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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 z LES
PRUNIERS MERVEILLEUX. (Dentu, 2 vol. in-18).

Les notes ont été empruntées pour la plupart à une petite
encyc10pédie chinoise dont une édition intitulée: in nec c6 se
TiM NGUYÈN et munie d’un commentaire étendu se trouve partout

dans nos provinces. L’excellent camuse IREADER’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.



                                                                     



                                                                     

un; ne MAI.

..--.

Hoâ nhi (1) thâm lhâm ngàn trùng,

Nhâc cân phIrô’c toi (2), rut vông van xây.

Ngàn XIra bày ké gian ngay,

Xem ce bao ûng bièt tay trïri già.

Tuan huîrn lé ay ehâng xa,

Châ’ dem nông nôi ma agir cao xanh (3).

Trîri nao phu ké trung trinh?

Dan vuarng man ày ait dành phIrâ°c kia.

Danh tho’m muon kiêp con ghi,
Dé gu’O’ng trong sach. tac bia dlI’Ô’i dîri.

Gian ta dâc chî bày hui (4)?

Mât thân (5) khôn giàu, lIrâ°i triri (6) khôn dang.

Oai quyén mot phIit nhir không,
Xem bang lira da, VI’ cùng dam mây.

Thanh nhàn khi dira hién tay (7),

Vui long dèn sâch (8) nghi tay van bai.

Troyen ngoài (9) xem un! in) MAI (10),
Nhà Dwt’mg (il) truyên dên là dei T140 tông.

Thwàmg châu (l2) cô ké thanh trung,
Ba: cao 1a chfr (l3), vôn dông ho Mai (14).

Nén trung tru’c, de trang (au,

Trb’i cho van tIrô-ng kén tài trang nguyên (15).

Bac tên Lwang ages dôi truyén,

Thông minh rat mire, phuarng tiên (16) trong dîri.
Tâm co’ vôn sân tir trîri (t7),

Hou nhân dâ dinh vé no*i ho Hâu.

Chin vi ngoai li (18) bày lâu,
ChIra trac lé nhan (19) mô’i dan tièp oanh.

Mai công tri huyén (20) Lia]; thành (21),

Girong trung (22) sang me, tIii thanh nhe bông (23).

10
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20



                                                                     

m3-
CâIn (mon): (24) ngày thâng thung dung,

’l’én ngay la tièt, nIrô’c trong ày long.

Bày lâu Lw khi (25) timing công,
Tuy quyén tu’ô’c l6’n ma phong dé ben.

TIîi tham (26) cûa dût chat lèn,

Dung bên gian dz’tng, ghét ben hién lai.

Mai công bày de quan ngoài,

Ban be nhîr c6 bày ngIrîri dông niên (27).

Trong triéu hèt sû’c gîü’ gin,

Ké ngôi thiêm su’ (28), ngu’Eri quyén thu’qrng thon

Kia ang tâ’n, no Bông sa,

Ngu’îri toà do sait, ké toà Hàn lâm (29).

Châu toàn trung ngoai mIrù’i nain,

ne trung chông vfrng, mIru thàm chô’ hông.

Mot ngày huyén vu vira xong,

Vào trong ông mâ’i ngü cùng phu nhân.

Rang: Ta vôn ké trung thân,

Trên vi nIrâ’c, (llrô’i vl dan mâd la (30).

V1 bang theo phu ngIrîri ta (31),

Uôn lIrng co gôi cüng nhcr mot dîri.

L9 la eau oanh chi ai?
Chàng trong lang miéu (32), cüng ngoài dién vièn.

Con ta giac tuôi thanh niên,

C6 gIro’ng khoa giap, e6 nén dlnh chung.

Sao cho giü’ diro’o ehI’r trung,

M61 là hièu tI’r nôi dông thcr hIrO’ng.

Nhfrng la vui ehuyén noi dIrErng (33),
Sénh ngoài bông 06 hai chàng bau tin.

Mai công phung chl thâng thuyên,

Chien trîri mây vô, ân trên mira nhuân.

Triéu ban du bue quan thân (34),

Lai khoa cap sir (35) giI’r phân gifla quan.

Tin dàu khêu tàm trung eau,
Mot bai qnyèt han trîr gian hoi nây.

Truyén làm tiec reçu vui vây,

Dan dû gia Sir, dinh ngày khc’ri thàn.

40
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Tan tan ehén eue (36) vài tuân,

Dol công tu" vâ’i phu nhân dey lîri.

Rang : bày lâu nhI’rng 6* ngoài,-

Da nây tain nie vô’i ngIrîri quyén gian.

Ray vwng dài giân thâng quan,

Phen nây la quyèt cd gan phen nây.

Bày giôr mot dô’ mél hay (37),

[Hep nhau nào biêt 06 ngày mira, lhôi.

Cüng dirng theo duôi lôi lhôi,

Me con sâ-m lieu vé ncri qué nhà.

Bién viên vui thIi nông gia,

Tien con (leu sâch. ày la lé nên.
v.’ dâu giâi kièt (38) cô tin.

Bâo nhau sô’m lieu tira mien au thân.

Chîr cho lhién dia xây van,

se toan tinh vô’i thîI nhân sau nây.

May ma vua chIrng long ngay,
Doan hô lü thé mot ngay quel thanh.

Ray giîr phu qui thé Vinh,

Hua tin se don thâng kinh cüng vira.

Tan bang Inirng râ’ chat nhà,

Tièp thiI (mg ban nhI’rng la han on (39).
Phn nhân m’ra le nI’ra butin,

Dôi công tu" lai me con ban hoan.

Rang: nghe nhlr b6 con han,
Train nây quyêt vô’i quyén gian dôi dâu.

Sé daim phung (10) mot châc dan?
Gai lo nây dé vé sau tay trîri.

Nghe rôi công tir thIra liri,
Thé rang: cI’ti (tao làm toi mâi la.

Nhà huyên (41) xin ohé lo xa;
Hé (un en mât thîri ta le gi?

llây cho ven nm trung nghi,
Vinh khô (laie tan, sa chi onde dI’ri?

Ông vira xong vide khâch ngoài,

BlI’ô’C vào trong, bông nghe lô’i cou thrr.
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Vuôt ràu cu’iri n6i lui ra,

lthen rang: ày thât dei gia con nùi.
Tré th0’ biét dan [am toi,

Girong trung hièu lity met liri me suy (42).
Châng sai hé phu lân nhi (43),

Khéo thay tânh tré cüng y tânh già.

Nôi rôi truyén gui lai nha,

Duong dIrirng nhI’I hèt nôi xa nôi gain.

Làm ngIriri bièt deo tu thân,

Vice quan cûng ginw lày nhân làm dan.

Tiéng thanh hach dé vé sau,

ou. la uông nlrô’c ân rau chô’ nài.

Viéc van au phai quan hoài,

Mot «au nàng nhç mày ngIriri oan khiên (44).

khuyên dirng dôi trâng thay cien ;

NgIrayc dân muid, dôi quan trên khô long.

(liir gin dôi chir hièu trung,
Sao cho không hô vô’i trong cao dày (45).

Ta dây va tièng quan thây,

(ne nhau mot chût niém tay goi la.
Rôi dây mot bu’ô’c mot xa,

Nghe ta hay châng nghe La mac dan.

Dey rôi ai này cIii dan,

Rang: vwng khuyén du tir sau ghi long.

TriI phông don rIrqru vira xong,
Mot công tI’r vô’i hai ông ba ngôi (46).

Dap déu se rot chén môi,

Ngàn câu trân lrçng (47), tram liri biet li.

NgIriri tràn troc nôi vé que,

Ké thân thi nôi dwà’ng di gifr gin.

NgIriri khuyén cân than sô’ tien,

Ké rân hoc tay sach dèn son khuya.
Loi thôi di’r nôi [am kl,

Ngoài day v0’i chen (48), trong me man tinh.
l’hu nhân rang : buôi thâng kinh,

Phông cho bày ké tin hành theo ông?

105
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Mai công rang: 19 chi dông?

Mot chàng Mai hach vôn trong ho nhà. 140
Gçi la làm ban dIrirng xa,

Coi la ngày giô ngày mIra theo han (49).

