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AVERTISSEMENT

Le poème, dont je présente aujourd’hui la traduction au
public, est un ouvrage tonquinois fort estimé dans les provinces
du Nord. Quoique l’exemplaire que j’ai pu m’en procurer soit

d’une impression relativement correcte, il n’en a pas moins
fallu, dans un grand nombre d’endroits, procéder par conjecture
à la restitution d’un texte corrompu.

La fable n’a rien d’original; c’est une adaptation quelquefois

écourtée d’un roman chinois, dont M. PIRY a donné, il y a
quelques années, une traduction française sous le titre de : LES
PRUNIERS MERVEILLEUX. (Dentu, 2 vol. in-18).

Les notes ont été empruntées pour la plupart à une petite
encyclopédie chinoise dont une édition intitulée: in IIQC co’ su-

rin NGUYÈN et munie d’un commentaire étendu se trouve partout
dans nos provinces. L’excellent CIlINESE READER’S MANUAL de
MAYERS m’a été du plus grand secours.

Un appendice contiendra une liste des ouvrages cités, une
table analytique des notes, un lexique des mots chinois et des
expressions poétiques ou peu connues, et enfin des éclaircisse-
ments sur quelques questions qui n’auraient pu s’accommoder
de la brièveté d’une note.



                                                                     



                                                                     

Nm ac) MAI.

Boa nhi (4) thâm thàm ngàn trùng,

Nhâc cân phlr6°c toi (2), mit vông van xây.

Ngàn xu’a bay kê gian ngay,

Xem ce bâo ring bièt tay trîri già.

Tuân huîrn lé ày châng xa,

Chô’ dem nông nôi ma ngïr cao xanh (3)..

Trëri nào phu ké trung trinh?

Dan vu°crng nan ày ait danh phtrâc kia.
Danh tho’m muôn kiêp c615 ghi,

Dé girong trong sach, tac bia dlrâi dô’i.

Gian tà’dâc chi bày bai (A)?

Mât thân (5) khôn giàu, lwâi trîri (6) khôn dung.

Oui quyén mot phüt nhlr không,

Xem bang lira da, vi eùng dam mây.

Thanh nhàn khi dira bien tây (7),
Vui long dèn sâch (8) nghi tay van bai.

’I’ruyén ngoài (9) xem un! et) MAI (40),

Nhà Bwàng (il) truyén dèn la dîri Trie tông.

Thwàmg châu (l2) c6 ké thanh trung,

Bd me là chfr (l3), vôn dông ho Mai (M).
Nén trung truc, da trang dài,

Trîri cho van timing ken tài trang nguyên (45).
Bac tên Lwa’ng ngçc dôi lruyén,

Thông minh rat mire, pher’ng tiên (46) trong dîri.
Tâm ce vôn sân tir trîri (l7),

Hôn nhân dâ dinh vé ncri ho Hâte.

Chia vi ngoai li (48) bây lâu,

Chtra trac lé nhan (t9) môi dâu tièp canh.

Mai công tri huyen (20) chh thdnh (21),
Gu’rrng trung (22) sang vac, un thanh une bông (23).

10

20



                                                                     

L8-
Câm dlrù’ng (214) ngày thâng thung dung,

Tên ngay la tiêt, nu-â-c [rang ày lông.

Bày lâu Lw khi (25) timing công,

Tuy quydn tirée 16m mà phong dé heu.

TlÎi [hem (26) cûa duit chat leu,

Dung bên gian dang, ghét bên bien lài.

Mai công bày de quan ngoài.

Ban be nhô’ c6 bày nglrîri dông nièn (27).

Trong me; hèt suie giû’ gin,

Ké ngôi thiêm sir (28), ngu’îri quyén [bu-(rag tho’.

Kia Ding tâ’n, no Bông sa,

Nglrîri toà dô sait, ké toà Hàn lâm (29).

Châu toàn trung ngoai mu’îri nàm,

Be trung chông virng, miru tham châ- hông.

Mot ngày huyen vu vira Kong,
Vào trong ông mon ngô cùng phu nhân.

Bang: Ta vôn ké trung thân,

Trên v1 nirô’c, dtrô’i vi dan moi là (30).

Vf bang theo phu ngtrîri ta (31),
Uôn 11mg co gôi cüng nhcr mot dîri.

L9 la eau canh chi ai?
Châng trong lang mien (32), eüng ngoài dién vién.

Con ta giac tuôi thanh niên,

Cd giro’ng khoa giâp, cô min dlnh chung.

Sao cho giü’ dqu’c chir trung,

M64 la bien tl’r nôi dông th0" huong.

Nhü’ng là vui chuyén nôi dlrô’ng (33),

Sénh ngoài bông cô hai chàng bâo tin.

Mai công phung chi thâng thuyên,

Chièu triri mây v6, ân trên mu-a nhuân.

Triéu ban du bue quan thân (34),

Lai khoa cap sir (35) gît")? phân giân quan.

Tin dan khêu tàm trung eau,
Mot bai quyêt hân trîr gian hêi ntiy.

Truyên làm tiéc rlrrfu vui vtiy,

Dan dô gia sir, dinh ngày kht’ri thân.

Ù:DE



                                                                     

-9-.
Tàu tau chén crie (36) vài tuân,

[toi eông tû- vâ-i phu nhân dey lîri. ’

Rang: bày lûu nhling (r ngoài,

Da nây tz’tm turc vô’i nglriri quyén gian.

Ray vwng (un giân thâng quan,

Phen nây la quyèt ca gan phen nây.

Ray giir mot dé. mot hay (37),

Hiép nhnu nào biét cô ngity nira, thôi.

Cüng dirng thco duôi lôi thôi,

Me con sô’m lieu vé nqiquê nhït.

Bién viên vui thti nông gin,

Tien con dèn sâcll, ày la lé nên.

w (un gizii kièt (sa) 06 un,
Brio nhau sâ’m lieu tim mien ân (han.

Chîr cho thiên dia xây van,

se toan tint] vâi thil nhân sali nây.

May ma vua chlî°ug lông ngay,

Daim lui lü thé mot ngày quet thanh.

Bày giir phu qui thé vinh,

Dira tin se dan [bang kinh cüng vira.

Tan bang mimg ni chat nhà,
Tièp thù ring hein nhümg la hàn on (39).

Phu nhân m’ra le mira butin,

Dôi 06m: tir lai me con ban hoàn.

.Bàng: nghe nhlr bô con ban,
Tràn nây quyêt vô’i quyén gian dôi dan.

Sé doàn phung (1:0) mot chic dan?

Gai lo nay dé v6 sau tày triri.

Nghe rôi công tir thlra lîri,

Thé rang: câi (lac làm tôi mÔ’i la.

.Nhà huyên (M) xin châ- lo xu;

Hé triri c6 mât thiri tale gi?

llây cho vçn mm trung nghi,

Vinh khô (hic tain, sa chi Choc diri?
Ông vira xong viéc khâch ngoài,

Bu’ô’c van trong, bông nghe lîri con thon

70

75

80

85

95

100
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Vuôt ràu crriri nôi lui ra,

Khan rang: ày thât dei gia con nôi.

Tré tho* biêt ciao làm toi, 105
Glr0’ng trung hiêu lày mot liri ma suy (42).

Châng sai hô phu làn nhi (43),

Khéo thay tânh trè eüng y tânh già.

Nôi rôi truyên gçi lai nha,

Duong direng nhû hèt nôi xa nôi gân. 110
Làm ngu-Zri bièt deo tu thân,

Vice quan cûng giir lày nhân làm (Mu.

Tièng thanh hach de vé sau,

Dâu là uông mirée au rau châ nài.

Vice van au phai quan hoài, 115
Mot càu nang nhe mày ngtrîri oan khiên (M).

khuyên dirng dôi trâng thay den ;

Nguwyc dan durât, dôi quan trên khô long.

me gin dôi chi-r hiêu trung,
Sao cho không nô VÔ’Î trong cao dày (ne). ’ 120

Ta dây vzi tièng quan thtiy,

Giâ uhau mot chût niém lày ggi la.

Rôi dây mot bu’â-c mot xa,

Nghe la hay châng nghe ta mac dan.

Day rôi ai này Clîi dan, 125
Rang: vwng khuyên du tir sau ghi long.

Tri! phông don riro’u vira xong,

Mot công tir v6°i hai ông ba ngôi (.16).

Dâp déu së rôt chen môi,

Ngàn câu tràn lrçng (47), tram Iëri blêi. li. 130
Nglriri tràn troc nôi v6 que,

lié thân thi nôi du’irng di gifr gin.

Nglriri khuyên clin than sô’ tien,

Ké rân hoc lity sâch dèn sâ*m khuya.

Lôi thôi dô’ nôi lâm ki, 135
Ngoài dây vui chén (48), trong mê man tinh.

Phu nhân ràng: buôi thâng kinh,

Phông cho hây ké tùy hành theo ông?

3.2.2 tan--



                                                                     

L11...
Mai công rang: 19 chi dring?

Mot chàng Mai hach vôn trong ho nhà. 140
Goi la làm ban dwù’ng xa,

Goi la ngày giô ngày mua theo han (49).

Côn du’o’ng trô chuyen (ru-rie sali,

ern me nghe bông tièng rîâu gân gân (50) P

Ban giày ring mrîi dring thân (51), 145
Trông ra dâ chat mot sân nhirng ngu’iri.

Barn rang: dan da ehring tôi (52),

Tàm Iông xin ngô, chût [tri xin thua.

Tir ngu’iri trong li dèn giir,

Mot du-ïrng sao phu’d’c (53), murin nhà Phrît sanh (54). 150

Bac nhiêu lai le dân tinh,
Buôc soi ehâng chût dinh dinh dam mir (55).

Tac long xem vt me cita (56),
Bec ca mach turf: (57), ngâm tho’ cam dirimé; (58).

Biêm tay (59) miriri mày nâm tririrng, 155
Mu’a xuân ruât khâp mot pher’ng chh thdnh.

Ray vrrng (60) thàng dieu lai kinh,
Thoà long hô thi (61), r6 minh fiai cân (62).

Thanh thanh nhç bruire thanh van (63),
Nhành cây dam tirr’rng ban chân loan hoàng (64). 160

Nghï cho chût phen tain thu’irng (65),

Bac con câi dupe dira nrrrrng hày chtîy.

Chin e tièp li sau nây,

Long [ha-(mg cân dirçrc nhu’ rày mày phen P

Bây giîr le câch quan dan, 165
Timing công dire tru-rî°c lai nâm ni nhiéu.

Long thanh nay quyêt xin theo,
Lam dom ai m6 dâng liéu mot cliwong.

tigra là vua nant; lông thu’O’ng,

Thày linh Trwà’ng and [un chàng Khrïu quân (66). 170
Ông rang : vu’ng bièt lông dan,

Liri trung han ày, tinh ân ai nay.
Ta làm huyên té bày nay,

(26 chi công dire dring rày truy tir?



                                                                     

- (Q L
Song ma thé le bay giir,

Dé dô bang hièm, khôn ngirn mlru gian.

Ho Lw clru de tham tan,
Rinh nhu" mien); mot (67), nhlrng toan bai nglriri.

Phông ma nghe hân nhir lô’i,

Ât ràng mua churje lông ngrriri lai la.

Mirfmg sàm dêt gain thêm hoa (68),

Gong nào chrra thay, toi (la rien ngay.
Lai càug mang tiêug chàng hay,

Yêu dây (69), dé xâu cho dày, fch gi?

Dan nghe biêt y quyêt di,

Lui ra, côn daim nain ni nira dàu.
Mot doàn lui mure ngu’iri sau,

Khen cho rang khéo brio nhan mot bé.

Lë rlâu dira dên un thi,

Van dan tain, van dan y siin sang (70).
Thrra rang: (:91 chut lé thirirng,

Ma long tac da, glu xu’ong côn rlài.

Ông ngbe bièt y vin nài,

Kip lruyén tbâu lé trao lîri triai o’n.

Phu nhân công [fr xuông thuyén,

Mai công (r lai don con bau giao.
Ngai ngimg thay hic phân bào,

lié vé tri" l)” (71), ngIrù’i vào ngoc kinh (72).

Cho hay rang ké trung thanh,

Nàng long vu’rrng Sir, nhç tinh gin mang.

Mac ai châu luy bai bang,
Cric tinh nhi nir, mm du’irng nhlr không.

va ngày huyen vu giao xong,
Ra thanh lên kirfau thâng giong nhlrt trinh.

Haydn dân chue sân tién hành (73),

litrong dring bày au, [ririrng dinh (74) ding bia.
Dôn dira khâp mat thiêu ai,

Bày toà quan tinh, bày nglriri hwo’ng thân (75)?

Ngrriri drrirng ra 5’ au car],

(in: rang: thûng thâng, 06 phân xem khinh (76).

180

183

190

195

le.oa:

210
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Giâ nbau miriri dam tru’r’rng dinb, a

’l’rông theo dû kbur’tt mây xanb hay trimg (77).

Nlrrî’c non dira dôn ngtriri trung.

Suôi tuông dông chriy. nui chông chap cao.

neainCbôm cbôm cô mon boa chim.

llang mon môe vwryn, cây xao xac chim.
Tâe gang kinh quôc giîr xem (78),

Drrirng ngày gille kiçu, tram (79) (leur nghi air.

Kia chai sono, no City trtra,
[inNacGir’n gin giong dieb (80), mây xa tièng tiôu.

Que ngtriri phong crinb rliéu hiu (81),

Tram; thanh, me mat, dtrirng chili trong ai.

Nbl’rng mong giong ruôi daim rlili,

Trông ra bông thày bôn ngrrr’ri ra xa.

llôi ra mri’i bièt rang la,
Trong kinh lai b6 sai nba ru°â°c minh.

Huinh hon gaie bông chinh chinh (82),
Truyën tim quan kln’rcb tu) hành nghî ngo°i.

Bôn nglriri tl’rc klnic vu’ng liri,

Trrrô’c di tim cbôn thanh tbrri, ru’ô’c mïri. - 230

Tuy ràng quan kbacb hep bôi,
Cbôn nàm cüng tinb, chôn ngôi cüng thanh.

Tbung dung nôi chuyrin trong kinh :
Luiu Hu’mlt lü ày tung hoànb nhirng sao?

T hlm ràng : abrie Hong, quyén eao, 235
Triéu quan qua nl’ra ra vào [am toi.

Ai ai khoa miêng un bai,

Ngang vua phu qui, ngbiêng triri oai linh.
Bai gia rày (r quan kinh,

Théo dôi nbiéu il thé tinb la xong. 240
Mai công nôi giàn dimg dùng (83),

Rang : phen nây quyèt cbâng dung loài b6.

Vào dày ta s6 hay cho,

Birng Tung, dirng Khi, bill Lie, bât Ilor’tng.

Mât nito bât chimie thé tbu’îrng, .245
Tbiét tba ban tôi, kboe khoang nù°a ngày.
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Gan càng un, ruât càng dey (84).

Truyén thôi curie rug’u, vào ngay trong binh (85).

Rang mai thirc dey trông quanb,
Treo trên tbûy c6 bti-c tranb Bi Té (86).

thr khêu nm de trung ngbi,
Dey dom nghiên but tay de bon câu (’).

Thuô’ xtra nui Tint (87) bai rau vi,

Muôn kièp danb thon, mieng ày bi.
Vi kbièn diri nay côn ké ây,

Mièu Bwàng chi dé lü gian phi.

ll.
Màng bau hay nôi curie sang giàu,

Ngbîa cri vua tôi nëng dinb dan.

’l’bring tbàng cant brri rau nui Tint,

Brin bang nganb mât tbôc nbà Châu.

Tirng cao. tbàp de in côn dàu,
Bông rang (88) lir tràng tri vô’i nhau.

Mat mât truyén tban côn tbày dû;

Hôn trung mot tàm vé nên dan?

Tban rang: thinb ring khi ctiu (89);
Ngtriri kim c6, bung trtrâ’c sau mot dirirng.

Lai truyén giuc kiéu lên dirimg,

Trông kinh quôc da tac gang do rôi.
Mot vùng riêng dât pbti trîri,

Hoàng thanh châ’n cbân, cr’r dài cao eao.

Côi ngtriri nuée nbtrryc (90) nguôn dào (91),

Lién mây ngàn dây, bey sao tram tria (92).

250

260

265

270

(t) Le texte en chu. Mm reproduit ici une pièce de vers on caractères, extraite du roman Chinois.
Il en donne ensuite en vers Annamites une traduction. C’est le quatrain 1. Le huitain qui suit en
est une imitation. J’ai supprimé ici et je supprimerai partout les pièces en caractères dont la trans-
cription en lettres romaines serait parfaitement inintelligible, mais je donnerai dans l’appendice une
traduction de tous ces petits poèmes, afin qu’on puisse les comparer aux traductions et aux imitations
en Annamite.
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Chap ebông bieh phan, tirïrng boa, (93)

cira làu ngü pbung, thêta nhà lirâng long.

Ba quan dông chat San phong,
Tiêng cben xe ngira, vé [ring eân (lai.

’l’im vào lai bi) tria nui,

Truyén nba mon, dinh ngày mai tan irien.
Nbâm xiêm, sire mac giEr lâu,

Uôn lirng nain lay, khàu dâu ba phen.
Lay rôi réa réa bu’âc lên,

Chiic eau van tué dâng trên ci’ru triing.

Tièng triri dira lai bé rông:

Bât toà giân vien kén dông kè trung.

Pbài cho vang da mot long,
Miéng biim châ- son vây rông châ- gbê.

’l’âu rang: bô phen ngu si,

Bem long kbuyèn mâ (94) dén nghi bien sông.

’ Tan triéu linb ngir vào trong,

Ba quan (95) lui xuông dêu ciing buée ra.
Mai công toan trr’r lai nha,

Tien gân timing phii sang qua vào lien.
Nghiêm trang, ei’ra thé, sân quyén,

Trirâ-c bia ha ma chat leu agira x9.
Ông ben giâ câch v6 tri,

Ngôi chant chant irien vào lié ngbi môn.

Môn quan trông thày bat giôn,

Lao xao ngân don, du ôn hôi tra.

Ông rang : dan chàng bièt ta,

Huyen quan vé b6 lai khoa ngày rày?

Buôi châu nhân tien sang dey,

Nbir ai r’r dày bain thay cho tirirng.

Mon quan rang: le phii dirimg,
ce dû yèt lé, cô vàng muon bac (96).

Cri, tbîri së bâin cho van,

Bang không se chu-c ngoài rào xa xa.
Ông ràng z le dât bao giîr?

Ay n quôe phâp hay la pbii qui?

290

300

305
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Ta dây vôn châng câu chi,

Viio tbi cüng dirqe, ra thi cüng nên.
Không xuông kiéu, vain ngôi trên,

Tay Odin thii bon nem hên thém ngoài.

Kip truyén quan kiÇu [brio lui,

Sang toà de sait biép ngu°iri dring niêu.

Phùng công ra dôn rirrî’c lien,

Cbii tân mot brii ban buyên hay liri.

Sir tinb k0 le loi thôi,

Ngoài ngàn murin daim, trong mirîri mày nain.

Xiêt bau trô ebuyén tri âm (97),

[thôi bu’rrng eao thàp, cben tram driy vui.

Mai công rang: liie mâi rôi
Ti’rc gan Vri lai nirc eirr’ri lâm sao.

lié tir tirrî’ng phu mrri vau,

Thé nào kbinb (le, thé nào hôi han.

Miéng dirirng lai, mat mon quan,
Ngirîri xin dôi le, la quàng nbâin tir.

Dlnb dinb k6 toc chan tu (98),
Tir dan dên cuôi lié qua mot hôi.

Cbir công rang: hay kin bo’i!

Nghi cho chin mât [à ngirîri tri ce.
Bôi dây triri, cüng 06 ta,

Làm bao giir bièt hay gir’r mô’i eao.

Ông rang: nbüvng thé tbao nào,

Be gian trâeb chàng quyén hào lâm ru.

Nhir hay giir vice nên Io,
Khuày hôi Tltdt (hit, bày trô Triêu châu (99).

Tôi da nghï trirô’c ngbï sati,

Muôn an chi khôi lày dan b9 La"?

Tbôil dirng se oân SÇ’ tbii,

Ray Ian mai lira nhâp nhii (100) khô coi.
Viéc hay giao mot minh tôi,

ne ma xem KM. vri’i Mai thé nào.

Vi hàng giài kièt làm sac,

Gifr gin Mai tbi trô vào lôi sanb (101).

310

315

320

325

330

340
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Già nây (102) dan thâc cüng vinh,

Suôi vàng (103) khuàt mât cüng kbinb kbicb cirr’ri.

Tbôt rôi tir la. bày ngirîri,

Tite riêng thé cbàng dôi trîri vâ-i ai (104).

Ngay xanb thâm thoat dira tboi (105).
Lie công tuôi tbç (106) sa: mirai vira tuait.

Dinh ngày vui mir tiêc xuân,

Vue cho lé vêt mil tbân dem ban.

Lai truyên van v6 ba quan,
CIÎ’ ngày (107) cüng dên timing môn lé mâng.

Phü dirirng don dép tâng bang, l
[16° rang kèt thé triiong dring trong ngoài.

V60 de cbir gàm thêu bai,

Vinh ca tbiên brio (108) chiic liri Nghiêu Hou (109).
- Dép déu ehôn v6, n01 ca,

me bày ba hi, nhip hoà bât am (ne).

Chong gia sep, quat lir tram (111),
Bot binh mon ngoc, dâng main dào vàng (112).

Vông dey cira, ngira chen dang,
Khàp triëu quan rien, kbâp hoàng thân ra.

Ray phô chéri ngçc diia ngà,

Gia bào hay thiî’c, trân la moi mùi.

