 

Pdia deam luh kam chea lôk kay  Tơp ban sêch kđây sok ksêm ksan. 

Muôi tiêt tho na đel nom sat  Ôi kơt sngop sngat knông son đan 

Kua dơng rih kich riên ôi ban  Tơp nưng skol than soong sa ră wot. 

Tho nuh chmôs thom meă soong vêk Lôk ban beng chec tam kom not 

Prăm bây pro ka pich pra kot  Som đeng tam bot preă Pali. 

Dịch nghĩa: Tam pháp ấn 

 Cảm thấy xót xa thân hình ta  Cuộc sống đời ta là vô thường 

Luân hồi sống chết không chừa ai  Kể cả con người hay xúc vật. 

Ngũ uẩn luôn chịu khổ   Mọi lúc mọi nơi ai đâu biết 

Sinh lão bệnh tử là vô thường  Không ai có thể tránh được đâu.  

Xót xa thân hình không tồn tại  Vì đó không phải là của ta 

Răng sâu, tóc bạc không ngăn được Tâm chẳng an lành cũng là bao. 

Khi ta mất thành thây ma   Xác thối xấu xa không ai gần 

Họ né tránh xa vì sợ hãi.   Không giám để thây được lâu ngày 

Sợ có thiên tai ập đến nhà   Đem đi đào nguyệt hoặc hỏa táng 

Ở nơi cô quạnh vắng đìu hiu.  Những người thân thương cùng bạn bè 

Ai nấy khóc than vì thương xót  Thương thân hình ấy đáng thân thương 

Nay đã lìa xa không gặp nữa.  Nhân sanh ai nấy cũng phải mất 

Mất cả thân hình cả danh tiếng  Mất con mất cháu mất họ hàng 

Nay cả ông bà cũng lìa xa.   Xa cả mẹ cha và vợ chồng 

Xa cả tài sản vốn đầy nhà   Tan thành mộc thủy hỏa thổ 

Tất cả tồn tại trong tam giới.  Nếu biết thân này không tồn tại 
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Thì ta nếu phải  toan tính ngay  Cố gắng tạo phước đức hằng ngày 

Làm nhân quả đưa ta đến nơi yên bình. Cần phải bố thí và trì giới 

Siêng năng học thêm kinh pháp   Nên mới không rơi vào địa ngục 

An vui lắm thay khi không còn khổ. Cần phải rèn luyện thân, tâm, khẩu 

Không nên làm những việc xấu xa  Một khi nhắm mắt xuôi tay 

Đến nơi cực lạc thoát luân hồi.  Xin hãy đừng chủ quan 

Sang trọng quý phái quên bản thân Cố gắng bỏ mọi phong trần 

Mới được an vui cuối cuộc đời.  Thêm nữa hãy học pháp dẫn lối 

Nhân sanh yên tĩnh trong tâm hồn  Cần phải tìm kiếm học bằng được 

Đưa người thoát khỏi cỏi luân hồi.  Pháp ấy gọi là pháp nhận thức 

Gồm 8 điều ấy thật anh minh  Ngài đã ghi nhận trong kinh thánh 

Người đời học lấy để làm theo.  

1.4.Đồng dao  

1.4.1.ចាប់កូនហខែង 

ចាប់កូនខ្មែង   ពៅក្បខ្លងនឹងកូនមាន់ 

ពមមាន់មែ ចយកកូនពៅលាក់ កូនមាន់មិនមែ ចពលារទំពៃើមពមេស 

ពមសទ ុ ះសាេ យកសាែ បោំងកូន មាន់ពោែ លកាចជាងការពពរះេីមុម 

ទុកមងពក្កាយឲ្យខ្មែងចាប់ចុះ កូនមាន់េូនឯណ្េូនពក្កាមពៃើមពមេស៕ 

Phiên âm. 

Chăp côn khleng  tâu pro leng nưng côn mon 

Me mon khlach dôôk côn tâu lac côn mon minh khlach lôt tum đơm mtês 

Mê stus tsia dôôk slap băng côn mon chhmôl cach chiêng ca pia res pi muc 

Tuc khang krôi ôi khleng chăp chôs cconomon puôn ê na puôn krôm đơm mtês 

Dịch nghĩa: Trò chơi bắt con diều 

Diều bay sà sà Nhử nhử gà con Gà mái hoảng hồn       Lùa con đi giấu.   

Gà con không sợ Còn nhảy lên cây  May thật là may        Bụi ớt gần đó 

Gà mái làm dữ  Phùng xoè giữ con   Gà trống dữ hơn         Cản đường cửa trước

  

Thách diều bắt được    Cửa chuồng phía sau  .…Gà con trốn đâu     Trốn trong bụi ớt ! 

(Kim Sa Phép, 1995, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng)  

1.4.2.ចាក់ទឹកៃូង 
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ចាក់ទឹកៃូង បំេងទឹកថ្វែ  ចិនក្រវ ពក់អាវក្កពេើ  ពៅពធវ ើសឹកចមាំង 

ក្កពេើជិះពសះ អញជិះរំរ ីក្កពេើកខ្វង អញកមែ ី ក្កពេើក្រវូចាញ់ អញោន ន ះ 

ក្កពេើជាប់ក្ចវក់ អញចាក់កក្កពេើសាែ ប់៕ 

Phiên âm. 

Chăc tưc đôn bom pông tưc thla chinh chro va peak ao kro pơ tâu thvơ sâc chom băng 

kro pơ chis ses anh chis đom rây kro pơ co veng anh co khlây kro pơ trâu chanh anh 

ban chhnă kro pơ chop chro văc anh chăc co kro pơ. 

Dịch nghĩa: Đổ nước dừa 

 Đổ nước dừa  Vô ống nước  Nước trong vắt Nước trong veo.       

Ta-tro-va  

Mặc áo mới            Áo cá sấu          … Đi đánh nhau Cá sấu thì cỡi ngựa

 Còn ta thì cỡi voi   

Cá sấu thì cổ dài Còn ta thì cổ ngắn. Ta thì đánh thắng Cá sấu thì bị thua Ta 

quăng xích ra  Cá sấu bị trói  Ta đâm cổ cá sấu Cá sấu chết rồi! 

 (Lâm Huông, 1943, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.4.3.ចាក់ទឹកៃូង 

ចាក់ទឹកៃូង ទឹកថ្វែ យង់ ចិនក្រវ ពក់អាវអី? ពក់អាវក្កពេើ ចាក់ទឹកថ្វែ យង់ 

រឹកពៅពលើ ក្កពេើពៅពក្កាម ចាក់អនារាយពកើរសឹក ចាក់អំបុកពកើរកូនពកើរពៅ៕ 

Phiên âm. 

Chăc tưc đôn tưc thla dông peak ao kro pơ dông peak ao kro pơ chăc tưc thla dông tưc 

nâu lơ kro pơ nâu krôm chăc on tă rai kơt sâc chăc om boc kơt côn kơt chau. 

Dịch nghĩa: Đổ nước dừa 

 Nước dừa đổ ra Nước trong leo lẻo  Tàu-tro-va hỡi Chàng mặc áo gì? 

Áo cá sấu đây Tàu-tro-va mặc  Đổ nước trong vắt Nước đọng ở trên  

Cá sấu to kềnh Thì nằm ở dưới.  Cha-da-on-ta-rai Xảy ra cuộc 

chiến 

Cha-om-bóc  Có con có cháu…  

 (Danh Thị Lương, 1990, Thạnh Tân, Thạnh Trị, Sóc Trăng) 

1.4.4.អាពេ 

អាពេពេពអើយពៅោញ់ក្បវកឹ  ោញ់ផ្កងំក្រវូទឹកក្រវូគុមភក្សខ្ង 

ក្សខ្ងខ្ងពអើយខ្លែវមានបី   ពបះទុំពលញើក្សីពបះមច ីពលញើខ្ម៉ែ៕ 

Phiên âm. 
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A lê lê ơi tâu banh pro vâc  banh phăng trâu tưc trâu kum sro nge 

Sro nge nge ơi phle via miên bây bes tum phnhơ srây khchây phnhơ me 

Dịch nghĩa: A Lê  

A Lê đi bắn chim quốc  Đạn nổ đùng đùng rơi xuống nước  Đạn trúng vô bụi 

xronghe. Xronghe  không có trái chin Chỉ có một trái chín phần em Có 

một trái sống dành cho mẹ ! ?... 

(Sơn Phôl, 1962, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu,  Sóc Trăng)  

1.4.5.សារកិាហកវ 

សារកិាខ្កវពអើយ សុីលអ ីកងកង 

សុីខ្លែៃំបង  ក្បចឹកោន ពលង  សារកិាខ្កវពអើយ។ 

សាែ ប់វចាក់កាច់ មារ់វពធវ ើពភែង 

ក្បចឹកោន ពលង ពលើខ្មកក្េឹកា សារកិាខ្កវពអើយ៕ 

Phiên âm. 

Sa ri ka keo ơi     si s’ây con con si phle đom bon pro châc knia lêng sa ri ka keo ơi. 

Slap via chăc kbach mot via thvơ phlêng pro châc knia lêng lơ mek prưc sa sa ri ka 

keo ơi. 

Dịch nghĩa: Chim sáo 

Xarika keo!  Ơi, chim sáo dễ thương Trên cành Đomboong Chim ăn 

trái chin Sáo thật vui tính Suốt ngày líu lo Nhảy nhót vui đùa. 

(Chau Mu Ni Sok Kha, 1966, Phước Lợi,  Ô Lâm, Tri Tôn,  An Giang) 

1.4.6.ចំពរៀងត្ររ 

កំលែង់ៗពអើយ   នាំោន ពលងក្ររ តាំងចិរាបរសិុទធ 

 ជារោំខ្មែ រ។ 

ក្ររមុ្ំមកៃល់ពែើយ ៃល់ពក្ៅវរបង រពទះពោលង 

 ចាំក្កងខ្មសទាម ប់ រពៅពក្ៅ  ដថែពអើយខ្ក្សកពៅ ឮខ្រកាន់អឹយ។ 

ជំរាបសុំទាន សុំក្េលាន រពលង ោន មំុ្ពក្ចើនណ្ស់ គក្គឹកគពក្គង 

សុំក្េលាន រពលង ឲ្យពលងោនឬពទ៕ 

Phiên âm. 

Kom phlong phlong ơi  nom knia lêng trot tăng chach bo ri sut chia rô băm 

khmer. 

Trot khnhum môôk đol hơi đol krao rô boong rô tes kô phoong chăm kroong khse 

tem. 
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Chhup chhô nâu krao thlay ơi srek hao lư te canh ơi 

Chum rep sum ten sum prô len chhô lêng knia khnhum chrơn nă kô krưc kô 

krêng sum prô len chhô lêng ôi lêng ban rư tê. 

Dịch nghĩa: Trò chơi trrot 

Ra đây em gái đẹp xinh ơi!  Ta cùng chơi trò chơi trrot  Các anh toàn là 

người tốt Những chàng trai Rôbăm Khmer.  Em gái bé bỏng của anh ơi. 

  

Hiện giờ các anh đang đứng đợi Có cả chiếc xe bò, ngoài hang rào nhà em đó Em 

hãy sửa soạn dây thừng Các anh cũng đã sấm dây thừng và chỗ đứng Ngoài này 

bọn anh nhộn nhịp vì đông lắm Em hãy cùng với bọn anh Chơi trò chơi trrot!! 

(Lâm Huông, 1943, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng.) 

1.4.7.ចាប់េូក 

ឱចាប់េូកពអើយ  កុំសុីក្សូវអញ   

ក្សូវពគវឆា្ង ញ ់  ក្សូវអញជូរចរ់៕ 

Phiên âm. 

Ô chap puuk ơi   kum si srâu anh 

Srâu kê via chhnganh srâu anh chu chot 

Dịch nghĩa: Chim sẻ 

Ớ,  này đàn chim sẻ ơi! 

Đừng ăn hạt lúa của tôi gieo trồng 

Lúa người thì ngọt thì ngon 

Lúa tôi cay đắng nhọc công trăm phần. 

(Tăng Thị Phên , 1944, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu,  Sóc Trăng.)  
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1.5.Hát đối đáp nam nữ 

1.5.1. បងលេឹមពោពអាយ 

ឱក្បសុបងពអើយៃឹកពោពៅបង  ក្បសុចាំអូនលងអូនចងពោសិន។ 

ឱក្បសុបងពអើយៃឹកពោពៅលេឹម  ពោក្សីភ័យនឹមបងលេឹមពោពអាយ។ 

ឱក្បសុបងពអើយៃឹកពោធែងភក់  កខ្ងាបគិងគក់ពលារមពំជើងអូន៕ 

Phiên âm 

Ô prôs boong ơi đâc kô tâu boong  prôs chăm uôn phoong uôn choong kô sân 

Ô prôs boong ơi đâc kô tâu phtưm  kô srây phây nưm boong phtưm kô ôi 

Ô prôs boong ơi đâc kô chloong phôk coong kep king kôc lôt khăm chơng uôn 

Dịch nghĩa: Bắc ách cho bò 

Anh hãy đợi em dắt bò vô chuồng   Hãy đợi em cột bò xong cái đã! 

Anh có bắc ách cho bò giúp em không đó! Anh đừng để cho bò của em vuột ách, 

nghen anh! 

Rồi em phải lội xuống trũng nước ngập bùn Em e rằng cốc ếch sẽ nhảy ra cắn 

chân!! 

(Danh Dũng, 1948, Thới Quản, Gò Quao, Kiên Giang) 

1.5.2. អាវរង្ខ 

ដថងលាង ចក្រជាក់ៃួងចិរា   

មានគូពលាកលាិរកាលណ្បងោនធូរពសបើយ 

បងពឃើញជយ័ក្ពនដក្េមកពទៀរពែើយ 

កាលណ្បងោនធូរពសបើយបងយកពៅជូនវញិ។ 

អនកពអើយអនកកុំមកចរចា   

អាវរង្ខពនះណ្ពមាចអនកមិនពៅវញិ 

ពគដាក់លក់ៃូរែូរខ្ែពដាយពសពេញ  

ពមាចអនកមិនពៅទិញក្សីអូនមិនក្រវូការ៕ 

Phiên âm 

Thngay lngach tro chac đuông chach miên ku phđêch phđich kal na boong ban thu 

sbơi 

Boong khươnh chây phren prây môc tiết hơi kal na boong ban thu sbơi boong dôc 

tâu chuôn vinh 

Nac ơi nac kum môc cho cha ao rô nghia nis na mđêch nac minh tâu vinh 
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Kê đăc lôôc đô hô he đôi pias pênh mđêch minh tâu tinh srây uôn minh trâu ka 

Dịch nghĩa: Áo lạnh  

Buổi chiều trời se se nhuốm lạnh  Có bạn tình ôm ấp yêu thương 

Anh cảm thấy nhẹ nhỏm tâm hồn.  Ôi, thợ săn đã đến nữa rồi 

Anh sẽ đi và sẽ đem áo em trả lại  Khi nào tâm hồn anh thoải mái. 