Côn dli’tî’ng trô chuyen mure sao,

Xtrn xao nghe bông tièng dâu gain gân (50) P

en giày ông mél ddng thân (51), 145
Trông ra da chat mât sân nhirng ngIriri.

311m rang: dan dû chling tôi (52),

Tarn lông xin ngô, chût liri xin thwa.

Tir ngIriri trong li dên giir,
Mdt dtrirng sao phIrti’c (53), muôn nhà Phil sanh (54). 150

Bao nhiêu lai té dan tînh,

Buôc soi châng chut dinh dinh dam mir (55).

TAC long xem v1 me cha (56),

Bec ca mach tue (57), ngâm tua" cam dwirng (58).

Biêm tay (59) mu’iri mày nain tririrng, 10;)
Mira xuân mari khâp mot phWan chh thành.

Ray VIrng (60) thâng dieu lai kinh,
Thoa lông hô thi (6l), r6 minh dai càn (62).

Thanh thanh nhç bIrô’c thanh vân (63),

Nhành cây dam tirô’ng ban chân loan hoang (64). 160

Nghï cho chut phen tain thIrirng (65),
Duo con cal diro’c dira nuong bày chay.

Chin e tièp li sau nay, ’
Long thu’0’ng cân dure nhIr rày mày phân P t

Bày giir lé câch quan dân, 165
Tu’é’ng công dire trIr6’c lai nâm ni nhiéu.

Long thanh nay quyèt xin theo,
Lam don ai me dâng lieu mot chu’o’ng.

H911 la vua nëng long thu’omg,

Thày tlnh Truvà’ng and lira chang Khâ’u quân (66). 170

Ông rang: vwng bièt long dan,

Liri trung hâu ày, tinh au ai nây.
Ta làm huyen té bày nay,

CG chi công une dang rày truy tir?
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Song Inà thé le bày giir,

Dé dô bang hiêm, khôn ngira mira gian.

H9 Lw eiru da tham tan,
Rinh nhir miéng met (67), nhI’rng toan bai ngiriri.

Phông me nghe hân nhIr liri,

Ât rang mua chuèc lông ngwô’i tai ta.

Miéng sàm det gàm thêm hoa (68),

Gong nào chIra thày, tèi (la dên ngay.

Lai eàng mang tiéng châng hay,

Yen dûy (69), dé xàu cho dày, I’ch gi?

Dan nghe blet y quyèt di,

Lui ra, côn dam nain ni aira dan.
Met doàn ké trtrô’c ngIriri sali,

Khen cho rang khéo ino nhau mél b6.
Lé dan dIra dèn ure thi,

Van dan tan, van dan y sain sang (70).
ThIra rang: gçi chut lé thlrirng,

Ma long tac du, ghi xIro-ng côn (un.
Ông nghe biét yvat nài,

KI’p truyén thân lé trao liri gui o’n.

Phn nhân công tir xuông thuyén,

Mai công 6’ lai dgri cùn ban giao.

Ngai ngiing thay lIic phàn ban,
Ké vé tir ly (71), ngIriri vau ngçc kinh (72).

Cho hay rang ké trung thanh,

Nang long "rom; sa", nhç tînh gia mang.

Mac ai châu luy hai hang,
Gae tinh nhi nir, xem dirirng nhIr không.

va ngày huyén vu glue xong,
Ra thanh lén kieu thi’tng giong nhIrt trinh.

lluyen dan chu’c sein tién hành (73),

lllro’ng (15mg bày au, trwirng dinh (74) dIrng bia.
l)6n dira khâp mat thiéu ai,

Bày toa quan tînh, bày ngu’iri huong thân (75)?

Nglriri du’irng ra y au caïn,

Ông rang: thûng (bang, ’06 phân xem khinh (76).

175
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1 90
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Giâ nhau mu’iri dam trIrirng dinh,

Trông theo (la khuât mây xanh hay trima (77).

Nu’ôc non rima dôn ngIriri trung,

Suôi tuông dông chiiy. nIii chông chap cao.

Chôm chôm cô rir6°c hoa chim. 215
llang men môc VlI’Ç’n, cây xào me chim.

Tite gang kinh quôc giir xem (78),
BIrirng ngày gine kieu, tram (79) dom nghî cir.

Kla chai 56m, no cày trtra,

Cid gain giong dich (80), mây xa tiêng tiéu. 220
Quê ngIriri phong cainh diéu hiu (81),

Train); thanh, giô mat, dirima? chia trong ai.

Nhi’rng Inong giong ruôi dam IliIi.

’l’rông ra bông thây bôn ngIriri xa xa.

Héi ra m6’i bièt rang la, 225
Trong kinh lai b6 sai nha urée minh.

llalnh hon gaie bông chinh chinh (82),
Truyé’n tlm quan khI’Ich b6 hành nghi ngo’i.

B611 IIgIriri tire khâe vu’ng liri,

TrIrô’c di l’un chôn thanh thqi, rirâ’c miri. 230
Tuy rang quan khâch hep hôi,

Chôn nàrn cüng tinh, chôn ngôi cüng thanh.

Thung dung n6i chuye’n trong kinh :

Lw Hu’mlt lü ày tung hoành nhI’rng sao?

Thira rang : chére trong, quyén cao, A 235
Triéu quan quai m’ra ra vào làm tôi.

Ai ai khoâ mieng bât hon,

Ngang vua phu qui, nghiêng triri oai linh.
Bai gia rày de quan kinh,

Théo dôi nhiêu ft thé tinh la xong. 240
Mai công nôi giàn dimg dùng (83),

Rang: phen nây quyêt châng dung loài hô.

Vào dây ta së hay cho,

Dirng Tung, dirng K44, hé! Lw, hét Hoàng.

Mat nào bât chIr6’c thé thIrirng, 245
Thiêt tha ban tôi, khoe khoang m’ra ngày.
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Gan cang tire, rugît càng diiy (84).

Truyén thôi onde ruç’u, vào ngay trong blnh (85).

Bang mai thI’rc dey trông quanh,

Treo trên thày c6 bli’c tranh Di Té (86). 250
NhIr khêu nm da trung nghl,

Dey (lem nghiên bût tay’dé bôn câu (’).

l.

Thut’r ma me me (s7) hâi rau vi,

Muôn kiép danh thcrm, miéng ily bi.

Vi khién diri nây côn ké ày,

Miéu Dwîmg chi dé lü gian phi.

lea:a:

Il.

Màng bac bày nôi cade sang giau,

Nghîa 011. vua tôi nëng dinh dan.

Thûng thâng câm ho’i rau nIii Thé,

Ben bang ngiinh mat th6c nhà Châu. 260
Tirng cao thilp da in côn dan,
Bông rang (88) lir trâng t6 v6’i nhau.

Mat mât truyen thân côn thày 66;

Hôn trong met (am vé nên dan?

Than rang: thinh 13mg khi eau (89); 265
Ngu’iri kim c6, bang trirô’o sau mât dIrîrng.

Lai troyen gine kièu lên dirirng,
Trông kinh quôc dû tac gang dé rôi.

Met .viing riêng dal phû triri,

Hoang thanh chân 0h61], cir dei cao cao. 270
C61 ngIriri nu’6’c nhwg’c (90) nguôn dào (91),

Lién mây ngàn dây, hay sao tram tôa (92).

(’) Le texte en chu. Mm. reproduit ici une pièce de vers en 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’caractèrcs 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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Châp chông bfch phàn, tirirng boa, (93)

11’ a lâu 11in phung, thém nhà lirô’ng long.

Ba quan dông chat sân phong, 275
Tièng chou xe ngIra, vé lông eau dai.

Tim vào lai b6 tâ’i n01,

Truyên nha mon, dinh ngày mai tan triéu.
Nham xiêm, sira mâo giir lâu,

U611 11mg nain tay, khàu dan ba phen. 280
Lay r61 réa rén huée lên,

Chlic eau van tué dâng trên c1’ru trùng.

Tiêng triri dira lai be rông:

bat 1021 giim vien ken (long ké trung.

Phài cho vàng da mât long,
Mieng hum ch6’ se", vây rông ch6’ ghê.

Tan rang: hô phen ngu si,
Bem lông khuyén ma (94) dén nghi bien sông.