Lu" công tbâm tbâm xa ngôi,

Tiêp tan phô. mac con nuôi b9 Hoàng.

Mai công lé vêt tain tbirirng,

Mien vài eân vrii lap boàng vài dôi.

[lutait timg xem thity nia cirù’i,

Tim Lie công dèn tan no’i tan trinh.

Timing công ngôi titré-c thç binh (113),

Cbôi vàng bông müo, ngrît xanb boa bào.

Tu’ bé trirô’ng gain man dito,

Mùi biromg xa ni’rt, tièng thiéu ubac rung.

Trông ra lat thày Hutnh tung,
Xem dom [ë (114) mât thung dung day lîri :

lt nhiéu, 06 le thiri thôi,

llây tbàu lày dày, kbuyên miri brin boi.

345
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375

380

2



                                                                     

-18-
Tay nûy là birc dai tài,

Dé ta mua ahurie làm toi tri nbà.

Ciî’ liri Tung mél bimrc ra,

Chào rang: Virng mang (in da moi ngôi.

Lê don nay dâ tbâu rôi, 385
Dam kbuyên a chéri ne: vui goi la.

Mai công rang: nhi"rng à" xa,

Cbàng hay qui chirc tuôi de bac nhiêu (115).

Tung rang: tuôi cüng chira nhidu.

Nâm mu’O’i tir tuôi gân theo côi già. 390
Ông ràng: tbiét cüng kbeo la!

Thé me ngâi phu! Thé mà ân nhi!

Sông làu tbày lâm cbuyen kir ;

Sac Jura nay van không ngbe tiêng dôn?

Mâi hay Viro’ng khi timing mon, 395
Nâm nên sâu tuôi sanh con dan long.

Tung nghe ra giçng dam bông,
Mât ngân ngât tim, mât simg suc trông.

Crie quan biêt 5’ Hutnh tung,

Girl déu (116) mîri rirq’u Mai công ép nhi. 400
Ông rang: lu’o’ng mon kem ai?

Tiec vui dâu châng do’i moi cüng say.

Nghe boa tir khi dan dây,
Diiu rang ni’ra chéri du-a say châng mang.

Bèn dây Virng mang thanh hoàng, 405
sa vui bàu cbuôe vô’i tuông quyén gian P

j Huinh tung dô mat dôt gan (117).
Bat thinb linb bông trong ban mât vui.

Nbir mèo nguyu nguj’u tràp tai,

Cbâng tbâu mot lé, cbàng mon mot ai. 410

Vào trong lôc tbâng mot bo’i,

Béa man Lw khi ghe ngôi ni non,

Nbô to chue câi ebua con (118),
Hôm xu’a irien dên ngbi mon eôn ngôi.

M66 rôi dira lé giëu cho’i, 415
Lai eâu Sil-a mac, lai lori dira chinh (119).

po.
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Gân cbùa goi But la anh,

Không van pbâp infra eôn danb giâ gi P

Lw rang: con châ’ Io chi;

Ra tay rôi sé lieu bé bé mai. 420
Cho vào ban dring lllÔ’l thôi ;

Bày giîr dâu ngbî kêu tria-i cüng xa (120).

Be gian diro’ng Siîp miru le,

Bông dàu niii giiim de? ra truyén dôi.

Lién tay tbào 56’ mot bai; 425
Tbeo chân nôi giâm vào nui rien rông.

Vue Bwîmg rang: buôi thung dung,

Hirng vui nên trieu tiré-hg eông bau ce.
Ban son hay sân con nga,

Lw công cô y cbiu tbua bai ban. 430
Bi’rng tau trimî’c mat long nban :

Long le viêc nirâ-e nào toan dèn ce. ?

Ai hay nhiîrng ké chàng ngir,

Liri bien quan brio tbiêt la cbâng sai.

Ong trong tay a0 eô ngiriri, 435
Giao tbông giâc Thcit, toan bé no kia.

Tâu [tri e nhfrng ngô nghê (121),
Mot tir doân biéu llÎc un de ra.

Vua Bwr’mg càt lày xem qua,

Mc’ri hay ban ngbich ày là Bd me. 440
Truyén dem chânb pbiip tbi tao,

Lw công xin de buée vào cô tang.

Ghé tai tau mat moi dang:
Xin làm nbir thé môi tirirng dâu duôi.

Buôi irien vira sang ngày mai, 445
Du-ômg boàng rang mô’i tin ngoài lai tâu.

Âi quan ro’ Thrit khuz’iy râu,

Binb ngày (122) tan thrio ngü bau an bien.
’ Cho Bông sa vri’i Lac thiên,

K6 quyén tbam tan, ngiriri quyén dông binh. 450
Vân thân ra StÎ’c dring binh,

Dep au kbôi giâc, quét thanh hui b6.
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Hai nglrb-i nghe thàu cân do (123),

Trlrô-c thém phù phgc, muait-mû hôi 11mg.

Mai công ra tru-âc tâu ràng:

Daim bày lông kièn (426) xin dàng bé rôngz.

Phen nây dong viéc binh nhung,

Cüng v1 Lw khi [Juin]; tung bai ngtrù-i.

Khéo la bày viéc trêu ngu-(ri,

Câm 00’ chân mû cu’âp môi (125) liôu «li.

Thôc kho cùa nlrô’c lhièu chi?

Xin cho chàn thaï lai y lé thlrîrng.

Lày dâu haï gâ Lw Hodng,

Âl [à Thdt «au vé hàng mm; sai.

Can chi gây viêc côi ngoài,

Hem lài qua giâp ép nglrîri vàn chmrng?
Bwômg hoàng nôi giân vçi vàng,

Ràng: vî giàic Thdt nm dàng hoân binh.

Kfp truyén dao phû chânh hînh,

Mâi hay tâm da kiên lrinh khâc thlrîrng.

Hây côn ngành lai Lriéu du’îrng,

Miêng côn xi nhuc Lw Hoàng chtra thôi.

Thu’rrng thay trung ngâi nhu- ai,

Sa 00’ mât phüt ra ngwîri cfru nguyên (126).

Trân dông 50’ vâ-i Lac thiên,

Va lây cüng phâi câch4 quyén hôi dan

fiai nglrè-i lhmrng ké trung thân,
Nghî tînh ban hü’u, ân cân thô’ Lhan.

Cùng Mai beuh mâi Io man,
Vào chùa timing quôc luân ban vâü sir.

Xin dem linh cü’u dé nhîr,

Giuc chàng Mai hach vé nhà dem tin.

Mc’ri hay me ngü’ thé truyén,

Lîrî ràng: hça chi vô dom cüng thlrîrng.’

Lông chua xôl, hlrô’c phong smrng (127).

Nl’ra dzrîrng chh cüng suôi vàng chai x3.

Lw công nô dû hip ce;  

Sai ngu-îri vé mi mât nhà hg Mai.

460

470
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Ruôi mau linh liên béa bài (128),

Bày ngwîri thoâl da 1&1 mri Châu thwirng.

Côn dlm’ng trzîch CIÎ’ phû dwôvng,

Mông lai may c6 mél chàng Do” thân.

l)êm khuya kil) vèi dïri chàn,

Mrch công ll’r vâi phu nhân lieu (15mg.

Mç con xièl nôi kinh hoàng.

sut sùi nôi thzîm, un vàng trôn (ü.

Chia du’îrng nm chôn [è thî,

Dt? khi gàp nie, (16° khi vain cùng (129).

Phu nhàn vé dàl Sam dông,

C6 e111 li (16 cüng trong dông hào (130).

66 chân nô 11è! ngâi sac (131),

Tlm’rng ân hghîa lru’ô’c xin theo di cùng.

Sù"a sang hành [É vira xnng,

Mm công tf1" vâi Hi dâng di ra.

Nghi trwng huyên ây châng xa,

Nhac Lhân li dày tên [à Hâu Joan.

Ngai ngân chân bu’ô’c gian nan,

Ngu’îri bâng khuâng mç, k6 hàn hoàn con.

Trù’i (la trô lôi sanh môn,

Rông v6 biên, hô v6 non bac giè’.

Phû binh khen khéo hâng hîr,

Canh nâm (132) vira kéo dèn nhà hg Mai.
anâwc sau nào thày mél ngu’ô’i?

Khôi nhà lanh ngât (133), tiêng ngu’îri vàîng lanh.

Sai nha nô nhü’ng nghi linh,

Bâo nhau nm nà xung quanh "(mg làng.

Phu nhân phân ày da cam,
Cüng may dqu’c chôn nha cm mm’ng mînh.

Thlro’ng thay công tl’r tuôi xanb,

Long dong bày hôi, gâp ghénh hày phen.

Tir khi thây 16’ xuông lhuyén,

Thuân dông lhûy dao tô’i miên Nghi trwng.

’l’ô’i n01 lên bé giùng giàng,

Vào no-i phan dièm hôi chîrng tru-â’c sau:

490
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La lîmg xin lô cho nhau,

Huyçn quan c6 phài hg Hâu tên Loan?

,Nhà hàngthày nôi hôi han:

Chlrïrng 11gu°ïvi thôi! chô’ hôi bàn 131m chi?

Lông ngu’îri ân xôi (r thî (134);

Nafmg bên dan!) lq*i, nhç bé thân ho’i (135).

Cho hay giàu diêc sang dui,
Tîm vào murée dû lâm ngu-îri ra không.

Nghe rôi công tir ngai ngùng.

Ngôi bên khen (Ma Hi dông mông tai.

Dêm khuya ghé lai ri lô-i;
Lông ngu-îri nham hiêm, thôi dîri viém l’u’onng (136).

Mâ-i rôi nghc chuyÇn nhà hàng,

H9 Ilâu dây cüng [à phlrîrng lâng nhàng;

Mà ta kinh lèi bâng chîrng,

Chting tôi dai (la nghî dîrng vèi lin.

Chàp kinh nûu châng tùng quyên,

Sç’ khi muôn mél (137) châu lrién làm sao P

Tôi xin thay mât tru’â’c vào,

Xem binh linh (r thé nào [hlÏ’ xem.

Bàng ra lông ca da chim (138),
Tôi du’a’ng nan ày, ngwîri mu néo xa.

Tüi hành 13” girl vào nhà,

Tô’ thây dôi âo butée ra lên (12mg.

La lùng lân lên hèn sang,
H1. dông di lru’c’r’c dé chàng theo sau.

Hi dôny liêu tru-â-c mlru sâu,

Mua ü sw0’ng dû buée dâu giài 11mg.

BIFÔ’C vào cira huyên Nghi trwng,

Dé công tir ohm: nghe chîrng mât n01.

Cây nglrîri môn lai [hlm lîri,

Blra tin bân hi" hg Mai sang hâu.
Truyên cho vào tân nhà sau,

Ilâu loan hôi hèn gôl dâu vân vân.

Hi dông thlra chuyên x3. gân,

Nôi nhà oan khôc, hôi thân lac loài.

530

535
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560
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Thôt rôi gia’l khôc sut sùi :

Nào hay Hâu thi là ngu’ù’i hac dan? (139)

Dm lîri tu? mât quô’ lién :

Tèi nhân ai (lé cô quyên dam (long.

Con la yêu dieu qué phông,

C6 Tây a? (1.10) dû thiêu dông sang 11510?

Ô° dày er’îri mât lrông vào,

R6 rang tin ây [ha sac cho dành P

Kl’p truyén nguc tôt giao canh,

Rôi dây la së lai kinh cho rôi.

Bày giîr công tir dû"ng llgOài,

Trông vào dû thày mi bù’i (Mu ra.

Quâ lhmrng dlrïrng muôn hôi qua,

Hi dông lièc mât du’îrng (11m 5’ chàng.

Trong mînh sân onc ü strang,

Lày ra nuât 1,11 quyët dlrîrng quyên sanh.

Nghî ngtrïri con (ré ther’ng lînh,

Nghîa thây 16° nàng, thâu mînh xem không.

Nhü’ng là Mai Lhi lhân vong,

Giâ hînh ai biêt Hi dông la ai?

Mât doàn ngnc tôt mi bîri,

Khiêng ra cù’a hâc la’mg ngoài dông không.

. Mai sanh theo hôt xa trông,
Viêng thâm làm dàu mc’ri phong nên phân.

Nghï di nghî lai tân ngân,

Tay không dal khâch, mél thân qué ngu’îri.

Bièt cùng ai t6 khlÎO hôi?

DE)a (lang, hai lé tc’ri lui khô lông.

Bu’â’c lân bông lhày gân sông,

Du’ô’i thuyên nhlr dé tîm vùng lânh xa.

Trçn ngày dèn hèn lên bîr,

Trîri hôm vào dày la chùa thç am.

Than ràng: un hâo cho cam,
Thé hay trîri hây côn làm dèn dâu.

H9 Lw hlm mi côn lâu,
Tàm lhân dâ bièt vé sau thé nào 5’

505
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Tram; 11mg si!) gii’u’ [na dan.

Un ra sanh dâ buée vào m9: cày.

Thlra’ng ôi! sa.) khéo 11mm: hay!

Thàn kja dâ quyèl vâ’i (lày :1)- rôi.

Trîri côn cu’ru ki- anh un.

Trong chùa bông en; mél ngu-îri bm’rc ra.

Lông lành thày st; oan gia,
Trô’ vào hach vôn su- già [urée sau.

Su- ra day côi xuông man.
Cu’a’ng lbang kI’p dû, giù- lâu linh dân.

Thày ngu-îri [rang mac van nhân (HI).

Qui: thung slr mâi hôi gân hôi sa.
Nôi minh dâu dam dt’r ra.

Sanh hèn chông chè kèu ca 1160 [il-i (142).

Bàng: con chût phân tôi dôi,

Gifr dé thây dé, mât vài bôn bac.

Tn’r vé nghî chàng lha nào.

Bg’c minh nên phài quyèl liéu quyên sanh.

Sir rang : cira Bgtt thanh thanh.
Tùng quyên thôi! hay 361 minh à. dây.

Nhà chba công viéc cüng dây.

Dâu rang [au au [trâ’i cây cüng là.

Vâ trông ra dam; cou nhà,

Sân nghiên bût, viêt mél vài tir xem.

Dâu ràng xàu tôt châng hiém,

Sanh hèn dé chü’ 1119 am Il; thuyén.

Su’ ràng: nây bût thiêu nhiên,

L9 nm v6 kièm (H3), 19 khen Ian dînh (111)?

Vlrîrn boa giao phô mât minh,

Cày cây vun tirâ’i, nhành nhành sù’a sang.

Suiv: ngu’îri nhu’ gixip ho’i dlnrng.

Mr)! vu’îrn tuai tôt hàng du-îrng lhêm xuàn.

Nhû’ng mong bông Phgît mrcrng thân.

Ilay dâu mél phül lu’0’ng nhân dal vào.

Nôi sur nào hiêt dâu nào,

Chàng [à tên gçi thrtcao h9 Trân il

60-")

1310

1315

620
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Tham boa (145) v6 cfr’.xuàt thân.

Ba n01 tça tràn, bày lân dông binh.

Thîra Ira ân lg°i nên danh,

Vui lông tuyén (hach, gô-i mînh thuyén am.

Trân dông sa ày [à cm,

Mât ngày thung Lhzî môi 11m sang chai.

Anh 6m kê lé lôi thôi,

Cô khi nhâc chuyên 119 Mai khôc lhâm.

Mai sanie riêng da nghî thâm,

Xem nô chuyên ây biêt lâm 11ch r61.

fiai ông nm hl’rng, mua vui,
Bât tay, sânh bu°6’c, chân (15.1 v1rîrn hoa.

X0111 hoa vira 5’ gât dan,

Trînh anh mc’ri kè bày câu nâm ni:

Bây nâm theo viéc vwœng k1,

Sân dào bây lô’p dông li b6 xàm.

Gôc càn 061 1111i khô xem,

C6 cày vf vôn am lhuyên kém xa.
Tiêu dày k6 khéo (:6 thîra,

Nhà em hèn ây xin nhi)" vài tay.

Slr rang: anh cüng [à may,
Ngày m’a dure chli liêu nây bông không.

"9 thrng, lên ggi Hi dâng,
Blit nghièn lay giôi, nghi dung con nhà.

ViÇc quem sù’a kiêng (M6) vun hoa,

Cho vé hèn âly nu’o°ng nhîr cüng hay.

Mai sanie hèn lay la thây,
Theo vé Trân phû, mât giày 1&1 nha.

Trân công cuvîri hôi lui ra (117),

Hôi công tir v6*i cùng la phu nhân.
Tièu tho’ cüng gçi dên gân,

Rang: hôm nay huôi dîri chân tham thuyên.

Xin anh (îlrç’c gai lhiêu niên, ’

Viêc hoa kièng biêt, bût nghiên nghë nôi (148).

Nhü’ng xem phong dang con ngwîri,

M61 nhà ai cüng mât lîri khen sao.
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Mai sanh dành phàn bièl sac.

Khi ra vièl lhièp, khi vào sù’a 110:1.

Cù’a nglrô-i ngày tlizîng lân la.

Mât minh riêng nhü’ng xôt xa sur minh.

I Sanh li xa câch huyên (linh,

Z1161 nhành bông ngâ bên mành lang du (119).

51m dông non nlrô’c mit mû,

Niém thlrtrng hôi nhc’r hiët han cô 11guôi?

Nghi tram!) nuât nâm mît vùi,

V1 ai hèn n61 thiêt thôi dèn ai.

Lâu nay (hiu nhân cô lîri (150),

Nghîa kia cf» bièt dén hôi du-ç’c chang?

Thành 51111 eao chût làng 13mg,

Mm v1rîrn ngày giô dêm tram: thàn thîr.

Huy (hiu con tao thîra Ira.
Chcn vông hâc van lrao 10’ xich 111111151 (151).

Cô phen trên giô du’éi lrâng,

Buôi man mac bông (1523), co’n thanh vâng ngu’îri.

Trong v1rîrn lha lhiût dang ai,
Xemïhlrîrn hé lai, ginc dôi hâi hoa (15211)?

vé dâu trong ngçc, lrâng ngà,

Mât vành vành nguyçt, hic 1121 da mây?

L519 lôa mû. dânh mô’ thay,

Sait: xiêm (153) hoa nt’r, chiée giày phung thêu.

Dào vàng mél [ü hôi theo,

Quai pho’ phàt giô, là 1111m vai mang.

Xa xa tl10âng thoâng mîii hlm’ng,

Mai sanh lrông liée r6 nî1ng tiêu thtr.

Môi tînh huée lày tr0’ tro’ (151),

Hôn bâng khuâng qué, phâch lhïr thàn mai (155).

01’111 dâu lrêu gà’i chi ai?

Ay nglrîri cung quàng hay nglrîri dài du’O’ng (156)?

T510 riêng riêng nhùng mo’ màng,

0h11" t1r de du-ôü chü’ tIrO’ng ngày ngày (157).

Nghî minh 11m lac dâ dây,

Chlît niém tâm st; dam bày cùng ai?
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Lai mang cz’1i tièng lôi dôi,

Nhân duyên 111511 cô chîu ngwù°i cho châng?

Thu dông trâi bày giô trâng.

bông dào lr61 dû b2’10 chîrng m’ra xuàn.

M61 vwîrn cânh vêt liêm tân,

MG xa kièn hu’ô’m, k1; gân 111’511 oanh.

Trân công phâi buôi dan quanh,

Bây Vlrîrn lhây nô’ bày nhành boa mai.

Tinh 11gî1y mai dêm hai muai,

Truyén làm 1113C mon dal no’i 11011 (linh.

Vào trong khi bât thinb linh,

Phu nhân xem thày ra tinh không vui.
Bàng: Vlrërn la czinh Ira ngu’ô’i,

S110 ông sac bông kém llro’i lhêm sâu?

Ong rang: chàng dânh ma dau (158) ;
Ngày mai son nhô’ dû dan Mm: 111mm;

Nghïa hàng hû’u, byte trung trinh,

Thây mai boa bông dèng linh x61 ai?
Rang ngày mu’ç°n liêng thu’ô’ng mai,

Dam lông [hành kinh viêng ngtrîri tinh anh.

(16 Athiêng châng nhë Mai huinh,
Chc’r né u hiên (159) thàu tînh anh cm.

Bây giîr k6 khuàl dâ cam,

K15 côn rông ruôi cho 11m thày toi.

Trông boa lai dan bày lîri,

H9 Mai côn chût lac loài nên thlro’ng.

Phông ngày sau 06 ra tuông,
Thîri hoa lai nô. hôi thu’îrng hon xu’a!

11011 nhi khen khéo làng 10’;

Bô’i dàu mèt trân giô mlra dêm tru’ù’ng?

Bang mai trông tô hèn mîmg (160),

Nhành hoa d1r6°i (au, mùi h1r0°ng trên trîri.

Trân công thày châng nhlr 151,

Thu’Œng linh ban, giân st; dîri ngôn ngang.

Gâc ngoài phli qui mât trlrô’ng,

Mû ni trlrîrng câc quyèt du’ô’ng xuàt gia.

710

720

730

735

710
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Phu nhàn công [1’11 vào th1ra:

Mm nay mua giô 11mg hoa dû thu’ô’ng.

Làm chi nhçc bang Io lwù’ng,

Tuôi 1,1131, nhà vaîng, thêm dlrîrng (16’ dang.

Ong rang: thôi! ohé. bàn ngang ;
Mot 1îri n61 dâu ngàn vàng dôi 111111 P

Gai nha xiêt n61 thàm 51111,

Tièu lho* lay trwô’c thu-a son 16 bày.

Bang: xin dç’i lai bây ngày,

(15.11 trîri khân Phqît hoa nây lai 111’131.

Ông rang: thiét c6 nhu’ 151,

Mai hai (16 nô’ mô’i dîri lông la.