Có biết bao kẻ bán người mua  Em chẳng đòi anh trả lại áo bao giờ! 

(Sơn Thị Hoan, 1960, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.5.3. ទាវពអើយត្សីទាវ 

ទាវពអើយក្សីទាវ  កំេរ់មាន់រង្ខវ  ទាវពៃកមិនលក់ 

ដៃសាា កំាន់ពក្បង  ដៃពឆវងក្ជងសក់  ទាវពៃកមិនលក់ 

សាា ប់សគ រពឆែ ើយោន  ។  សគ ររូចពឆែ ើយរងំ  សគ រធំពឆែ ើយពលវ ើយ 

សគ រោរ់ពៅពែើយ  េុំទាន់ពឆែ ើយឆែង៕ 

Phiên âm 

Tiêu ơi tiêu srây  kom nót mon rô ngiêu tiêu đêk minh lôôc 

Đay sđăm canh prêng đay chvêng chrôông sook tiêu đêk minh lôôc 

Sđap skô chhlơi chhloong skô tuôch chhlơi rô ngum skô thum chhlơi lvơi 

Skô bach tâu hơi  pum ton chhlơi chhloong. 

Dịch nghĩa: Nàng Tiêu  

Gà đã gáy canh hai rồi canh ba Anh biết em Tiêu vẫn còn thao thức 

Tay phải em xức dầu thơm, tay trái thì vuốt tóc Tiếng trống vang xa làm em trằn trọc. 

Tiếng trống nhỏ dịu êm thúc giục   Tiếng trống lớn rộn rã gọi mời 

Tiếng trống dứt rồi-em không đáp lại  Anh cứ gọi em trong đêm càng khuya. 

Em đang may vá ở trong nhà   Em làm sao đáp lời anh cho kịp 

Nếu em cất tiếng lên và rục rịch thì con mèo sẽ nhảy lên làm rối chỉ trong cuồn 

Anh ơi, xin anh đừng giận hờn! 

(Lâm Thị Nương, 1969, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.5.4. ពបះផ្កា ោទី 

ក្សីក្សស់នឹមនួនចង់ោនផ្កា អី ក្សឡាញ់ផ្កា ោទីខ្មនពទជីវ៉ៃ  

បងមានមែ ចអីមិនពៅពបះផ្កា  ជួនក្សស់កនិដាធ ោទីលអ ក្សស់៕ 

Phiên âm 

Srây sros nưm nuôn choong ban phka ây 

Sro lanh phka Baty men tê chi va 
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Boong miên khlach ây minh tâu bes phka 

Chuôn sros ko nis tha Baty l’o sros 

Hái hoa Baty 

Em gái yêu kiều, thích hoa gì hả em? 

Có phải em thích màu hoa Baty rực rỡ 

Anh đâu có ngại gì mà không tặng hoa cho em gái nhỏ 

Anh đâu có ngại gì mà không hái hoa Baty cho em. 

(Thạch Thị Song, 1936, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.5.5. ពចាល ូង 

បងពោះ ូងពៅ   ូងមពស់ពេើងពលើ  ដៃក្សីជំពទើ  

ទទួល ូងបង។  បងពោះ ូងពៅ   ូងកំេស់ចុងៃូង 

ក្កមុំ រពក្ជាង  បងឲ្យមួយណ្។  បងពោះ ូងពៅ 

 ូងខ្បកជាក្ោំ  ខ្មខ្ចក្រចូលឆា្ន ំ        ចូលមហាសន្តង្ខា នាថែី៕ 

ពលងពភែងពែើយ  ពគពលងពភែងពែើយ  មា៉ែ រា៉ៃ វ៉ៃ ពអើយមា៉ែ រា៉ៃ វ៉ៃ  

តាលុកទុកឆា្  យាយតាទះដៃ  ឲ្យក្សីញក់សាែ  

ក្សលាញ់មួយណ្  ចូលមករាពំលង៕ 

Phiên âm 

Boong bos chung tâu chung khpôs lowng lơ đay srây chum tơ 

Tô tual chung boong Boong bos chung tâu chung kom pup chông đôn 

Kromum chhô chrông boong ôi muôi na  Boong bos chung tâu 

Chung bek chia prăm khe chet chôl  chhnam chôl mha soong kran thmây 

Lêng phlêng hơi  kê lêng phlêng hơi ma ra va ơi ma ra va 

Ta lôc tuc chha  dây ta tă đây  ôi srây nhăc sma 

Sro lanh muôi na  chôl môôk rom lêng. 

Dịch nghĩa: Tung cầu 

 Anh tung cầu lên  Cầu bay vun vút  Này em gái út Hãy đón cầu anh

 Anh tung cầu lên Cao tít ngọn dừa Biết chọn em nào Các em đông 

quá! Anh tung lên nữa Cầu chia làm năm Tháng tư Chôl-chnam   Đón 

mừng ngày mới  

( Lâm Huông, 1943, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.5.6. ៃំរសី 

ៃំរសិញី សុីសែ ឹកឬកសី  សុីពដាយៃងដក្េ ភន ំក្េះសុពមរុ្។ 
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ៃំរធីងន់ភល ុក ក្រថុកធងន់ខ្លែ  យកពគពធវ ើពម៉ែ  មិនៃូចខ្ម៉ែមល នួ។ 

ពគោនចំេី ពគលាក់បំេួន មិនៃូចខ្ម៉ែមល នួ ពជរពៅពៅមក៕ 

Phiên âm 

Đom rây so nhi si slâc rư sây  si đôi đoong prây phnum preas su mê 

Đom rây thngon phluc  tro thôc thngon phle  dôôk kê thvơ me 

Minh đôch me khluôn kê ban chom nây  kê lac kê puôn minh đôch me 

khluôn chê tâu hao môôk. 

Dịch nghĩa: Voi trắng 

Tận núi rừng Hy Mã Lạp Sơn Có một đàn voi trắng tinh rất quý Chúng cùng ăn lá 

tre, cùng tắm chung dòng suối Khoe những cặp ngà trĩu nặng vàng tươi. 

 Không ai bằng mẹ ruột của tôi  Dù mẹ rầy la, dù mẹ đánh giận Voi 

thì trĩu ngà, quả tà thóc thì nặng Không ai thay thế được mẹ mình. 

(Danh Thị Lương, 1990, Thạnh Tân, Thạnh Trị,Sóc Trăng) 

1.5.7. លលកពែើរទាងំគូ 

លលកវពែើរទាងំគូ  ជំពមកាវស ូ ទុកវពធវ ើអវ ី  ោញ់ោនយកឆា្មញី 

មិនោច់ទិញឲ្យខ្របង់លុយនាស់។  លលកវពែើរឆែងភន ំ 

មិនខ្មនគូមុ្ំមិនមច ីខ្បរពមើល  គូពនះសមោន ឬពទ 

 បងបអ នូជារិខ្មែ រជួយពមើលមុ្ំលង៕ 

Phiên âm 

Lô lôôk vie hơ tăng ku chum pem cao su tuc via thvơ ây banh ban dôôk chha 

khnhây  minh bach tinh ôi te boong lui nos lô lôôk via hơ chhloong phnum 

Minh men ku khnhum minh khchây be mơl ku nis som knia rư tê 

Boong p’ôn chiêt khmer chuôi mơl khnhum phoong. 

Dịch nghĩa: Chim cu bay thẳng hàng 

Đôi chim cu đang tung cánh bay 

Nạng dàn thun trong tay mình sẵn đạn 

Nếu khỏi mua thịt mua cá thì tội gì không bắn 

Đem về xào rừng, ngon thiệt ngon! 

Đôi chim cu đang bay qua trùng điệp núi rừng 

Khiến đôi ta không thể nào bắn nó 

Anh em tôi ơi! Hãy vui long ngắm thử 

Xem đôi lứa có đẹp đôi không nào!? 
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(Kim Sa Phép, 1995, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 

1.5.8. ត្សីត្បពសើរ 

ក្សីពអើយក្សីក្បពសើរ  បងពឃើញសាន មពជើងពៃើរអូនពៅក្សកុណ្ 

អូនពៅកាសាងំឬពៅចំការ  អូនពៅក្សកុណ្ក្ោប់បងពអាយៃឹង៕ 

Phiên âm 

Srây ơi Srây pro sơ  boong khươnh snam chơng  đơ uôn nâu sroc na 

Uôn nâu ka săng rư nâu chom ka  uôn nâu sroc na prap boong ôi đâng. 

Dịch nghĩa: Cô gái yêu kiều 

Cô gái yêu kiều Anh nhìn thấy dấu chân em  Biết em là cô gái đẹp 

Mà tại sao anh không biết Em ở rẫy hay ở vườn? Trên đất giồng hay đồng bưng 

Em ơi, xin em hãy nói Hãy chỉ cho anh biết với Rằng em đang ở nơi nào!? 

(Danh Chưng, 1973, Thạnh Tân, Thạnh Trị, Sóc Trăng) 

1.5.9. ពៃើរកន ុងដត្េ 

បងពៃើរកន ុងដក្េ  ឮដរវយំ បងពៃើរពជើងភន ំ ពឃើញឃែ ំពក្កបផ្កា ។ 

បងនឹកពៅពេក   ពៅខ្បកពៅណ្ ពចាលក្ទងូពមែ ចលារ ពៅណ្ពចាលបង។ 

ក្សពណ្ះាែ ប់ពគង  កខ្នែងសាសង ពែរុអវ ីពចាលបង ពអាយពរៀមទុកាា ៕ 

Phiên âm 

Boong đơ knong prây  lư rây via dum boong đơ chơng phnum khương 

khmum krêp phka Boong nưc pâu pêk  pâu bek tâu na chôl trung khlôch 

phsatâu na chôl boong 

Sro nos thlop kêng  kon leng sa soong het avây chôl boong ôi riêm tuc kha. 

Dịch nghĩa: Đi trong rừng 

Anh đi trong rừng hoang vắng Nghe tiếng dế buồn ngân nga. Anh bước đi 

vòng chân núi Thấy đàn ông hút nhuỵ hoa. Còn em đang ở nơi đâu 

 Khiến anh nhớ em tê tái  Sao em không quay trở lại  Nơi chúng 

mình từng gặp nhau!? 

(Lý Đông, 1956, Phường 2, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 
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2.KHẢO SÁT XÃ HỘI HỌC. 

 

PHIẾU KHẢO SÁT & KẾT QUẢ. 

 Để góp phần tìm hiểu những giá trị cũng như vai trò và vị trí của dân ca trong 

đời sống văn hóa của người Khmer Đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu đề tài Dân ca trong đời sống văn hóa của người Khmer Đồng bằng sông 

Cửu Long. Quý Ông, Bà vui lòng cung cấp những thông tin dưới đây. Sự giúp đỡ của 

Quý Ông, Bà không chỉ giúp chúng tôi hoàn thành nghiên cứu này mà còn góp phần 

bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân ca Khmer. Xin chân thành 

cảm ơn!  

 Quý Ông, Bà vui lòng đánh dấu () vào những ô mà mình chọn. 

 

2.1.Thông tin về đối tượng khảo sát 

2.1.1.Giới tính:   Nữ   Nam 

 

Hình 1: Thông tin về đối tượng khảo sát 

2.1.2.Độ tuổi:   Dưới 18   18 – 30   31- 50          trên 50 

 

Nữ 

(n=164), 

41.5% 
Nam 

(n=231), 

58.5% 
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Hình 2: Thông tin về đối tượng khảo sát 

 

2.1.3.Nghề nghiệp: .....................................................................................................   

 

 

Hình 3: Thông tin về đối tượng khảo sát 

2.1.4.Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................    

Dưới 18t 

(n=24), 6.1% 

Từ 18 - 30t 

(n=227), 

57.5% 

Từ 31 - 50t 

(n=122), 

30.9% 

Trên 50 

(n=22), 

5.6% 

Giáo viên 

(n=83), 21% 

Nông dân 

(n=91), 23% HSSV 

(n=169), 

42.8% 

Cán bộ 

(n=31), 7.8% 

Tu sĩ (n=7), 

1.8% 

Nội trợ (n=6), 

1.5% 

Buôn bán 

(n=7), 1.8% 
Diễn viên 

(n=1), 0.3% 
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Hình 4: Chỗ ở hiện nay 

 

2.2.Những hiểu biết chung về dân ca Khmer 

2.2.1. Theo Ông/Bà, dân ca Khmer được hiểu: 

a.  Là tấm gương trong suốt phản chiếu toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân Khmer qua nhiều thế hệ.  

b  Là những bài hát và câu hát dân gian trong đó cả phần lời và phần giai điệu gắn 

liền với những hình thức sinh hoạt dân ca nhất định. 

c  Là bao gồm phần lời (câu hoặc bài), phần giai điệu (giọng hoặc làn điệu), phương 

thức diễn xướng và cả môi trường, khung cảnh ca hát. 

d  Là những bài văn vần do nhân dân sáng tác tập thể, được lưu truyền và phổ biến 

rộng rãi trong đời sống của nhân dân Khmer. 

e  Là những bài hát có hoặc không có chương khúc do nhân dân Khmer sáng tác lưu 

truyền trong dân gian có nội dung trữ tình và có giá trị đặc biệt về nhạc. 

 Ý kiến khác: ......................................................................................................................  