NaæU!

Tan triéu linh ngu" vào trong,

sa quan (95) lui xuông dêu cùng b1r6’c ra. 290
Mai công toau tr1’r lai nhà,

Tien gân t1r6’ng phu sang qua vào lien.

Nghiêm trang, cira thé, sân quyén,

Tr1r6’e bia ha mâ chat lèn ngIra xe.

Ông ben giâ oaeh v6 tri, 29
Ngôi chém châim kieu vào ké nghi mon.

Mon quan trông thày nat giôn,

Lao xao ngân dôn, du ôn hôi ira.

Ông rang : dan châng biêt ta,

Huyén quan vé b6 lai khoa ngày rày? 300
Buôi châu nhân tien sang (tay,

Nhir ai (r (tay bàm thay cho tIrirng.

Mon quan rang: le phu duimg,
(26 dû yêt lé, c6 vàng muôn bao (96).

06, thiri se bâm cho vào, 305
Bang không sé chu’c ngoai rao xa xa.

Ông ràng : le dât bao giir?

Ay là quôc phâp hay la phû qui?

a:
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Ta dây vôn châng eau chi,

Vào thi cüng diro’c, ra thi cüng nên.

Không xuông kieu, van ngôi trên,
Tay 011111 thù 11011 ném bên thém ngoài.

Kip truyên quan kieu thân lui,
Sang toà do sât hiép uglriri dông niên.

Phimg công ra don r1r6’c lien,

Chû tân mût hôi han huyên hay liri.

Sir tinh k6 lé lôi thôi,

Ngoài ngàn muon dam, trong mIrEri mày nâm.

Xiét bau trô chuyén tri am (97),

Khûi hu’trng cao thâp, chou tram dây vo°i.

Mai công rang: lIic m6*i rôi

Tire gan Vil lai nirc c1riri lâm sao.
lié tir timing phù mâd vau,

Thé nao khinh (lé, thè nào 116i han.

Miéng dIrirng lai, mât môn quan,

NgIriri xin dôi lé, ta quâng nhâm tir.

Dlnh dinh kë tôc chân 10’ (98),

Tir dan dên cuôi ké qua mot hôi.

ChIr công rang: hây kin ho’i!

Nghï cho chin m6i la ngtriri tri 00’.
Bât dây triri, công c6 la,

Lam bac giir hièt hay giir m6’i cao.
Ông rang: nhü’ng thé 111110 nào,

ne gian trâch châng quyén hào lâm ru.

NhIr hay giir viet: nên l0,
Khuày hôi me me, hay ne) Triêu châu (99).

Toi da nghî tr1r6’o nghï sati,

Muôn an chi khôi tay dâu ho Lu"?

Thôi! dirng se oan se thiI,
Ray Ian mai lira nhap nhii (100) khô coi.

Vigie nây giao mât minh tôi,
Dé me xem K41. VÔ’Î Mai thé nào.

Vi bang giz’Ii kièt làm sao,

GiI’r gin Mai thi trô vào lôi sanh (101).

310

320

330

335

340
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Già nây (102) dan thâc cüng Vinh,

Suôi vàng (103) khuât mât cüng khinh khich c1riri.

Thôt rôi tir ta bày ngIriri,
Tac riêng thé chàng dei trîri Vô’i ai (104).

Ngày xanh thâm thoât dira thoi (105).

Lw công tuôi tho (106) San mimi vira me".
Dinh ngày vui mir fiée man,

Vua cho lé vêt 116i thân dem ban.

Lai truyén van v6 ba quan,
66’ ngày (107) cüng dên timing mon lé mâng.

Phû duirng don dép tàng bang,
Rô’ rang kèt thé trlromg dàng trong ngoài.

V60 de chi’r gàm thêu bai,

Vinh ca thiên bâo (108) chue lîri Nghiêu Hou (109).

Dap (leu chôn v6, n01 ca,
Trô bày ba hi, uhip hoà bât âm (110).

Chong gia sep, quat [Ir tram (111),
[tôt binh rIrqru ngçc, dâng mimi dan vàng (112).

Vüng (tay cira, ngtra chen dang,
Khàp triéu quan dèn, khâp hoàng thân ra.

Bày phô chen ngçc’dûa ngà,

Gia hào hay thI’rc, trân la moi miIi.

Lu" công thâm thâm xa ngôi,

Tiêp tan phô mac con nuôi hg Hoc’mg.

Mai công lé vêt 11m thIrirng,

Mien vài cân vc’ri lap hoàng vài dol.

[minh tung xem thày nin cuiri,
Tlm Lw công dén tan mon tan trînh.

TIrô’ng công ngôi tr1r6’c tho binh (113),

0h61 vàng bông mâo, ngât xanh hoa bào.

Tir b6 trIrâ-ng gain man ciao,
111111 hIro’ng xa mit, tiéng thiéu ubac rang.

Trông ra lat thay Hu’mh lung,

Xem (tout lé (114) mâi thung,r dung dey liri :
11 nhiéu, 06 lé thiri thôi,

Hây thân tay dày, khuyên miri hân hoi.

350 ’
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380
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Tay ndy la busc dai lai,

Dé ta mua chutât: làm tôt t6 nhà.

CIÎ liri Tung mô’i b1rc’rc ra,

Chào rang: v1rng mang ân da miri ngôi.
Lê da’n nity dâ thân rôi,

Dam khuyên vài chéri tiéc vui gel la.

Mai công rang: nhI’rng à- xa,

Chàng hay qui chirc tuôi da bac nhiêu (115).
Tung rang: tuôi cüng chIra nhiêu.

Nain mIro’i tIr tuôi gain theo côi già.

Ông rang: thiêt cüng khéo la!

Thé ma ngâi phu! Thé ma ân nhi!

Sông tau thay 111m chuyen kir ;

Sac x1ra nay vain không nghe tiêng dôn?
Mâi hay vu’o’ng khi t1r6*ng môn,

Nain nên sâu tuôi sanh con dan long.

Tung nghe ra giçng dam hông,
Mât ngân ngât tim, mât sang suc trong.

Câc quan biêt 5’ Huînh tung,

on dêu ("6) mîri mon Mai công 6p niai.
Ông rang: l1ro’ng mon kém ai?

Tiéc vui dâu ohâng dçvi miri cüng say.

Nghe ho°i tir khi dàu dây,

Dan rang nI’ra chen dira say châng mang.

Ben dày vu’ng mang thanh hoàng,

Sil vui bau chuôc V61 tuông quyén gian P

1111.1114 tung dé mat dôt gan (117).

Bât thlnh linh bông trong ban mât vui.

NhIr mèo nguyu nguj’lu trâp tai,

Châng thân met lé, châng mir-i met ai.

Vào trong tôc thâng mât hui,

Ben man Lw khi ghé ngôi ni non,

Nhô to chua eâi chua con (118),

Hôm xIra kien dèn nghi môn con ngôi.

M61 rôt dira lé giéu chou,

Lai cân Sire mac, lai liri dIra chinh (119).

385
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Gan chua 3913M la anh,

Không van phâp nI’ra con danh giâ gi P

Lw rang : con 0h61 lo chi;

Ra tay rôi se lieu bé bé mai. 420
’ Cho vào ban dàng une thôi;

Bày giir dâu nghî kêu triri cüng xa (120).

Be gian d1ro*ng sâp mu’u le,

Bông dan nêi giam dâ ra truyén dôi.

Lién tay thâo 56’ mët bai, 425
Theo chân n61 giâm van nui dên rông.

Vua Bwô’ng rang: buôi thung dung,

[bing vui nên trieu timing công han cir.
Ban son bày sân con ngà,

Lw công cô v chin thua hai ban. 430
BIrng tàu trafic mat long nhau :

Lông lo vide nirôc nào toan dên cir P

Ai hay nhirng ké chàng ngir,

Liri bien quan bac thiêt la châng sai.

Ong trong tay âo 06 ngtriri, 435
Giao thông giâic Tha’t, toan bé no kia.

Tâu liri c nhI’rng ngô nghê (121),

Met tir doan hiéu ure thi dc’r ra.