Tièu tho’ ra tru’âc v1rîrn hoa,

hhân nüm bày lu’q’l, lay vài hèn phen.

I.ông thành thàu 011w lrùng lhiên,

Nhành phàm da chap hoa tiên bao giîr.

May sao dên bü’a thû’ ha,

Mai sanh thü’c dây, hay giïr côn khuya.
llu’O’ng dan phlîc ph1i"c 111 hé?

Hoa dâu xâc xâc dây khô mèt vu’îrn?

Tàm lông mîrng r61 nhu’ son,

DIS thi a? tuyÇt thât ngôn môt 11211 (161).

111.

Bây dâi quînh mai ngàt bông gain,

M60 mua mât trân giuc tin xuân (162).
11011 dêm x1ra thé, dêm hay thé,

Rang lai Lhêm 1m01 dé bày 1.111?

Dé rôi bé mél nhành mai,

Trac con dôi, cây thra lîri Trânicông. v

11161 nhà thày sa la 11mg,
Tru-â’c sau m6! 1ü déu cùng ra coi.

Trân công ràng: 511- 16 mu’ô’i,

Châc ràng Mai thj côn nglrîri làm nên.

750

760

765

770
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Nôi tu gâc dé mél hèn,

Truyên dem tl’ru qua (11:11 trên boa dinh.

’lirên bày bài v1 Mai huinh ; 775
Bây giîr linh cânh Mai sanie thiét thà.

Tan] n01 dinh (1’11 xa va,

Trông ngay [111’610 11150 v1 cha tbô’ dài.

V6 linh, ai biêt là ai?
Tiêu tbo’ liée mât dlra chc’i biêt tinh. 780

Sanb xem biêt 5’ cl1o°n thanh,

N51 nghi d1rïrng dû bât canh canh lông.
Nhô’ tèn biéu chü’ Mai công,

Dé vào mânb giây giân trong trâp hôm.

Ba vào giàu giêm nom dôm, 785.
G91 là tien chût 561m hôm phu-(mg tbir.

Trân công di lai xem boa,
Truyén dôi oông tir tên là Xucîn sanh.

Ràng: ta xira nhü’ng 5° kinh,

Châng hay con da hoc hành tàn chim. 790
Ray nbân nhi dé mai boa,

Con dé tû’c minh mât thO’ tîïn trinh (163).

Côn d1r0’ng truyên bâo Xuân sanh.

Trông 1ên dei thày hèn binh c6 thon

Trân công dôi hôi bây giîr, - 795
1166 hay dé dày la tbo’ H1 dông.

Khen cf111 ngçc düc vàng dung (161),

Vôc trong miçng, gâm trong lông vé nên 1165).

Xuân sanh thày 51’111 [hi trên,

Cüng theo van ày dé lién bôn câu (166). 800

1V.

Bày sâc mai boa bông dé gân,

Khâc chi hôm hc’r mél nha xuân.

Ch1’rng cho 111511 kbiên boa kia nô’,

X1111 mât lân hay lai mél lân.

Trân câng vira 5’ gât (hiu, t 805
’l’iêu (ho lai [hay à. dâu dèn gain?
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Day ràng: m’r 11511 van nhân,

Thco dôi con cûng hôa vân thir coi.
Tièu tho’ câm bût vu’ng 151,

Bên 11116111: cüng vinb mât bai hôi sali. 810

V.

Phàm mai qui câcn bày boa gân,

Lü [ré lông thanh h6a lai xuân.

Triri 01161 dl’rt lông lrung nghîa ày,

Nên cho boa lai n61 bai Ian.

Khan tài nha ngçc phun cbâu (167), 815
Ba vain gia dan, bôn câu thanh k1.

An xong ông 1161 (561 v6,

Cùng phu nhân m1111 nâm ni mât bai:

H1 dôny [à k6 06 tài,

6’ dây ch6° dé tôi dôi xem khinh. 820

Mai sanh hui bût hèn dinh,
M1)! minh linh quân ban quanh viéc nha.

Xtra nay nghc tiêng dôn xa,
Pbién boa (168) 1h11 nhti’t ày la Châu (lwo’ng.

Hôm hay 06 buôi thanh lu’0°ng, 823
Dîri chân xem tht’r phô phlrirng nhümg sac.

Chap chông quan thàp 11111 eao, .
Ta Vwang bày cbôn, Nguyën Bào hay n01 (169).

Xe lira, di1 long chen vai,
Kia nhà dai 06, no ngu’ïri phlÎ tbu’o’ng. 830

Màn cbe mai, gach 161 dmô’ng,

Cire. nha vàng bac, rèm bang lwu li.
Kbâp ng1rîri viên khâcb cm ki,

Tcîy dwong chung cang, Cao li riêng bang.

L611) ngoài mat dâi lrwîrng giang, 833
Thu chen müi dan, thuyôn d1r0’ng buôm v6.

Chai giâng xac xâc la 1re.

Chièc dua dânb 06, chièc k6 hèn neo.
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Nbfrng là mèn cành n61 1h00,

11111 vé vira bông xè cbiêu 1611 n01.

Phông riêng da vâng 15m h0’i.

Tr1’1p hôm b6 (16 chi hài 1bày không.

Tim sau 11m mure lung tung,
Nghî riêng lông nhl’rng ngai lông dôi 0011.

Cbâng hay khi 1110 du quan,
Tiêu lho’ cùng Vô’i Tüy hoàn ra cbo’i.

Mir hôm 1160 lbày m60 bai,

Ngac nbiên 061 lày 1h1ra 1011 dèn 611g.

A Trân công rang: 111611 la 11mg;
H1 dông nay thiét Mai công 111" r61.

Bôi T113] hoàn mc’ri day 1611,

Dan dô bây 1b1’r trô’m cb0°i xem linh.

Hoàn ràng: hô’i bô’i! Mai sinh!

Toan gieo 0111 va tày dinb cho ai (170)?
Bây giir Lu" 11r6’ng nghc ho’i,

Sai vé lrâcb 06’ mût bai lây (171) ngtrîri.

K60 côn quanh quât nhü’ng 161 (172),

Côn nay Vwa’ng Lhi, côn mai H1 dông.

Mai sanh nghe 16 51; lông,
Chiu liri 1b11 lbiët 16 lông van xin :

Mai nay muôn 1161 àn Hodn,
Mtru chi 01m 1111100 khôi 0011 dmîrng 01mg.

T113] hodn m61 ngô (hie! 16mg:
V1r11g 161 lrlrô’c thfr. 1rc’rm lông îly. thôi.

M61 r61 nhân thây v1 bai,
Té tinh 611g day cho 1611 làm sao?

Mai sanie lén lén theo vào,

Nû’a mirng nl’ra. 50", biël bao nhiêu linh P

Ông rang: sa0 bông giàn quanb?
Ngbî rang ai châng là minh dày ru (173).

Thé ma bac nhfrng bâng bir,
Thlî’ cb0 161 ây tir x1ra dên rày.

Lay r61 Sanh m6’i 16 hay,

Tir ngày vé quan, tir xigày nghe oan;

8:10

815

850

860

865

870
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Bao nhiêu linh Il; nguôn ca’n,

San dông chia bu’â’c, [hiu loan tu? lông;

Ân 96 thân, nghîa Hi dông,

Dây oan khi côi (174), cira không khi nhîr (175).
Bu’â’c du’îrng xa câisông thîra,

Tàc riêng riêng nhümg nào ngîr 06 nay.
Ông ràng: mm’ng nâu (r dây,-

Thù kia fit cüng 06 ngày mi xong.
Niém cîmg công lû- mût phông,

Anh em lieu dây dôc lông nghiêp nha.
Tînh thé nghi nghîa giao du,

Vain chlrcrng tri kl, chuyén trô chièu tàm.

M130 ai gâp ban tri âm (176);
Ông bà vôn nhümg bàn thâm ri lai:

Mai sanh là me thiên mi,
Càu vân càm hi, vé ngu’îri y quan (177).

Lông ta muôn gai 12!th nguyên,

Thiên tài, quàc sic, (178) bai hèn cüng vira.
Chàng lâu thây dé (179) bây giîr,

Bàng vàng (180) r6 min, duôc boa (linh ngày.

Bà ràng: dwg’c thé là may,

Thé lhî lông luôi tâc nây cüng an.

Tha ra 06 mët Tuy hoàn,
En vào nghc thàu chuyÇn bàn dinh ninh.

Gtrcrm bai lu-ô’i, miêng trâm hînh,

Cüng ra- rông r5 vô’i sanh th) thâm.

Nglrîri qué khôn, khâch tho’ 05m,

Bên e tai vâch (181), hèn phông hô ngmri.

Ông La" (182) khen khéo cq’t ngu’à’i,

1 Dû x0 vào lai (183), thl’r rîri bâc nam.

Làm cho chi tâi chi tam,
Bôi ra düa lai vào ngàm, m6°i thôi.

875

880

885

890

895

900

905
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lei Trân chum hé! chuyçn vui,

Bông dâu 06 chi dên n01, quan hoài!

Bdng công Luw khi ngôi ngoài,

Truyén râng 06 chi day dôi Trân du. 910
090 r61 mô’i biël ràng là,

Biên quan 06 mrô’c Sa dà dông binh.

Khôi lang hui ngyra tung hoành,
Khuày hôi côi Ha’n, choc tanh âi Tân.

Lw công dâng chu’û’c hôa thân, 913
’ Ban dôi con gâi hç Trân kèt nhân;

Ban cho 2’10 mâo Chiêu quân (181),

Da’ng công vu’ng mçng mm chân côi ngoài.

Nghe ra xièt nôi hôi hôi,

Ây ai mlru hiëm giuc nglrîri sanh li? 920
Khô’i hành (là dinh nhLI’l k),

Lw công giuc giâ ngên tüy quan sai.

Hçmh nguye’n ra yêt nhà ngoài,

Nglî’a gan tàm un: mây lîri vân vain:

Vî chi mût chût H6 min? 925
Nhümg tài thao llrg’c (185) kinh luân dâu nào?

Dçp an mlrç°n sû°c mai dào,

Khen ai (En dé câi mlru cüng già.

Kièp nây không xé du-g’c da,

Kièp sau quà bâo oan gia, sq’ gî? 930
Nht’rng tuông môc v) thân vi,

Mâng thêu hoài chi, dai xuy uông vàng.

l Lw công nghe giçng ngang tàng.

Mât sùm sup khoé, mât sâng smyng gain.

Tiên dlrîrng dçn Liée chü tân; 933
ang công càt lén vào dan nhà trong.

Trân công ri bào ang công,
Trô Mai sanh mc’r’i là lông mél bai.

hàng: nây công tir hg Mai,

Trou g khi hmm mm 1:34; 1031i (En «lày. 940
Eln cho uu’ong 114m nhfrng ngîly,

[hip du!" tiêu uü’ 5mn viiy kêl «Iuyün.
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Mm kia ai vé cho nên,

Dé loan chl’ch bông. cho uyèn (186) chia hàng.

Vies nhi! nhîr baie SlÏ’ü sang, i 91 ce

Cho cùng Trân diét dlra dàng xuàt quan.

Thôt rôi llghc c6 linh Lmàn,
Bôn nllI’O’Î lhi nlÎ’ dàn gian kén rôi.

Trong dunh szîch bày nhiôu ngwîri,

Cüng ra Phiên quôc theo dôi llçth nguyên. 950
Lai truyén không (hure tri diên,

Trong bai ngày han xe liên (187) lên dlrîrng.

Âo H6 dira lai mol rwo°ng,
hay cho nmrng 113° 021i lrang mât hành.

Nàng ràng: (luân mgng dei dành;
Tùi nên qué khôn liéu minh linh Chiên.

Bac giïr khüi dût Trung nguyên,

Bây giîr lllay (la H6. Plzz’ên, vèi gi?

Chiu lrïri (188) chüng mon chü’ thi,

A0 mîy (hiu dôi [Ong km khôn dù-i. 960
ang công khen (la nên lîri,

Butjc lông thiêl thach hô nglrîri tu mi.

Tllçll Lhay cho ké vô nghî,

Khi nây de 56’, hic kiu bung Tân (189).

Lîri 1rung khôn rugît gian thân, 965
Bu’ng lai già dièc, nôi c0*n bât binh.

Ngoài thi quan khûch linh (linh,
’Frong th) nàng nhü’ng dan tinh biçt li.

quy bai lhàn, kè mçi bé,

Châu ahan n61 liêu, daim dé giçt mai. 970
Râng: con chût phân mÏr hài,

Công cha nghia mç [rôt mlrîri bây nâm.

Môn mi (190) mong nhü’ng nhîr duyôn,

Ngô dem Làc et) quyêt (Mn ba xuân (191).

Hiëm [hay chu-ée ké gian lhân, 975
Xui nên ké Tân ngu’îri Tân (192) nhlr không.

06 ra chi phân mû bông
Khôn dem ChlÎ’ hiêu (Mn công chü’ cil?
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R61 dày muôn dàm (1511116,

Bièt câu : thêtp nfr vièt vô (193), tir rily. 980
Xin dîrng nh6° lhzim sziu thay,

Liéu hàng muôn mél nhfrng ngày mât bai.

Thôl rôi sùi sut vin dài,

(hip ghC-nh mô’i ngn mot hài hiÇt 1111.

Vl

lloà Plu’én khen chlrô’c dû nên eao, 98.3
Dé thiêt chi cho phzfnn mû dào.

Trîri thàm Iuông dan tinh viôn hiçl

Biôn sâu khôn giâ nghîu ch lac;

Quant nông âp lçnh (191) dà bac 112i,

116i ngl’l hâu com (195) 1.3i hic nilo? 996
Mong môi hui thàn (hiu lhây malt, ’
CG châng phlrr’rng phàt gifle chiêm bau.

Giîr lâu lwç’ug 11.1" 5111 sui,

091 Xuân son]; 1.31 m6! lïri ri Lui:

Nïing vi chût nghïa hg Mai, 993
Gam ra khi cüng (:6 lrù’i 6’ lrong.

Lîri chu un; llghîu vg’ chông,

Nhân duyên chum ép, chfr dông (la in.

V11 xem hlm ày không hèn,

R6 glro*ng khoa giæîp, r6 nên llrô’ng khanh (196). . 1000
Nhîr cm dâi lày 14mg lhành,

Ngoài tinh hiu han, trong tînh anh (un.
1119i bé trong âm ngoài êm (197),

Ch) dâu chl’n suôi cüng cam 1:10 lùng.

Chi nhîr em gzînh hiôu lrung, 1003
Bang huyên gain "il, dnng thung gain già.

Công danh luôi ày dlrtrng vira,

Tràm anh chung (linh (198) dàu nhà sân dày.
Dâu thu’trng (li-n chi sau nây,

lin-Etc luân hàn thym (199) hoac ngày thanh minh (200), 1010
Suôi vàng m’â’i mél giçt linh,

Trigèn hiro’ng, tir gia’iy, chén canh cüng là (201).
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Lôi thôi xièt 116i gain xa,

Trông Mai công lû- dlrirng dira chût sain.

Thçn thuông khôn nôi nâng dàu,

Sông thu mm liée (202), hôi châu dôi hàng.

Cire. ngoùi chlrc sân xe hu-o’ng (203),

Lw câng ginc già lên dirirng xuàt quan.
KiÇu phu blrâ’c nhïtl bu’â’c khoan,

ang (ring mél nglya aigu doàn viÇ-n binh.

0min dinh thôi! lai trlrirng dinh;
Bên xe Mai bieh Xuân sanh bai chàng.

Bâc nam ai khéo dôi dlrirng?

Âi quan ai khéo chia dlrirng hiçt li?
Khi sao cira. czîc phông qué,

Khi sao 1h01 thôi mél x0 dàt nglriri.

Hôn hoa linh linh say say,
Mâ-i trong hui Mm xem tày bùy nâm (201)

Trông xa khi khoàl rèm lên,

Vông thành chân ngàt, toà dên thâo lui.

Kiêu phu qui bàm mày liri:

Cam dan huyen ày c6 no’i trimg dài.

Nimg truyên dông lai nghi ngrri,
Lên dûn dam kiëng xem 0h01 gçi là.

lluyçn (hành saîm sfra mât giîr,

Dài vira don sach nàng vira xuông xe.
llu’crng dèn vira (hi lé nghi,

Tiçn nàng lên (lày hly v6 gia hu’o’ng.

Quan (luân dông chiât huyÇn dirirng,

0161. nàng Hgmh vô’i hai chàng cüng lên.

Tirng tirng 1h61 du’û’i 1h61 trên,

Nhâm xem phong kiông bôn hèn 11mg chirng.

C30 eao, (hôi! lai tirng tir’ng,
Triri nhu’ khô thàp, dàt bâng dnng xa.

Baie nhau rôi mô’i nhin m,

Dông nam phlro’ng ily, ày [à cô hu’o°ng.

,Yurîn sanh 110m hiôl il nimg,

Muôn dôu [gr bien H31 chiulg Mai sanie.

1012i

1020

1 030

1035

1010
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Mct minh 011’613 xuông làm thinb,

M230 ai ,trên ày tir tinh vâ°i ai.

Trông chàng nàng mâi ri tai,

Tram 1121m ghi me mél liri tir dày.

Bac nhiêu tinh tu; Jura nay,
T60 10’ té mât chôn nây [à thôi.

Mai sanh nhân hic vâng nglriri,
Bât ngang nlrô’c mail, hày lïri trlrô’c sau.

Nôi càng nhlr chçc lông sâu,

Trâch vi phu-ée bac xû’ng dàu mû (1310.

Tàc lông thé vo’ri lrîri eao,

Quàn chi trâng lôc, nô’ nàc nôi dây?

Phiên bang dèn dày phen nây,

. Sain ngôi phi hâu dành ngày vinh hca.

Riêng ai Irâch lân triri già,

Sgri 10’ xe khéc hâng hô- cgrt ai.

Nàng ràng: liri nôi dlrirng sai,
Tàm lhân dâ này cira Mai nhü’ng ngày.

Sông dâu crin, nüi dâu lay,

Dû liéu ch’ng trâng dam thay lông vàng.

Bem lhân dôi vô’i Gang (hirirng (20:5),

T1; lông ngu’iri cü (206), trac gu’c’ng du’ô’i diri.

Minh nàc sânh vâ’i tanh hôi?

Mât nàc côn dling côi ngu-iri dix-(ra ru?

Khuyén chàng ghi nghia Xuân Mm,

Môi tinh hây gâc, niôi thù châ° quèn.

Cùng cm cho tiÇn sâch dèn,

Công danh gâp hôi (hanh nièn dlrc’ng vira.

M61 mai 160 ntrô’c phân vua,

Danh minh cüng rang, thù nhà cüng Kong.

Thân ai dành trcn chû’ lông,

Suôi vàng ru’ô’i mail mai bông lây lhc°m (207).

Bôi dày k6 baie ngu’iri nam,

Nhành xca xin tàng dé làm cûa tin;

Vât thu’irng gci chût làm duyên (208), .

Tir linh môi ngn mât thiên luân Bwà’ng (209).

1050

1 057i

1060

1 065

1 070

1075

1080
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Vil.

Thôu 11131 ra chi mct chi-r linh,
lié nglriri kim cô huée vàc minh 5’

Ngnng mày Mania th; chum nâng ain (210),

Thaip mail Chiêu qmin dâ mail. lmnh.

Li hiÇt nâ’ nàc riri m’ra blini-c?

Bcàn viC-n châc bain 1191 ba sanh.

Triri già khen cüng chua cay kim,

Thêu (14:51. m chi mèt chfr linh?

Trùng dài côn nhâ- là (iày (2H),

Giai nhau côn nhô’ dèn ngày hiçl li.

Mai smala dôi gict daim dé,

Xca thi chiu lày, thtr thi hôi]. lhcc.

Vlll.

Nâc liglriri chi hay, hâ’i chung Linh !

Nông nôi niac ai la” v6.1 minh P

DC- vagch 10’ saîu lim laiy môi.

Khôn dem nô! lhaîm vé nên lranh.

Giao hiu daim ép linh Trwamg phu (212),
Ôm col thôm huôn phafm Vî sanh (213);

Râp nhi’rng vach trîri kêu mél. tiêng (214),

N210 nglrïri chi hay, hô’i chung linh !

Bâng khuâng nôi il linh nhiëu,
Thi n dàu (lai (un) déu kéc lên.

Cùng nhau hay trlrô’c dài liên, I
L211] thang bu’âc xuông ginc liûn chông xc.

Gia hu*c*ng linh nâng bé bé,

Ai quan dâu (lai gain k6 hôi nc°i.

Tông binh sira chôn nghi ngc’i,

ang oông dû dgy cho mir’i cüi trang.

1085

1090

1 093

1100

1105

1110



                                                                     

-39.-
Cairn minh ra v6 Man phu’c’ng,

Xiêm lo*i hi bl’rc, aic lang 16 mùi.

Lông chién trèn mû mol (Ici, 1115
Bôi binh qué nfr m ngu’ù’i Yên chi (215).

Ngn’a dâu (laie dên bic (bi,

Mai sanh gain dày phô tri lên yên.

Hinh duug ai v6 cho nèn,
limona; xa dû dôi mai yên bac giïr. 1120 h

Hai chàng cairn hôi gain xa,
Déu cùng dçc n’agit câu lhc’ tièn hành:

XUÂN SANH.

Tbaim nôi vua Dwà’ng kbéc kbéc la!

Hôa Phiên bai pbaii viéc dirn ba?

MAI 5mn.

Ngu’iri lèn cât nglra ngôi không via-n". 1125 U

Chi dé lôngr ai rôi môi 10’.

Lên yên nàng cüng gérai tinb,

Dcc rôi m6’i ginc bai sanb trô- vé.