 

Sóc Trăng, 

Cần Thơ 

(n=122), 30.9 

Trà Vinh, 

Vĩnh Long 

(n=129), 32.7 

Kiên giang 

(n=75), 19% 

An Giang 

(n=69), 

17.5% 
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Hình 5: Những hiểu biết chung về dân ca Khmer 

 

2.2.2. Theo Ông/Bà, những nội dung nào trong đời sống của đồng bào Khmer được 

dân ca phản ánh: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

a  Những lễ nghi nông nghiệp, hôn lễ, tang lễ, chúc mừng năm mới của người 

Khmer 

b  Những hoạt động lao động sản xuất của người Khmer 

c  Những hình thức sinh hoạt gia đình của người Khmer 

d  Những giai đoạn, cảm xúc trong tình yêu lứa đôi 

 Khác:………………………… 

 

Hình 6: Những hiểu biết chung về dân ca Khmer 

2.2.3. Theo Ông/Bà, dân ca Khmer phán ánh những yếu tố văn hóa nào của người 

Khmer: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Văn hóa nông nghiệp    Tín ngưỡng    Tôn giáo    Phong tục lễ hội    Văn 

hóa cộng đồng 
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Hình 7: Những hiểu biết chung về dân ca Khmer 

2.2.4. Theo Ông/Bà, dân ca có vai trò gì đối với đời sống văn hóa của người Khmer: 

(có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

a  Minh họa, phục vụ cho những nghi thức lễ hội  

b  Hiện thực hóa nghi lễ 

c  Giúp nghi lễ bộc lộ được hết giá trị, ý nghĩa của nó 

d  Phản ánh tư tưởng, tình cảm của người Khmer trong mối quan hệ với tự nhiên 

e  Phản ánh cuộc sống mang đậm màu sắc nông nghiệp của người Khmer 

f  Giáo dục tư tưởng, tình cảm cho các thế hệ người Khmer 

g  Thỏa mãn nhu cầu thường trực của trong sinh hoạt văn hóa tinh thần của người 

Khmer 

 

Hình 8: Vai trò của dân ca đối với đời sống văn hóa của người Khmer 

2.2.5. Theo Ông/Bà, các bài dân ca thuộc loại nào sau đây có thể được sắp xếp, trình 

bày tự do: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 
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 Các bài dân ca lễ cưới    Các bài dân ca lễ tang    Các bài hát ru    Các bài hát 

đối đáp nam nữ    Các bài đồng dao 

 

Hình 9: Thể hiện tự do 

2.2.6. Ông/Bà đã từng tiếp xúc (nghe, hát, đọc) các bài dân ca Khmer trong hoàn cảnh: 

(có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Trong các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng    Trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng   

 Giao tiếp hàng ngày    Học tập, nghiên cứu    Trong lao động    Chưa bao giờ 

tiếp xúc  

 

Hình 10: Bối cảnh tiếp xúc 

 

2.2.7. Theo Ông/Bà, việc bảo tồn và phát triển dân ca Khmer Đồng bằng sông Cửu 

Long phụ thuộc vào các yếu tố nào: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Các nhà khoa học    Các cơ quan nhà nước    Các phương tiện truyền thông 

 Sự giảng dạy dân ca Khmer ở các trường đại học    Vào ý thức, nỗ lực của đồng 

bào Khmer    Khác:………………………… 

48% 

15% 

50% 

18% 

4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Các bài dân ca 

đám cưới 

(n=182) 

Các bài dân ca

đám tang

(n=56)

Các bài hát ru

(n=191)
Các bài hát đối 

đáp nam nữ 

(n=67) 

Các bài đồng 

dao (n=15) 

46% 
57% 

31% 

45% 

25% 

7% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Trong các 

hoạt động tốn 

giáo, tín 

ngưỡng 

(n=178) 

Trong sinh 

hoạt văn hóa 

cộng đồng 

(n=223) 

Giao tiếp 

hàng ngày 

(n=120) 

Học tập, 

nghiên cứu 

(n=176) 

Trong lao 

động (n=98) 

Chưa bao giờ 

tiếp xúc 

(n=26) 



 
 

97 

 

 

 

Hình 11: Các yếu tố chi phối việc bảo tồn và phát triển dân ca 

2.2.8. Những đề xuất của Ông/Bà về việc bảo tồn dân ca Khmer Đồng bằng sông Cửu 

Long? 

- Về dân ca lễ cướiKhmer:  ..........................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 

STT Nội dung ý kiến Số ý kiến 

1 Cần bảo tồn nghệ thuật của ngưởi Khmer 22 

2 Cần mở lớp đào tạo dân ca đám tiệc 8 

3 Cần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 4 

4 
Cần phổ biến rộng rãi trong đời sống cho đồng bào 

Khmer 

25 

5 Mở lớp đào tạo để có đội ngũ kế thừa 13 

6 Phải duy trì các bài hát trong tiệc cưới 4 

7 Tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống Khmer 5 

8 Tổ chức lễ cưới theo truyền thống của người Khmer 5 

Tổng 86 

 

- Về dân ca lễ tang   Khmer:  .......................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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STT Nội dung ý kiến Số ý kiến 

1 Các lễ hội nên tổ chức theo phong tục tập quán 1 

2 Cần bảo tồn nghệ thuật của ngưởi Khmer 10 

3 Cần bảo tồn những không lãng phí' 1 

4 Cần mở lớp đào tạo dân ca đám tiệc 3 

5 Cần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 3 

6 
Cần phổ biến rộng rãi trong đời sống cho đồng bào 

Khmer 

12 

7 Mở lớp đào tạo để có đội ngũ kế thừa 7 

8 Nên đào tạo hát ru Smot Khmer trong lễ tang   3 

     9 
Phải lưu truyền từ đời này sang đời khác, quảng bá tuyên 

truyền sâu rộng trong quần chúng 

2 

10 Phổ biến nhạc ngũ âm và Smot trong lễ tang   2 

11 Thường xuyên tuyên truyền trong đời sống hàng ngày 2 

12 Tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống Khmer 1 

13 
Việc bảo tồn và phát triển dân ca Khmer phụ thuộc vào 

các Chùa và các trường học 

3 

Tổng 50 

 

- Về hát ru Khmer:  ......................................................................................................................  

STT Nội dung ý kiến Số ý kiến 

1 Các lễ hội nên tổ chức theo phong tục tập quán 1 

2 Cần bảo tồn nghệ thuật của ngưởi Khmer 10 

3 Cần bảo tồn những không lãng phí 1 

4 Cần mở lớp đào tạo dân ca đám tiệc 3 

5 Cần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 3 

6 
Cần phổ biến rộng rãi trong đời sống cho đồng bào 

Khmer 

12 

7 Hạn chế sử dụng công nghệ thông tin trong hát ru 1 

8 
Hạn chế sử dụng nhạc hiện đại, thay vào đó là dân can 

Khmer 

2 
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9 Mở lớp đào tạo để có đội ngũ kế thừa 7 

10 

Mong sở thông tin truyền thông, Sở Văn hóa và du lịch 

và trường ĐHTV đem dân ca lễ cướiKhmer ra diễn xuất 

trong các tiết mục biểu diễn trong cộng đồng 

3 

11 Tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống Khmer 1 

Tổng 44 

 

 

2.3. Dân ca trong đời sống văn hóa gia đình, văn hóa cộng đồng của người 

Khmer: 

2.3.1.Hát ru: 

2.3.1.1. Theo Ông/Bà, trong đời sống của người Khmer hiện nay, ai tham gia diễn 

xướng Hát ru Khmer: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Người già    Trung niên    Thanh niên    Thiếu niên    Trẻ em    Khác 

 

 

Hình 12a: Người diễn xướng Hát ru 

2.3.1.2. Theo Ông/Bà, Hát ru Khmer có mối quan hệ với các dạng thức nào sau: (có 

thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Lao động sản xuất    Sinh hoạt gia đình    Sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng    

 Sinh hoạt văn hóa cộng đồng    Khác:………. 
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Hình 12b: Các dạng thức có mối quan hệ với hát ru 

2.3.1.3. Theo Ông/Bà, Hát ru Khmer có mối quan hệ với các loại hình biểu diễn nào 

sau đây: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Âm nhạc    Múa    Sân khấu    Khác:………. 

 

 

Hình 12c: Hát ru 

2.3.1.4. Theo Ông/Bà, các bài Hát ru Khmer  có mối quan hệ sinh thành và phát triển 

với các loại hình văn học dân gian Khmer nào sau đây: (có thể chọn nhiều hơn một 

đáp án) 

 Cổ tích    Truyền thuyết    Thần thoại    Khác:………. 
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Hình 12d: Hát ru 

 

2.3.1.5. Theo Ông/Bà, các bài Hát ru Khmer Đồng bằng sông Cửu Long có mối quan 

hệ chuyển hóa, xâm nhập và tương đồng với các thể loại văn học dân gian của các 

dân tộc nào sau đây: 

 Người Việt    Người Hoa    Người Khmer ở Campuchia    Khác:…………. 

 Không có 

 

 

Hình 12e: Hát ru 

2.3.1.6. Theo Ông/Bà, ngôn ngữ được sử dụng trong các bài Hát ru của người Khmer 

Đồng bằng sông Cửu Long là: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Thuần Khmer    Pali, Sanskrit    Khác:……… 

 

57% 

74% 

35% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Cổ tích (n= 223) Truyền thuyết 

(n=289) 

Thần thoại (n=137) 

21% 

8% 

92% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Người việt (n=81) Người Hoa (n=32) Người Khmer ở 

Camphuchia (n=358) 



 
 

102 

 

 

Hình 12f: Hát ru 

2.3.1.7. Theo Ông/Bà, yếu tố nào sau đây của Hát ru Khmer Đồng bằng sông Cửu 

Long đã có sự thay đổi so với trước đây: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Thời gian diễn xướng    Không gian diễn xướng    Người diễn xướng    

Người thưởng thức    Số lượng các bài dân ca trong mỗi nghi lễ/hoạt động    Nội 

dung 

 

 

Hình 12g: Các yếu tố thay đổi trong hát ru 

2.3.1.8. Anh/chị thưởng thức (tìm hiểu) Hát ru Khmer là vì lí do nào sau đây: (có thể 

chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Yêu thích    Tò mò    Tình cờ    Yêu cầu công việc    Khác:………… 
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Hình 12h: Lí do thưởng thức / tìm hiểu hát ru 

2.3.2.Dân ca lễ cưới 

2.3.2.1. Theo Ông/Bà, trong đời sống của người Khmer hiện nay, ai tham gia diễn 

xướng Dân ca lễ cướiKhmer: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Người già    Trung niên    Thanh niên    Thiếu niên    Trẻ em    

 Khác:………… 

  

 

Hình 13a: Diễn xướng dân ca trong lễ cưới 

2.3.2.2. Theo Ông/Bà, Dân ca lễ cướiKhmer có mối quan hệ với các dạng thức nào 

sau: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Lao động sản xuất    Sinh hoạt gia đình    Sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng    

 Sinh hoạt văn hóa cộng đồng    Khác:………. 
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Hình 13b: Dân ca lễ cưới 

2.3.2.3. Theo Ông/Bà, Dân ca lễ cướiKhmer có mối quan hệ với các loại hình biểu 

diễn nào sau đây: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Âm nhạc    Múa    Sân khấu    Khác:………. 

 

 

Hình 13c: Dân ca lễ cưới 

2.3.2.4. Theo Ông/Bà, các bài Dân ca lễ cướiKhmer có mối quan hệ sinh thành và 

phát triển với các loại hình văn học dân gian Khmer nào sau đây: (có thể chọn nhiều 

hơn một đáp án) 

 Cổ tích    Truyền thuyết    Thần thoại    Khác:………. 
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Hình 13d: Dân ca lễ cưới 

 

2.3.2.5. Theo Ông/Bà, các bài Dân ca lễ cướiKhmer Đồng bằng sông Cửu Long có 

mối quan hệ chuyển hóa, xâm nhập và tương đồng với các thể loại văn học dân gian 

của các dân tộc nào sau đây: 

 Người Việt    Người Hoa    Người Khmer ở Campuchia    Khác:…………. 

 Không có 

 

Hình 13e: Dân ca lễ cưới 

2.3.2.6. Theo Ông/Bà, ngôn ngữ được sử dụng trong các bài Dân ca lễ cướicủa người 

Khmer Đồng bằng sông Cửu Long là: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Thuần Khmer    Pali, Sanskrit    Khác:……… 
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Hình 13f: Dân ca lễ cưới 

2.3.2.7. Theo Ông/Bà, yếu tố nào sau đây của Dân ca lễ cướiKhmer Đồng bằng sông 

Cửu Long đã có sự thay đổi so với trước đây: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Thời gian diễn xướng    Không gian diễn xướng    Người diễn xướng    

Người thưởng thức    Số lượng các bài dân ca trong mỗi nghi lễ/hoạt động    Nội 

dung 

 

Hình 13g: Các yếu tố thay đổi của dân ca lễ cưới 

2.3.2.8. Anh/chị thưởng thức (tìm hiểu) Dân ca lễ cướiKhmer là vì lí do nào sau đây: 

(có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Yêu thích    Tò mò    Tình cờ    Yêu cầu công việc    Khác:………… 
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Hình 13h: Lí do thưởng thức / tìm hiểu dân ca lễ cưới 

2.3.3.Dân ca lễ tang   

2.3.3.1. Theo Ông/Bà, trong đời sống của người Khmer hiện nay, ai tham gia diễn 

xướng Dân ca lễ tang   Khmer: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Người già       Trung niên    Thanh niên   Thiếu niên    Trẻ em    

 Khác:………… 

 

 

Hình 14a: Diễn xướng dân ca lễ tang   

2.3.3.2. Theo Ông/Bà, Dân ca lễ tang   Khmer có mối quan hệ với các dạng thức nào 

sau: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Lao động sản xuất    Sinh hoạt gia đình    Sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng 

 Sinh hoạt văn hóa cộng đồng    Khác:………. 
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Hình 14b: Dân ca lễ tang   

2.3.3.3. Theo Ông/Bà, Dân ca lễ tang   Khmer có mối quan hệ với các loại hình biểu 

diễn nào sau đây: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Âm nhạc    Múa    Sân khấu    Khác:………. 

 

 

Hình 14c: Dân ca lễ tang   

2.3.3.4. Theo Ông/Bà, các bài Dân ca lễ tang   Khmer có mối quan hệ sinh thành và 

phát triển với các loại hình văn học dân gian Khmer nào sau đây: (có thể chọn nhiều 

hơn một đáp án) 

 Cổ tích    Truyền thuyết    Thần thoại    Khác:………. 
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Hình 14d: Dân ca lễ tang   

2.3.3.5. Theo Ông/Bà, các bài Dân ca lễ tang   Khmer Đồng bằng sông Cửu Long có 

mối quan hệ chuyển hóa, xâm nhập và tương đồng với các thể loại văn học dân gian 

của các dân tộc nào sau đây: 

 Người Việt   Người Hoa    Người Khmer ở Campuchia    Khác:…………. 

 Không có 

 

Hình 14e: Dân ca lễ tang   

2.3.3.6. Theo Ông/Bà, ngôn ngữ được sử dụng trong các bài Dân ca lễ tang   của 

người Khmer Đồng bằng sông Cửu Long là: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Thuần Khmer    Pali, Sanskrit    Khác:……… 
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Hình 14f: Dân ca lễ tang   

2.3.3.7. Theo Ông/Bà, yếu tố nào sau đây của Dân ca lễ tang   Khmer Đồng bằng 

sông Cửu Long đã có sự thay đổi so với trước đây: (có thể chọn nhiều hơn một đáp 

án) 

 Thời gian diễn xướng    Không gian diễn xướng    Người diễn xướng    

Người thưởng thức    Số lượng các bài dân ca trong mỗi nghi lễ/hoạt động    Nội 

dung 

 

 

Hình 14g: Các yếu tố thay đổi của dân ca lễ tang   

2.3.3.8. Anh/chị thưởng thức (tìm hiểu) Dân ca lễ tang   Khmer là vì lí do nào sau 

đây: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Yêu thích   Tò mò    Tình cờ    Yêu cầu công việc    Khác:………… 
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Hình 14h: Lí do tìm hiểu dân ca lễ tang   

2.3.4.Đồng dao 

2.3.4.1. Theo Ông/Bà, trong đời sống của người Khmer hiện nay, ai tham gia diễn 

xướng Đồng dao Khmer: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Người già    Trung niên    Thanh niên    Thiếu niên    Trẻ em    

 Khác:………  

 

 

Hình 15a: Diễn xướng đồng dao 

2.3.4.2. Theo Ông/Bà, Đồng dao Khmer có mối quan hệ với các dạng thức nào sau: 

(có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Lao động sản xuất    Sinh hoạt gia đình   Sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng 

 Sinh hoạt văn hóa cộng đồng    Khác:………. 
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Hình 15b: Đồng dao 

2.3.4.3. Theo Ông/Bà, Đồng dao Khmer có mối quan hệ với các loại hình biểu diễn 

nào sau đây: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Âm nhạc    Múa    Sân khấu    Khác:………. 