Vua Bwà’ng càt lity xem que,

M61 hay ban nghich ày la Bd cao. 440
Truyén dom chanh phâp thi tao,

La" công xin dé buée vào 06 tang.

Ghé tai tàu mat moi dang:

Xin làm nhIr thé m6’i tirirng dan duôi.

Buôi triéu vira sang ngày mai, 445
Bwàng hoang rang mô’i tin ngoài lai tau.

le quan r9" me khnày râu,

Dinh ngày (122) tan thâo ngô hdu an bien.
Cho Bông sa v6°i Luc thién,

lié quyén tham tan, ngIriri quyén dông binh. 450
van thân ra suc dâng binh,

Dçp an khôi giàc, que! thanh bui hô.
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Hai ng1riri nghe thân cân do (123),

Tr1r6c thém phû phuc, mirât m6 hôi 11mg.

Mai công ra tut-ée tau rang z

Daim hay long kièn (124) xin dâng b6 rông.

Phen nây dèng vigie binh nhung,

Cüng v1 Lw khi [minh tung haï ngiriri.
Khéo la bày viet: trêu ngu’o’i,

Câm 00’ chan mû eu’ô’p môi (125) liéu (li.

Thôc kho cita n1r6’c thiéuchi?

Xin cho chàn thai lai y le thlrirng.
Lày dâu hui gai Lw Hoàng,

41111 Thdtddt vé hàng không sai.

Can chi gay vigie côi ngoài,

Bem lai qua giâp ép ngiriri van chir0°ng?
Bwà-ng hoàng n61 giân V61 vàng,

Rang: vl giàe Thé! tim dàng beau binh.
Kip truyén dao phu chânh hinh,

M61 hay tain da kiên trinh khz’tc thwirng.

llây con ngành lai triéu dirirng,

Mieng con xi nhuc Lzr floàng chua thôi.

Thlro’ng thay trung ngâi nhIr ai,

Sa co- mot phIit ra ngIriri cir-u nguyên (126).
Trân dông sa vâ’i Les thiên,

Va tay cüng ph1’1i câch quyén hôi dan

[lai ngIrEri lhIro’ng ké trung thân,

Nghî tinh ban hiru, ân 01111 tht’r than.

(Jung Maiqut m6’i lo toan,
Vào chiIa timing quôc luan ban VÔ’i su".

Xin dem linh cira de nhir.
Gino chang Mai bec]; vé nhà dem tin.

M61 hay tue ngt’r thé trnyén,

Liri rang: hua chi vô dom cüng thIrirng.
Long chua x6t, bu"6’c phong swo’ng (127).

Ni’ra d1rirng Bach cüng suôi vàng cho’i xa.

Lw công nô da hip co’,

Sai ngIrîri vé na met nhà ho Mai.

.mÙ:Ç:
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Ruôi man linh liên hôa bài (:128),

Bây nglr’îri thoâl dû tél næi Châu thwà’ng.

Côn dwo’ng trâch cû" phû dwîrng,

Mông lai Inay 06 mèt chimg Dô thân.
Mm khuya kl’p vçi dîri chân,

Ml’ch công u’r vôi phu nhân lièu dàng.

Mç con xiêt nôi kinh hoàng,

sut sùi nôi thân), vÇi vàng trôn (ü.

Chia du-îrng nm chôn té thî.

05’ k’hi gâp nie, dé khi vêtu cùng (429).

Phn nhân v6 dàt 51m dông,

(16 em Li dé cüng trong dông hào (130).

Dô thân nô liât ngâi sao (131),

Tu’àmg ân nghîa tnrô’c xin theo di cùng.

Sù’a sang hành 15’ vira xong,

Mm công [fr vâü Hi dông (li ra.

Nghi trwng huyén ây châng xa,

Nhac thân Il dày tên [à Hâu Zoom.

Ngai ngân chân b1r6°c gian nan,

Nglrîri bang khuàng mç, kè han hoàn con.

I Trîri dà trô lôi sanh môn,
Rông vé biên, hô vé non hac giîr.

Phû binh khen khéo hâng hîr,

Canh nâm (132) vira kéo dên nhà hg) Mai.

Trwôc sau nào thày mél ngtr’îri?

Khôi nhà lqnh ngzît (133), tièng nglrîri vâng tanh.

Sai nha nô nhü’ng nghi linh,

Bâo nhau nm nà xung quanh trong 12mg.

Phn nhân phân ày dû cam,

Cüng may dure chôn nhà em mrcrng minh.
Th1r0°ng thay công tfr tuôi xanh,

Long dong bày hèi, gâp ghénh bày phen.

Tir khi thây t6- xuông lhuyên,

Thuân dông thùy dgo,tô*i miên Nghi trwng.

T61 ncri lên bi) giùng giàng,

Vào n01 phan dièm hôi chîrng trlrô’c saut

I
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La; lüng xin [à cho nhau,

Huytfzn quan c6 phài hg Hâu tên Loan?

Nhà hàng thày nôi hôi han:

Chlrô-ng nglrïri thôi! chô’ hôi bàn làm chi?

Lông ngu’ïri àn xôi (r thi (134);

Nîmg hên danh lg’i. nhç bé thân h0’i (135),

Cho hay giàu dièc sang dui,
Tîm vào lrirâc dû lâm nglrîri ra không.

Nghe rôi công tir ngai ngùng;

Ngôi bên khen (16:3. Hi dông mông tai.

Bêm khuya ghé lai ri liri;
Lông nglrîri nham hiëm, thôi dîri viêm lurcrng (l36).

Mâ’i r61 nghe chuyèn nhà hàng,

H9 Hâu dây cüng là phwîrng 15mg nhâng;

Mà tu lzînh 191 bâng chîrng,

Chling tôi «lai (la; nghï dîrng vÇi lin.

Chàp kinh nëu châng tùng quyên,

St; khi muôn mol H37) châu triôn làm sao P
Tôi xin lhay mât trlrô’c vào,

Mm binh linh 6’ thé nào lhl’r xem.

Bàng ra lông cà (la chim (l38),
Tôi du’o’ng nain ày, nglrîri tîm néo xa.

Tlii hành 13? girl vào nhà,
Tt’r thây dôi 4’10 hu’âC m lên dàng.

La lùng lân En) hèn sang,

Hi dông di (urée dé chàng theo sua.

Hi dông liéu lutée mira sâu,

Mua ü smrng dû buée dâu gia’li lwng.

Blrô’c vào cira huyén Nghi trwng.

Dé công tir chu’c nghe chîrng mél nui

Cây nglrïri môn lai thora lîri,

Dira lin hein tir hg Mai sang hâu.
Truyén cho vào tân nhà sau.

Hâu loan hôi bût gôl dâu van vân.

Hi dông thu"a chuyên xa gain,
Nôi nhà oan khôc, nôi thân lac loài.

525
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Thôt rôi gui khôc sut sùi ;

Nào hay Hâu thj [à ngu’îri bac dan? (439)

01H lîri trô° mât qut’r liên:

chi nhân ai dé cô quyën daim dong.

Con ta yëu diéu qué phông,

Cô Tây a? (1’40) dé thiêu dông 52mg nào?

Ôv dày mu’îri mât lrông vina,

R6 ràng zin ây Lha sao cho dành?

Kfp (ruyên nguc tôt giao oanh,
Rôi dây la së lai kinh cho rôi.

Bây giîr công ni" dl’rng ngoài,

Trông vào dâ Lhày mi bîri déu ra.

Quâ thu’omg dlrù’ng muôn hôi qua,

Hi dông liëc mât dtrîrng (11m 5’ chàng.

Trong minh sân 01,10 t1 strong,
Lày ra nuôl in quyêt du’à’ng quyên sanh.

Nghï ngu’îri con né thu’a’ng nnh,

Nghîa thây té nîmg, thân minh xem không.

Nhümg,r [à Mai thi thân vong,

Già hînh ai biêl Hi dông [à ai?

Men doàn nghe tôt un hîri,

Khiêng ra cû’a biic lâng ngoài dông không.

Mai sanh theo hôl xa trông,
Viêng thâm làm dàu môi phong nên phân.

Nghï (li nghî lai tân ngân,

Tay không dàl khâch, mél thân qué nglrîri.