"mu mauvais.

Nam baie tir nay chia man buée.

Daim dé v6 nglya gict dirirng sa. 1130

Ngai ngain thay hic iàm k’y;

Ngiriri v6 cô quan, ké di sa trlrirng.
Ngtriri dông tbài, ké bai phu-cmg,

ilàng cbâu sili sut bard-c timing chia dôi

Nàng côn daim v6i bày liri: 1135
Tbù riêng châ’ dé dèi triri 6’ cbung.

Sac cho tain lire biép dông,
M6 gan ngbich tafia lbôa lông naÏr nhi.

X61 ngariri ni eao hu’o’ng qué,

Môi linh li biçl, dirirng di phong train. 1140
La lai maiy liêng Man nbân,

Gicng xa ni ri, gicng gain a ec.



                                                                     

glio-
Bén trîri phong cainh diéu hiu,

Su’crng soi 00 aii, gi6 rec caiy già.

Saic quan hiaju linh 03mg gia, 1165
Tiêng obi lu” diÇp, la air ngô công (216);

Bu’â’c dirai-hg ngày mât la lùng,

Tiêu thc’ ngày mât dan bing biÇ-t li.

Quen tài tû-c cainh vinh dé,

Trên yên mâi vinh cd (bi mât hili (217). 1150

1X.

Tbôi lai ngô (bing train gi6 lbu,

Nhàm tai tiêng la khiôn ngrriri sain;
Cb6° ràng riêng mât lông ta tbaim;

Tram van ngirîri theo cring crii dan.

Ngn’a gicng baiy lôi daim kbc’i, 1155
Nüi dâu da tbày gain nrri dieu min?

Tbô binh qui trir6’c tbu’a iên,

Nlii ,Hq. la" ày cô daim Tô quân (218).

Barrie vàc xem tu’q’ng truyén main,

Mât train khuôn nguyét, môi nhuain vé don. 1160
Taie lông kinh k6 trung tbân,

Lién tay vinh miêu vinh so’n dôi bâti.

X.

Qvina MIEU.

Nu-ôac tuyèt, com chiên, vü’ng lhuôc cairn.

Truyôn tbc’ cây (la nhau v6 thaim,

Trcng tay cir tiêt (219) nain trung hièu, 1165
Giân phaii ahan dé muairi chr’n naim.

XI.

vina SO’N.

SIÎ H6 varng mang dam tir man?
Ntii Hg. nào nhlr nrîi Tri? sa", (220)?



                                                                     

-M-
Dinb Ly’ (221) tiêc tbay không Phqm’laîi (222);

Ilôn si tbêm ngaii cira Lam quan. 1170

Lain lain giô tôi sarc’ng mai,

Barirng (li tbcât da 161 nc’i (lai bil.
116i ra m6’i biët ràng là,

Ay sông Haie thaiy ma) bà Chiêu quan.

Nàng hèn truyôn gci tbô quân, 1175
Mang hôm aio, phô gànb ngàn tû’c tbi.

An xcng mâi baic tbi ti:
Bai thay H5 phare dé chi âc naiy?

Lain theo mél kblic sông daiy,

110:1 trôi mail n1râ°c, barâ°m hay gifr’a (lông. 1180
Vi dâu y pbnc bât dông,

Bông dem nû- sû’c phô cùng tbüy hirc’ng.

Trông theo tac da tbêm cang,
Tai iông lai ngn luait Bwàng bôn câu.

XlI.

Hôrn 60 Tmng nguyên pb6 gifra dông, 1185
Kêu xin Hà bai (223) gifr cbc cùng,

Baip dem mamg bac theo dông bieh,
Trung thé côn gain cha’ra quyêt xong.

Blrirng 1rlrirng daim ngu’a ruôi man,

Trông lên dai tba’ty m1611 dâu gain gain P. 1190
Trên yên day hôi tbô quan,

Tbara rang: miëu ày Chiêu 9min mût tôa.

Xuàt quan tir tbuë Hein gia,

Quyèt liéu dèn Haie thaiy ha daiu châu.

Tièt trinh khôn dôi (1mm dût], 1195
V60 tbiêng ngirrg’c nia-60 mir dâu v6 nam.

Côi naiy mè’n chût danh tbo*m,

Darng làm miëu v6 sâ’m hôm phu’ç’ng thêta.

Mèt pharwng baye tôi linh tir,

Kê nâm ha hôn tram thira da’a lâu. 1200
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Linh 0:11 da kbâp dâu dàu,

K0 xin cairn binh, ngu’iri caiu chiêm bac.

Tiêu tb0’ ngbc hièt mirng sac,

Tru-âc alain xuông lignai bu’ô’c vàc thaï coi.

N ru n’a miêu mac bain hoi

b b . a11101 tôa tbain tarafng trên ngôi nghièm nbiên.

Oai linh v6c tbainb dang tien,
Lông man vé traing, bông dèn saie tar’rri.

Son vàng mat khâm 1ay ngai,

Lô trcng ngait x0, dainh ngcài hay barrrng.
Lanb 11mg hait ngait bc’i darc’ug.

Nbin qua matit 160, trông tarirng 1hêm gbê.
Na’r dông v6 si dû ngariri,

[hiu trcng bai gai, chaiu ngoài 1aim viên.
116 tbir cairn giai (in tién,

M01 hèn hü’u kiaim, m01 hèn ti bà.

Tièu tbc- lu’q’ng la; m01 giir,

S111 ngôi hèn laty xa x0 la; tinb.

Khan tbaim thaï ngcn, tban nhành (221),
N61 cbông 01111 aaông, n61 minh truain cbiên.

Nhaim ngariri vi charô’c bain Plaiên,

ch tbain yèu 111011 naiy miain hôi tanb.

Bainb 11611 bac quain 1111 sanh P

Thé rang quyèt chàng nbo minh liêu Man.

Tbiêng chaîng thaiu lày hôm can,

Réng cho chaiu char’c 11-1160 han, lia nbir.

Khan 161 ngbi lai miêu 1bir,

Bêm trarirng cho tiên aigri chi)" cbiêm bac.

llay dàu mày b0 công 1210 (225)

Bai dem liri khain tàu vàc Chiêu quân.

Pbân rang: mâ’i 1biaf31 biên nbân,

Nafang thé 50m bai, nha; tbân yêu kiéu.

Baing triri hôm nc maîi trec,

Mai sanh tên dai giart 100 tramg nguyên (226).

Ngày sali phu phu doàn viên,

Nay ta cüng criai mait phen mail là.

1 205

1210

1215

1220

1 230

1235
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Bèn ban na’r sa? barô’c ra,

Bôi hôm nàng lai day qua ân cain.

Rang z Ta là Hdn Chiéu quaîn,

Cai°u cho cüng da; phu nbân lrinh thanh.

R61 ra v6 dên qué minh,

San naiy phu qui plan vinh vçn lrôn.

Day 161 phô giai 1bain bôn

Lai dôi 111-0 si (227) ôn’ 16n daim qua :

Dôn nàng khi laïc daiu bà,

Bem v6 dai quôc varirn boa Bai phù.

Ngariri Trung châu giai Trung châu,

Mac ai trcn ngbïa haic 1hi1 v6’i ai.

Giô dàu 101 cainh cira ngcài,

Tinb ra côn nbô’ maiy liri chiêm bac.

Ngbî ra nàc hiêt thé nàc,

Vimg lông, không daim chaic vàc nba’rng dâu?
Àn tiên lên lên caii daiu,

B1160 ra lai vinh bôn caïn laru (16.

X111

Dam tbàn nhi nai’ giai ân vua1,

Kbiëp ngcn kim pbcng glue v6 lira ;
Cunginn dên nay tang bai ba’1y (228)?

Nban môn 0011 vaing 1ièng ti bà.

Lên yên 0h6ng ngara ra di,
N1ii eao dai tba’iy gain k6 16-1 n01.

H61 tên la lac raban (101,

Trùm mây mir mit, nga’tt triri cbcn vcn.

Nàng râng: 11’0b 1m60 gbi lông,

Chiêu quân gîtai nham tbc’ pbcng cbôn nây.

Darirng di nbân tiçn qua dây,

Nbân nhau hait charôac cbuyafan ngarîri ày aboi

Kip truyén Man 101 ma’ty liri,

Dcn darirng naii nhau ka’p diri g61 lcan.
Phô nàng ngôi kiêu (bing 53.11,

liai bang tbi na’r, mât dcàn Phiên binh.

1 210

1215

1250

1 260

1 265

1 270
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[braie cac, buée thàp gâp ghinh,

Quanb quec suôi chuêl, chinh vinh tai mèo.

Lain dai 1116m, vin nbianh 00,
Chim xè x01 lai, vu’q’n lcc lait nbànb.

Sân sang cainb Vajat xung quanb,

Lam son mir quai, mây xanb buông man.

B0610 lên tuyét (linh giaing giaing,

Trông darirng chat dût, vôi toan 0011 1101.

Mat sau lain b1r6’c xem cbc’i, l
Nbin lâu bông tbày mél no’i 06 daim.

Mât mcc trong va’it n6i tâm,

Bain quan quain kbaic, maing nhom nbép hàm.

Cbeo lec sarirng naii xa nom,
Lôi main (1110 daim, da’a 116111 11511 chông.

Nai’a ngày n6i train âm pbcng,

Phàt phc* 11:11 la, lanb lirng thàu x1rc*ng.

Bât dâu so’n thliy la darïrng?

Ngàn ngc’ minh nha’rng cairn tharcng 1101. minh.

X61 thay dôi 6110 sanb thanh ;

Bac giir nguôi dartre chût tinb nha? thwc’ng?

Mail ngày H101 ngai bông tang,

Da 11161 narra ruait, 160 sarcng 616m dan (229).

B101 nhau thêm dô’ dang nhau,

Qucn bai bén 110113 bac lâu ma rang.

Ây ai (230) chaip môi xfcb 1bàng,

B101 ma (1111 chi 1h21 dirng varc’ng 10.

Nhar 1011 tbain majug boa là,

Côn duyên cbâng nira cûng 0h0- 1âi sanh.

Barirng 01mg giü’ laiy thc*m danh,
Thôi! 1h01 gaie bièu vâi linh man bên.

Cbap kinh nëu cbaing timg quyén,
Nü’a khi nar’ôac dên 0 nên 0211 Iaim (231).

T110 bing cai quyè1 khôn 06m,

Taim thân phô maie du’ô’i daim sâu sâu.

Tbi 11 trông 111160 nbin sau,

Nàng da (hiu ngçc (raina cbâu bac giir (232).

1 280

1290

1 295

1 300

1 305
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Ai ngîr ra St; châng agir?

Phiên binh giâ’n giâc giâ’n giO’ mât doàn.

Baie nhau râp sân mlru gian,

Câi lrang bât lày T’üy hoàn dé thay. 13I0
Miçngbînh bit kl’n ai hay?

Chim châm glue nglra mày ngày lrày sang.

lm lîm thay nhë Man vmrng,
Hâng hîr nào bièl là nàng là ai?

Tüy hoàn riêng dqu’c hân hoi, 1313
Bôi hînh ü thièp (hay ngôi phi lên.

Mâ-i hay triri vô’i giai nhân,

Dure riêng chfr liât nâm phân chl’r danh.

Làm cho chz’m nôi er tînh,

Traîi bao mm lrlrâ’c mô’i dành phlrâ’c sau, 1320
Tiëu Lho’ tir xuông daim sâu,

llông vân mtjl (16a dôn dâu nl’ra chîrng.

Âo ào tièng giô riu vân,

Giü’a trô-i vu gizî vân dàng dem di.

Mây lîri thân twô’ng xa nghe : I325
Ta dây Vlrng mang dura vé Trung hua.

Giïr làu bông thày chân sa,

Nhîn thôi mâ*i r5 mél. ma danh viên.

Canh khuya viing vé bôn bên,

Thôi! nân ni khôc lai rin rî than. 1330
Tînh mê riêng nhü’ng bàn hoàn,

Nào non nu’ô’c lui? ùy! Vlrïrn tu’q’c dâu?

Châng hay là dàt Trung châu,

Nhà quan neg st’r là Trâu (ni phù.

Ông dlromg lhqu’ng li dông dû, 1335
Dé lu’u con gâi vô’i phu nhân nhà.

Tièu tho’ vai hlm tài boa,

Quê phông lièu u; gçi là Vân anh.

bût hlro’ng vira buôi dêm thanh,

Agile dàu u u’ nm binh lièng ni? 13m
mir lâu lruyC-n (Jay con dôi,

Soi dèn xem llu’r cd ngu’ïri dciu dây?
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A hloàn vwng mçng ra ngny,

Soi xem bông 11mg rîri lay tri’r vé.

Bàng: nglrù’i dâu xem (li kj’!

Dinh dâu lông ngu’g’c, vàn vé «’10 lirng.

Ôw dâu vé dây nhirng nhu-ng;

Ây ràng qui sti" hay là hô linh (233)? I

Mm nhi: 3510 gay sum quanh,
anh nguyên m6°i hach thiét tinh trwâc sali.

Thày ngirîri phong thé afro. hâu,

qu cho vào (îày trlrâic Mu hôi han (2314).

anh nguyên mô’i k6. nguôn com,

Nôi nhà cliëch mèch, nôi oan rach rôi.

llôa Phiên khi dôn nwâc ngoài,

Miëu thân [ing mêng nhau nhai gieo minh.

Phép linh câi tir huô’n sanh (235),

ô’ hiën may lai lành dèn dây (236).

Phu nham ràng: ày mél hay,

Thé gian cüng 06 Sir nây la; ghè.

Thân côn ClÎ’ll ké nhân nghî,

Dé mà nglrîri chiing lièu hé xôt nhau?

Ô’ dày chô’ ngçi chi dàu,

Cho làm nghïa nû’, (237) ban be liêu thon

Rôi sali nhiin baio mg chu,

Trîri cho khi dé [19a là gap nhau.

anh nguyên vwng mang uni-6°C sau,
sut ngôi nàng mÔ’i gîte dzîu mày phen (238).

Vain anh tir dure ban hiên,
Yêu hèn chfr saie, lrçng hèn chü” tài.

Haï ngwù’i nhlr thé mm nguvïri,

Ngang tay ni mie, szinh vai Ian phông. (239).
Dél lhêu hçc vice nü° công,

Llic chia hon (flip, khi churg phêln giôi.

anh nguyên khi (113ng khi ngôi,
Khôc thâm trong vâng, gu’çmg cu’ïri ngoài sân.

Nàng dû du’ç’c chôn un thân,

m thay chàng Bic]; chàng Xuân bai ngirîri.

1355

1350

1335

1300

1 365

1370

1375



                                                                     

3.47.-
Ai quan chân chfra kip dôi,

Mû bài dû c6 chi dôi ang công.

Chàng ngàn Lw khi làu Hong,

Thiên lao dû bât v9" chông Bông sa.

Hai chàng côn 1ièn tiêu thon

Cüng cho mât chi truyôn cho bât vé.

Bdng công chông chê Inçi bé,

Càp thêm hành l)” giuc di lânh minh.

Cùng nhau bai gai tho’ sanh,

Ngân ng0’ qué khzîch, gàp ghiuh dût xa,

Trîri hôm bông xè là Là,

Côn quang dâu bông gâp ha bôn ngirîri?

Lông tham côn hiël thlro’ng ai?

ClI’Ô’p hành l3” hêt. 1’10 ngoài sqch không.

Tarn ngôi trirâ’c miêu (210) hèn sông,

Thuyên quan nghe 06 thùng thùng trông canh.

Nghi minh [à kê gian tinh,
Nghe h0°i kéo mât dam binh lên hèn

Xuân sanh kip kinh dlrïrng xa,
Bât lién Mai bieh m6’i dira. xuông lhuyén.

Chàng hèn càt mât trông lên,

Thày trong khoang gifra ngôi nên mm ông.
Mày lïri xz’mg xâng tiêng dông:

Tên kia sac khéo mi lông mira gian?

Sanh ràng: dâu daim to gan (241)?
Bèn trïri xin thilu nôi oan cho ngu’îri.

Tôi cùng ngwù’i ban anh Lôi,

Tim ngu’ù’i thân thi’ch lac loài dên dây.

Nào nng ra st; châng may?
Daim xin x61 Làm lông ngay du’g’c nhïr.

Ông xem ra dqng con nhà,
Truyên dem nghiên luit lhl’r vài câu chai

Chàng Vlrng kinh bût ClÎ’ bài,

Viêt xong chè nghê mél. hài nçp (Il.

Lâo phu nhânhnhuc nan tri (242),

Thl’r cho thôi ahé, dâu chê daim nài.

1380

1 385

1 390

1 395

1’400

11405

M10
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Blrâ’c lên xin hây mîri ngôi,

A0 dira mçl caftp vân dài quàn chi?

051p nhau (IC- giàu nhau chi,

[[9 lên sac (lày, (r qué xa gain?

[En lông sanh nh ü’ng ngni ngân,

Giâ danh la 56 nghe dam vé sau.
Thu’a ràng: xin’kè gôt dâu,

Tên Vinh hg Mac, Thwîmg châu là nhà.

Ông ràng: qué dày chàng xa,

C6 quen Mai thi nhfrng là hay không?
Sanh ràng: cüng (r mût vùng,

Ban bè cüng biêt cô công tir chàng.

Tir khi gàip bièn phi thu-ïrng,

Chàng hay dàu dày nm phmrng kinh minh.
Tôi nay vwng dçp duyên binh (213),

Xin tirîrng quf quan (lai danh (migre nhîr.
Ông ràng: cüng chàng dâu xa,

Ô’ Giang nam linh, lên là ch thiên.

Câch quan làm vice binh Phiên,

Rày vu-ng khai phnc ra miên ngçc kinh.

hôm khuya trông dâ sang canh,

Truyên dem gôi Hem nghi minh khoang lrong (2M).

Mày ngày liman biên xuôi dông,

Mui bông trâng tôi, buôm giông giô mm.

Quan lâo là khâch tài boa,

Cugîc cïr trên 121i, dirîrng 10- dll’â’i lèo.

Mây buôi 56m, nlrâ’c ban chiéu,

Tho’ ngâm ngoài læii, rirg’u dây trong khoang.

Kinh thành mong môi tàc gang,
Chiêu lông nlrô’c cüng mél dlrïrng nhu’ tên.

Bông dùu mût chiée k6 hèn,

Hôi ra mâi hièt là lbuyén Trâu công.

G411) nhau méi kë Sir lông,

"9 Trâu môn de, hg Phùng alu sur.

Trdu (ring whig: chût 343i la,
Mn dàug mél lé gçi dira laïc lhùiili.

1413

M20

1.130

1132i

1110
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Hd 1mm vwng mang tuân hành,

M131 phmrng xich tir lriéu dinh trong lay (245).
Nhü’ng là la li’rng dêm ngày,

Dirô’i màn ai k6 dû” thay tir hôi?

Ân sw liêu hü’u cô ai, 1.155
Môn sanh xin dirç’c mél nglrîri [à ai.

Phùng công ràng: dû sân dây,

Mia: vinh gâp mày hôm nay cüng k1.

Vain chmrng tài mac ai bi?
CG chàng [à mât chü’ thi, kém la. , 11460

Cânh bâng (246), khi nhiiygiô xa,

Tuông mây chu-a biét lên là dôi) dàu.

Nhân duyên may gàp dure nhau,

V1130 nha xem dû, la sau sâ gi P

liai (mg lrô chuyÇn dû dé (247), 1465
M61 dem hg Mue dira vé Trâu công.

Cûa dira gçi chût lày lông,

Mât hôm lân phnc, hai phong nhu’t lrinh (21.8).

Tién rôi lai (En Mue sinh :

Trqung phu xin chô’ quzin tinh biêt li. 11.70
An xong trô’ müi Ihuyén di,

Kè un phô 1;, ngu’îri un tàn kinh.

Thu-(mg thay côn mât Xuân sanh,

Lién dêm hôm ày lânh minh xa xa;

Bang mai rôi mââ nhâ ra, M75
San dông quen mât ngu’îri là Thex min.

Xlra tirng li phû Nhiêu châu,

Câch quan nghc bày nâm lâu fr nhà.

Hôi thâm lim tâ’i hôi qua,

Cita ngoài (là thây c6 tir bien phong. 1480
Cüng vi Lw khi Huinh tung,

Chiing cho mçt au giao thông giëc ngoài.
Xuân sanh thày SI]? kfp dîri,

Mét minh mât dàt chân Lrîri b0 vox

Than ràng: thung mi, huyên già, M35
Thiên lao bièt c6 bao giïr hiên Dan?
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Ngu’îri LuÔi me, khâch cô dan.

Dé ai tan nghé ré dîm vi ai?

Xôt ai thoi thôi phuong triri,

[lông nham (219) khi dû ra ngwïri el’ru nguyên. 1490
lliëu tinh deo nïmg hai hèn.

Dan dû nhfrng châc châu lrién cô la.

Mai ca kia! hâ’i Mai ca!

Rïri nhau mot blrô’c nên xa mày lrùng (250).

Mot (16m stro’ng layât lanh lùng, 1.195
Khài châng hay dû maie vùng min ai.

Thwong ôi! Trung ngâi mày nglrîri (251),

Ké thîri oan lhâc, nglrïri nrri nguc binh.

Trâch vua Dwîmg (r bât minh,

Dung bên gian dâng mà khinh hién tâi. 1500

Bên lông trâm môi bîri bîri,

Trông ra mot nu’ô’c mol. Lrîri minh mông.

Tir sanh xem llhç long bông,
Quyèt liéu sanh dû gico sông bac giïr.

Hay dâu khéo cüng may mà, 1505
Gain dâu dày c6 ngu’ gin dông thuyén.