 

 

Hình 15c: Đồng dao 

2.3.4.4. Theo Ông/Bà, các bài Đồng dao Khmer  có mối quan hệ sinh thành và phát 

triển với các loại hình văn học dân gian Khmer nào sau đây: (có thể chọn nhiều hơn 

một đáp án) 

 Cổ tích    Truyền thuyết    Thần thoại    Khác:………. 
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Hình 15d: Đồng dao 

2.3.4.5. Theo Ông/Bà, các bài Đồng dao Khmer Đồng bằng sông Cửu Long có mối 

quan hệ chuyển hóa, xâm nhập và tương đồng với các thể loại văn học dân gian của 

các dân tộc nào sau đây: 

 Người Việt    Người Hoa    Người Khmer ở Campuchia    Khác:…………. 

 Không có 

 

Hình 15e: Đồng dao 

2.3.4.6. Theo Ông/Bà, ngôn ngữ được sử dụng trong các bài Đồng dao của người 

Khmer Đồng bằng sông Cửu Long là: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Thuần Khmer    Pali, Sanskrit    Khác:……… 

 

33% 

60% 

45% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Cổ tích (n=126) Truyền thuyết 

(n=226) 

Thần thoại 

(n=170) 

21% 
13% 

89% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Người việt (n=83) Người Hoa (n=52) Người Khmer ở 

Camphuchia 

(n=345) 



 
 

114 

 

 

Hình 15f: Đồng dao 

2.3.4.7. Theo Ông/Bà, yếu tố nào sau đây của Đồng dao Khmer Đồng bằng sông Cửu 

Long đã có sự thay đổi so với trước đây: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Thời gian diễn xướng    Không gian diễn xướng    Người diễn xướng    

Người thưởng thức    Số lượng các bài dân ca trong mỗi nghi lễ/hoạt động    Nội 

dung 

 

 

Hình 15g: Các yếu tố thay đổi trong diễn xướng đồng dao 

2.3.4.8. Anh/chị thưởng thức (tìm hiểu) Đồng dao Khmer là vì lí do nào sau đây: (có 

thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Yêu thích    Tò mò    Tình cờ    Yêu cầu công việc    Khác:………… 
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Hình 15h: Lí do thưởng thức / tìm hiểu đồng dao 

2.3.5.Hát đối đáp nam nữ: 

2.3.5.1. Theo Ông/Bà, trong đời sống của người Khmer hiện nay, ai tham gia diễn 

xướng Hát đối đáp nam nữ Khmer: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Người già    Trung niên     Thanh niên    Thiếu niên    Trẻ em    

 Khác:……… 

 

 

Hình 16a: Diễn xướng hát đối đáp nam nữ 

2.3.5.2. Theo Ông/Bà, Háy đối đáp nam nữ Khmer có mối quan hệ với các dạng thức 

nào sau: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Sinh hoạt gia đình    Sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng    Sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng    Khác:………. 
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Hình 16b: Hát đối đáp nam nữ 

2.3.5.3. Theo Ông/Bà, Hát đối dáp nam nữ Khmer có mối quan hệ với các loại hình 

biểu diễn nào sau đây: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Âm nhạc    Múa    Sân khấu    Khác:………. 

 

 

Hình 16c: Hát đối dáp nam nữ 

2.3.5.4. Theo Ông/Bà, các bài Hát đối đáp nam nữ Khmer  có mối quan hệ sinh thành 

và phát triển với các loại hình  văn học dân gian Khmer nào sau đây: (có thể chọn 

nhiều hơn một đáp án) 

 Cổ tích    Truyền thuyết    Thần thoại    Khác:………. 
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Hình 16d: Hát đối đáp nam nữ 

2.3.5.5. Theo Ông/Bà, các bài dân ca Hát đối đáp nam nữ Khmer Đồng bằng sông 

Cửu Long có mối quan hệ chuyển hóa, xâm nhập và tương đồng với các thể loại văn 

học dân gian của các dân tộc nào sau đây: 

 Người Việt    Người Hoa    Người Khmer ở Campuchia    Khác:…………. 

 Không có 

 

 

Hình 16e: Hát đối đáp nam nữ 

2.3.5.6. Theo Ông/Bà, ngôn ngữ được sử dụng trong các bài Hát đối đáp nam nữ của 

người Khmer Đồng bằng sông Cửu Long là: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Thuần Khmer    Pali, Sanskrit    Khác:………    
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Hình 16f: Hát đối đáp nam nữ 

2.3.5.7. Theo Ông/Bà, yếu tố nào sau đây của dân ca Hát đối đáp Khmer Đồng bằng 

sông Cửu Long đã có sự thay đổi so với trước đây: (có thể chọn nhiều hơn một đáp 

án) 

 Thời gian diễn xướng    Không gian diễn xướng    Người diễn xướng    

Người thưởng thức    Số lượng các bài dân ca trong mỗi nghi lễ/hoạt động    Nội 

dung 

 

 

Hình 16g: Các yếu tố thay đổi trong hát đối đáp nam nữ 

2.3.5.8. Anh/chị thưởng thức (tìm hiểu) dân ca Hát đối đáp nam nữ Khmer là vì lí do 

nào sau đây: (có thể chọn nhiều hơn một đáp án) 

 Yêu thích    Tò mò    Tình cờ    Yêu cầu công việc    Khác:……… 
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Hình 16h: Lí do thưởng thức / tìm hiểu hát đối đáp nam nữ 
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3.THỐNG KÊ CỘNG TÁC VIÊN & TƯ LIỆU. 

 

S

TT 

Họ Tên Năm 

Sinh 

Địa Chỉ Tư  liệu 
Nghề nghiệp 

1

1 

Chau Tích 1959 Anh Thạnh,  An 

Hải ,  Tịnh Biên,  

An Giang 

Rủ nhau đi tắm, 

Ru con 

Giáo viên 

1

2 

Chau So Phol 1969 Anh Hòa, An 

Hải, Tịnh Biên ,  

An Giang 

Buột tay 

1

3 

Chau Qua 1979 Vĩnh Trung, Tịnh 

Biên, An Giang 

Dâng trái cây 

1

4 

Sơn Na Ra 1960 Vĩnh Trung,  

Tịnh Biên,  An 

Giang 

Cắt tóc 

1

5 

Chau Mu Ni 

Sok Kha 

1966 Phước Lợi,  Ô 

Lâm, Tri Tôn,  

An Giang 

Chim sáo, Mở rào, 

Ru con 

1

6 

Sô Si Vươne 1994 Phước Bình,  Ô 

Lâm, Tri Tôn,  

An Giang 

Con sáo 

Nông dân 

1

7 

Chau Suône 1945 Phước Bình,  Ô 

Lâm, Tri Tôn,  

An Giang 

Cắt hoa cau 

1

8 

Chau Chưm 1938 Phước Bình,  Ô 

Lâm, Tri Tôn,  

An Giang 

Mở của màn 

1

9 

Chau Sơ 1940 Phước Lợi,  Ô 

Lâm, Tri Tôn,  

An Giang 

Mở hoa cau 

1Chau Sol 1973 Phước Bình,  Ô Xin cắt hoa cau 
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10 Lâm, Tri Tôn,  

An Giang 

1

11 

Chau Mon 1944 Phước Lộc,  Ô 

Lâm, Tri Tôn,  

An Giang 

Quét chiếu 

1

12 

Chau Sây 1976 Phước Lộc,  Ô 

Lâm, Tri Tôn,  

An Giang 

Tưởng niệm Đức 

Phật 

1

13 

Chau Phen 1977 Phước Bình,  Ô 

Lâm, Tri Tôn,  

An Giang 

Chào cờ Phật giáo 

1

14 

Danh Hùng 1972 Bình An, Châu 

Thành,  Kiên 

Giang 

Nguồn gốc ánh 

hào quang 6 màu 

Giáo viên 
1

15 

Danh Cương 1960 Bình An, Châu 

Thành,  Kiên 

Giang 

Tưởng nhớ vong 

linh 

1

16 

Danh Phol 1972 Giục Tượng, 

Châu Thành,  

Kiên Giang 

Thỉnh thuyết pháp 

Diễn viên 

1

17 

Thị Riêng 1964 Hòa An, Giồng 

Riềng, Kiên 

Giang 

Phạm thiên thỉnh 

thuyết pháp, Ru 

con  

Nông dân 

1

18 

Danh Hộp 1969 Hòa An, Giồng 

Riềng,  Kiên 

Giang 

 

1

19 

Danh Út 1969 Hòa An, Giồng 

Riềng,  Kiên 

Giang 

Nghe thuyết pháp 

2

20 

Danh Học 1974 Ngọc Chúc, 

Giồng Riềng,  

Ngợi khen thuyết 

pháp 
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Kiên Giang 

2

21 

Danh Tốt 1961 Ngọc Hòa, Giồng 

Riềng,  Kiên 

Giang 

Ngợi khen thuyết 

pháp 

2

22 

Danh Rinh 1960 Hòa Bình,  Thới 

Quản,  Gò Quao,  

Kiên Giang 

Dâng hoa, Mở bai 

sây, Đêm động 

phòng 

2

23 

Chau Chanh 1956 Hòa Bình,  Thới 

Quản,  Gò Quao,  

Kiên Giang 

Dâng hoa 

2

24 

Danh Dũng 1948 Hòa Bình,  Thới 

Quản,  Gò Quao,  

Kiên Giang 

Bắc ách cho bò, 

Đức phật xuất gia, 

Ru con 

2

25 

Danh Chhot 

 

1948 Hòa Bình,  Thới 

Quản,  Gò Quao,  

Kiên Giang 

Ru con 

2

26 

Danh Tửng 1946 Hòa Bình,  Thới 

Quản,  Gò Quao,  

Kiên Giang 

Sắp trái cây 

Nông dân 

2

27 

Danh Rinh 1945 Hòa Bình,  Thới 

Quản,  Gò Quao,  

Kiên Giang 

Ru con 

2

28 

Sơn Phôl 1962 Vĩnh Phước,  

Vĩnh Châu, Sóc 

Trăng 

A Lê, Đêm động 

phòng, Ru con 

2

29 

Lý Tỵ 1927 Phường 1, Vĩnh 

Châu, Sóc Trăng 

Lời trăn trối của 

cha, Đêm động 

phòng 

3

30 

Sơn Thị Huôn 1933 Phường 1, Vĩnh 

Châu ,  Sóc 

Trăng 

Trái tim cha, Ru 

con,  
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3

31 

Lâm Thị 

Nương 

1969 Vĩnh Phước,  

Vĩnh Châu, Sóc 

Trăng 

Nàng Tiêu, Ơn 

cha, Ru con 

3

32 

Tăng Thị Phên 1944 Vĩnh Phước,  

Vĩnh Châu, Sóc 

Trăng 

Chim sẻ, Ma khóc 

hối tiết 

3

33 

Thạch Thị 

Song 

1936 Vĩnh Phước,  

Vĩnh Châu, Sóc 

Trăng 

Hái hoa Baty, 

Đáng tội nghiệp, 

Sám hối của ngã 

qui, Ru con  

3

34 

Thạch Thị 

Xinh,  

1947 Vĩnh Phước,Vĩnh 

Châu, Sóc Trăng 

Ru con 

3

35 

Lâm Huông 1943 Vĩnh Phước,  

Vĩnh Châu, Sóc 

Trăng 

Tung cầu, Đổ 

nước dừa, Trò 

chơi trrot, Pháp 

lão, Đêm động 

phòng, Ru con 

3

36 

Sơn Na Rết 1978 Vĩnh Phước,  

Vĩnh Châu ,  Sóc 

Trăng 

Đi trong rừng, 

Tam pháp ấn, Đêm 

động phòng 

3

37 

Thạch Niêu 1943 Phường 2,  Vĩnh 

Châu,  Sóc Trăng 

Tam pháp ấn, Đêm 

động phòng 

3

38 

Lý Đông 1956 Phường 2,  Vĩnh 

Châu,  Sóc Trăng 

Đi trong rừng, 

Tam pháp ấn, Đêm 

động phòng 

3

39 

Triệu Hen 1937 Phường 2,  Vĩnh 

Châu ,  Sóc 

Trăng 

Đêm động phòng 

4

40 

Danh Thị 

Lương 

1990 Thạnh Tân,  

Thạnh Trị, Sóc 

Trăng 

Voi trắng, Đổ 

nước dừa, Đêm 

động phòng, Ru 

Sinh viên 
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con 

4

41 

Danh Chưng 1973 Thạnh Tân,  

Thạnh Trị,  Sóc 

Trăng 

Cô gái xinh đẹp 

Nông dân 

4

42 

Danh Thị Xà 

Ben 

1978 Thạnh Tân,  

Thạnh Trị,  Sóc 

Trăng 

Tam pháp ấn, Ru 

con 

4

43 

Sơn Thị Hoan 1960 Vĩnh Phước,  

Vĩnh Châu,  Sóc 

Trăng 

Áo lạnh, Tam pháp 

ấn 

4

44 

Kim Sa Mích 1941 Vĩnh Phước,  

Vĩnh Châu,  Sóc 

Trăng 

Tam pháp ấn, Ru 

con 

4

45 

Kim Sa Phép 1995 Vĩnh Phước,  

Vĩnh Châu,  Sóc 

Trăng 

Chim cu bay thẳng 

hàng, Trò chơi bắt 

con diều, Tam 

pháp ấn 

Sinh viên 

4

46 

Hàn Thị Sảng 1934 Vĩnh Phước,  

Vĩnh Châu,  Sóc 

Trăng 

Tam pháp ấn, Ru 

con 

Nông dân 

Nông dân 

4

47 

Sơn Hoài 1958 Tt Long Phú, 

Long Phú, Sóc 

Trăng 

Ru con 

4

48 

Dương An 1930 Vĩnh Phước,  

Vĩnh Châu,  Sóc 

Trăng 

Tam pháp ấn 

4

49 

Thạch Thị 

Song 

1936 Vĩnh Phước, 

Vĩnh Châu, Sóc 

Trăng 

Ru con 

5

50 

Lý Thi 

 

1986 Thới An Hội, Kế 

Sách, Sóc Trăng 

Ru con 
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5

51 

Trịnh Sết 1947 Vĩnh Phước,  

Vĩnh Châu ,  Sóc 

Trăng 

Đức Phật định 

ngày nhập tịch, Ru 

cháu 

5

52 

Trần Thị Sa 

Mây 

1962 Kim Sơn, Trà Cú, 

Trà Vinh 

Nỗi buồn, Ru con 

5

53 

Thạch Sâm Bô 1990 Trà Kim, Thuận 

Hòa, Cầu Ngang, 

Trà Vinh. 