Bièt cùng ai t6 khlic nôi?
Dé. dang, bai lé un lui khô mugi

Blrô’c lân bông lhày gân éông,

Du’âi thuyén nhlr dé nm vùng lânh xa.

Tr9n ngày dên bën lên bîr,

Trù’i hôm vào dày là chùa thç am.

Than ràng: tôi hâo cho cam,

Thé nây triri hây côn làm dèn dâu.

H9 Lw tâm nâ côn lâu,

Tàm thân dâ hièl vé sau thè nào?

565
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Trong 11mg sân giâi [na (1210,

Côi ra sanh dé. buée vào mél cây.

Thw0°ng ôi! sao khéo dlro’ng tay!

Thân kia dû quyèt vô’i dây ày rôi.

Trîri côn cü*u ké anh Lài,

Trong chùa bông (:6 mél nglrîri bu’ôc ra.

Lông lành thày st; oan gia,
T rir vào hach vô’i str già mrô’c sau.

Sir ra day côi xuông man,
Cw0’ng lhang kfp dû, giîr lâu linh dân.

Thày nglrîri (rang mac vàn nhân (Mi),
Quâ thu-o’ng SII’ mÔ’i hôi gân hôi xa.

Nôi minh dâu dzim dô’ ra,

Sanh bèn chông chè kêu ca lieu lîri (142).

Ràng: c011 chût phàn tôi dôi,

Giû° dû thây dé, mât vài bôn bac.

Trfr vé nghï châng lha nào,

BEC minh nên phài quyèt liêu quyên sanh.

Sir ràng: cira But thanh thanh,
Timg quyén thôi! hây gô’i minh (r dây.

Nhà chùa công viÇc cüng dây,

Dâu ràng lau in Îlt’Ô’Î cây cüng là. -

Val trông ra dçng con nhân,

Sân nghiên bût, vièt mât vài tir xem.

Dâu ràng xàu tôt châng hiém,

Sanh bèn dé chû’ thç am il; thuyén.

Su ràng: nây bût thiên nhiêu,

Li) tîm v6 kiêm (M3), [9 khen Ian dinh (1M)?

Vu’îrn boa giau phô mm minh,

Cày cây vun tu’ô’i, nhành nhành su’ra sang.

Stî’c nglrîri nhu’ gilip ho’i d1r0’ng,

Mèl Vlr’ïru mm tôt bàng dwîrng [hôm xuàn.

Nhfrng mong bông Phqît nu’o°ng thân,

Hay dâu mât phlii lmrng nhân dût vào.
Nôi su’ nào bièt dâu nào,

Chàng là lên g9i thrt cao hg Train î

600

603

610

61.5

620

630



                                                                     

F2?-
Thâm hoa (145) v6 cfr xuîlt thân.

Ba no’i toa lràn, bày Ian dông binh.

Thîra ma ân lç’i nên danh.

Vui lông tuyén Lhach, giri minh thuyén am.
Trân dông sa" ây [à cm,

Mol ngày thong thà mâ-i nm sang cho’i.
Anh cm kè lé lôi thôi.

(:6 khi nhëîc chuyên hg Mai khôc lhâm.

Mai sanh riêng da nghî thâm,

Rem lrô chuyén ây bièt tâm tfch rôi. V

Hai ông nm hl’rng, mua vui,
Bât tay, sanh blrô’c, chân dîri Vlr’îrn hoa.

Xem boa vira y’ gât dâu,

Trinh anh mâ°i k6 bày câu nâm ni:

Bày nâm theo vch vu°0"ng k],

Sân dào bây lô’p dông li 66 xàm.

Gôc càn cèi un khô xem,

Cô cày vî vâ’i am thuyén kém xa.

Tièu dây ké khéo 06 Lhîra,

Nhù em hèn ày xin nhù’ vài tay.

Sw rang: anh cüng la may,
Ngày xu’a (hure chli liêu naiy hôm; không.

119 Vwa’ng, Lên goi Hi riêng,

[hit nghiën tay giôi, nghi dung con nhân.

Viç-c quan sû’a kièng (MG) vun hoa,

Cho vé bên ày nlm’ng nhù’ cüng hay.

Mai sanh bèn lay La thiîy,

Theo vé Trârn phù, mot giây tô’i nhà.

Trân công cu’îri nôi lui ra (M7),

Dùi công tir vâ’i cùng la phu nhân.

Tiêu th0° cüng gçi dên gân,

Râng: hôm nay buôi dîri chân tham thuyén.

Xin anh (mon gâ lhièu niên,
Viçc boa kièng hiêt, bût nghiên nghê nôi (148).

Nhü’ng xem phong dang con nglrîri,

Mol nhà ai cüng mél lîri khen sao.
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Mai sanh dành nhân bièt sao,

Khi ra vièt thiêp, khi vào st’ra hoa.

(lira ngu’îri ngày thâng Ian la.

Mèt minh riêng: nhi’rng xôl xa sir minh.

Sanh li xa cach huyên dinh,
Mol nhành bông ngâ bên mành tang du (11.9).

San dông non nu’ô’c mil mil,

Niém thwœng nôi nhâ bièl hâu cô uguôi?

Nghi trwng mèt niim mit vùi,
Vi ai nên nôi lhiét thôi dèn ai.

Lâu nay dâu nhân 06 lîri (450),

Nghîa kia 06 bièt dén bôi (ÎlI’Ç’C chaînai

Thanh sâu cao chat tàng ding.
Mail Vlrirn ngày giô dém trâng thân lhîr.

Hay dâu con tao thîra ma,

Chen vông hâc van trac to’ xich thàng (45H.

Cô phen trén giô dlI’Ô’Î (rang,

Buôi man mac bông (4323), co’n lhanh vâng ngu’îri.

Trong vu’îrn tha (hlm dang ai,

Xemïhwîrn bé la, gine dôi hâi hoa (152M?

V6 dan trong ngçc, trâng ngà,

Mat vành vành nguyêt, [de (la da mây?

Lâp lôa m6 dânh m6 lhay,
Sâc xiêm (153) hoa nô°7 chiée giày phnng lhêu.

Dào vàng mél hi nôi theo,

Quai pho’ phàt giô, lô tram vai mang.

Xa xa. thoâng thoang mùi hwœng,

Mai sanh trông liêc r6 nang tièu th0°.

Môi tinh buée lày tro’ 60° (NM),

llôn bang khuàng qué, pha’lch thîr thân mai (455).

Cûa dâu lrêu giri chi ai?

Ay ngirïri cung quaing hay ngu’îri dài d1r0°ng (456)?

i Tac riêng riêng nhü’ng m0° màng,

Chu? tir dé dirâi chü° timing ngày ngày (457).

Nghî minh III’ll lac dâ dây,

Chlil niêm tain sir daim bày cùng ai?

670

67 5

680

685

690

695

700



                                                                     

-97-.
Lai mang Gai tiêng lôi dôi,

Nhàn duyên lrîri c6 chiu ngwîri cho châng?

Thu dring trài hây giô trâng,

hông dào [rôt da bac chirng nl’ra xuân.

Mât vu’ïrn oanh vêt liêm tan,

MG xa kiên blrô’m, kê gân l1r5°i oanh.

Trân công phâi buÔi dao quanh,

Dây Virîrn lhày nà’ hay nhành hoa mai.

Tinh ngày mai dêm liai mlrcri,
Truyén iàm liée mon dal nui hoa dinh.

Vào trong khi bât thinh linh,

Phu nhân xem thày ra linh không vui.
Rang: vwîrn La oanh ira ngu’îri,

Sâ’c ông sao bông kém moi lhêm sâu?

Ông rang: châng dânh ma dan (158) ;
Ngày mai site nhL’r dû dâu Mai huinh;

Nghïa bang lui-u, Dire trung trinh,
’lihây mai hoa bông dçng linh xôt ai?

Rang ngày mimai tièng thu’t’rng mai,

hem lông thanh kinh viêng ngwïri tinh anh.

C6 ihiêng châng nhé Mai huinh,
Chu’r né u hièn (159) thàu linh anh cm.

Bây giïr ké khuàt dei cam,

Ré côn rông ruôi cho tim thày tôi.