Vài chili vêt (lu-9°C chàng lên,

Tinh dün trông [à hai hèn ngôi nhin (252).

Trê già mol. lü càn khan,

’ Bât! thi gô’ tôc, minh thi ho* da. 1510
Ngôi trên thuyén chû mot hà,

Ké hèn mol gâi mût hoa 161 vîri.

Ngôi lrông ra [à mât nglrîri,

Thwo’ng ôi! sac khéo 11111.31 thôi thôi xanb!

(r dàu trôi mon chài minh? 1515
Sac côn im im khi sanh la dïri!

Thay quân dôi (in Lo’i biri,

Ngu’ hà m6’i hôi mày lîri tru’ô’c sali:

Chàng hay que ho n01 dâu,

Gâp nhau xin té cho nhau bièt cùng. 1520
Làm sac mà phzii gieo sông,

Hay là tôi le kiêl hung thé nào?
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Xutîn sanh méi kt’: gôt (Mu :

Quê tôi (r huyèn Thwàmg clzâu cüng gain.

Cha làm quan ho la Trân, 1525
Chàng may maie pha’ii gian thân vu oan.

)âu vua bail chi hoà Man,

Thiên lao lhi bât thung dàng phli giam.
Tôi liën chi lôi xnàt quan,

Bông nghe min chi sai quan mi vé. 1530
Vày nên loi pheii lainh di,

Chàng may gap lü gian phi gît-ra dàng.

Than ôi! dlro’ng hiçp mil tan 1

Mot minh lzinh khôi nguy nàn lâi dây.

Çà liéu nïlo quain vofi daîy? 1535
PhU’Ô’C sac, may khéo là may 351p ngu’îri.

Nglr bit nghe hây nhiên lïri,

Nhù ràng: thôi I cüng c6 trîri châng không. V

Nârn m’a vôn! dUQ’C gifra dông

Mot hôm 5m 5p nhfrng vông vâri xoa. 1540
Khan thây no (15m 1&0 bà

Dé cho con gâi lên lit N990 "un

051p ông lhây sô nâm xira (253),

Doân cung mnng chziu khen bà phu nhân.

G40 công dôi dû nâm cân, 15,15
Khan di, khen lai phu (luân khàc thu’îrng.

Bày giïr may vôn (mon chùng,

Mà xem tu’ông mac duiîrng du’irng ding quan.

llàn ràng lhiên dia luân huîrn,

Mà cho chàng lai trôi ngang vin) chài. 1550
Nên nay lai vêt (1ch (254) ngtrîri,

[lai phen vô’L dure mol dôi r6 ràng.

Thôi! dirng (1min thiét tham hum,

Bang khnàng kén en chàng rang luân canh (255).

Nage Ma cho kêl duyên lành,
"on là’phu qn6°i phu vinh kip ngày.

[mon nhir sô doz’m là may,

Vong hôn cüng [béa dèn lhây no mira.
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Xuân suait nghï dû chût nhîr,

Va xem phong dang N996 "11T ra tuông. 1560
Thira rang: chût phân tha hu’0’ng,

Da th wo’ng yêu dèn dam dirïrng dé duôi?

xin Vlrng, nhlrng hây xin chir,
Bang vàng rôi sè’ duôc boa cüng vira.

Bà mîrng kI’p goi Ngçc "La; 1565
M01 lîri dei djnh phzii ra chào mà’i.

Thçn lhuông ll’rng timing chân dîri,

Nàng a côn timing, chiing coi (la tu’ïrng.

Quai nhiên nham sac di thlrîrng,

Mia binh tli hé (256), khâc tuéng ngir gia I 1570
Khi buén nây chût hlÎ’Ilg thîra,

Khan tham trong bang nên tho’ mât bai.

XIV.

Tôt dép ira nhin 19 diém trang,

Nu gai au (hit vé nghé thirïrng (257),

Vi dan sâm st’ra xinh xoang giô, 1575
Ngîr nhi-mg Hâng nga xnông mél phlro’ng.

Thày chàng nàng cüng mirng thâm,

Bang ngirô-i thanh ni. vé ngu-fri van chiromg.
Châc ràng: cô phâm giàu sang.

Ht’rng lông cüng lighi litât 020(an hèn càu. 1580

XV

Chili thanh vé qui 06 nhlrîfng ai?
Bông chôc dom thân vu’â’ng 1’10 chai.

Tiéng sàm (258) dât bâng danh 06 hic ,-

Nhành boa thu’ç’ng uyén ha nhu’ïrng ai?

Dan da quen thuôc bày Ian, 1585
M61 hay ntro’ng tir ho Châu ày là.

Nli’c cwïri thay thii ngw gia,

Sô’m qua Tâm tluiy, tôi vé Hàn sarn (259).
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Ca chèo nhip rabat, nhip khoan,

Tràng trôn sau lai, giô dan trlrô’c mui.

B011 miia mât nlI’(Î°C sanh nhai,

Lu-ô’i eau, sçri chi, tay chai mat sông.

Mac ai danh lryi trong vông,
Xiêm van vait llrô’i, dai giaing thâng chàng.

Thoi dira nain na’i ba tràng,

Trài luân dông qui sang chirng xuàn qua.
Cam sào nâo nl’rc gain xa,

N00 thnyén phœi lwâi, giâng b0. ding nêu (260).

Ngu- ba m6°i halo Ngçc Isiêu:

ero’n diém hôi ca thay gieo trai câu (261) ;

Llrâ’i nây nhlr dartre ca dan,

Duyên con thïri dinh xuân lân (262) kén ngày.

Vi’ bâng ba lirai-i không tay,

Thành thàn thong thai sau nây si: hay.

Ban rôi chia vigie làm ngay,
Ké buông giéng ilNÎ’Î, ngwiri gay cdt chi-,0.

Gain sào chàng cüng chông theo,

Ngçc Mo dô’ lày c6 déu Ian dan.

La chi dôi IIÎ’B. vira xuân,

Ai hay ro’m bén lai-a gain vô°i nhau?

Ngar ba liée thày hiét môi,

Nghi thâm chuyén ày c6 ngu-iri c6 ta (263).

Nglriri tiêu mir, ké tài hoa,

Khi vào xât aio, khi ra cham quain.
Nghe nang lira’ri kéo lên da’tn,

L37 nglr dan thày rang rang mél dôi.

Sanh ràng: ân nhù’ng ngôi r61,

Ray xin dem bain di cho-i [1101 Ian.
Cüiig liéu nhaim mât dira chân,

Ma cho traii vô’i thé nhân dû aléu.

Chàng vira di khôi cho chiéu,

Thuyén ai dan dâ ghé chèo to’ri no’i?

1590

1

1600

1605

1610

1615

1 620
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Trên mui dam nfnb nuit ngu-ù-i,

Ngbinb ngang dam; eau, nôi carîri giong quan.

Mat tbnyén giâm da (bi ràn, 1625
Tiéu bain daîy la? mat doàn nbu° (loi.

Kboe khoan m’ra tâc dén triri,

Quain hé 501 sac, aîo giéi nhà’n nho’.

Trông sang liée tbày tiéu tbo’,

Qna quanh, rain éeb, bu’âm boa (bing lông. 1630
hait nain m0! sn’ bar không,

Bac nàm mardi [nous mût phong sân sang.

Giao cho (laîy tâ- dlra sang,

Mua làm liéu thiép toan dlrirng 0p duyên.

Fhuïzn lông halo quain sang hèn P 1635
Tarn hành bit dû nôi lên mot hôi.

Ngçc thaï gaina ghe mél bai,

Trong kbi quai giafm liim liri vi sa".

Kbuyén irng mot hi mât dira, .
Dé pbong bac bail Ngçc tlzrr dem vé. 1610

Tiéng nàng kêu daiy giang khô,

Mot d0àn thuyén hé ehông b0 la 0m.

Vaic sào gio’ gay tir ehôm,

La0 xao nôi tép n01 tôm mÇt vùng.

Liri (tu; leu-1 tac nbir ong, 4045
Ké toan and? lai, nglriri bông dânb theo.

Ban dày ban mông’ giir hiu,

Xuân sanh trong cbo’ may dâu vira vé.

Can ràng xin hay êm di,

.Kbôn không qua lé, pbép 111i 06 quan (261). 1650
Baio nhau tim ebôn kêu 0an,

Daic theo chiing la mât doàn nglr nbân.

Bu’ô’c di bông da cuôi tbàn (265),

Nina. dirirng gap lü quan quan dài dài.

Ben lông trirâ-c kiéu bai bang, 1655
Hiéu dèn dé dôe chû° giôi n61 son.
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Gifra du’irng qui xnông kêu giôn;

Ngbe truyén dirng kiéu ôn On hôi tra.

Tblra rîtng: chût phafin nglr gia,

Gap cbàng công tir ho [à b9 Giang (266).

Khinb ngn’b’i hèn, cafiy minh sang,

Lày déu tbân thé toan dirirng biép ai.

Kê thuyén carôfp lày va; ngiriri,

Cbuyén nây muôn dôi dèn triri x61 cho.

Cao minh xin (bai dan ngn,
Vêi vàng kêu miÇng nào 10 kip tir?

Linb quan mât tièng truyén ra:

Con quan quen 5’ thé chat eüng tbtrirng. i

Tên nây phong dang ra tnông,

Nbin xem chu-a ban là phu’îrng ngu’ gia.

Kfp truyén tô’i hèn dai ba,

Bât Giang eông tir vé nha tû’c thi.

Nguyên dom cûng hait dem vé ;

Kiéu di mât phtit (la k6 dai dinb.

Hiên môn vé b0 titrée binh (267),

Giao tbâm tbâm dông, quan rin ri b0"i.

Tbnng dung xnông kiéu thém ngoài,

Tiéng la tbi sir, hôi eôi thâu quân.

Han bên bai dây bién thân,

Daim châm ehaîm traii, saip dèn chat eb0ng;

Ngâm tâm (268) bing ngait nha- không,

Trai ngoài kbâc trông (269), dinb trong kéo cîr.

11101 vông quân kbaio nbu’ nêm (270),

Hàng giâng gia’t noc, chat lién tlii roi.

Giao canb trông mÔ’Î sang bai,

Pbam ti1 da thày lôi thôi diéu vé.

Gia’ng [thôi dang cûng kbiép 011i,

Liée trông mât sait, lâug ngbe tièng dông.

Qut’r rang: cay thé, thi biing,

Ra ngoài van phâp, vào trong dâm tà.

1660

1 665

1670

1 675

1680

1685

1 690
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Ân nây Cli- miçng agir gia (271),

Pbông nhu’ tôi ày nghî da daing chu-a.

Kiên gan Khôi nhi’rng lui ra,

Rang mua, rang ban, rang lira tram muôn.
Bôi ra chirng La pbàn minh,

Du’ù’ng câng caïn lu’ô’i (272), dirirng quanb quan liri.

Quân môn biét Sir cbàng sui,

Lày déu nhô nhait truyén liri N900 thon

H01 rôi mô’i biét rang la,

Liéu dan gap giô sen chlra nbiîng bùn (273).

Dôi Giang tri huyên (271) qui? gién:

Kben làm dan mue dung con bât tài.
Mail. trông tay trô dû miriri (275),

Pbép vua khôn tbir, miêng ngiriri khôn cbc.

T61 con pbat bôn miro°i bé,

Cba da biêt tÇi tba vé tham cho.

Nguyën do’n mél lü ho Chdu,

Giir mai tbâm lai mail bâu tba xong.
Truyén cho 0’ lai hèn pbông,

Rang ngày sa? hôi xem trong tinb dan (276).

Ai hay su- bô°i vi dan?

Quan dé dôc ày ho Khâu gai là.

Hiêm boi 06 mât mëng xà (277),

Vain tiên mèt gaii mât boa kbuynh thanh (278).

Cüng trong ngwiri b9 xung quanh,
Vôn la eau ruât Mai sanh dày là.

Tir khi kba’ri nan Mai gia,

Phu nbân sang dày nirrrng nhîr hay lâu. t

Câeb dêm vira sang hôm sati,

Buông rèm (279) hôi lü ho Châu xem tinb.

Ngu’ ba dan dam giâu quanh,

M61 dem sa; tfeb Xuân sanh ké hay.

Tûi lông 011g mô’i day ngay,

Hây dem tên ré vào dây hôi tlrîrng.

1 695

1 700

1705

1710

1715

1 720
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Xuân sanh tbày sur r6 rang

Bây giîr cbàng kê nôi cbàng dâu duôi.

Tir khi gap gâ° ho Mai,

Kbi toan xe chi, khi dôi xuàt quan.

I Kbi lânh nain, laie nghe oan,
Cimg Mai sanh hôi biép tan mày lân.

Cbàng vira kê bèt xa gân,

Mai phu nbân bông khôe rân trong rèm.

Khôc rôi mai-i btrâ-c ra thém,

Câm tay cbàng m6i nhin xem mot giir.
Day rang: gang tac nên xa ;

Tbè ma già vain côn ngù- rang ai.

Khâu công rang: hay khoan thai 1

Dam xin miri cai vào ngéi nha trong.
Tbay quân dôi aie an xong,

Rôi ra së ké su- lông v6i nhau.

Nglr ba chira t0 gôt daiu,
Tbôi! bâng kbuâng ngbî lai hôi hôi trông.

Uy ! sao nha kiên cira công,

Ra tinb nhin nhau, ra lông yèu tbân?

Tho’ phông rôt cbén tây train (280),

Mot ông v6i mèt cbàng Xuân bàn boàn.
Ré lông hay truyén biép tan;

Nbà trong cüng m6 mët ban Liée boa.

Ngôi trên nbirîrng tuôi nglr ba;

Hai phu nbân v6i tiêu tbo’ bai nglriri.

Nbin lâu ngg’p mât bàng chai,

Main vàng chông chat, ehén môi dây vo*i.

llâi vi sôt, yèn 0a 1.11’0’1,

Khâc màu bau khôl, la mùi tro qua.

V51 trong hôi tiép tiêe boa,

Bai nàng tién nfr, bai ba phu nbân.

Mirng tbaîm con dâ nên tbân,

Gâm lîri tbaîy s0 mariri pbân cbâng sai.

1730

1735

1710

17145

1750
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Khâu công xong fiée mon ngoài,

Mai phu nbân m6i ri lai mây lïri:
Ngbî rang caïn mgr biém boi,

Diém bimg (281) chira ling, chût trai muên mang.

Nay xem công tir b9 Trân,
Kbôi ngô vé mat, dai cân dàu nbà.

Tùng quyén cho ngbi ntro’ng nbir,

Minb linh (282) r61 së dôi ra dông sàng.

Ban rôi lién giuc giâ chang,

Tbung dung trir6e mat da nir0’ng knàu dan (283).

Vu’ng liri theo b9 la Khan,

Tên la Khôi dé tir sali goi tbwirng.

Côn nglr ba vâ-i Ngçc haro-hg,

Cûng cho nhin nhau trong dirirng thân bo*i.

Ngtr ba xin 161 hèn ngoài,

Tim ngiriri phlrirng ban giâ liri v6i nhau.
Ông truyén sâp kiéu theo bau,

Rap rinb gtr0’m trir6e, ngu’a sau ra tuéng.

Ngôi trong gbé ngi’ra nom ngang,

Phiit dan kiéu de"). 161 phlrirng hèn aura.

Vôi vàng btrâc xnông thuyén nbà,

Kè quen, ngu-iri tbuôc côn ngîr rang ai.

Giir lâu nhin [11131.16 mlrù’i,

No agiriri bc’rn b6, kia nglriri v6 tay.

Hôi 1hâm hôi défi dû dây,

Kiên làm sao dày, kiéu nây cùa ai?

Ba rang: kién eo’t chi tôi?

Nây nây anb no vào ngôi v6i quan.

Tir rày phlrirng ban dirng hèn ;
Dû tram van 15’, du muôn thé tbân.

Giang [thôi rày bân hièt tbân,

Hôm xara thày t6 mçit sân cbiu dôn.

Kéo eôn hait nba’rng bau non,

Kéo côn biîng hach, kéo côn doa bo’i.

Cimg nhau tir ta mày liri,
Lai lên ngéi kiêu kfp diri vé dinb.

1760

1765

1770

1775

1780

1785

1790



                                                                     

Khâu khôi an pban Gai danh, 1795
Dirirng xa nây truyén Mac vinh (281) côn dài.

Pbû Trâu mro’ng nain cira ngiriri,

Ân tô- xem (16’, van bai bip riêng.

Tài main tbiêp, tainb tbông minh,

Phaîn cbâm vigie kbâeb, pban riêng viée minh; 1800
Hà 7mm mot tînh chaînh thanh,

Train công biét Sire tbêm tinb yêu darong.

Nghî minh 06 gai Vain 11mg,

Quyét lông danh v1 dông sang aigri ai.

Xa nbà cbtra daim ngô liri, 1805
Tin dâu dû 06 chi dôi lai kinh?

To tin ban v6-i Mac vinh,
Kbuyên cbàng vé pbû Bai danh qué nbà.

Bang kbuâng muôn dam dtrirng xa;

Tu tbo* m6i gô’i cho bà phu nbàn. 1810
Trong tho’ moi n61 xa gan,

Dan dô lày lé SlI’ tân dâi chang.

Binh ninb mçt n61 dông sang,

Truyén riêng lai phu mày bàng dan sau.

Mao vinh sâm sa’ra quan bau, 1815
Trô dlrîrng tir tba’tt b9 Train trô’ vé.

Tay cung, thanh kièm, eây ba,
Ngao du son tbliy, dé hué giô tràng.

Hé dông theo bôn naim tbàng,

Tbi ninh nicb 1111, [au-(ru llrng li’rng bâu (285). 1820

Dix-bang xa giong aruôi v6 eau,

Tboât dà 161 pbii b9 Train bao giir.

Phu nbân bièt y’ trong tir.

Tinb riêng dâu daim bâng bir nbir ai.

M61 minh ebàng mât tho’ trai, 1825
Dé cung càp bain, vai bai tri thanh.
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C0 tho’, 00 boa, binh, tranb,

Bên sang trién bai, tr1r6c binh pbông Ian.

(liai hay tlii saîch treo dan,

Sân biên ngçan nguyét, sân giàn tb1r6ng boa.

Pbông riêng ngày tha’mg hiu la,

Kbi buén m6i d6 nbànb xoa m6i nhin.
Gang dan d6n n61 Hgmh nguyén,

Nb6 caïn tbi biét (286) 6’ trên trùng dài.

Sân ngbiên bût vé ra cho’i (287),

Vira buông tay viét cbàng rïri miéng ngâm.

Gang nblr kbêu môi khô tâm,

Gia’ty 10a ntr6c 1111, ngbiên dam giot tharo’ng.

Hay dan dây t6 Vain næong,

A buirn mât gai Xuân hareng thanh (161,

Thi tblrîrng dôm ngô tb0" trai,

Gaip ebàng vira 1bu6 nb6 ngtriri xem xoa.
T16 vé dép dinb dàp gia,

Thày lay mach V61 Vân nwang mày 161.

Ràng: T1r6ng công 6° nbà ngoài,

Tbinb linh laim hic tôi coi eüng k1.
Tay câm ebàng hiét vêt chi ;

Mât tbi nhin k1, mat th] buén tanb.

Kbi nây ra b0 1h51 linh,

Kém nhau saie trlr6e, khaie binh 1h11 Xira.

Tôi lira khi vaing lên ra,
Chai ngôi bât dqu’c chiée xoa la (161.

Vain nwng xem eûa nghe lirai,
Gâm tay nây hân 06 nglriri tinb cbung.

Xoa nay ai dé cho không?

Dé bau xem mât tin lông tilPÇ’C ai (288)?

M146 sanh pbaii buéi ra ngoài,

Vé xem hôm saieb 10’1 biri (16 tuôn.
Tbày kba’ac dan da nghi lông,

Xem nbành xoa ày lai không tbây r61.

1830

1835

1840

1815

1850

1 855

1 860
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Kbéc tban vait vai nuit hôi,

Traicb minh 10’ dinb, giàn nguiri tbam lam.

Ngbi ràng ké baie ngiriri nain,
Chaic côn xoa ày dé 111m duyên sau.

Gâm duyên mông mânb vi dâu ;

Tbl’ tbi vêt mon cüng bain 11m (11.

Binh dàu dais (1611 llÎ’u 1111?

Co’m boa biêng ngô, gifle boè kém an.

Cbiêm bac mê main lién lién,

Trùng dài trarâ-e mat, quh nguyên hèn minh.

Phu nbân nhirng bain vi tinb,
Miri lhây tbuôc cait dông sanh gii’r gin.

Nôi ngoài b9 Mac eblra yên,

N60 ngirîri côn n61 Han]; nguyên trong nha.

Pbâi khi ngôi V61 Vân 1110-,

Tbày nbànb xoa ày eôn gbi rànb rànb.

G16 lâu nhin dàu eùa minh, t
Trùng dài bru 15mg Mai sanh nbü-ng ngày.

Ngtriri dan ma (nia Lba’ty dây?

Han ràng bông bac xa mây (la dànb (289).

Duyèn nây da bàn ba sanh (289 b);

Gëp nhau danh gifr chung linh kièp sau.
Tarn tbiroang cbàng dainb ma dan (290),

Lan trâm biéng gia’it, môi son biéng giéi.

Taie riéng riêng nbü-ng ngam ngiii,

Bira tblrirng miéng daing, dém dài bông chung.

Phu nbain 116i (0* bông bong (291),

Phông qué 6p tbuôe, tbo° pbông niai tbang (292).

Day mua bai 06 tbo dirirng (293),

Pbông khi nbart dan phi tbirirng cho ai.
Bông dâu mèt bic 10’1 hô’i,

N61 trong don dçp, n61 ngoài dà- dang.