Mẹ vĩnh biệt 

Sinh viên 

5

54 

Kim Nhỏ 1953 Thanh Sơn, Trà 

Cú, Trà Vinh. 

Mẹ có ơn 

Nông dân 
5

55 

Kim Thị Xuân 1964 Kim Sơn, Trà Cú, 

Trà Vinh 

Thầy vĩnh biệt 

5

56 

Thạch Thị Đa 

Ri 

1990 Phường 2 , Trà 

Vinh, Trà Vinh 

Ru con 
Sinh viên 

5

57 

Kim Thị 

Chương 

1968 Tân Hiệp, Trà 

Cú, Trà Vinh 

Ru con Nông dân 

5

58 

Thạch Thị 

Châu 

1977 Hiếu Trung, Tiểu 

Cần, Trà Vinh 

Ru con 

5

59 

Sơn Mậu 1953 Tân Hiệp, Trà 

Cú, Trà Vinh 

Ru con  

6

60 

Thạch Thị 

Thoong 

 

1978 Huyền Hội, Càng 

Long, Trà Vinh 

Ru con Mua bán 

6

61 

Sơn Thị Xưa 1954 

 

Hàm Giang, Trà 

Cú, tỉnh Trà Vinh 

Ru con Nông dân 

6

62 

Sơn Thị Sôphi 

 

1973 Hàm Giang, Trà 

Cú, Trà Vinh 

Ru con 

6

63 

Thạch Chao 

 

1945 Nguyệt Hóa, 

Châu Thành, Trà 

Vinh 

Ru con 

6Sơn Thị In,  1954, Hàm Giang, Trà Ru em 
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64 Cú, Trà Vinh 

6

65 

Thạch Thị 

Danh 

 

1957 

 

Ngọc Biên, Trà 

Cú, Trà Vinh 

Ru con 

6

66 

Thạch Nên 

 

1977 Hòa Ân, Cầu Kè, 

Trà Vinh 

Ru con 

6

67 

Kim Thị Cà 

Hoài 

 

1960 

 

Ngọc Biên, Trà 

Cú, Trà Vinh 

Ru con 

6

68 

Sơn Bươne 

 

1941 

 

Đông Bình, Bình 

Minh Vĩnh Long 

Ru cháu 

6

69 

Thạch Thị 

Thia 

 

1986 

 

Trung Thành, 

Vũng Liêm, Vĩnh 

Long 

Ru con Giáo viên 

7

70 

Sơn Yên 

 

1940 

 

Đông Bình, Bình 

Minh, Vĩnh Long 

Ru cháu Nông dân 

7

71 

Liêu Thị Mao 

 

1950 

 

thị trấn Thới Lai, 

Thới Lai, Cần 

Thơ 

Ru cháu 

7

72 

Danh Thị Kim 

Liên 

 

1956 

 

thị trấn Cở Đỏ, 

Cờ Đỏ, Cần Thơ 

Ru con 

7

73 

Thạch Sơn 1959 Đông Bình, Bình 

Minh, Vĩnh Long 

Pháp lão, Trái tim 

cha 

Giáo viên 

74 Thị Phe,  1980, Hàm Giang, Trà 

Cú, Trà Vinhh 

Ru con Nông  dân 
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4.ÂM NHẠC LỄ CƯỚI VÀ LỄ TANG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI 

KHMER 

  (Sơn Ngọc Hoàng  ký âm và phỏng dich) 

4.1.ÂM NHẠC LỄ CƯỚI TRUYỀN THỐNG  

4.1.1. Trích đoạn bài: MLUP ĐÔÔNG (Bóng dừa)   

 

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Mlup đôông” : 

“ Dưới bóng dừa này anh thường thức thâu đêm / Anh thức trắng đợi em / Rừng 

hướng đông họ nói là của họ / Còn những cánh rừng kia / Sẽ tự ta lựa chọn / Anh ngồi 

đợi em hoài, đợi hoài…” 

4.1.2. Trích đoạn bài: PHKA LƠ MÊK” (Hoa trên trời) 

 

  

+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Phka lơ mêk”: “Hoa trên trời nở trong đêm / Đẹp 

như những vị thần tiên tuyệt vời. / Hoa là sao ở trên trời / Là vì tinh tú chiếu ngời trần 

gian. / Còn em là hoa của anh / Là tình nồng ấm anh dành từ lâu…” 

4.1.3. Trích đoạn bài: HUM RÔÔNG (Nhóm họ-bài 1)    

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài “Hum Rôông”( bài 1) : “Ơi hởi, thần Visanukal ân đức! / 

Ơi hởi, các vị tiên ông đang ngự trên trời / Các thần hộ trì trong thiên hạ khắp nơi / Xin mời 
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các ngài về đây đông đủ / Để chúc phúc cho dân lành bình an hoan hỉ / Nam thanh nữ tú 

được vinh hiển đời đời / Cùng được sự giàu có an khang thảnh thơi” 

4.1.4. Trích đoạn bài: HUM RÔÔNG (Nhóm họ -bài 2)    

 

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài “Hum Rôông”: 

“ Tôi từ làng xa tới / Chọn nơi này yên vui / Dẫu một lần tôi sai / Thì hai lần tôi 

đúng / Mẹ cha và lối xóm / Vẫn rộng lòng thứ tha / Tôi kính trọng mọi nhà”. 

4.1.5. Trích đoạn bài: ĐOMRÂY THNGÔN PHLUK (Voi trĩu ngà) 

 

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Đâmrây Thngôn phluk” : 

“Bạch voi thì trĩu ngà / Cà thóc thì trĩu hạt / Không ai bằng mẹ ruột / Trách giận 

rồi lại thương. / Sẵn lòng trao cho con / Mẹ không hề dấu diếm / Ai ơi đừng tìm kiếm / 

Người không đẻ ra mình”. 

4.1.6. Trích đoạn bài: ĐOM RÂY XO (Bạch tượng) )    

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Đâmrây Xo” : 

“ Tận núi rừng Hy Mã Lạp Sơn / Có một đàn voi trắng tinh rất quý / Cùng ăn lá 

tre, cùng tắm chung dòng suối / Khoe cặp ngà trĩu nặng vàng tươi. / Không ai bằng mẹ ruột 

của tôi / Dù mẹ rầy la, dù mẹ trách giận / Voi thì trĩu ngà, quả tà thóc thì nặng / Không 

ai thay thế được mẹ mình” 

4.1.7. Trích đoạn bài: ROM BƠK RÔ BOONG”(Mở cổng rào)    
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+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Mở cổng rào” mang đại ý như sau: 

Lời (1):“Người ta nói ông vua / Không bao giờ đi bộ / Khi thì vua cưỡi ngựa / Khi 

thì vua cưỡi voi / Phải có quan theo hầu / Đằng sau rồi đằng trước / Nào khiêng, nào đưa 

rước / Rằng hết sức tưng bừng / Sấm vang nghe đùng đùng / Nhạc nổi lên hát múa” 

4.1.8. Trích đoạn bài: KĂT XOK (Cắt tóc ) (Bài 1)    

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Cắt tóc” (bài 1) : “ Em với chàng cùng lứa tuổi / 

Hai con rồng kết duyên. / Muốn cho chồng yêu thương / Thì khi em cắt tóc / Phải cắt 

dưới nhà nền đất / Đựng tóc vào chiếc khay”. 

4.1.9. Trích đoạn bài: KĂT XOK (Cắt tóc ) (Bài 2)    

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Cắt tóc” (bài 2): “Này chim Xarika / Xin em hãy 

tươi cười / Để anh được ngắm nhìn / Hàm răng trắng của em Và mái tóc đen huyền / 

Dưới nắng chiều óng ả. / Này chim Xarika / Hãy xóa tan ưu phiền / Hãy xua đi lầm lỗi / 

Sắp đến ngày lễ cưới / Sửa soạn cắt tóc đi / Sửa soạn kiếng để soi…” 

 

4.1.10. Trích đoạn bài: PHAT CHÊAY   
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+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Phat chêay”: 

- Lời 1: “Cái kéo cắt tóc / Giải nỗi khổ đau / Dưới bóng bồ nâu / Ta ngồi cắt tóc / Tóc 

sẽ mau mọc / Như con suối dài / Để cho người yêu / Phải lòng ta mãi”. 

- Lời 2:“Bởi vì em yêu anh / Nên anh yêu em mãi / Muốn tình yêu chung thủy / Em cắt 

tóc tặng anh / Hỡi em yêu hiền lành / Mái tóc mềm đen nhánh / Anh mong điều may mắn / 

Trong chiếc kéo trên khay”… 

4.1.11. Trích đoạn bài: TROPENG PÊÂY (Đầm Pêây)  

 

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Tropeng Pêây”: “Hai đứa mình rủ nhau đi tắm / 

Đầm Pêây nước trong veo vành vạnh. / Anh kỳ cho em phía trước rồi phía sau / Anh 

múc nước tắm cho em yêu…” 

4.1.12. Trích đoạn bài: NÔKOR RÊCH   

 

 

Bản nhạc “ Nôkôr Rêach” được tấu lên nhằm tạo sinh khí cho buổi lễ trình diện 

thần Nec Ta” (Pithi thvay Neak Ta) 

4.1.13. Trích đoạn bài: PREAH THÔNG - NEANG NEAK  

 

Dàn nhạc hòa tấu bài “Preah Thông- Neang Neak” trong khi tiến hành nghi thức “lễ 

Nhuộm răng” (Pithi thvơ thmênh neang neak)  

4.1.14. Trích đoạn bài: KANG SOI  
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- Nghi thức “Lễ đón giờ tốt” (Pithi duôc Pêlea) [Phụ lục 2.1.6] dàn nhạc hòa tấu bài 

“Kang Soi”. “Kang Soi”. Sau đó, bài hát “Thngay tr’ong kroluôch” (Mặt trời đứng bóng) 

4.1.15. Trích đoạn bài: THNGAY T’ROONG KRO LUÔCH 

 

+ Phỏng dịch lời Việt “Thngay tr’ong kroluoâch” :“Nắng chói chang, trời trưa đứng 

bóng / Em muốn ra về, chẳng đặng đâu. / Đã phải lòng anh, ơi em hởi / Làm sao ta lại 

chịu xa nhau?/ Em phải lòng anh mùi chiếc gối / Manh chiếu chung nằm đã ấm hơi”. 

4.1.16. Trích đoạn bài: XĐACH ĐƠ (Vua đi)    

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài“Xđach đơơ”: “ Người ta nói ông vua đi / Không bao 

giờ đi bộ / Khi thì vua cởi ngựa / Khi thì vua cởi voi…” 

4.1.17. Trích đoạn bài: CHAO PRIÊM”(Cháu Priêm)   
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+ Phỏng dịch lời Việt bài “Chao Priêm” : 

“ Giữa trời trưa nắng gắt / Cháu Priêm đi đâu mà vội vàng / Lại có cha mẹ họ 

hàng / Có cả ông mai bà mối?/ Cháu Priêm ở xứ xa nào tới? / Mà bươn bả bước mau / 

Mà lích kích mang theo / Nào cơm nào nước uống / Nào thân bằng quyến thuộc / Thôi 

thôi, tôi biết rồi, Cháu Priêm ơi!” 

4.1.18. Trích đoạn bài: BƠK WENG NÔN (Vén màn hoa chúc) 

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Bơk Weng nôn” : “Tiếng nhạc vang lên để mở 

màn / Cô bác gần xa vui hân hoan. / Em yêu từng bước ra làm lễ / Cột tay em sợi chỉ tơ 

hồng. / Tay em xá cụ bà cụ ông / Tay em rải bông cau chúc phúc / Em chào hỏi thân bằng 

quyến thuộc-Nhạc tấu lên mừng ngày cưới em…”  

4.1.19. Trích đoạn bài: XRÂY ON” (Nàng On)    

 

 

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Xrây On” : “Thả màn che kín cho nàng / Cho em 

ngủ giấc ngon lành, anh thương Sáng rồi thức dậy, ơi On! / Anh múc thau nước thật trong 

cho nàng. / Coi chừng chân vướng mí màn / Ôi, người xinh đẹp / bà hoàng của anh! Bước 

ra, On thật dịu dàng / Nhìn lên chiếc gối bàng hoàng biết bao…” 

4.1.20. Trích đoạn bài: XRÂY NÔ”(Nàng Nô)   
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+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “ Xrây Nô”: “Em Nô ơi! Em hãy nói cho ang hay / Để 

anh vô chùa tu cho tròn bổn phận / Báo hiếu mẹ cha là phẩm hạnh / Dù xa em, anh buồn 

rầu và nhớ lắm. / Em hãy chờ anh hoàn tục, anh sẽ dẫn em đi / Ngủ với anh cho có bạn có 

đôi”. 

4.1.21. Trích đoạn bài: XRÂY CHHMOONG” (Nàng Chhmoong1)  

 

 

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “ Xrây Chhmoong” (bài 1) : “Nàng Chhmoong gói 

mo cơm / Cho tôi đi chợ bán khăn hàng ngày. / Một chiều qua xóm hướng tây / Thấy có 

lễ cướingười yêu thuở nào. / Ngập ngừng chân bước trở lui / Bỗng dưng nhớ vợ lòng tôi 

ngại ngùng. / Mo cơm của nàng Chhmoong / Vợ nhà tôi quý tôi thương trọn đời”. 

4.1.22. Trích đoạn bài: XRÂY CHHMOONG” (Nàng Chhmoong 2)  

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài hát“Xrây Chhmoong”(bài 2): “Chhmoong ơi! Nếu eu là 

vợ anh / Anh sẽ không cho em bước chân xuống ruộng. / Anh sẽ để cho em ở nhà cho em 

được sung sướng./ Em ở nhà nhuộm tơ, dệt vải / Chân em không bám đầy rong rêu” 

4.1.23. Trích đoạn bài: NƯM NUÔN (Cô gái yêu kiều)  
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+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Xarai Nưm nuôn”: “Hởi em đã có chồng chưa / 

Hay em đang thì con gái? / Yêu em, lòng anh tê tái / Cô gái yêu kiều của anh!?” 

4.1.24. Trích đoạn bài: KONXENG KROHOM”(Chiếc khăn đỏ)  

 

 

 Phỏng dịch lời Việt bài hát “Konxeng Krohom”: 

“Anh nhớ là nhớ chiếc khăn / Em thêu chỉ đỏ tặng anh thuở nào. / Khăn rua em rút 

chỉ màu / Dấu tay còn đó mà sao anh buồn?”… 

4.1.25. Trích đoạn bài: BAI KHON CHON ĐAY  

 

+Phỏng dịch lời Việt bài hát “Bay Khon Chon đay”:“ Bai khanh cột tay đôi 

tình / Bằng ba sợi chỉ hồng xinh nghĩa tình. / Cho yên ấm trong nhà em / Cho may mắn 

cho êm đềm nhà anh./ Cho hạnh phúc được trăm năm / Cho cha mẹ được an nhàn 

thảnh thơi”. 