Trông hoa lai dan bày lîri,

119 Mai côn chût lac loài nên lhuxrng.
Phông ngày sau cô ra tuông.

Thiri hoa lai mir bôi thu’ïrng ho’n xtra!

Hua nhi khen khéo lâng 10’;

Béa dâu mût train giô mira dêm infirng?

Bang mai lrông t6 bôn llI’Ô’ng (160),

Nhành hoa du’ô’i dal, mùi hwo’ng trên trîri.

Train công thày chàng nhir lîri,

Thir0"ng linh ban, giân sa" dô’i ngôn ngang.

Gâc ngoài phlÎ qui mél trlrô’ng,

Mû ni trwîrng câc quyèt dirîrng xuât gia.
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Phn nhân công tir vào thua:

lira nay mira gi6 rang hoa dei thu’îrng.

Làm chi nhoc bang Io lu’îrng,

Tuôi già, nhà viing, thêm du’ù’ng div dang.

Ông rang: thôi! chô’ ban ngang ;

MÇt lîri nôi dâu ngàn vàng dôi dan P

Ca nhà xiêt nôi thiim sâu,

Tièu tho’ lay trirô’c thua sau t6 hay.

Bàng: xin d9"i lai bày ngày,

Câu trîri khàn Nuit hoa nây lai tirai.

Ông rang: thiét 06 nhlr lîri,

Mai bai dt) nô- mâ°i dîri lông la.

Tiêu th0° ra tru’ô’c vu’îrn hoa,

khàn nàm hay llrg’t, lay vài bôn phen.

Lông thành thân ciru trimg lhiên,

Nhành phàm da châp hoa tiên hac giô’.

May sao (lên bü’a thû" ba,

Mai sanh thû’c dây, hay giîr côn khuya.

lIir0°ng dâu phi’rc phlÎ’C tir bé?

Hoa dâu x60 xâc dây khè mm vwîrn?

Tàm lông mîrng la? nhu’ son,

06 thi t1’r’ tuyÇt thàt ngôn mél bai (161).

lll.

Bày dâi (minh mai ngàt bông gain,

Môc mira mât tram gine tin xuân (162).
lloa dêm xura thè, dêm nziy thé,

Bang lai lhêm tirai dé hay lân?

Dé rôi bé mot nhanh mai,

Trac con dôi, Gay thua lîri Trân công.

Môt nhà thày sir la lùng,

Trlrô’c sau mèt [ü déu cùng ra coi.

Trân công ràng: sir tô mu’îri,

Châc ràng Mai thi côn ngu’îri làm nên.

7’45
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Nôi tu gâc dé mat bên,

Truyén dem tri-u quai dal trên hoa dinh.

il’rên hay bai vi Mai huinh ; 775
Bày giir tinh oanh Mai sanh thiét thà.

Tâm n0"i dinh tir xa. xa,
Trông ngay titrée mèc vi 0ha tht’r dài.

va linh, ai me: la ai?
Tièu tho’ liêc mât dira cho’i hièt linh. , 780

Sanh xem biêt 5’ ahan thanh,

N6i nghi dlrù’ng dû bât oanh oanh lông.

Nhô’ tèn hiêu 0hü" Mai công,

Dé vào mânh giày giân trong trap hôm.

Ra vào giàu gièm nom dôm, 785
Gai là tién chût sô’m hôm phmcrng thir.

Trân công di lai xem hoa,
Truyén dôi công tir lên [à Xuân sanh.

Rang: ta xu’a nhü’ng 6’ kinh,

Châng hay con dei hoc hành tan chim. 790
Ray nhân nhi dé mai hoa.

Con dé tire oanh mèt tho’ tàn lrinh (163).

Côn dlr0°ng lruyén bac Xuân sanh.

Trông lên da thày bên binh 06 thcr.

Trân công dôi hôi bây giir, 795
MM hay dé day la. tho’ Hi dông.

Khen 0àu ngçc (hic vàng dung (1M),

V60 trong miçng, gàm trong Iông vé nên (165).

Xuân sanh thày sân thi trên,

Cüng theo van ày dé liên bôn càu (166). 800

1V.

Bày sâc mai hoa b6ng dé gân,

Khac chi hénhô’ mât nha xuân.

Chl’r’ng cho triri khiên hoa kia m’r,

Kim mél lân nay lai. mol lân.

Trân công vira 5* gal dan, 805
Tiêu th0’ lai thày (r dàu dèn gain?
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Day rang: mir tir van nhân,

Theo dôi con 0üng hôa vân thl’r coi.

Tiëu tho’ câm bût Vlrng liri,

Bên tirirng cüng vinh mât bai nôi sali. 810

V.

Phàm mai qui caca bây hoa gân,

Lü trè lông thanh béa lai iman.

Triri ("16’ dût lông trung nghîa ây,

Nên cho hoa lai nô’ hai Ian.

Khan titi nhà ngçc phen châu (167), 815
Ba vân giii dan, bôn eân thanh ki.

An xong ông tu? g6t vé,

Ciing phu nhân mâi nain ni mél hai:
Hi dâng [à k0 06 tài,

Ô’ dây Ohé” dé tôi dôi xem khinh. 820

Mai sanh hui hiit bên dinh,
MÇt minh tfnh quan ban quanh vigie nhà.

Xu’a nay nghe tiêng dôn xa,

Phién hoa (168) lhlÎ’ nhi’r’t ity [à chân dira-ng.

llôm nay 06 buôi thanh lmrng, 825
Dîri chân xem thi’r- phô phlrirng nhü°ng sao.

Châp ehông quan thâp lâu cao,

Ta Vwo-ng bày chân, Nguyën Brio hay no-i (169).

Xe lira, dù long chen vai,
ma nhà (lai cô, no nglrîri phli ibwcrng. 830

l Man che mai, gach lôt dirirng,
Cita nhà vàng bac, rèm hàng lira li.

Khâp nglriri viên khâch eir ki,

Tây dwang chung câng, Cao li riêng hang.

Lô’p ngoài mm dâi tririrng giang, 835
Tan chen müi dan, thuyén dir’0’ng hnôm v6.

Chai giâng xâc x60 la ire,

Chièc dus. dânh ca, chiée k6 bèn nec.
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Nhü’ng la mên oanh nôi theo,

Khi vé vira bông xé chiéu tél no’i.

Phông riêng da vâng lâm ho°i.
Trâp hôm hô dé chi bai thày không.

’Fim sau nm trafic lung tong,
Nghî riêng lông nhirng ngai lông dôi co’n.

Chàng hay khi hic du quan,
Tièu tho’ cimg vôi Tu’y hoàn ra chai.

Mir hôm liée lhây mijc bai,

Ngac nhiên càt lây thlra liri dên ông.

Trân công ràng: méi la limg;

Hi dông nay thiét Mai công ni" rôi.
Bôi Tu’y hoàn mô’i day lô’i,

Dan dô hây thir wâm cho°i xem linh.

Hoàn ràng: hô’i hâi! Mai sinh!

Toan gico câi va tay dinh cho ai (170)?
Bây giir Liv twâng nghe hrri,

Sai vé trâch 06" mât hai lây (171) ngiriri.

Kéo côn quanh quât nhirng liri (172),

Côn nay Vuwng thi, côn mai Hi dông.

Mai sanh nghe t6 sir Iông,
Chili lù’i lhli thiél t6 lông van xin:

Mai nay muôn dûi àn Hodn,

eru chi eii’u dure khôi co’n dwirng cimg.

T123; ltodn môi n36 lhiét lông:

Vlrng liri trlrô’c thû’, [115*111 [011g ây, thôi.

Môi rôi nhân thây vi bai,

T6 linh ông day cho liri làm sao?

Mai sanh lên lên theo vào,
Ni’ra mirng nira sa, biét bac nhiêu linh P

Ông ràng: sao bông giàu quanh?
Nghî rimg ai châng là minh dày ru (173).

Thé ma bâc nhü’ng hâng hir,

Thl’r cho lôi ây tir mm dén rùy.

Lay rôi San]; mô’i 16 hay,

Tir ngày vé quan, tir ngày nghe oan;

840
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Bao nhiêu linhinr nguôn con,

Son dông chia bu’ô’c, Hrîu loan tu? lông;

Ân B6 thân, nghîa Hi dông,

Dây oan khi côi (171.), cira không khi nhô’ (175).