A buîrn n61 g61 tb0’ dirirng,

Tbày bai pbircng cüng bnng prrO’ng mât giîr.

1 865

1 870

1875

1880

1 885

1890
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Phu nbân gbé béi sau x1ra,

Goi lên da thaiy tiéu tbo’ tinb dân.

Thu’a rang: bru lac chût tbân,

Bao dung ké dâ dôi ân ngàn trùng,

Hay dan sô pbafm mông mông,

Xlra nay mang bac cblr chung ma dào (294).
Pbông khi mnôn mât thé nào,

Xin ba tàe dàt dé vào btr6ng nam.

Con dan cbI’n suôi cüng tb0’m,

Bày lâu công me da cam phi; nglriri.

Phu nbân kbuyên giài maiy 161

Cùng Vain tha- 161 nha ngoài 1115m linh (295).
Ré 1ai maîty tièng hôi sanh,

Vira 11m lim giàe, tboait tinb tinb alain.
Xuain hwa’ng trinb trtr6c pbông vân,

Tién 1111T Vlrng mang phu nbân trong pbông.

Ba dây thaim binh tu’6ng công,

Daim xin girafng chût b6 lông cbù nbân.

Sanh rang: chût phafm gia tbân,
Ü n lông dâi lé SII’ tân hay cbây.

Nbi’rng mong bac dâp 06 ngày,

Ai ngir nên n61 nir6c nây nbar không?

V1 chi tbân nbç lông bông?

Tbâm linh dé bang 151m lông tièn thon

D611 khi giaii kiêt bao giir,

Phong pbân ehainb baie xin nbîr gbi cho.

Bên sang bây n61 dan dô,

Phu nbân nghî ngbi thêm b6 ngbi ra.

Cùng nhau hàn méng trong nha,

Xudn hareng micb 160 chirîrng ba phu nbân:
Cbnyén naîy xin cb6 ngai ngân,

Tôi dà 16 bét n61 gân n61 xa.

Cüng vi e6 mât caii xoa,
Ké- bang kbuang nb6, ngn’îri nng nga1n 1bu’0’ng.

[lai pbông binh cüng nuit darirng,

Mé r61 lai tinb, m6 màng bing ubàng.

1895

1900

1905

1910

1915

1930
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Viî xem nhü-ng tièng trôi lâng,

K6 ràng chânh bâc, ngtrîri ràng chânh nam.

Chuyén nây dé vây chu’a cam,

Xin dû die lai xem làm sac dây.

Theo Vain tlur môi di ngay ;
Phen mîy quyêl [ô lông nây cho ai.

Lâng lo* dlî’ng trtrâ’c thcr trai,

Hem thi liên hiêt îrùng dài (me cha’i.

Mue vinh nghc vàng bên lai,
Bàng dlrô-ng sél dânh lîrng triri hà’i dâu.

Gçi vào, hôi trlrô’c, hôi sau,

Miéng cu’îri (296) Hw’ng mâ’i kô dâu kê duôi.

Nôi nàng mâch hêt ranch rôi,

Khi thân dira (lên, khi ngurïri bât nuôi.

Ter xoa hôi ày vî tôi,

Khiên trong nhin nhau, dé ngoài xôt xa;

Mày câu tôi dçc bây giîr,

Thi mîy bât du’cyc vâi xoamèt lân.

Làm khuây xin hây tinb dân,

Dû dành tài tt’r giai nhân mât nhà.

Và ông tôi (1.17m trong tîr,

Dinh ninh dành gai tiêu th0° cho châng.

Bây giîr gëp nghîa cü càng,

Châng hay duyên m6°i cô mang mê cüng?

Sanh ràng: muôn dôi on lông;
Nôi hà lrân trçng, nôi ông yêu v1.

Vi hàng dlrgrc hàn thé thî,

Duyên sau nghîa tru’ô’c hai bé .vçn bai (297).

Bông nhu’ng n6i nôi ctrîri cuiri,

Mu’îri phân binh phông, côn vài bôn phân

Xudn hmmg un tôc dîri chân,

Tînh dâu hach vâ’i phu nhân bây giîr.

Lai vào bât) thiçt anh tlur,

Mus vinh ngoài ây, ày là Mai sanh.

qula nguyén nghe t6 si; linh,  
Thuât vira hèt binh, nhç thanh thành nglrîri.

1935

4940

4945

l 950

1953

4960
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Cho hay nhümg hlm sâc lài,

Thzïm vî tînh lâm, lai vui vî linh.

Phu nhàn chçn du’q’c ugày lành,

Mâ’i truyén don dçp, mîri sanh vèi vàng.

Sl’ra sang cuéc rlrg’u bai hàn,

Câch rèm làm viéc lruy hoan mél nhà.

anh nguyên [Id phgc nhlr un,
Khoâl mành lnành mâ-i bwâc ra hôi chàng (298).

T6 mwïri côn twïrng "10’ Inàng,

Mîr’ng mîrng, tûi Lûi, khôc lhan mél hôi

Khôc rôi kè lé (un duôi,

Nôi min nlii nham, truyçn ugoài ài mây (299).

Chèt lhîr’a, sông chût là may,

Bên kîa quan gëp, hèn nây thân dira.

Bèo lrôi sông phû dèn giîr (300),

Ké sang Trdu phû, ngwîri nhîr Phîmg công.

Bièt han nhiêu chuyên dan lông,

Xuân sanh 11m lac, San dông câch vîri.

Mm phen nôi, mél hôi hôi, .
Bàng khuâng cô quan, ngâm ngùi thiên lac.

Phu nhân khuyên giài thàp eao,

Cüng thôi nwâc mât lai vào tiêc boa.

Tin kinh bông tha’ly dm: ra,

Trâu cüng lbàng chûc diéu [à th; lang.

Chi ban vé lé tir dlr’îrng;

Chàng ra mlrîri daim dînh trlrîrng (Mn xa.

Ngu’âc trông sâm bông (301) quan hà,

Thé bài phung chi, ngçn cô- vinh hlttfng.

Giaip nhau ông (la gâp chàng,
Sang sang dôi ngq’a trô du’ïrng cô gia.

Thâu quân hôi trông vào nhà,

Treo yên bieh phàn, càm cîr giâ son (302).

Vào trong thong thaï ôn tôn (303),

Mât nhà dây té vq° con [gy mîrng.

1970

1 975

1 980

1985

1990

1993

2000
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Trong llgOàÎ don dçp lâng bang,

Âm lhâm lhiéu nhac réa rang fiée hou.

Phu nhau già câch mir lîr,
Truyën dôi dé nhl’rt liéu lh0’ ra hâu.

Ông ràng: khéo nhë giàu nhau! 2005
Iliêm hui mél gâi lày dàu nhL’rt nhi P

anh nguyên ra trlrô’c la); quî ;

Nôi nàng bà kè mçi hé gian tan.

Nghî ràng xa chàng là gân (301),

Ai hay con gâi bâc Trân dông sa? 2010
Thi (îào (303) nghj nhü’ng hac giîr.

Nhân duyên sâ’m dinb v6 nhà ho Mai.

Hôm xu-a lâm chuyén mye cnrîri,

Ré trong nhin cùa, nglrïri ngoài mât xoa.

[lai buông gang tàc nên m (306). 2015
Thâl linh binh dû béa ra mày ngày.

Tô ra mâi bây dêm nay,

Bên kia nhin vg’, hèn nay nhîn chông.

Ông nghe thàu hèl sgr lông.

(lai cu’ëri môi dg ràng trong dan lrîri. 2020
May la gap où và hai,

Trçn tînh bè ban dlrg’c nglrîri (hi mon

Nghî châng, dô° mât nôi nhà,

Tïnh vào thé ây, béa ra lhê Hây.

Bà ràng: lôi cüng nghî dày. 2025i
Xu’a nay dôi quai mét lay cüng,y nhiëu.

Và [rang hai gai tiêu kiêu,

Slwù’i phân xem dâ kl’nh yèu câ nurîri.

Bày nay binh ânh chàng rîri,

Thîr chung quân tir mél ngu’îri cüng nên. 2030
Mai sanh nghîa câ chum dén.

Phông chîrng ép uông cüng yên mg)! Iàng.

Trâu công nghe nôi thî chung,

Liên ra liée ngçc lhœ phông vô’i sanh.

Lông chàng nghî dû là linh. 2035
LF- nào giâu quân giâu quanh du’q’c m1):
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Thtra ràng: chût phân hèn ngây,

Bày nay già dôi têi hay dû cam.

Ông ràng: viéc linh Hà nam,

Bày lâu cây mât lay làm biêt bac. 2040
Kinh luân dâ 16 tài eao,

Thé cong ré quânh LhL’r giao long luyén (307).

Hiêm hoi chût gâi vung hèn,

Nu-ng khân, sfra tlii, xin yên phân nhîr (308).

Sanh ràng: nguyêt 1&0 xe 10’, 201
Khuôn duyên dâ dinb Trân gia nhü’ng ngày.

Làm chi biên âi v0’i dây (309),

Ha. dlrîrng (310) dâm lgy tièng nây dên ai P

Và con hô phân bât tài,

Tàc lông c chù’a xt’rng ngôidông sàng. 2050
Ông ràng: thôi! chô’ dây duông 1

Nhà Ngu xu’a cô Nga hoàng Mi" anlz (311).

Trqumg phu dâu quyêt hçp tînh,

Thçn thay phu tàm lông thành 150 nô.

A Chàng nghe lay tru’ô’c thêm boa, 2055
Xlra côn gia khâch, nay ra thân linh.

U:

Nâm mây (312) nghe chiêu rành rành,

Thi hu’trng, Lhi hôi, (hi dînh mél phen (313)

Bàn rôi dôi lé chlra yên,

Chàp kinh ClÎ’ thiét hg lên sao dành. 2060
Sô dàng quân chi B471 danh,

Quyên dé h9 Myc hèn Vin!» vào tnrô-ng.

Hua 121i tinb thf khoa hlr0"ng,
Bâng dâu da tô lên chàng Mac vinh.

Phû Trâu mîrng rô’ linh dînh, 2065
Hé! lông sâm slÏ’a tàn kinh cho chàng.

Chân hé giong ruôi dâm tru’îrng,

Bli’a deo thi tlii, dl’ra mang rqu’u bâu.

Mày luân nong nà v6 câu,

Trwàmg un (3M) lrông dâ dâu dâu tc’ri gain. 2070
Té lhây nm chôn nghî chân,

Chîr ngày nhày sông, dg’i luân hôa long (315).
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Chen vai tài tt’r danh công,

K13 toan bé qué, nglrîri bông tuông mây.

Qui mô trlrîrng ôc ai xây,

Dlrîrng chia thâp dam, rào vây bôn thành.

Ba b6 chfn cfra thinb thinb,
CÇL treo bâng lhàng, cây dînh liêu eao (316).

Cây lài sanh cüng xem sac.

V5 môn ha dm, sông dào xem khinh (317).

Lai côn mél n51 Xuân sanh,

Khâu khôi dû dôi tânh danh nhfrng ngày.

Hà nain vào hg) phen nây,

Dû hlro’ng cüng (linh ngày rày (au kinh.

Mây luân vira tâ°i dû lhành,

Trîri kia xui khiên bai sanh dû (lzîu.

(En) Phùng dô sait nhau,
Nglrîri tain] mâu eau, k6 câu àn su’.

Quân hâu v1rng dïm vào (lm-a,

Mîri bai sanh hây ngôi nhà nghinh là".

K13. [hi Mai, n9 th) Trân,
Bàng khuàng lr6( buôi, tân ngzîn giïr làu.

Khôc than kë lé truyén nhau,

Hiêp tan bày doan, lrlrâ’c sau bây luân.

T6 twô’ng k6 160 chân ràng,

K6 mîrng chi sông, nglrîri mîmg mç yèn.

Hay dàu dô sâl ch lhiên,

Chièu ra chù khào câm quyên chlrîrng Vin.

Biêt dan lruyén gçi gia nhàn,

Vlrng lîri ra quem nghinh tân urée vào.
Phîmg công mîrng rô’ xiêl bau,

llai sanh kê hêt tiêu hao chuyën mînh.

Ông ràng: gaie truyÇan gia tînh,

Trwîrng quan công sî 06 binh hêm nghi.

Ra ngoài hây dçri trwîrng k),

Nhîr trîri khi dé viçc g] cüng xong.

liai chàng la)! la. Phîmg công,

Ra chùa tu’â’nç.r quâc (318) mi chung mél phông.

2075

2080

2090

2095

2100

2105

à"!
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Nb0°n khi vâng vé dêm lrlrirng,

To nguôn co’n trlrâ’c, kê dlrîrng dût xtra (319).

M61 hay nhirng ké lài boa,

Bâng vàng trîri dâ agi cbir cho ai

Mât phen hôi (b1 due. lài,

Giong van ni kbàu ho’i bai càm tâm (320).

Quan lrlrîrng Gong chânb không nbaîm.

Khéo thay mire nây, cab Cam chàng sai (321).

Bang lreo tên dû r6 bày,

Mue vinh lbl’r nbût, Khâu [thôi lhlÎ’ nhi.

Vân lnrîrng dû dinb nblrt ki (322).

Vira xong tbi boi lai (hi dinb lién.
Tbôa lông van nbç nblr lên (323).

Tài hay c6 (am, sû*c lên dèn mIrEri.

Un (32:1) pbàn dâng giâ [am kbôi (325),

M61 hay Lrïri c6 chiéu nglrîri khi nên.

Pbân truyên b9 M276 trang nguyên,

H9 Khâu bang nbân, bai tên rànb rành.

Tbiên àn ban trlrô’c phong dinb (326).

Ba luân n31; (in, bai nhànb kim boa.
H1r0’ng lrîri (327), loc mrâc, pbân vua,

[16’ ràng bông mâng, lâp lôa vàng fiai.

Ba ngày tblrg’ng mai du nha,

Long vua un bau, mât ngu-îri quang chiêm.

Vè vang gàm lai boa thêm,

Thôa long hé qué cüng thiém (328) bày lâu.

Tân khoa mot [ü lru’ô’c sau,

(îùng sang tirâmg pbû vào bau Lw công.

Ta tir ai này ra xong,
515i riêng bâng nbân vào trong rôn ngôi.

Khoân trà lé mac bân boi,

Dan nhau sô’m dâ cho mîri Huinh tung.

Giâ déu vua triêu timing công.

Khâu [minh ngôi lai vui [rang chén quinb (329).

2110

2120

2125

2135

2110
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Tung ràng : bai obit khoa danh,

Timing công dày nbü°ng bau tinb qua yèu.

Buông blr0’ng c6 gai tiêu kiêu,

Sàng dông cüng.râp toan dêu câu thân.

Thôi! thi du’ tbè d1r thân,

Quan sang chlic (tong mu’îri pbân dèn minh.

Khâu sanh mûri nôi [luira riing:

Tinb nglrîri quyèn cô xem hàng biên non.

Duyên nây dû dinb tao kber’ng (330),

ca dàu phu nghia, tbam sang lé nào P

Tung rang : khéo cbâp nê sao?

Xira nay dôi vç’ hiêt bao nhiêu nglrîri?

Con nglrù’i saie miré-c, bu’omg (ravi,

Quâ tblro’ng khi (îâ ngô lô’i dé dàu.

(Ian lông nêu cbâng nghi sâu,

Ân nân e [lira dên sau liiy minh.

Sanh ngbe mây liêng dô danh,
Âm âm nôi giàn bât binh khêu gan.

Mâng ràng: mot hi quyén gian

Nbo’ minh cbwa cbân, lai loan bai ngu’iri.

Minb da ra pban con nuôi,
Ni’ra con bông lai dât ai vào cüng.

Ta dây mêt 19m lông trung,

Quyêt dem tô trlrâ’c mât rông cô phen !

Thé không dung ké quyën gian,

Vi dân (rît bai mâ’i nên anb tài.

Khéo (hay müi lâi cüng dôi,

V6 vè tiêng Trjnh nham Lai pbqng hoàng (331).

N61 rôi lên kiçu vçi vàng.

Trô’ vé vira dèn gifra dLrîrng nghi ra.

Ân nân chût chira xem 00’,

Thoi thôi bông giân (lên ta là cüng.

Lânh di nêu chàng quyêt lông,

Chân loan cblra dé lot vông llrâi gian.

2115

2165

2170

2175
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Bàn rièng bai lé vira an,

Tboât dix côi (to quài quan (332) binh minh.

Chuyèn chàng dôi) dày kinh (hành.

Xa gain ai cüng bièt linh tir bon.
Lw công nôi giân ôn On,

Kip sai binh mâ bô dôn lim quanh.

Câcb và mirai dam ngoài thanh,

Thày cbàng (huât dû giao binh dico vé.

Kè khoan kô nhât moi bé,

Ràng khinb phép nu’ô’c, rîing ohé 115c lrïri.

Truyên dem giam càm mot nui.

Luæin xong léi ày ngày mai (au trinh.

Tru’îr’ng quan nghc 10 phong thinb,

Ilông làm 56’ tàu (ô tinb Khâu khôi.

Long nglriri vôn sân 16 triri,

Mô’i hay trong dao ai ai cüng long.

Bây giir hôi (hi vira xong,
(221c pblrîrng si tir côn dông kinh (hành.

Byrc minh bai chl’r công danh (333).

V6 nhà thçn mât xuàt hành ngai chàn.

Tarn khôi mîrng nbü’ng (bic nbân,

Nghe (in nbû bào xa gân tbiêu ai.

Hiép bang ban bac mây lîri,

(115m ai 6p uông, thu’omg ngu’îri eau khièn.

V160 nây nbân nbuc sac yên ;

Be gian nây Ilü’a long quyên dên dàu?

Lân nhànb üm gô’i châng lâu (3311),

Ngwô’i kia trafic, chüng La sau cüng vira.

Tbôi ! thi ta lai vi la,
Nbç minh nëmg nghia méi là [ru’g’ng phu.

Kè ràng: xin cbô’ b6 dû:

Hôn dlrîrng la bây sû’a cho mot hôi.

Làm cho gian (bing di dîri,

Hây khoan van bût thû" cbo’i v6 quyên (335).

2180

2185

2190

2195

2205

2210
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0° dâu bông lbày mot nglrîri,

Thira ràng: viéc ày xin nglrïri Châ’ nghi.

Pbông mà cû dên lé chi,

Ban doàn cbuyên ày em thi xin dmrng.
Vâ cm chût phân 15’ làng,

Tèn tbi vira bông. tir burng cab rôi.

V6 nha thân (bieh không ai,

Xin liéu Lbân ày crin nglriri khôi khoa (336).

leç°c liri nhir mir lông ra (337),

K60 nhau mât hi vào tôa Phùng công.

Lay rôi lbu’a bât tbi chung,

Ông vira tbâo 56’ dé bông vào tâu.

Khan rang: sac khéo bâo nhau 1

Viêc la viéc ngbia, lé dâu bâo ding?

Chin e lai vâcb mach rirng (338) ç

Làm cho kin mit nblr bu"ng mâ’i là (339).

ang liri ai nây trà’ ra,

Hçn nhau obirng m’ra canb ha don dirîrng.

Xin cho bât dwo’c Lw Huinlz,

Birng pbân (rai pbai bây giàng lày dôn (310).

Ray dirng vai kièng cba con,
Gian miru dèn déc, xaio ngôn bèt nghê.

Ba danh mi hü’ll sir qui,

Rôi dây ra dèn thé gi tbî ra.

Kè ràng: c lü chiing La,

Ngu’îri gân, côn 06 ngiriri xa ngai ngân.

Xin vé mât cbô ngbi cbân,

Nbà tôi cbô dày cüng gain ngç môn (3114).

Buôi lriéu xe ngira ôn ôn,

Tiên dirîrng cbôn dày ngbî khôn lên triri.

Cimg nhau miêng 1161 cbân dîri,

Sân nha cüng (r mât nŒi dqi cbîr.

Lâng ngbe canb dû sang ba,

Kiôu dâu mût lü trông ra ngoài tru’irng.

2215

2220

2225

2230

2235

2210



                                                                     

Phùng cüng kéo ll’lI’Ô’C mat dirirng (3111?),

K60 sau Bdng lac mày cbàng tan khoa.
Bâo nhau bai dây dçp ra,

Rien dâu sau tbày xa xa dên Iiën 2’

Tiên ho bau ûng chat liên,
l’hù Lu" m6*i 16 biéu dèn là dây.

Hai hèn Chim sân da dây,

Ré xân lay a0, ngu’îri day canb dôi.

Nglriri bé long, ké câm roi.

Âm âm hoi gian, hôi hôi liêng la.

Xung quanb lrlrô’c kiéu hôi qua.

Khâu khôi bang nbân tân khoa (61 gi P

Quyên nbir chli cbâc manh be,

Vu oan cho kè trung ngbi (mon chum?

Bôn hèn cbân danh nbir mu’a (312 .

NM tan xtro’ng binh, ngay div mât gian.

Tràl’l dôn bçi cho" ai can,

Bu’ô’m hay giày long, kiên tan [ü hiu.

[minh tung kiéu (la dèn sau,

Ngu’îri kéo toc, kè chàn dâu xung quanh.

Mânb xiêm mânh mâng tan tành,

T61 lâm matu siéra, thàtkinh hôn (à.

MÔ’i hay nbl’rt qui nhi ma,

H90 trô dên birc thlÎ’ ba (met [à (3.13).

Ngiriri kêu dirô’ng tir cui°u cha,

Ké kêu ngbïa phu an da ct’r’u minh.

Tirng Llrng triri (la binh minh,
Bwà’ng lwàng ngu’ (urée phong dinb pbàn bau.