4.1.26. Trích đoạn bài: BEK CHAN”(Bể chén)   

 

 

+Phỏng dịch bài hát “Bek Chan” :“ Làm bể chén của mẹ / Chỉ có một cái thôi / Mà 

tôi phập phồng lo - Mẹ bắt tôi phải trả !? / Chén do tôi làm bể / Chỉ còn chiếc khay thôi / Họ 
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đánh chiêng rùm trời / Lòng tôi lo âu quá / Sợ mẹ bắt tôi đền / Nhưng họ lại đánh chiêng 

/ Cột tay tôi làm lễ (cưới)”... 

4.1.27. Trích đoạn bài: MÊ T’RÂY” (Tiển khách) 

  

+ Phỏng dịch lời bài hát “Mê t’rây”: “Ôi, những người lớn tuổi trong làng ta / Đã 

có mặt trong nhà phía sau, phía trước. / Các ông đã ban cho ta lời chúc phúc / Mọi việc trên 

đời được suôn sẻ ấm êm…” 

4.1.28. Trích đoạn bài: AMĂT TÂY (Lời Cảm tạ) 

 

+Phỏng dịch lời bài hát “Amat Tây”: “A Măt Tây em ơi! Hạnh phúc từ đâu mang 

tới? / Ông Acha Pê Lea ban phước từ phía trước / Ông Môha ban lộc từ phía sau, / Ông 

Tà phò hộ từ trời cao / Cho em trọn tình duyên Chây Suôs”. 

4.1.29. Trích đoạn bài: XÂMPƯU THOI (Lui thuyền)  

 

 

+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Xâm pưu thoi”: “Tôi bước đi trong rừng cây xanh 

ca / Trông lên những tán lá rì rào mơn mởn / Nghe tiếng ve kêu nghe trong hoang vắng / 

Bầy chim nô đùa, nhớn nhác, líu lo”. 

4.1.30. Trích đoạn bài: UM TUK (Bơi thuyền)  
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+ Phỏng dịch lời Việt bài hát “Oum tuk”: “Hương sen tỏa ngát ngào ngạt khắp 

lưng trời / Nghe nước lăn tăn theo thuyền trôi./ Em ơi! Sen mọc lên trong bùn / Mà cớ 

sao sen thơm lừng / Khiến lòng anh ngất ngây thương em vô cùng”. 

4.1.31. Bài hát: “XARIKAKEO” (Chim Sáo) 

 

 

4.1.32..Bài hát: “A LÊ”  (Chàng đi săn) 
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4.1.33..Bài hát: “KROBÂY XI XRÂU” (Trâu ăn lúa) 

 

 

4.1.34. Hệ thống thang 5 âm 
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Hay:  
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4.2.ÂM NHẠC LỄ TANG TRUYỀN THỐNG  

4.2.1. Trích đoạn bài: SA THÔ KA (Bài Tổ)  

 

4.2.2. Trích đoạn bài: KRAU NÂY  

 

4.2.3. Trích đoạn bài: KRAU NOTH  

 

4.2.4. Trích đoạn bài: CHONG NOTH   

 

4.2.5. Trích đoạn bài: THÔNG DOT  

 

4.2.6. Trích đoạn bài: CHƠT    
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4.2.7. Trích đoạn bài: SORYA   

 

 

4.2.8. Trích đoạn bài: PREAH THUM   

 

4.2.9. Trích đoạn bài: KAM VAN    

 

 

4.2.10. Trích đoạn bài: KHEK MON   

 

 

4.2.11. Trích đoạn bài: KHLOM   
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4.2.12. Trích đoạn bài: CHUÔN PÔ  
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5.PHỤ LỤC CLIP  HÌNH ẢNH 

5.1.Ông ru cháu  

5.2.Bà ru cháu. 

5.3.Lễ cưới. 

5.4.Lễ tang. 

5.2.5. Đồng dao A RA PI YA. 

6.MỘT SỐ TRUYỆN TÍCH, TRUYỀN THUYẾT TRONG LỄ CƯỚI, LỄ TANG 

TRUYỀN THỐNG  

6.1.MỘT SỐ TRUYỆN TÍCH, TRUYỀN THUYẾT TRONG LỄ CƯỚI TRUYỀN 

THỐNG 

6.1.1.Hoa cau trong lễ cưới 

Hoa cau được người Khmer chọn làm quà sính lễ bắt nguồn từ một câu  chuyện 

Phật giáo, truyện kể rằng: “Kiếp trước của Phật Thích Ca là một cố vấn tối cao của xứ 

Mithila, ngài rất nổi tiếng với tài thuyết pháp, nếu ai nghe được những  lời vàng ngọc 

của ngài thì mọi phiền muộn sẽ được giải tỏa. Lúc đó, vợ của Long vương vì muốn 

nghe được những lời thuyết pháp của ngài, nhưng  nàng lại nói đối với Long vương là 

muốn được xem gan của người tài giỏi đó như thế nào. Long vương gọi chằn tinh đến 

và bảo, nếu lấy được gan của ngài thì sẽ gả con gái của mình cho. Chằn tinh đến xứ 

Mithila và thách thức Quốc vương đánh cờ, nếu Chằn tinh thua sẽ lại con bạch mã có 

giá trị tương đương với một nửa tài sản của Quốc vương,  còn nếu Quốc vương thua sẽ 

giao cho Chằn tinh những gì nó muốn ngoại   trừ vợ của Quốc vương. Cuối cùng Chằn 

tinh thắng nhưng lại không lấy tài sản mà chỉ lấy vị cố vấn của nhà vua. Trên đường 

về, Chằn tinh tìm mọi cách để hãm hại ngài nhưng không thành, cuối cùng đành phải 

dẫn ngài về Long cung. Đến nơi, vợ Long vương xin được thọ giới và nghe thuyết 

pháp. Giữ đúng lời hứa, Long vương  gả con gái của mình cho Chằn tinh, nhưng muốn 

cuộc sống của công chúa được  hạnh phúc nên Long vương đã yêu cầu Chằn tinh trong 

vòng một tuần phải tìm được “hoa nở trong buồng” làm quà sính lễ. Đến ngày thứ 7, 

Chằn tinh vẫn không tìm được, vì mệt mõi nên Chằn tinh tựa lưng vào gốc cây ngủ thiếp 

đi. Trong giấc ngủ, Chằn tinh được nghe báo mộng rằng: “Hoa nở trong buồng chính là 

hoa cau”. Chằn tinh vội cắt lấy hoa cau mang về làm quà sính lễ cho ngày cưới của mình”. 

6.1.2.Gia huấn ca trong lễ cưới 

Trong xã hội cổ truyền của người Khmer, khi người con trai chuẩn bị bước vào 
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tuổi trưởng thành đều phải đi tu để báo hiếu cho cha mẹ. Người đi tu đều được học 

“Chbăp Prôs”(Luật răn dạy người con trai). Đây là thể loại “Gia huấn ca”, được viết 

bằng thể thơ Prômakit, gồm 190 câu thơ mang nội dung khuyên dạy  người con trai về 

các nguyên tắc ứng xử trong cuộc sống làm người. Sau đây là bản trích dịch một số 

câu thơ trong Gia huấn ca.  

* Luật dạy người con trai về lối sống phải đạo với vợ con trong cuộc sống gia 

đình; siêng năng lao động, cần kiệm, lo toan công việc; tránh xa những điều cám dỗ: 

Đừng ỷ làm thân con trai 

Cứ tiêu xài không toan tính 

Vợ con không màng đến 

Hai bên phải thuận lòng… 

*** 

Chớ có nên lười biếng 

Đi năn nỉ xin người ta 

Được ruộng rẩy nương hoa 

Nên siêng năng chăm sóc 

Đừng trông chờ người khác 

Cuốc cầm tay cứ cuốc cỏ dại… 

*** 

Là con trai chí  khí 

Phải biết học đạo ở đời 

Người ta gọi ba cái điên:  

Một điên vì gái, 

Một điên vì rượu, 

Một điên vì trò chơi 

Cờ bạc, nên dứt bỏ ! 

 

6.1.3.Nghi thức “He phle chhơ ” (Lễ Rước trái cây):  

Có nguồn gốc  từ Trường ca Ream Kê như sau: “ Lúc hoàng tử Preah Riêm cùng 

vua khỉ Hanuman giết được chúa quỷ Krông Riêp cứu nàng Sê Đa. Trên đường về, họ 

ghé qua nơi ở của của đạo sĩ (sư phụ của Preah Riêm) được vị này tổ chức lễ cướicho 

hai người. Lễ cưới được tổ chức rất đơn giản: Vua khỉ Hanuman vào rừng hái trái cây 
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về làm lễ vật, 5 vị đạo sĩ đọc kinh chúc phúc”. 

6.1.4.Nghi thức “He Phka sla” (Rước hoa cau):  

Dựa theo nguồn gốc từ một truyện tích có ghi trong kinh điển Phật giáo. Truyện 

kể rằng: “Ngày xưa, có một thanh niên thông minh tài trí, tên là Vithu Banh- đêch. 

Chàng đã sớm nổi tiếng lúc còn tu hành với tài thuyết pháp. Khi đã hoàn tục thì tiếng 

tăm của chàng đồn đãi   đến tai vua Thủy tề. Không có cách nào mời được chàng, vua 

Thủy tề mới treo giải thưởng: “Ai bắt được Vithu Banh- đêch đem về thủy cung, nhà 

vua sẽ ban thưởng công chúa về làm vợ”. Banh- đok Deak (chằn tinh) hay được tin 

này, bèn đi tìm bắt Vithu Banh- đêch. Không lâu sau, nó gặp được Vithu Banh- đêch, 

lập tức, nó làm phép để chàng bị mê man bất tỉnh để mang xuống thủy cung lãnh 

thưởng. Khi nhìn thấy Vithu Banh- đêch, vua Thủy tề quá đỗi mừng rỡ, ông làm  cho 

chàng hồi tỉnh  lại, mới kể rõ lý do bắt chàng đem về đây. Nghe xong, Vithu Banh- 

đêch nói: 

- Nếu công chúa Ây Roth Vatây và Banh - đok Deak có duyên nợ với nhau,   hãy 

ra thêm điều kiện: Trong một tuần lễ, nếu ai không tìm được “hoa nở trong buồng” 

đem về làm quà sính lễ, thì sẽ không cưới được công chúa. 

Vithu Banh- đêch lẫn Banh – đok Deak tỏa ra đi tìm hoa nở trong buồng khắp 

nơi mà vẫn không ai tìm thấy. Thấm thoát đã sáu ngày trôi qua, Vithu Banh- đêch thất 

vọng, buồn tủi cho số phận vì không được cưới công chúa. Một hôm, vì qúa chán nãn, 

chàng ngồi dựa lưng vào gốc cây cau để nghỉ ngơi. Trong giấc ngủ chập chờn, chàng 

nghe văng vẳng bên tai, dường như là tiếng nói của thần tiên: “Hoa nở trong buồng 

chính là hoa của loài cây mà ngươi đang ngồi tựa lưng vào đó”. Vithu Banh- đêch 

choàng tỉnh dậy, vội vàng trèo lên cây cau và cắt buồng hoa cau đem xuống, quan sát 

kỹ mới vỡ lẽ ra – hoa nở trong buồng chính là hoa cau”. 

6.1.5.Nghi thức “He Chây Suôs”:  

Có nguồn gốc từ một truyện cổ  tích “Chây- Suôs”. của người Khmer. Nội dung 

được tóm lược như sau: “Ngày xưa, có hai người là anh em ruột, người anh tên Chây, 

người em tên Suôs đều có tài đức song toàn. Một hôm, hoàng cung có tai  biến, vua 

băng hà, không có người nối  ngôi. Các quan chức trong triều đình họp bàn, nhất trí 

thả voi được nuôi dưỡng trong hoàng cung với lời khấn nguyện rằng: “Nếu con voi 

này mang ai về hoàng cung, người đó sẽ được tôn lên làm vua”. Lập tức con voi được 

thả ra, cho nó tự đi tìm người có tài đức về lên ngôi vua. Lúc ấy, con voi đi thẳng một 
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mạch về nhà hai anh em Chây, Suôs, và nó quì xuống trước mặt hai người với ý mời hai 

anh em lên ngồi trên lưng nó. Chẳng do dự, hai anh em leo lên ngồi, và lập tức nó liền 

chạy thẳng vào hoàng cung. Tại đây các quan, quân đứng chờ sẵn, tung hô “Chây hon! 

Suôs hon!”.  Thế là người anh được làm vua, còn em làm quan triều đình”. 

6.1.6.Nghi thức “Múa mở cổng rào” (Rom Bơk rôbon):  

Bài múa mở cổng rào gắn với một truyện tích dân gian Khmer như sau: “Ngày 

xưa, có hai người bạn chơi thân với nhau. Một hôm, trong giây phút hưng phấn, hai 

người bạn hứa gả con với nhau để tình thân càng thêm thắm thiết. Người bạn có con 

trai vô cùng mừng rở, mới về nhà chuẩn bị đầy đủ lễ vật cưới. Sáng hôm sau, ông ta 

đưa con trai cùng các lễ vật sang nhà người bạn có con gái để làm lễ cưới. Việc này 

xảy ra quá đột ngột, đã làm cho bà vợ có cô con gái nổi giận.  Bà liền sai người nhà lấy 

ngọn tre  gai ra rào cổng lại. Thấy thế, người chồng mới kể lể sự tình và năn nỉ bà vợ 

hãy  chấp nhận lễ cướinày. Bà vợ đồng ý nhưng ra điều kiện là ngoài các lễ vật cưới, 

nhà trai cần phải múa hát thật hay thì bà mới chấp thuận”. 

6.1.7.Nghi thức “lễ Cắt tóc”(Pithi Kăt sók):  

Trong đạo Bà la Môn có lễ San-sa-kar (có nghĩa là làm cho tinh khiết), cắt tóc là 

một trong những nghi thức trong lễ San-sa-kar. Ngoài ra,  nó còn mang ý nghĩa là 

công nhận cho cô dâu chú rể  là người đã trưởng thành, có trách nhiệm trong cuộc 

sống gia đình trong tương lai, đồng thời nó còn có ý nghĩa là lời chúc may mắn, tốt 

đẹp cho đôi vợ chồng son. 

6.1.8.Nghi thức “lễ Nhuộm răng” (Pithi thvơ thmênh neang neak): 

Nghi thức này mang tính chất huyền thoại theo truyền thuyết “Hoàng tử Preah 

Thông lấy nàng công chúa rắn” như sau: “Neang Neak là công chúa rắn. Vì răng rắn 

có nhiều nọc độc nên công chúa rắn phải nhuộm răng để khử độc. Hoàng  tử Preak 

Thông khi lấy công chúa rắn cũng phải nhuộm răng để trừ  nọc rắn do  công chúa rắn 

truyền sang”. 