Bu’âe dirirng xa câisông thira,

Tàc riêng riêng nhirng nào ngô’ 06 nay.

Ông rang: nil-(mg nain (r dây,
Thù kia ât cüng 06 ngày mi xong.

Niém cimg công tir mm phông,

Anh em liéu dày dôc lông nghiép nho.

Tinh thé nghi nghîa gine du,
Van chu’o’ng tri ki, chuyén trô chiéu tâm.

Mac ai gap ban tri âm (176);
Ông ha vôn nhfrng bàn thâm ri tai:

Mai sanh là birc thién un,
Câu van câm ni, vé ngirîri y quan (177).

Lông ta muôn gai anlznguyên,
Thiên tài, quête site, (178) hai bên cûng vira.

Châng lâu thày.dô (179) bây giir,

Bang vàng (180) r6 mat, duôe hoa dinh nghy.

Ba rang: dix-(ra thê.là may,
Thé thi lông 1116i tac nay cüng an.

Tha ra 06 mât Tiiy hoàn,

Ra vào nghe thàu chuyén ban dinh ninh.
Gwo’m hai lirii’i, miéng trâm binh,

Cüng ra rông ni vâi sanh thi thâm.
Ngiriri qué khôn, khâch th0" 06m,

Bên etai vâch (181), bên phông hô ngiro-i.

Ông 10’ (182) khen khéo eq’t ngu’îri,

Ba xc vùo lai (183), thù’ rîri baie nain.

Liim cho chi tâi chi tain,
Rôi ra dlia lai vào ngàm, mâi thôi.

875
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Plni Tarin chlra hé: chuyén vui,

Bông dâu 06 chi dén n0’i, quan hoài!

ang công Lw khi ngôi ngoài,

Truyén ràng 06 chi day dôi Trân du. ( 910
Doc r6i mâ-i hiét ràng la,

Biên quan 06 nlrô’c Sa dà dûng binh.

Kh6i lang bai agira tung hoành,
Khuày hôi 06i Hdn, choc tanh ai Tân.

Lw công dâng chimie hùa thân, 915
Ban dôi con gai ho Trân két nhân;

Ban cho 60 mac Chiêu quân (184),
Da’ng công v1rng mang dira chân cüi ngoài.

Nghe’ra xiét nôi bôi hôi,

Ây ai mu-u hiém gine ngwiri sanh li? 920
Khô’i hành dû dinh nhirt ki,

Lw công gine giâ ngan ti1y quan sai.

anh nguyên ra yét nhà ngoài,
Nglî’a gan 151m hic mày liri vân v5.11:

Vi chi mèt chût H6 trân? 925
Nhü’ng Lai thao [mye (185) kinh luàn (tau une?

Dçp an miro’n sû’c mai dito,

Khan ai dal dé câi mu’u cüng già.

Kiép nay không x0 du’ç’c da,

Kiép sau quai baie oan gia, 59’ gi? 930
Nhfrng tuông mèc vi thân vi,

Miing thêu hoài chi, dai xuy uông vàng.

Lw công nghe giong ngang 15mg.
Mât sùm Slip khoé, mat sâug swq’ng gain.

Tién dlrîrng don Liée chli tan; 935
ang công eût lên vào (lên nhi: trong.

Trân công ri bào Bdng công,

Trô Mai sanh mâii 16 lông mon hai.

Râng: nây công tir ho Mai,

T rang khi hoan nain lac loài (lên (lay. 940
Em chu nuwng naiu nhfrng ngày,

[hip dem tiéu nir sum vaiy két duyén.



                                                                     

.a34i-
Miru kia ai vé cho nên,

Dé [oan chich bông. cho uyèn (186) chia bang.

Vigie nhà nhir bic sin sang,
Cho cùng Trân diél dira dàng xuàt quan.

Thôt r61 nghe 06 linh iman,
Bôn mirai thi mi (hiu gian kén rôi.

Trong (tanin sâeh hây nhiêu ngu-iri,

Cüng ra Phiên quôc theo dôi anh nguyên.
Lai truyên không du’q’c tri diên,

Trong bai ngày han x0 lien (187) lên dlrù’ng.

Âo H6 dira lai mél riromg,
hay cho niro’ng tir câi trang xuàt hành.

Nàng rang: quan mang dû dành;
Tûi n6n que kh6n liéu minh tinh Chiên.

Bac giîr khôi Jill Trung nguyên,

Ray giir thay 60 H6. PlLiên, voi gi?
Chiu trïri (188) châng mon chü’ un,

Ào nzîy (hiu (un limg kia khôn diri.

ang công khen (hi nén liri,
Bucjc lông thiét lhach h?» ngir’iri tu mi.

Thçn thay cho k0 v6 nghi,
Khi nay (la 50”, hic kia bang Tain (189).

Liri trung khen rugit gian thân,
Bang lai gizi (liée, néi com bât binh.

Ngoài thi quan klia’lch linh dinh,

Trong thi nàng nhüng dan tinh hiÇ-t li.
Lay hai thân, k6 moi hé,

Chàu chan nét liéu, dam dé giot mai.

Rang: con chût phân nfr hiii,

Công 0ha nghîa me tr6l miriri hay nain.
Môn mi (190) mong nhïrng nhir duyên,

Ngô dem tac 06 quyél dén ba xuân (191).

[liém thay clnrâ-c k0 gian thân,

Xui nôn ké Tin ngiriri Tân (192) nhir không.

06 ra chi phïm mai hông
Khôn dem chi-r hiéu dén công chl’r où?

945
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Rôi dây muon dâm dàt H6,

Biét câu : thâip nfr viét vô (193), tir rày. 980
Xin dirng nhâ’ thi’un sâu thay,

Liéu bang muon môt nhfrng ngày mÇt hai.

Thôt rôi sùi sut vain dài,

Gap ghênh môi n31) mèt bai ma un.

Vl

11021 Phie’n khen chimie dei nên cao, 985
Dé thiêt chi cho phàn m6 dito.

Triri thàm luéng dan tinh vién biét

Bién sâu khôn giz’i nghïa où lac;

Quai nông 9p kinh (191) dà bac mi,

Hôi ngû hâu 00’111 (195) lai hic mie? 990
Mong môi hai thân dâu lhây mât,

C6 châng phirirng phât giâe ehiêm bau.

Giir lâu [trong la sut sùi,
Coi Xuân sanh lai mot liri ri lai:

Nâng vi chiit nghîa hg Mai, 995
65m ra khi cüng 06 iriri 6’ trong.

Liri cha me nghîa Vif cliông,

Nhàn duyên chlra 0p, chir dông dû in.

V21 xem bure ày không hèn, -

R6 girons; khoa giûp, r6 nên timing khanh (196). 1000
Nhïr 0m diîi lây lông lhîulh,

Ngoài tinh bêla ban, trong linh anh 0m.
Moi bé trong àm ngoài êm (197),

Chi dâu chin suôi cüng eam me lông.

Chi nhir 0m gzînh hiéu trong, 1005
banglhuyén gain rai, dam; thung gfn già.

Công danh tuéi ày duong vira,

Trâm anh chung dinh (198) dàu nhà sân ûày.

Dau thir0*ng (ién chi sali nây,

[105.0 tuaîn han thym (199) hoac ngixy thanh minh (200), 1010
Suéi vàng rirô’i mèt giot linh,

Trién hu’Œng, tir giây, chéri oanh công la (201).
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Lôi thôi xiét nôi gân xa,

Trông Mai công tir dirirng dwa chût sâu.
Thon thuông khôn n6i nâng dâu,

Sông thu mât liée (202), hÇt chân dôi bang.

Cira ngoài chu-e sân x0 hlrirng (203),

Lw công gine già lên dwirng xuàt quan.
Kièu phu bwâ’e nhân bu-âe khoan,

ang công m6! agira diéu doàn irien binh.

Dozin dinh thôi! lai tririrng dinh;
Bên x0 Mai bic]; Xuân sanh bai chang.

Baie nain ai khéo dôi dwùng?
in quan ai khéo chia dwîr’ng me: a?