Lw Hum]; tboat khôi vông oan,

Blrng dan theo [ü ba quan vào qui.

Gu°qmg dan Iay (urée dom (ri (31.1),
.10 xiêm râch mai, mal bi bi nhau.

Kbôc (ban rin ri tâu ràng:

Kliâu khôi hôm no tir nhirng bd duo.

Bât vé chu°a kip tau vào,

Hai quan chu khâo sâp mira bai nguw’ri ;

Nu[üà:O ;

2260

wN)Ng.
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lliép hàng si ni» mm mi,

Bôn du’îrng, danh danh, lôi lôi mél hôi.

Cao minh xin tô dèn trîri (3.15),

Tra ngu’iri vô pbép, hôi ngiriri mu’u gian.

Pbân rang: ngu’cri hôi ngôi an,

(lên ira dan [bât dâu oan rac]: roi.

Chi dôi PIzimg ang bai nglriri,
1.51m sac tau thiol ruày liri (lave hay.

Tâu rang: chût pban hèn ligây,

Trêm cho dwq’c du. khoa hay chirc’rng van.

Bêm ngày 10 bing muôn phân.

pi tài nbû’ng s9", déc nbân là mirng.

Gieo cho nbi’mg (iêng hay châng,

Mât soi nhin nguyél dôi virng xin thu-O’ug.

Phu’îrng tbi bông wifi quan tririrng,

(lên chi linh dién (oan dirirng giao thông?

Chim ngoài Il] ày con dàng,
Dam xin (ra lhâu tbi çbung (ÎlI’Q’C nhi)".

Tièng vàng xa’lng xe’ing ban ra (31(3),

Bôi nào si tir hôi qua tinb dan.

Bât vào mot lü theo nhau,

Dirâ°i sân ké (urée ngu’îri sau oui dan.

thin rang: trong chôn tru’irng qui,
Làm déu mât pbép, mlru tbi Lai ai ?

Muôn tâu hô phan bât un,

Tranh lèo du"! dài nbmù’ng ngu’iri quyêt khoa.

Ngbi lrong tao vàn cüng [à (3.17),

Bàng hay côn nbày (318) chu nth hôi sau.
Phép vua lîri thanh dé dan?

Tay câm bia sâcb dam bau phi vi?

Vigie nây lâm môi gian khi,

Dam xin lâu du’ô’i do’n tri dâu duôi.

Khoa nây bang nbân Kluîu khôi,

Bine nglriri khoa giâp, vé nglrîri phong bru.
Hôm XIra llrô’ng pbû mîri vào,

Khoe con mai pbàn 115m lrao chi bông.

2285

l0l.
à

2305

231 0

2315
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Tan khoa mél mire (319) xin không,

Dam tham phli qui, dt’rt long tao khang?
Dâng công bô’i lai b9 Hoàng,

Quyêt dwîrng ép uông, xui dlrîrng pbân chia.

sa" vi nu’ô’c, kbièp vi oai,

Tan khoa mâ°i pbâi 11m di [anb minh.

N50 côn daim uni-11g công danh P

Lw cüng bièt nâm (350) sai binh na’i vé.

Làm cho b6 bic tir qui,
ChL’r’ng cho phi pbép (oan bé (au gian.

* Chling un ca quyèl 1m dan,
Muôn vi bang nhân cüng toan (à hay.

Nào ngîr tirâmg phû dâ hay?

Ganb khuya duôi danh loan hay mu’u gian.
Làm mu’u sain mâo x6 [in],

Cho minh rach mât, obtins oan cho nglrîri.

Ngu’ nghe thâu bièt dan duôi (351),

Lw [minh khi nây nbl"rng liri lâu sai.

Pbân rang: nhirng chling vô loài,
Thwo’ng con kén ré bl’rc nglrîri ép duyên.

Lw tau ràng: viÇc nbô nben,

Tinh riéng nhi nir Io pbiên hôi ban P

Chàng kia vô pbép khi quan.

Lükia dàu àu xin ban nghi binh.

Ngu’ nghe lhàu bût moi tinb,

Tl’rc (bi nôi giàn lôi dinb bà’i dan.

Pbân rang: gian ding hiép nhau,
hôi (rên bai du’ô’i hay lâu (bông dông?

’rhù» dem lông un hôi long,

Xli’ng cblra a0 mâo, hô cüng cân dal (352).

ùhàm tai chàng n61 chi dài,

Giao tam phâp (353) nghi racb roi 56 (au.
Phimg công dô sât 15m dâu,

ThlÎ’11Ii dai 15’, (lên sau bé binh.

Ba (6a ngôi lrlrô-c công dinb,

Nha môn chirc dir6°i, long dinb dit lrèn (351).

2325

2330
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Kia (hi bi, no (hi ilguyên,

Mol bên si tir, mot hèn Lw Hoàng.

N90 roi sâp sân bai bang, 2355
Sai vào nguc vién dôi cbàng Khâu khôi.

Phimg công day tru’ô’c mày liri,

Chim low tbâi phô, dan duôi dông tir.

Lw công n61 bô°i 15’ (15’:

Toi cüng ba baie cô là ngu’iri dan? 2360
Tir hôi buôc cbàt chi nhau?

1161 ra tinb dién vé sau con «un.

Quan rang: nôi cüng la diri,
Tinb trong dû vày, l)” ngoài nü’a 53.0?

Ép duyên sai bât thé n50,

Viéc rành rành phài dem vào liri cung.

Lw ràng: vigie 6p la không,

Con dây chira dé sang dông tbiêu ngirbvi?

Côn nblr cbuyên bât Khâu khôi,

Xu’a nay quen vân làm rôi mô’i làu. 2370
Ông ràng: binh sir [à dan,

Bac [am [han tir dam hâu tir cbuyên.

Kbi qnân toi ày dâ nên,

Lai con lâm chuyên long quyên phi vi.

Bd eao chêt Lai lôi chi? 2375
Bâng 80’ bô nguc toi tbi (ai ai?

l0a:O:Q.

Lu" ràng: chi kê du’îrng (lai (355)?

llô’i cho xong au Khâu khôi dei ma.

Bd eao v6°i lai Bông sa7

Toi làm diro’ng lrô° quân 00’ bày (415°. 2380
Trong khinb la bô’i liro’ng vua,

Nhir dây cô du; chi mà oan liên .9

Ông rang: lieu dày mô’i khen,

Nêu côn già miéng khi nên mât long.

Côn dwo’ug tra hôi chu’a xong, 2385
Trông ra dû (hay quan trong (356) b9 Hoàng.

Ben] vào dût tru’âc sanh dirirng,

Long côn mot chiée. niêm vàng mât lnrtrng (357).
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Ba tôa lièp chi vol vàng;

Mây liri ôn én b9 Hoàng dei tbwa :

Nay dô pbung chi ban ra,
Sac cho tan pbâp mâ’i là tbông minh.

Già tay xin cbâ’ ngai linh,

Phen nây bai mang SlÎc sanh di dôi.

Pliimg công hôi tbi’r mày liri.

Ri lai Hoàng m6°i kblic nôi k6 bày ;

Tbu’a ràng: toi da 16 dày,

lîông cung ngai chût dao tbây (oan binh.

Mât rông nôi giân loi dinb,

Buôc công pbâp lai, géo tinb riêng ra.

Thoi! lbiri lrîri cüng cbâng xa,

X1111 nay bâm bai nglrîri la dâ dây.

N61 rôi mâng mièng giœ Lay,

Trông Lw khi. lai rlit giày ném theo.

llung bang mâng it nbiêc nbiêu,

(lên lbe thé giong toan dêu no kia.

Phùng công kêu hôi li le :

Bô nây dang 06 tbù gi v6.1 ai P

Toi dan 06 pbép dày rôi,

(Ian chi mît ClÎ’ sai sai nboc minh 9

Mât côn min mat Mm xanb,
Bu’ç’c liri Hoàng mâi kê tinb xu’a sau.

Ràng: loi 06 chût châu nha,

Li Giang tây dao lên la Thé «in ;

Cbli’ng oan mâc pbài miro sàu,

cüng vi thanh giân, lày dan nb0’n tinb P
Giao Hoàng [lui (358) tràn day binh,

Àn lbông phi ày (15 danh cho ngay.

Kièn bô miéng cbén man (hay,

MINI kia dâ 15m. boa nây cüng lhâm.

[minh [mg quen thôi dam sâm.
Ngoài khan tbièt miéng, trong lim Mm long.

Cam gain sân chiée roi dông,

Bu’æng tay (la (liât Huènh tung mot hôi.

2390
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2120
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Bu-ôc ra con nôi mây 151,

Thiên van khào dôn mot bai ira cüng.

Ông rang: pbâi viéc n61 không?

Long ngiriri [à sait, pbép công là là.

Bày giir con dam quanb co,
Truyên dôi binh 1.16 hay cho (16’ nghë.

Da rân mât lièng xa nghe,

Dia giâng lbâng n90, duôi vi vui roi.

1161; sain [bit mil xu’o’ng rîri (359),

Ngât di mél hic lai hôi mây phen.

Lu- Huinh biêt (bé khôn kiên,

Xin khoan roi dé viêc lién chiêu ra.

Mai Train bai an ngày xu’a,

Khâu khôi mût au bây giir cbiu luôn.

Ba (6a mât mire xir pbân,

Sai ngbiên bût lày cung doan mày tir.

Phimg công lruyën phlÎ canb giir,

Rôi xem au (au dgri cbîr xir pbân.

Kip vé tu’ (bât diri chân,

M51 cbàng Mai vô’i cbàng Xuân dan (Io.

Triri da chl’rng ké oan vu,

Trir gian may lai 10th lhÎl sân con

Mat rông tb1r6°c tàc không xa,

T6 tinb oan khuâl boa nbù’ lbiên in].

Virng liri dan dô ân oan,

Hai cbàng tbào sân 56° van bai bai.

Buôi triêu vira rang ngày mai,

Dur tram si tir chi-ra ngoài bang lang.
Phimg câng tàu ân Lu" Hoàng,

Pbân minh (rang chi, r6 rang tir cung.
Vua Buuàmg xem bât lbi chung,

Pba’m rang: gian tac tbông dông bày nay!

Bd me oan uàng tbwo’ng thay,

Dông sa b6 nguc nào hay 161 gi P

ClÎ’ll lrùng ba chi un (bi (360),

Ho Trâ’n (ba (Cri lai vé cbt’rc aura.

2125

2130

2135

2110

2150

N)(inU:L;

2160
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Mai công oan khuât xôt xa,

(Ibàng hay con câi bây giir con ai.

Phùng công (au trlrô’c mây liri :

Cbuyçn nây cho’n già dèn trîri xin soi.

Trang nguyên ày (hiêl b9 Mai.
Ma Khâu hàng nbân bân boi b9 Trân.

Pbân rang: mût cira (361) trung (bain,

Truyén cho bai gai vào sân don tri.

Lay rôi trirô’c dién riu qui,

Bach oan sain sô’ ti’rc tbi dâng lên.

Vua Bwàng xem bèt Sir duyên,

Pbân rang: Tung Khî bai biên hay lâu!

Truyên dem cbânh phap bêu dan ;

Trang nguyên bang nbân dirng châu bai hèn.

Ban cho pbuc ho phuc lên,
Cao minh muon dôi o’n lrên cbfn lân.

Suy ra mâ°i biêl triri gain,

Chânb tà m6! bang, qui (ban bai vai.
Gian thân cblra chic này cbôi,

Nui bâng khi Lhây mât lrîri bân tan (362).

Trung trinb dâu 06 mâc oan,

Vain 1m cây eirng, không sirn giô lay.

V6 sau ngay lai ra ngay,
Kbôi luân boan nain, dên ngày biên vinh.

Lw Hum]; lôi da (bing linh,
Dom ra chânb pbâp hành binh m6! giày.

Tan tànb lbit mît xu’o’ng hay,

Nz’ing bêu mât binh, dàt lây man th.

Cban lîri ké un nglrîri qua,

Bây giir thé ày, tbuir aura thé nào 1

Trân câng ra khôi tbiên Ian,

Ngo môn (sbire sân da vào ta ân.

Phùng-công mirng rôu cô nbân,

Miri vé 111° tbàt ân cân tbir lban.

Ré con sum hiép mût doàn,

Nglrîri (ban cbuyén (urée, k6 ban nôi xwa.

2165
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Nhâ’ nhong k6 tôc ch0"n tu:

Gian nan là bày, nu’o’ng nhô’ nhümg dâu.

Bac nhiêu lân khô bây lâu,

Gilft minh dôi hic, lâc dâu dôi phen.

Khi nên môi viéc môi nên,

Chièu trîri dàu dal lôc truyén dèn n01?

Bjnh ngày ngu’ té hg Mai,

Phong làm thâi bâo dmng bài liât trung.

Trang nguyên vô’i lai Trân Phùng,

Ban quyên hçc si (363), dl; vông yèu thanh.

Côn Ille bing nhân Xuân sanh,
Làm dô ngly sü’ quyên hành hach tâu.

H9 Trâu hg Ding h9 Khâu,

Trât gia lam càp dç’i sau kén dùng.

Vç’ Mai công, v4? Trân công,

Lai cüng Trân laqnh lai cüng Vân anh,

Phu nhân nhüvt phàm mye vinh,

Khan cho chfr nghîa chû’ trinh môt nhin:

Van tiên vâ°i lai ngc thon

Phàm dé dé nhi cüng là phu nhân.

Mai công khai tâng dên tuân,

Hoàng thân tê dién, lriéu lhân qu’ nghi.

Trang nguyên nhân lièn dlrîrng (li,
I)uyên dû hé tông vé n0°i Châu lhwîrng.

Lai han luân thli bôn phlromg,

Au vàng mm 16a, glm’m vàng mât thanh.

Mm minh quyên dure tièn hành,

Thàng ngay nây mu’c, công bînh caïn] min.

Lai cho vé viéc (lai tuân,

Hoàn hèn neg [fr nghinh thân mél ngày.

Làug nghe tô chiêu nàm mây,

Hui chàng vào (urée [gy bày [a fin.

Xem ngày ngly té dâ gân,

Cho lin bain tnrâ°c lâng nhân dçn chim.

’l’rang nguyên mac zio thôi ma (3M),

T urée vào [ê Phçît, sau ra lino phân.

2515
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2525
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Bièn nghi khâp mât lriêu lhân.

mât lîr du chi, ba luân ru-Q’u boa.

Cm kièl thé, gâc huyên llr,

Bèn gain chong sâp, dânh xa hay trâm (365).

Trông tam ngbiêm, nhgc bât âm (366),

Mâyzmâm sanh lé, mây mâm lu’ thành (367).

Sông trung liât, chêt anh linh,

Suôi vàng thym phâch, mùy xanb thôa hôm.

Bâ dành trung hiêu nhl’rl môn,

Un vua nhuân gôi. khen con lràm (13mg.

Té rôi linh cù’u lên dwîrng (368):

Lânh àn vàng vô’i giron: vàng ra di.

Ta 0m vào trmîc tâu qui;

Vièc công dàu dâm hèn chi tir tînh P

Twô’ng khi lânh man bâng miên,

Theo dôi cây cô mât lên Hi dông.

Nghî trong thây l6" x61 công (369),

Mây c0’ nguy hièm, mây lân gian nan.

Tim vào ubac phn Hâu (oan,

llay dâu cüng c6 quyên gian mm Iông.

Cüng man bât nap lây công,
Giâ hînh khi ày Hi dông da» thay.

Rày nhîr rèng blrô’c dàng mây (370),

Ngiîm ngùi dam t6", nghîa thây chwa qué".

Môc mira xin ru’ôsi cù°u luyên,

Gçi là sanh biêu dé dên chût công.

Vua Dwôwg nghe hèt thî chung,

Khen ràng: liât, nghîa7 hièu, trung mél. nhà.

Cûa kho ban dlrng miëu thîr,

Chûc ban thât phâm gçi là tàng phong (374).

Ta tîr nâm Iqu dén rông,

Trô’ ra. rwô°c cù’u Mai công xuông thuyên.

Tièn du’a xe nglra nhlr nêm,

Trông rein mât dàt, cîr liën bông sông.

Bô hiëu syr, vé quàn dung,

Sông lông giôi tnm’ng, giô tuôn biên kî.

2535

2540

2550
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Bèn dàu quyén du’g’c liên nghi,

Mât tay thlrà’ng phat hai hé công minh. 2570

Lân lân giô mât lrâng thanh,

Thuyén dà tâi phû agi danh (372) bac giîr.

MÇL và thây t6- lên bîr,

Dân tinb lai té giâ mir hôi cho’i.

Khàc binh ai bièl [à ai? 2575
Bi dân bông thày mm non c6 chùa.

Cita ngoài thây 06 nièm tir;

Phù nha ngbiêm càm ké ra nglrù-i vào.

Nghî riêng chu’a bièt làm sac,

Xu’a nay cira But lé nào hçp ai. 2580
May sao gàp hic vâng nglrîri,

Dîri chân sè’ lên vào ch0’i hèn dàng.

Thày trong thïr phnng mût sàng, ’

Trông lên bài vi r6 ràng Lw công.
NaD:æg;Thâi str chl’rc urée dé (rang,

Chfr Hâu [oan phnng mél dông dé hèn.

Câm tay càt lây vé lién,

Ù’ fr gâm câch nham duyên thé nây.

V6 Lhuyén quan dû sâp bày,

Vào lôa sât viên sai ngay di dôi. 2590
Nghe quantuân thli dên no’i,

Hâu loan mînh dû m6 hôi trô’c nhè.

Mây lên lruyén hôi xa nghe,

V Viên kia c6 mât cüa gî biêt chuta?

Dôn ràng 06 gâ tiêu lho’, 2595
Bông sàng ngôi ày bây giïr là ai? h

Loam nghe chlra bièt dâu duôi,

Run run, 89’ sqg mt’r lîri không ra.

Thlra ràng: 06 chût gâi lho’,

Mày nâm tnrô°c dû xa chai suôi vàng. 2600
ChL’rc li phàn liëu lâm thlrîrng,

Chàng hay thlrg’ng hiên sac llfirng duyên do.

Lèn mîrng châm chap già nô,

Dûm xin thwç-ng hièn lht’r cho dqu’c nhîr.
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Quà’ ràng: hic nuée, com vua (373),

Côn la thàl hièu, côn thïr hg Lw.

Czî gan côn dam quanh c0,

Chô’ thî bài v1 sau Chim lên ai?

Nghi trwng nhfrng chuyên mâi rôi,
Bày giîr bât nap b9 Mai công gî?

A dua châc nhfrng mgnh bè,

Ai hay quyén ày lai vé tay ai?

Ruôi man linh tièn (374) cô- bài,

Hem ra chânh phâp rein nglrîri vô lu’o’ng.

Oai trîri môt llrô’i lhqu’ng phu’o’ng (375)

Rung gan dâng minh, ghê xmrng lü là.

Gin gain (la thàu tin nha,
Trâu công da khièn nglrîri ra nui-c miri.

Quan quân sâm sfra [O’Î bîri,

Cir giâng nhli"t un trông hôi tam liên.

Bièn vàng tuân lhli agi thiên,

Mél hèn hlÎru kiêm, mât hèn linh bài.

Phù Trâu thoât da t6°i nO’i,

Trâu công ra nrô’c el’ra. ngoài mîrng vui.

Phàn vua vé dang cân dai,

Hà 1mm gia khâch, vân nglrîri ngày un.

Quan cu’u lhân, hlm tân khoa,

Tînh nhac phu, nghîa ân SlI’ vuông trên,

Tiêc rôi là chuyÇn hàn ôn,

Gàm chen vé qui, PlI’Q’ll ngon giçng linh (376).

Sanh ràng: nhîr phân khoa danh,

Quâc gia Un rông môn dinb th0°m lây.

Chièu lrîri dû t6 nâm mây,

Xong tuân and thli (lên ngày nghinh khan.

Khàm kj’ nghe dei gain gain.

Mcjt nhà xin liéu dinb luân lai kinh.

Blrâ°c vào làm lé gia dinb,

Ta tir sanh dû khôi trînh trây ra.

2610
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Tinh cô hiru, nghîa thông gia,

Ông dà sùwa lé cho dura theo thuyén

Xui dông nu’ôuc chày nhu" lên,

Buôm giong thoât dû tâ’i mién lewà’ng châu.

Gieo nec ké hèn mâ dâu,

Sfra sang nhà lru’â’c vwù’n sau mày tuân.

Cho tin di rlrô’c mâu lhân,

San dông nhà eau cüng gain chàng xa.

Mày ngày bà dû tâ°i nhà,

Rugit vô chïn khuc, luy sa hai hàng.
Vàt mînh 15m trlrô’c linh sàng,

Khlic oan kê lé, nôi thu’O’ng ngàm agui.

Nhîn chàng than thà’ mây lbu,

Nghïa sàu mâu tu", linh dài biÇL li.

Ôm quan khôc lôc nzîm m,

Nghîa phu phu nhfrng nàng vî nu’6’c non.

Thàm chông thôi, lai mîrng con,

Tt’rc ctrîri nwâ’c mât ngü hôm chiêlu bau.

Sanh ràng: chl’n chfr ou lac (377),

Bièn sàu mây trlrç’ng, trfri eao mây trùng.

Bày Iàu nam bâc tây dông,

Bu’ô’c chân xa câch tàc lông (luân dau.

Trïri cho rày du’ç’c tu dâu,

Nç m’a nhç gânh (378), phu’ô’c sau dành phâu.

Con vu’ng vwo’ng mang mai thàn, A

Vinh qui hôi tâng dai luân mél phen (379).

Rôi dày King lé cho yên,

Mâu thân xin ru’ô’c xuông thuyén lai kinh.