6.1.9.Nghi thức “Lễ đón giờ tốt” (Pithi duôc Pêlea): 

Lời chúc phúc của ông Môha trong lễ tiết “Duôc Pêlea” (đón giờ tốt): diễn ra 

trước Rean Têvôđa (bàn trời), do ông Môha Lý Sên (ấp Tập Rèn, xã Thới An Hội, 

huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) ghi chép như sau: 

( Lời 1): “Thắng lợi, thăng lợi!- Thắng quân gian tà Thắng điều xui xẻo- Thắng 

bọn quỉ ma 
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Qủi ma và xui xẻo-Thắng nỗi buồn lo Không dám đến gần- Thắng bọn quân thù 

Quân cướp dã man- Trộm cắp tài sản Thắng quân tàn ác-Ghê sợ dữ dằn 

Không dám đến gần- Sợ hãi phước lành Thắng lợi, thắng lợi!- Chắc chắn ngày 

nay Đúng là hôm nay- Hai họ già cả 

Họp mặt đông đủ- Chúc mừng! 

Thắng lợi, đại thắng lợi- Thắng lợi!”. 

(Lời 2): “ Hạnh phúc, hạnh phúc!-Hạnh phúc tràn đầy Hạnh phúc cao cả- Hạnh 

phúc thiêng liêng 

Hạnh phúc, hạnh phúc!- Cao quý thay! 

Theo truyền thống- Xin cúi đầu Chấp lạy hai tay- Đón nhận hạnh phúc 

Thật cao quý thay- Hạnh phúc, hạnh phúc! Chắc chắn ngày nay- Đúng là hôm 

nay  Qúi ông, quí bà- Họp mặt hai họ 

Chúc mừng!- Hạnh phúc, đại hạnh phúc”. 

(Lời 3):“Bình an, bình an!- Bình an này Được gọi là an khang- Bình an vàng, 

bình an bạc 

Chức tước đi trước- Bình an thật bình an Như lời đã hứa- Bình an chồng vợ Bình 

an gia tài- Bình an họ hàng  Bình an anh em-Bình an ông bà 

Bình an cô bác-Từ giả buồn lo Bình an, bình an!-Bình an xóm làng 

Được sống yên lành-Bình an vàng, bình an bạc 

Chức tước đi trước-Bình an, đại bình an- Chắc chắn được!”. 

6.1.10.Lễ tụng kinh cầu phước: 

Tục mời 5 vị sư đến tụng kinh, bắt nguồn từ lễ cướigiữa Preah Riêm và nàng Sê 

Đa (trong trường ca “Riêm Kê”) trong tình tiết “ lễ cướigiữa vua Preah Riêm và nàng 

Sê Đa được đạo sĩ (Ây sây) tổ chức sau khi Preah Riêm cứu được  nàng Sê Đa thoát 

khỏi vua quỷ Krông Riêp trở về”. 

6.1.11.Nghi thức “Dâng hoa cau” (Pithi chuônh phka sla): 

Lễ “Dâng hoa cau” được lý giải dựa trên câu chuyện dân gian nằm trong mô típ 

quen thuộc của truyện dân gian nhiều tộc người khác nhau như sau: “Ngày xưa,  có 

bốn thanh niên ở xứ Ta–kas–say–la đi tìm học phép thuật với a-cha. Bốn người, mỗi 

người học một kĩ năng. Người thứ nhất học bói toán, người thứ hai học bắn cung, 

người thứ ba học lặn nước, người thứ tư học cứu người chết sống lại. Tất cả đều học 

rất giỏi. Học xong, tất cả xin từ giả thầy về nhà. Trên đường về, người thứ nhất giỏi về 
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bói toán thông báo với ba người còn lại rằng một lát nữa sẽ có một con chim  đại bàng 

tha một cô công chúa bay ngang qua đây. Người thứ nhất vừa dứt  lời, quả nhiên có 

một con chim đại bàng bay qua thật. Chàng thanh niên thứ hai   giỏi về bắn cung 

giương cung bắn trúng cánh đại bàng. Đại bàng bị thương, thả  công chúa xuống. 

Công chúa bị rơi xuống biển. Chàng trai thứ ba nhảy xuống biển cứu vớt công chúa 

lên. Khi đưa công chúa lên đến bờ, thì công chúa đã chết. Người thứ tư giỏi về cứu 

người chêt sống lại sử dụng những gì học được cứu công chúa. 

Một lát sau, công chúa sống lại, nhưng xãy ra mâu thuẩn giữa bốn chàng thanh   

niên này khi nhà vua có ý định gã công chúa cho một trong bốn người có công cứu 

công chúa. Cả bốn người,  ai cũng giành công lớn về mình.  Cuối cùng nhà vua  quyết 

định gã công chúa cho chàng trai là người biết bơi lội vì chàng trai đã chạm tay vào 

công chúa khi lặn xuông nước cứu công chúa lên. Riêng ba người còn lại được xem 

như là ân nhân của công chúa. Người thứ nhất, biết bói toán được xem như là cha; người 

thứ tư, biết cứu người chết sống lại, là mẹ; người thứ ba, biết bắn cung, là anh. Nhà vua 

cho làm lễ kết hôn và chuẩn bị ba bó hoa cau do chú rể tìm được: bó thứ nhất dành cho 

cha, bó thứ hai dành cho mẹ, bó thứ ba dành cho anh”. 

6.1.12.Sự tích nàng Visakha 

Nàng Visakha là hình ảnh người phụ nữ lý tưởng của người Khmer. Nàng là ước 

mơ của sắc đẹp, của tuổi trẻ, của đức hạnh mà của người Khmer nói chung và người 

phụ nữ Khmer nóí riêng đều ngưỡng  mộ, tôn sùng. Họ coi nàng như một vị  nữ thánh, 

còn họ chỉ là kẻ phàm phu không thể nào vươn tới được. Trên thực tế, họ chỉ có thể 

noi theo tấm gương của nàng trong lĩnh vực đạo đức và thực hiện nhũng bổn phận của 

một tín đồ Phật giáo là làm phước và cúng đường cho tu sĩ mà thôi.    Sự tích nàng 

Visakha được kể như sau: 

Ngày xưa, tại xứ Savathei có một người giàu có tên là Mikeara sinh được một 

đứa con trai đặt tên là Kamar. Kamar lớn lên thông minh, đĩnh đạc, trông rất phúc hậu. 

Đến tuổi trưởng thành, họ hàng và gia đình đều khen ngợi và thúc giục chàng  lấy vợ. 

Chàng vẫn chần chừ, và, rồi một hôm, chàng nói với cha là nếu không tìm được người 

con gái nào có đủ năm điểm tốt đẹp thì chàng quyết ở độc thân. Người cha hỏi năm 

điểm tốt ấy là những điểm gì, chàng đáp: 

1. Tóc nàng phải đen, dài tới gót chân và cong lên như đuôi con công. 

2. Răng nàng phải trắng như ngà voi, đều đặn như hạt kim cương Akvivaria. 
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3. Da thịt nàng mịn màng và mềm mại như trái pim-pak. 

4. Khi nhìn, da nàng phải mang một màu trắng xanh như hoa sen và hồng 

hồng như pha trộn bằng năm màu khác nhau. 

5. Sắc đẹp nàng phải bền vững, dù bao nhiêu tuổi cũng vẩn trẻ như hồi con 

gái, không ai có thể phân biệt được. 

Biết được ý của con, cha chàng đã tuyển chon những người giỏi khoa tướng số 

nhất trong vùng để trao công việc đi tìm kiếm người đẹp có đủ năm điều kiện trên. 

Tám ông thầy giỏi khoa tướng số đã được trao trọng trách lên đường, mang theo 

nhiều vàng bạc, ngọc ngà châu báu. Đã đi nhiều xứ mà vẫn chưa tìm ra người đẹp, tám 

ông tỏ ta chán nản, muốn bỏ cuộc, nhưng một ông có ý kiến: “Tôi nghe tại xứ  Sa kết 

có mở hội ca nhạc, chắc sẽ có nhiều thiếu nữ  tham dự, chúng ta thử đến  đó xem”. Ý 

kiến này được mọi người tán đồng. 

Các thầy đi đến gần nơi mở hội ca nhạc thì gặp năm trăm cô gái đang tắm dưới 

sông. Đứng xem các cô tắm, các ông chú ý đến một cô tên là Visakha. Nàng có mái 

tóc dài tới gót và cong như đuôi công. Nhìn đến da thịt nàng, các ông thầy càng mừng, 

và khi thấy nàng cười thì các ông đều quả quyết rằng đây chính là cô gái mà chàng 

Kamar kén chọn. Khi tìm hiểu thêm, các ông mới biết nàng Visakha đã sống một trăm 

tuổi. Nàng sinh ra cùng thời với Đức Phật Thích Ca. Các ông thầy sau một thời gian đã 

nhìn thấy mọi đức tính tốt đẹp của nàng Visakha, họ đều khâm phục và ngỏ ý cầu hôn 

nàng cho chàng Kamar. Gia đình nàng đồng ý và lễ cưới được tiến hành. Trước khi về 

nhà chồng, trong đêm cuối cùng ở nhà cha mẹ, nàng Visakha được phụ thân khuyên 

dạy mười điều tâm niệm: 

1. “Lửa ở ngoài đường đừng đem vào trong nhà”, nghĩa là đừng bao giờ đem 

những lời người ta nói xấu hoặc chỉ trích cha mẹ chồng về thuật lại cho cha mẹ  chồng 

nghe. 

2. “Lửa ở trong nhà đừng đem ra ngoài”, nghĩa là đừng bao giờ  mang những  lời 

chê bai, chỉ trích của cha mẹ chồng đối với cha mẹ mình về kể lại cho cha mẹ mình 

nghe để tránh sự cãi vã, gây mất lòng xui gia. 

3. “Phải giữ gìn lửa cháy cẩn thận”, nghĩa là không nên nản chí trong việc chăm 

sóc, quạt nồng ấp lạnh cha mẹ chồng và chồng. 

4. “Phải ăn đúng chổ” (nguyên văn Phạn ngữ: Ăn cho bình yên – ngủ cho bình 

yên – ngồi cho bình yên”), nghĩa là nên ăn đúng lúc và ăn sao cho đẹp. 
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5. “Phải ngủ cho đúng chổ”, nghĩa là phải biết ngủ và thức dây vào giờ nào và 

phải giữ ý lúc ngủ. (Ngủ đúng nơi dành cho mình). 

6. “Phải ngồi đúng chổ”, nghỉa là phải biết nhường chổ cao ráo và đẹp cho cha 

mẹ, biết nhường nhịn và lễ phép khi ngồi. 

7. “Chỉ nên cho vật gì cho kẻ nào mượn mà có trả lại”. 

8. “Kẻ nào mượn đồ mà không trả thì lần sau không cho mượn nữa”. 

9. “Đối với thân nhân, thì dù mượn đồ có trả hay không vẫn cứ nên cho mượn”. 

10. “Phải lễ bái các chư thần ở trong nhà” để tạo phước. 

Nàng Visakha vâng lời và cam kết thực hiện đúng những lời dạy bảo của thân 

phụ. Visakha về ở nhà chồng rất thuận thảo, nàng làm tròn bổn phận người vợ hiền  và 

dâu thảo. Nàng còn bỏ tiền ra mua đất và thuê người cất ngôi chùa gọi là Bappea 

Ream. Nàng mời Đức Phật Thích  Ca về ngự tại chùa này. Và, hàng năm cứ đếm  mùa 

mưa, nhân dân làm ruộng, nàng mời tất cả vị sư sãi trong vùng về ở tại chùa Bappea 

Ream ba tháng nghe thuyết pháp. Nàng bỏ tiền may áo cà sa và đồ dùng  dâng các vị 

sư dùng trong ba tháng không ra khỏi chùa, gọi là ba tháng nhập  hạ (Chôl Visa). Nàng 

Visakha sinh được hai mươi đứa con, mười trai và mười gái. Một trăm hai mươi năm 

sau, nàng có được một ngàn đứa con và cháu, chút, chít…thì  cũng là năm nàng tạ thế. 

Ngày nay, các ngôi chùa của người Khmer có ba tháng  nhập hạ của các vị sư sãi là bắt 

nguồn từ sự tích nàng Visakha. Mười điều dạy bảo quý giá trên từ lâu đời đã là lời tâm 

niệm mà các cô gái Khmer được cha mẹ day khi đi lấy chồng, lưu giữ mãi truyền 

thống tốt đẹp của người phụ nữ Khmer. 

6.1.13.Nghi thức “lễ xoay vòng đèn Pô-pưl” (Bonh Vêl Pô-pưl): 

Lễ thức này do ảnh hưởng của Bà-la-môn giáo. Bởi do trước khi theo Phật giáo, 

người Khmer đã có một thời gian chịu ảnh hưởng Bà-la-môn giáo, nên họ có quan 

niệm rằng, Linga của Pras Ây-sô và Yô-ni của nàng Omphaka Vatây là hai vật thể âm 

dương tạo ra con người. Có nó, con người mới tồn tại và phát triển cho đến ngày hôm 

nay. 

6.1.14.Nghi thức “Múa mở nắp mâm trầu” (Rom bơt bai sây): 

Lễ thức Rom bơt bai sây bắt nguồn từ một truyện cổ tích Khmer: “Ngày xưa, có 

hai thanh niên chơi thân với nhau. Một hôm, người kia chuẩn bị cưới vợ, đến    nhờ 

bạn phụ giúp. Thấy vợ sắp cưới của bạn xinh đẹp, anh ta không cầm nổi lòng khát 

khao, mới sinh ý tà dâm, âm mưu hại bạn để chiếm đoạt người vợ tương lai.  Vào ngày 
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lễ cưới, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng khi kiểm tra lại, thấy còn   thiếu cây đèn cầy, 

cho nên phải tìm cho được sáp và mật ong. Anh bạn xấu nhận  thấy đây là thời cơ để 

thực hiện âm mưu của mình, nên đã rủ anh  ta cùng đi vào rừng kiếm mật ong. Đến nơi 

có mật ong, anh bạn xấu  thấy một con gấu to  đang  nằm cạnh đó. Anh vội vã nói với 

người bạn rằng: 

-May quá! Đã có mật ong đây rồi, anh hãy trèo lên cây mang xuống! 

Anh bạn thật thà nghe theo, vội vã trèo lên cây, trong khi đó, anh bạn xấu rào gốc 

cây lại. Tin rằng, thế nào người bạn của mình cũng bị con gấu  xé xác,  anh ta lập tức 

chạy một mạch về nhà gái báo tin rằng: “Chú rể đã bị gấu ăn thịt, nhưng trước khi 

chết, anh ta còn trăng trối, nhờ anh thay thế người bạn xấu số”.  Mọi  người đều tin lời 

anh ta là thật, nên lễ cướivẫn tiến hành. Dĩ nhiên anh ta trở thành chú rể. Trong khi đó, 

người bạn đang trèo lên cây lấy mật ong, bất chợt nhìn thấy con gấu đang nằm ngủ 

cạnh đấy (vì trước đó, con gấu đã trèo lên cây ăn mật ong no say và nằm ngủ luôn trên 

đấy) anh ta hoảng hốt la thất thanh khiến con gấu giật mình, buông mình rơi xuống đất 

và chạy mất vào rừng. Anh ta vội vã chạy về,  thì lễ cưới đang diễn ra. Anh đã hiểu rõ 

ý đồ thâm độc của bạn mình, nên đã rút    dao ra giết chết kẻ phản loạn”. 