Châng làu con cüng khô-i trinh,

Tru’ô’c lâu ngü phung dâi thành lé thân (380).

Mày ngày lâng s1; dèn main,

DE: 0m dàt tôt phong phân mèt n0’i (381).

Chiêc bia trung liât dumg ngoài,

Bâ xanh tac lày du’qc ngày lreo lên.

Thành phân n66 rap kéo lên,

Ba vông giâo dông, haï hèn thé k1.
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Tirng lrong bày dël oai nghi,

Ngàm tâm ho’i miÇng kéo dày [urée Mn.

Tiêu lhiêu nhzî ubac x3. gân,

Tam huyén nh,ip nhin, sang vân tièng khoan.
Dû dièu phüng, lé ngu’ ban,

Mày mâm ngü thuc, mây bàn lam sanh.

Chü’ vàng dé trlrâ°c minh sanh,

Bwimg lriéu thâi bain chânh danh r6 rang.
Quan (luân être: tiën kéo hàng,

[la liêu mày lü, hé dàng mày ban.

Tng nguyên (il trurâ’c phô quan,

Phu nhân nôi kéo buông màn phlm’ng du.

Làp lâng mày gôc tùng thu,

M6: vùng sàng khài dép m6 nglru manh (382).

Bày làu tz’lng lé vira au.

Phu nhân dû dçn xuông lhuyên (li kinh.

Trang nguyên cn’r viéc tuân hành,

Ngln’ trwng vira mày nhu’l lrinh tti’i ngay.

La quen cüng mél miên nây,

Sac nm trôn minh mû rày hièn vang?

Thoâng qua sur; nhô’ moi dàng,

Nôi lông lai dçng làm lhlro’ng Hi (lâng.

Tra ra tri huyên 512v công,

Môn sanh Lw khi, cüng vông quyên gian.

sa chi mçn may sé doàn (383),

Nhiêu cho minh mang lai huîrn thlÎ’ dàn.

Công linh nhô’ dèu 06 tlzân.

Cho làm huyçn linh dén ân tàm lông.

B60 môn ghi mû Hi dông,
Du’ng hia (là lây sâîc phong tac liên.

Lai lruyôn situ rap mol hèn.
Tru’ô’c m6 té (hèn mut phen thêm hành.

Khôc (han k0 hèl 1119i tinh,

(16 cüng danh ây v1 mînh vô’i ai.

Vî ai chut dû [bilât rôi,

D611 công la cüng nhâ’ lîri nham xu’a.
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BAng khuâng dlrîrng dàt câch xa, ’

Giao Bô thân lai bây giîr (in? coi.

Phông sau kê tu. côn dài,

"9 196 nhtrîrng lai mm ngu’ù’i hg) szrng (385).

Gui là phung tu khôi h1r0’ng, 27H
Ây [à trçn hêl mgi du’îrng thî chung.

Bô thân Vlrng day ghi lông,

hem con hèn câi Hi dông hg V tram].

Lai nm (Mn chôn Plu?! du’îrng.

Bèn dem âo tfa xe vàng nghinh sur. 2720
Tâi sanh nhîr c6 ân da,

Khàu dâu hâ bâi ta qua mây lîri.

Chàng tir ân min rnch rôi,

CM không gânh nâng. Itrng vrri hiôn sâu.

[üa:l4)è:Tuân hành mçi chôn dàu (hiu,

Trong lông phép nué-c, trên (hiu ân vua. .

Công không sôt, un không lha,

Phân hào châng lân, 160 (cr nào nhâm ?

Mày phen muvc nùy cân câm.

Trong vua lai Le, nôi ngâm dàn ca. 2730
Lân lân dông lui xuân qua. I

Mât vông luân lhli ll’nh (131 khâp quanh.

Bjnh ngày phuc mnng lai kinh,
Sô’ vân mèt làp hién (hành tàu lên.

Chl’n lân dû (hèn); Ixiông khen, 2735
Tàc lông cüng cha’mh mày phen nhgc nhîmh.

Trên v) nuire, dmfi v) dàn.
Ban cho (3er phâm t6 thân afin công.

Truytîn khàm thiôn gia’un hôi dông.

(Ihgn ngày (lui kif-l IIÇmg phông nghinh lhàn. 27
Trang nguyên thay :io [è thzîn,

0111H thêm nàm lay tu àn khàu «hiu,

Nhàn chai tir tu lhièu (hiu,

Phu Trân dl lai, phu Khan m vêla.

Trîri xuân minh mi thé nào, 2745
Lu’fri oanh gieo giât, bông dàu sa lu.



                                                                     

-36-.
Phung lâu sâ’p sân [ê nghi,

Khâm lhiên dû dinb nhtrt k5’ tir ra.

Thâng ba nhàm [pl-ra mông ba,

Là ngày [minh duo, là giîr lhiên ân (385).

Xiêt bac khl’ ngoan kim ngân,

Phu Mai lânh tru’ô’c, phû Trân lânh sau.

Kim minh, hô phâch, trân châu,

Cung hu"o°ng, mû nào, minh châu mày bàn.

Pu? ràng phâm phuc mô’i ban,

Mâng bào hai b6, boa quan hèn tôa.

Hôm sau vira rang mông ba,

Cao eao lâu phung xa xa mât rông.

Ngai vàng thêm thàm bên trong,
Bai quan vân v6 hôi dông du’â’i làu.

Trang nguyên nuée, bâng nhân sau,
Xlrâ°ng câu van tué, khàu dâu lgy xa.

Ban cho nglr tlÎ’ll cung hoa,

liai yên ngu’a tnrô’c, bôn tôa kiêu sau.

Tru’ôrc sau phàn dam ru’ô’c dâu,

Phû Trân dçn dçp, phu Klzâu dành rành.

Thiôu chi vé qui ngu’ïri thanh,

Rô ràng kiêL thé, râp rînh trlm’ng dâng.

Hai hèn liêp dâi tu’ng birng,

Nhac vang dây vô, hu’o’ng lîrng lày .xông.

Khéo là thâu sâp cüng thông,

Trâu công dû hiêp Trârn cüng mél nhà.

Mai sanh la)! bôn ông bà,

Bên là công dé, bên là công nuôi.

Vân un]; Trân hqnh dôi ngu’ô’i,

Cung trang sâm sû’a cüng ngôi kiéu boa.

Bên kia Kluîu phü xa xa,

Xucîn sanh chông ngu’a cüng vira tô-i n06.

Ông ba Khâçl. th; cüng ngôi,

Chàng vào tâm hay, lay rôi lui ra.

Chàng hèn bôn la)! ngu’ bà,

Tînh là bain tu, nghïa là tâi sanh.

2750
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Vân tiên Châu ngçc sâm sanh,

Kièu dà ghé dèn trlrô-c binh cüng lên.

Vira Kong lé sinh dôi hèn,

Nhâp vào mèt lü kiêu lién thâng giong.

Trang nguyên ngu’a tru’ô’c sang song,

C5 in mât nu’ô’c, lac rung tiêng trâm,

Ngu’a sau hàng nhân theo dàm,

Châm châm chân v6, êm êm minh ngôi.

Diém dà chu’ng chi dây dai,

Vàng xuy miéng hèn. air giôi mai yên.

Nôi sau bôn kiêu kéo lién,

T âm dôn nhàn ngçc, bôn hèn buông rem.

A huErn chi chi em em,
Chay gân che quan, theo 6m câm lô.

Rien dong di blrâ-c tir tir,
Kiéu theo ngu’a muré-c, ngu’a chîr kiÇu sau.

Vông ngoài râm rôt quân han,

Nglrâ’c trông dû tâ’i phung làu (W64 (lên.

Khen ràng: sâu gâ thanh niên,

Trai tài, gâi sic, bai bên kip thi.
Thi dào ngq’i chû’ vu qui (386),

Ban thêm lrân ngçc cho vé thành lhàn.

Bôi [rai mi bôn lân nhân,

Phû Mai bài tri, phû Trân sù’a sang.

Buôc hoa màn gàm sân sîtng,

Binh ngôi gô-i ré chia buông dông tây (387).

Rirq’u mirng mât, lé bât tay (3880),

No’i vui ban ngçc, no’i vây cuèc tiên.

Rang mai vào lé thanh tiên,

Ban cho hôi yèn ngu’ diên bai chùng.

Thiên nhan gân güi tàc gang.

Nêm hoa dôi mât, chéri vàng trao tay.

Tiéc vui châu chu’c tôi ngày,

Lai ban 11ng chue dira ngay dèn lâu (38811).
Dân dà câch mày dêm sau,

Ban dôi tân phu vào châu tir cung.

2785
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Bôn nàng du yèn (lên trong,

Ân vua g6i thàm, tiêng chông thrrm lây.

Rôi ra yên àm mày ngày,

Khi vui Mai phu, khi vây Trân gia.

Mîri nhau di lai fiée hon,

Thôi hèn Trâu th! lai tôa Khâu công.

Phong hru phli qui dâu dông (389),
Bd ngày truân kiên, b6 công sâch dèn.

Bai tài tir, bôn thuyén quyên,

Tièng nglrîri m6": vân tièng quen bau giîr (390).

Dix-n trtrôc giô, ru’tru bên hoa,

Câu lh0’ trong tuyêt, cutjc cïr dirâ-i trâng (394).

Xirô-ng tùy (392) dâm lôi dam hàng,

Nh6"t sàng tam hào dé châng mày ngu’îrî.

06 phen ôn truyén trùng dài,

C6 phen nhâc truyén xoa. mai mua. cu’îri.

C6 -phen kè truyên lôi thôi,

Bèn Chiêu quan dièn thuà’ dôi Ha’n gia.

Bèn dem tàm Sir khân qua,
[in xin à dày (un chîr chiêm bac.

Canh khuya thày s6" dôi vào,

Bâo qua mày tiêng tiêu hac sir nhà.

Hôm sau dên Hic thûy hà,

Gieo châu bông thày thân dira dem vé.

Bàng vân giâ v6 cüng ghê,

Mm giây bông thày dira vé Trung châu.

Xin làm xuyên ngçc kim xoa,

erç°n nglrîri thlr0’ng khâch dem dira sang [16 (393).

Hôi thàm dên tôi linh tîr,

Chiëu quân là hiéu bày giîr tàn lên.

Khàn râng: là cûa Hçnh nguyën,

Cho sai dira dên ân tiën la ân.

Lai ra câc b6 sir thân,

Ta tir c6 thiêp vân vân mây liri.

06 phen k6 tich Giang khôi,
C6 phen kéo 1m56 V61 chài câu vui.

2830
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Hni nhà phwôc bau vçn mirîri,

Thung lên côi thç dl’rng ngôi dén xuân (394).

Rô ràng lông phung g6t làn (395),
Ria nhà ngû qué, nç sân bât dông (396).

DÙ’Î dîri khoa mue dinb chung,

Bang nén thi 16, nôi dông tho’ hu’o’ng (397).

Hièu, trung, tièt, nghïa du du’îr-ng,

Ding bia muôn kièp, dé gire-n); ngàn dîri.

Cho hay trîri cüng ngôi rôi,

Tuân huërn buông lai vông dài mît chcri.

Dü’ lành nghî sâng mà coi,

Sâp dâu vào dày châng sai phân hào.

Gian là châ- vèi sâ sac,

Tuôn lên cho dên buée vào tir nhiên.

Trlrâ-c dâu lông lëo dlrîrng thiên,

Sau càng buée chèt, mâ’i [in trîri già.

Trung lu’O’ng côn b6 làng 10°,

X6 tràm ngàn càp, thl’r ha bôn lân.

Hây cho dan 66m dû phân,

36 không nao mâi liëu dân gô’ cho.

Voi chàng dé, dé thi l0 (398),

Bày giîr mâi r6 là lô hôa công.

Truyên nây xem thàu thî chung,

Suy ra mél bièt trîri không 06 nham.

Dü’ lành trong m6! chü’ tâm,

Co’ thêm, thi hça (liée thâm, [à lblrîrng.

Vi hay tu linh mçi dlrîrng,

Tru’6’c dâu chiu lhiét, sau cüng thày hon.

Bàn riêng V64 lü kim Ian (399),

Phu’îrng la. bât qui: sàn sàn hm: trung.

Dô’ dâu nhu° KM nhu’ Tung,

llay dâu vi vô’i (Mai công mà ràng?

Binh air giir lày (1.30 hàng,

"ê ngu’îri trung chânh xin dîrng il; khi.

2860
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Dû [à nain tir tu mi (400),

Vào vông công nghiép ày thi c6 vua.

M61 hay tir tôc dên Mr,
Mièng co’m, tàm 60, cüng là (luân ân.

Sao cho du’ryc chir trung thân.

Nq’ vua khi ây dan thàn cüng danh.

Thé lhî lrô-i cüng 06 minh,

L0 chi phlrâ’c hâu công danh hièm ngtrîri.

Phông vân nham huôi ngôi rôi, I

H90 dôi chàp chinh mày lîri nôm na.

Tru’â’c là r6 kè trung tà,

San là ta dân lày la m9i bé.

Bièt bac lîri kich tièng quê ;

Thôi! thôi! bât quâ là nghé mua vui.

HANH NGUYÈN CÔNG HÔ

Xây dâu giàc Mçi dây loàn,

Sa dà dông chung ài quan kéo vào.

T120 tông phàn hôi nôi trac :

Ai dem binh mâ hiéu lac biên dinb?

Thâi Sir nghi (lên tir tinb,

V6i vàng qui gôi phân minh tâu ràng :

Thuô’ x1ra dîri Hein vua Twng,

Phiên H6 giâc Mgn’ dây loàn nhau quan.

Ha’n dinb nhiêu kê trung can,

Buôi lâu ngân cbông ài lang nhçc nhành.

Thé H6 ngày mél hung hàng,

Bèn toan dùng ké’ mi nhân công H6.

2890
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Muôn cho khôi dông qua mâu,

Nôi theo dEri Hein kè mâu môi xong.

Nay nghe con lâo Trân công,

Tuôi vira hai kim, mai bông diro’ng xinh.

Dung nhau khuinh quôc khuinh thành,
Hçnh nguyên tên chir, tài tinb khôn ngoan.

Dira nàng qua nlrô-c Phiên bang,

Vua Phiên dçp de; phài toan dâu hàng.
T60 tông phân tru’ô’c ngai vàng:

Thâi Sir lânh chiêu Châu dira-7L9 dé vîri.

qu mua dàn nir bôn mlrtri,
Bâng theo ligule nü’ qua no’i Phiên thanh.

Thâi su’ Vlrng linh thtrcyng trinh,

Tâ-i cüng Trân lâo bày tinb thi chung.

Mô’i ban sâc chi cira trùng,

Bông sa- lânh mang tàm lông x6l xa.

Nghe thôi sâu thâm mât nhà,

anh nguyên khi ày nôi ra lîri nây :

Con xin Phiên quôc tô’i no’i,

Tru’ô’c dên nq" nué-c, lông thïri mô’i an.

Thôt thôi ra chôn tién (13mg,

Chiu dem phân gâi qua Man giao hôa.
Bông sa- nghî dên sir nhà,

Mîri dôi Lwang ngçcipbân qua sur tinb.

Ràng: toan kèt nghîa yèn anb (407).

Vî ai duyên nq’ gàp ghinh chàng an.

Mai dâu ài nir xuàt quan,

.Hây dira ra. 66 cho toàn âi ân.

Lira-rag 11ch nghe nôi thàm thu-(rng,
Vi nglm’i Lw khi uyên IrO’ng phân lia !

Han]; ngwyèn sâu thâm trâm bé,

Nôi thlrtrng cha mç, phân thi nho’n duyên.

Mât mai dilu dên mrâ’c Phiên,

Quyèt liéu phân gâi cho tuyén nghîa nho’n.

Tinh phu phu, nghia (luân thân,
Bièt sao cho dàng mtrêri phân vçn tuyén?

495
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Chiêu quân titré-c cüng hôa Phiên,

Vi nglroi mên thç oân lién côn ghi.

Linh vua nen phài ra di,
Mm thi un nlrô’c, bai thi thâo chu.

Bên khi nhây xuông dlrrrng hà, 535
Giü’ minh trqn tièt vé mil Haï; gia.

Ta nay (hit Mçi dâu qua,
Ân vua dâu bât), tinb dà sac quên?

Ân tinh phài vçn dôi hèn,

Sil chi thân gai, gây nên min thù. P 540
Xin chàng hây khâ âu la,

Trâ sao cho 65mg [hi] nhà [nôi an.

Gia trung côn hây luân bàn,

Khâm sai thôi xüc Lién dàng tièp nghinh.

Hgmh nguyên khi ày dàng trinh, 545
hay tir cha. mç, lnrîrng dinb (64 mri.

Câc quan x0 giâ sâp hày,

Bôn muni thé nü’ cho’n tay Mu k6.

Lên xe lông lai û ê,

Ràng: lhân dâu thâc không vé Phiên bang.

Thân nây dâu xuông suôi vàng,

uEnO

Bâ dành mât nôi pho’i Xirtrng dût ngtrîri.

Trâi qua nonmrirc vui vui,
Xa xa trông thày tâi n0’i Thdnh tri.

Truyén quân tain nghi mél khi,

Trùng dài lên da”) lay tir gia hu’a’ng.

Mm minh lên chôn thai viên,

M66 cüng Lwa’ng ngçc bày tir-bug khiic nôi.

Nhân dâu thâclxuông dg dài (408),

Cüng nguyén iàm qui hg Mai tron minh (409). 560
Kim xoa xin dé làm tin,

Khuyên chàng giir lày làm tinb âi àn.

Trac xoa rôi mâi câch phân,

Mai sanh khi ây muôn phân xôt xa.

(ilCilU!

Di vira mât daim xa m, 565
thn môn quan in chirng dia. (64 nc’i.
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Phiên quan giuc giâ hành Ü,

Tân kim tràn timing turc thi hày ngay.

anh nguyên lên nglra ra. (li,
K6 Ilô nglrîri Ha’n lhlrtrng bi trâm du’ïrng.

Bi vira. xa daim âi lang,

Nbin xem khâc kiéng luy chan hai hàng.

Trâi qua côi nui Hg Ian,
Hâc hà x3. câch, eao san lai gain.

anh nguyên mâi hôi quân nhân,

Phiên quân th Ira. nôi miéu thân Chiêu quân.

anh nguyên khi ây ân clin,
Tâ-i nui miëu v6 phân trân sir duyên.

Ràng: tôi phung chi hôa Pitié",
Xin ngu’ù’i phù tu; bào tuyén thân danh.

Miéu tién vira thut’r tain canb,

Chiêm bao nàm thày phân minh dàn ràng.

Bào khuyên phài giir dço hàng,

Ngày sau mâi dàng viên daim nuit no’i.

Tinh ra. côn hây nhâ- lîri,

Ta tir miêu v6 ra no’i son tién.

Nhin xem V311 trIrÇng thâm uyên,

Tàm lông thâm thièc nào phiôn dôi ccrn.

Vi ai phân câch nha’n duo’n,

Sông Twa’ng (409) ngàn thuô’ dé hirn tir dày.

Mai sanh chàng hô-i ! c6 hay?
Thièp nguyên mÇt tàm lông ngay cüng chàng.

Than thôi luy nhô muôn hàng.

Nhâm dông suôi thàm, v6i vàng nhây ngay.

Phiën quan xem thày Sir thay,

E minh phài tèi ngày rày toan la.
Mô-i cüng Phie’n chling (lên dû,

Bain dirng huyên thuyèt, châ- cho hiu tinh.
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Viéc nây là viêc triéu dinb,

Phiên vmrng hay dâng thiri minh thâc oan. 600
Phài cho cân mât trâm (15mg,

Tûy hodn thé lày làm nàng Hçnh nguyên.

Trâ hôn vé nu’6’c Phiên bang,

Nào ai dâm nôi mà toan hiu tinb?

Cùng nhau giuc giâ thlrç’ng trinh, 605
Phlît dàu rày dâ Phiên thanh tÔ°i n0’i.

Dira vào dên chôn cung mây.

Phiên VlI’O’ng mirng r6 timing rày Han]; nguyên.

Ai hay ti tàc Tûy hoàn, l
Bàng làm hoàng hâu hièn van mél dôi. 610

anh nguyën minh xuông giira viri,
Ngir [à hôn què xa n0°i xâc phàm.

Timing thây trôi 6’ thâm dàm,

Tai nghe thân tu’6’ng luân 631m mtjt khi.

Bàng: Chiëu quân day la nay, 615
hem thây nàng lai dé rày boa viên.

T66 no’i nàng dâ dâng yên,

Giâ nàng côn 6’, thlrç°ng thièn ta v6.

anh nguyên tinb giàc mât khi,

Trîri thi tâm tôi bièt di pluro’ng nào? 620
Thach han ngôi dira tiêu hac,

Bièt dâu nlra’ng ngu dàng vào gà°i thàn?

Phu nhân nha’n hic dêm thanh,

Vira ra 166 chôn hoa dinb (tao chai

Nghe ho’i [han khôc van dây, 625
Mâ’i hèn thâng 166 hôi thi si; duyên.

quh nguyên hay t6 cân nguyên,
hàng: theo Trân nir hôa Phiên mél daim.

Bi vira dên miêu Chiêu qudn,

Câm lông thôi m6i tûi thân liéu minh. 630
Chiêu qucî’n khi ày hièn linh,

Clin dem dé chôn hoa dinb là dây.
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Phu nhân nghe nôi thlrtrng thay,

Khuyên nàng hây khâ (r dây thâng ngày.

Gà làm nghïa tù’ mât mai, 635
Bâng cüng àu HEP ban rày vào ra.

anh nguyên mîrng rô’ thay là,

Dâng na’i mrtrng nain vây mà dung thân.

CHUNG.
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