Với điệu múa trao thanh đao cho cô dâu chú rể, ý nói: “Sức mạnh chính nghĩa 

thắng gian tà, hạnh phúc chân chính được sức mạnh của thanh đao bảo vệ”. 

6.1.15.Nghi thức “Pres Thông- Neang Neak /Chú rể nắm khăn quàng cô dâu đi 

vào phòng tân hôn: 

Lễ tiết này bắt nguồn từ truyền thuyết: “Pres Thông- Neang Neak” như sau: “Vào 

thế kỷ thứ I sau công nguyên, xảy ra chiến tranh giữa vua Môn tên là Preas Thông và 

vua ChamPa. Sau khi chiến thắng vua  ChamPa,  vị vua tên là Preas  Thông không 

hiểu sao vẫn cảm thấy không vui, cảm thấy khó chịu trong người, Ngài ra biển dạo 

chơi. Lúc Ngài đi, nước rút xuống nên Ngài đi ra khá xa. Sau đó, nước dâng lên cao, 

Ngài đã trụ lại nơi cồn đất cao để đợi đến nước rút xuống để trở về hoàng cung. 

Hướng tây, mặt trời bắt đầu lặn xuống. Đêm đó là đêm có trăng. Ánh trăng chiếu 

xuống mặt nước đẹp lung linh vì đêm đó là đêm rằm tháng tư âm lịch. 

Ở đáy biển, cô con gái của Long Vương cũng ở không yên. Nàng cũng xin vua 

cha lên dạo chơi, nàng dẫn theo một trăm tùy tùng lên chơi. Đến nơi thấy binh lính của 

nhà vua đang nằm ngủ, cô tưởng rằng ma quỷ, liền đưa tay lên niệm chú và cầu 

nguyện rằng nếu là ma quỷ xin hãy biến mất, nếu là con người thì cứ giữ nguyên hình. 
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Niệm xong, họ không biến đổi hình dạng, cô công chúa mới tin đó là người. Xong, 

Nàng bảo tùy tùng của nàng biến thành người và dạo chơi trên cồn như các bậc vua 

chúa bình thường. Riêng vua Preas Thông nghe tiếng  xì xầm  lúc gần lúc  xa. Ngài cố 

nhìn cho rõ qua ánh trăng mờ mờ thì thấy một đám người toàn là con gái. Vừa mừng 

vừa lo vì một phần nghĩ rằng đó là thần nước hay ma quỷ đến quấy phá mình. Ngài 

đành liều một phen vì nghĩ mình cũng vua thống trị một nước. Đến gần, Ngài nói với 

công chúa rằng: “Xin hỏi nàng là thiên nga hay thần nước? xin nàng đừng bắt lỗi tôi. 

Tôi cũng là vua của vùng đất này.” Công chúa đáp: “Tôi không phải là thiên nga. Tôi 

là con Long vương lên đây dạo chơi thôi.” . Do duyên nợ từ kiếp trước, nhà vua đem 

lòng yêu công chúa từ lúc đó. Nhà vua xin hỏi nàng làm vợ. Công chúa xin nhà vua trở 

về Long cung xin phép vua cha trước khi đồng ý vì nàng không giám làm sai phong 

tục của ông bà. Nếu vua cha cho phép, cha nàng sẽ đưa nàng lên cho vua Preas Thông. 

Biết nhà vua sợ nàng đi không quay lại nên nàng đã đưa cho chàng một miếng trầu 

làm tin. Về đến Long cung, nàng tâu với vua cha việc nàng đã gặp Preas Thông và ý 

định của Preas Thông. Long vương đã đồng ý và sai quan lính hộ tống công chúa cùng 

các lễ vật lên cho Preas  Thông. Long vương đứng ra chủ trì tổ chức lễ cưới cho nhà 

vua và công chúa tại  hoàng cung của Preas Thông một cách linh đình. Xong, đến lược 

họ phải tổ chức một lần nữa tại Long cung. Đến đây, vua Thông rất lo lắng vì Ngài 

không thể xuống nước như công chúa và Long vương được. Thấy chồng mình lo lắng, 

công chúa hỏi và nhà vua nói về nổi lo của mình cho công chúa biết. Công chúa xin vua 

đừng lo và bảo nắm vạt áo của nàng khi xuống Long cung là được. Đến lúc phải xuống 

Long cung, nhà vua nắm vạt áo công chúa và xuống được Long cung như công chúa”. 

6.1.16.Nghi thức “Múa cuốn chiếu” (Rom sa kanh têl): 

Lễ tiết này bắt nguồn từ một truyện cổ tích: “Ngày xưa, có một ông quan nọ cầm 

quân ra biên giới chống giặc. Đến một làng quê, ông ta bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp 

làm ông ta vừa ý. Ông ta theo nàng về nhà và xin phép cưới nàng làm vợ. Được cha 

mẹ nàng bằng lòng, ông đã tặng cho nàng một số vòng vàng để làm  tin   và hẹn 3 

tháng sau sẽ đem lễ vật đến cưới. Khi dẹp xong giặc trở về triều đình, vì công việc bề 

bộn, đã 3 tháng trôi qua, ông quan không đến cưới được theo lời hứa. Thấm thoát đã 3 

năm trôi qua, có một chàng trai cùng làng đến hỏi cưới nàng. Bà  mẹ nghĩ: Qúa hẹn đã 

lâu lắm rồi, chắc gì ông quan nọ còn nhớ tới nàng, nên bà  bằng lòng gả nàng cho 

chàng trai kia. Lễ cướiđang tiến hành, bổng ông quan  xuất hiện. Trước cảnh tượng ấy, 
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ông tức giận vô cùng, không cần hỏi rõ nguyên do, ông rút kiếm ra, chém chàng trai 

kia một nhát, máu ra xối xả làm ướt cả chiếu…Vì vậy mới có tục cuốn chiếu để tránh 

gặp phải cảnh xui xẻo như thế”.  

6.2.MỘT SỐ TRUYỆN TÍCH KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO TRONG LỄ TANG 

TRUYÊN THỐNG  

6.2.1.Sự tích mời sư đọc kinh cầu siêu khi người thân qua đời 

Tục lệ này bắt nguồn từ sự tích trong kinh điển Phật giáo, có nội dung như sau: 

“ Ngày xưa, có 500 đệ tử của Preah Sêrây Poth, lúc còn đương thời làm nhiều điều độc 

ác, nên khi chết đi, họ đều đầu thai thành 500 con dơi cùng sống chung trong một hang 

núi. Một hôm, Preah Chetha Puth đi vào hang núi đó và ông ngồi tung kinh Apithom, 

500 con dơi chăm chú nghe đến nỗi không hề hay biết quả núi  sắp đổ. Qủa nhiên núi 

đá đổ và đè chết 500 con  đơi mà bên  tai chúng vẫn văng  vẳng nghe tiếng kinh 

Apithom. Sau khi chết, 500 con dơi đều đầu thai thành con người. Trở lại với kiếp 

người, họ họ đã thức tỉnh, chỉ biết làm điều lành, tránh mọi điều ác, khổ luyện tu tâm, 

dưỡng tính, khi đi tu, họ đều thành chánh quả”. 

Tục mời sư đến tụng kinh  Apithom (Kavôđa) khi người thân sắp qua đời  cũng 

được ghi ở một truyện khác nằm trong kinh điển  Phật giáo như sau: “Preah bath 

Asôkas Reachea là một vị vua anh minh, lại thích làm việc thiện. Một hôm, ông bị 

bệnh nặng được vị thần tiên đến mách bảo: “Còn 7 ngày nữa ông sẽ chết và khi đó, 

ông sẽ được lên Niết bàn”. Nghe vậy ông vua rất sung sướng  nằm  chờ ngày chết. 

Nhưng các vị hoàng tử, khi nghe tin vua sắp băng hà,  vội vàng  vào hoàng  cung tranh 

giành ngôi báu, duy chỉ có một vị hoàng tử bản chất hiền lành, không màng danh lợi, 

lặng lẽ bỏ triều đình đi tu. Ông vua quyết định nhường ngôi cho vị hoàng tử hiền lành 

này, nhưng các hoàng tử khác không bằng lòng, cứ kéo nhau   đến trước mặt vua mà 

tranh giành ngôi, làm cho ông quá tức giận ngã ra chết. Vì vậy, ông không được lên 

cõi Niết bàn mà đầu thai làm Kal  Neak (con rồng khổng lồ), sống cô độc trong một 

khu rừng hoang, chuyên bắt các con thú khác ăn thịt. 

Vị hoàng tử kia khi đi tu một thời gian, đã thành chánh quả, thấy cha mình sống 

khổ sở như thế, rất đau lòng, nên vội tìm đến khuyên răn: “Từ nay xin cha hãy đừng 

bắt con thú khác ăn thịt, mà quyết chí tu hành”. Từ đó, con rồng quyết chí tu tâm, và 

cũng không bắt con thú khác ăn thịt, thà chịu đói khát mà chết. Khi đó, nó được lên cõi 

Niết bàn”. 
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6.2.2.Sự tích “ Đặt ba lá trầu trên ngực người qua đời”: 

Tục lệ này có nguồn gốc từ một truyện tích được ghi trong kinh điển Phật giáo. 

Truyện kể rằng: “Ngày xưa, có một người chuyên sống bằng nghề săn thú. Trong đời 

ông, đã giết không biết bao nhiêu con thú mà kể. Đến khi ông bị bệnh sắp chết, ông 

thấy các loài thú bị ông giết đến đòi mạng. Ông rất đau đớn và  khổ sở. Con trai của 

ông là tỳ  khưu, thấy cha khổ sở như vậy, mới lấy lá trầu xanh ghim   vào cây nhang 

đặt lên ngực ông mà nói rằng: “Cha đừng nghỉ vẫn vơ nữa, mà chỉ nghĩ đến đức Phật 

mà thôi”. Nhờ vậy, ông không còn lo sợ nữa, chỉ một lòng hướng về đức Phật cho đến 

khi ông nhằm mắt”. 

6.2.3.Kinh “Otarapo”( Năm điều quán tưởng):  

Thể hiện triết lý không cầu sinh của đức Phật. Bài kinh Otarapo do cư sĩ Nguyễn 

Văn Hiểu dịch như sau: 

“ Thế Tôn lời dạy tỏ tường, 

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra. 

Ta đây phải có sự già, 

Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. 

Ta đây bệnh tật phải mang, 

Thế nào tránh được đặng an mạnh lành. 

Ta đây sự chết sẵn dành, 

Thế nào thoát khỏi tử sanh đến kỳ. 

Ta đây phải chịu phân ly,  

Nhơn vật quý mến ta đi biệt mà. 

Ta đi với nghiệp của ta,  

Dẫu cho tốt xấu tạo ra tự mình. 

Theo ta như bóng theo hình, 

Ta thọ quả báo phân minh kết thành” . 

6.2.4.Lời kinh khấn vái của ông Acha Yuki: 

“Ô đêk-đê-chas pras atit rương ras sro-las bô tư sa ây-lâu ban rưc pea pro-sơ 

thlây thla dôk sop lôk…chênh om-pi kê-hos-thaan tâu  th’vơ chhe-pana-kêch  nis  sôm 

ôi mean chây chôm-nas chhnas os mea teang pram-bây phlâu chhnas sa-trâu teang đop 

tưs che pi-sês sôm ôi lơk…ban tâu kơch nâu e pras ni-pean ruôch sôm bê krôi ô pô 

sop-sa-thuca môk đol kônh chau nheat mit đêl nâu mean chi-vit rôs nâu  sôm ôi ban 
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sach-kđây sôc. Chây hon! Sôc hon! Pro-koch che sôc sop-bai onh-chân- mênh! 

Mênh!”. 

(Phỏng dịch: “Ôi trời phật, mặt trời đã ló dạng ở phương đông, là giờ tốt, hào 

quang tỏa sáng bầu trời, xin đưa quan tài ông (bà… tên người chết) ra khỏi nhà để đến 

nơi hỏa táng, xin được thắng kẻ thù từ 8 hướng, 10 phương, đặc biệt, xin cho  ông 

(bà)…được lên cỏi Niết bàn, và xin ban phước lành đến gia đình, thân nhân, bà con 

còn đang sống được an khang, hạnh phúc. Ông hô to: Thắng lợi! (mọi người cùng hô: 

Thắng lợi!). Ông lại hô to: Bình an! ( mọi người cùng hô: Bình an!). Ông lại hô: Chắc 

chắn, thắng lợi, bình an! (mọi người cùng hô: Chắn chắn!). 

6.2.5.Sự tích lễ động quan và hỏa táng (Pithi Bôchea Sâp): 

Dựa theo kinh điển Phật giáo [111, 2003]: “…Khi hay  tin đức Phật  nhập  Niết 

bàn, Vua Malla liền hạ chiếu chỉ cho triều thần và dân chúng đem bông hoa, nước 

thơm và nhạc lễ đến khu rừng Salavana, nơi đức Phật viên tịch, nội ngày ấy  cất rạp 

cho xong để thiết đại lễ cúng đường Phật tổ. Công việc tẩm liệm thi hài của Đức Thế 

Tôn được vua làm y theo lời chỉ bảo của đại đức Ananda: lấy 1000 cây lụa trắng bao 

bọc thánh thể, ướp đủ các thứ nước thơm, để vào hòm vàng. Toàn xứ Kusirana thiết lễ 

long trọng cúng đường đức Phật. Cuộc lễ kéo dài đến 6 ngày đêm, sang ngày thứ 7 là 

ngày đức vua hành lễ hỏa táng. Đúng giờ phát hành, 8 vị lực sĩ của vua, sắc phục 

chỉnh tề vào động quan.  Khi thỉnh hòm  để trên hỏa đài rồi,  có 4 vị quốc sư của vua 

từ 4 hướng cung kính đem lửa mồi châm vào 4 góc. Lửa không cháy. Vua Malla kinh 

sợ đến hỏi đại đức Ananda. Đại đức trả lời: 

-Nên hoãn lại một chút, chờ đại đức Ca Diếp sắp đến trong giây lát. 

Một chập sau, đại đức Ca Diếp dẫn 500 đồ đệ đi ngay lại hỏa đài, chấp tay lễ  

bái, rồi đi quanh hòm vàng ba lượt, lại đứng ngay sau hòm, cúi đầu lạy dưới chân Đức 

Thế Tôn, 500 vị tỳ khưu cũng làm theo như thế. Và hành lễ xong, thì lửa bốc cháy tần 

rần, chẳng bao lâu xong cuộc hỏa táng.Vua Malla đem nước thơm lại tưới trên hỏa đài, 

và thỉnh xá lợi về hoàng thành thiết đại lễ cúng đường”. 

 

 