Khi sao cira 060 phông qué,

Khi sao lhoi thôi mât x0 dàt ngu’iri.

liôn hoa linh tiuh say say,
616i trong hai bi’ra xem tay bày mini (201)

Trông xa khi khoâl rém lên,

Vông thanh chân ngàt, toit dén thâo lui.

Kiéu phu qui bàm mày liri:

Cam dan huyên ily 06 nui trimg dài.
Nàng truyén dông lai nghi ngtri,

Lén défi dao kiêng xem 0h06 gai là.

lluyén thanh sëîm sira mût giir,

Bai vira don sach nàng vira xuông x0.
"trong dèn vira dû lé nghi,

Tién niing lên (iây la)! v6 gia hu’trng.

Quan quan dông chat huyén dirirng,

MÇt nàng Hardi v6"i hai chàng eüng lên.

Tîrng tirog thâ’t du’ô’i 1h61 trên,

Nhâm xem phong kiêng bôn bên lirng ehirng.

Cao cao, thôi! lai tirng lirng,
Triri nhlr khé thiip, dât bâng dang xa.

Bâo nhau r61 môi nhin ra,
Dông nain phlro’ng ày, ày la eô hiro’ng.

Xuân sanh dùm hiét 5’ nang.

Muôn dêu tir hiét v6’i cliàng Mai sanh.

1015

1 0’20
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Mat minh buire xuông [am thinh,

Mac ai trên Ay tir tinh v6.1 ai.
Trông chàng nàng 11161 ri tai,

Tram nâm ghi tac mél liri tir day.
Bao nhiêu linh tir x1ra nay,

T60 ter 16 mot ehôn nay la thôi.
Mai sanh nhân hic Veing nglrîri,

Bat ngang nlrô’e mût, hay lîri trirô’c sau.

N61 càng nhir 0h90 lông sâu,
Trâch vi phu’ô’c bac Xiî’ng dàu ma dan.

T510 lông thé vô’i triri cao,

Quzin chi trâng 160, [16’ nào nôi dây?

Phiên bang dén dày phen nay,

Sân ngôi phi han danh ngày vinh hoa.

Riêng ai lrâeh lân triri già,

soi to’ x0 khéo hâng hïr coi ai.

Nàng ràng: liri n6i dirirng sai,
Tâm thân da nay cira Mai nhirng ngày.

Sông dâu eau, mii dan lay,
Dû iiêu 311mm; trâng daim thay long vimg.

Hem thân dôi vô’i eang th irirng (205),

Ta lông ngiriri eü (206), treo girong dir6°i (iiri.

Minh nào sinh vô’i tanh hôi?

Mat nào con di’rng côi nguiri duqrc ru?

Khuyén ehàng ghi nghîa Xmîn "tu,

Môi tinh hây gaie, n61 thù chô’ quên.

Cùng em cho tién szich dèn,

Gong danh gap 116i Ihanh niên diro’ng vira.

Mat mai 160 nirô’c philo vua,

Danh minh cüng rang, thù nhà eüng xong.

Thân ai danh trou chir tông,
Suôi vàng flI’Ô’l mât ma hôné.r lày tho’m (207).

Rôi dây k6 bâc ngiriri nain,

Nhành xoa xin 15mg dé làm eûa tin;

V511 lhirirng goi chût làm iduyên (208),

Tir linh mÔ’i ngu mât thién luât Bwâng (209).

1 050
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VlI.

Thêu dÇt ra chi mm chü- lînh,

Dé nglrïri kim cô buée vào mînh P

Ngang mày quh th; ohm; nâng zîn (ZIG),

Thâp mail Chiêu qwîn dâ mât lranh.

Li bit?! nô" nào rZri nù-a Inrô’c?

Doàn vièn chic hân «lçri ha sanh.

’Frïri già khen cüng chua cay lâm,

Thêu (let ra chi mél chû’ linh?

Trùng (151i côn nhô’ là dày (2H),

Giâ nhau côn nhâ dên ngày bilât li.

Mai sanh dôi gigt daim dé,

Xoa thî chin lày, tho’ thî hôa theo.

V111.

Nâo nglrïri chi hay, hô’i chum; tînh !

Nông 115i nïlo ai [à vô’i mînh P

Dé vach w szîu lîm lày môi.

Khôn dem nèl lhz’lm vé nên tranh.

Gico lâu (Mm (5p tînh Trwa’ng phu (212),

Ôm a): thêm buôn phgm Vi sanh (213); ’

Bâp nhüng vach lrîri kêu mât riêng (214),

Nâo ngu’îri chi hày, hô-i chung lînh !

Bâng khuâng nôi il tfnh nhiêu,
Thi n dàu (la «151p dêu kêu lên.

Cùng nhau hay tPlI’Ô’C dài lién,

Lin thnng blrn’r’c xuông giuc [Mn chông Xe.

Gia hu’trng lînh nïmg b6 b6,

Ai quan dâu dû gain k6 tô’i moi.

Tông binh sù’a chân nghî ngo’i,

Dcing công dû (lay cho mîri câi trang.

4 085
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1095

1100
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Gâm mînh ra v6 Man ph u’Œng,

Xiêm [tri tâ bÊc, à" lang lô mùi.

Lông chiên trên mû mél dôi,

Dôi hînh qué nfr ra ngtrîri Yên chi(215).

Ngu’a dâu de’ic hèn un lhî,

Mai sanh gân dây phô trî lên yên.

Hînh dung ai vé cho nên,

leŒng xa dû dôi mai yen bac giîr.

Hui chàng câm nôi gân xa,.

Dêu cùng dçc mél câu tho’ tiên hành z

XUÂN SANH.

Thàm nôi vua Bwîrng khéo khéo là!

H53. Phiên haï phài viêc dîrn bà?

MAI SANH.

Ngtrîri lên 0th ngu’a ngôi không Vlïng.

Chi dé lông ai rôi môi ton

Lên yên nàng cüng gt’ri tînh,

l)çc rôi mâ°i giuc bai sanh tu? v6.

nm! NGUYÊN.

Nam bic tir nay chia mm bu’â’c.

Daim dé v6 ngu’a giçt dlrîrng sa.

Ngai ngân Lhay hic làm kil;
Ngu’îri vé cô quafm, ké di sa tnrïrng.

Nglrîri dông thàt, kè bai phwwng,

Hàng chân sùi sut bu’ô’c dwîrng chia dôi

Nàng côn (lên vôi bây lEri:

Thù riêng chô’ dé dèi trîri (r chung.

Sac cho tàm un: hiép dông,
Mû gan nghich me lhôa lông nfr nhi.

X6t ngtrîri llÎ câc hu’omg qué,

Môi lînh li biç’l, du’ù’ng di phong train.

La lai mày liêng Man nhân,
Giçng xa rù ri, giçng gain et c0.

1115

1120

11254

1130

H35

1140



                                                                     

-40-
Bên lrïri phong cânh diéu hiu,

Su’o’ng soi cô âi, giô reo cây già.

Szîc quân hiÇ-u linh 03mg gia, 1145
Tièng côi llr diÇIp, lai cir ngô công (216) ;

Blrâc (in-bug ngày min la lùng,
Tiêti tho’ ngày mél dan lông biêt li.

Quen tài ure cz’mh vinh dé,

Trên yên mô’i vinh cô thi mât bâti (217). .1150

lX.

Thôi là ngô dông min giô thu,

Nhàm lai lièng la khièn nglrïri szîu;

Ohé ràng riêng mât lông la lhz’lm ;

Tram van ngu’îri theo cüng cu’i dam.

nglra giong bày lôi deflm kh0’i, H55
Nlii dâu dû thày gin no*i dién tiôn?

Thù binh quî lutée thtra lên,

Nliî Ha Ian ày c6 (Mn Tô quân (Q18).

Blro’vc vào xem lu’q’ng lruyéu thân,

Mât trôn khuôn nguyÇIt, môi nhuaîn v6. (hm. 3160
Tàc lùng kinh k6 trung thân,

Liûn tay vinh miC-u vinh son dôi bai.

X.

mu MIËU.

Nwâc tuyèt, com chien, vfrng lhuôc câm,
Truyôn tho’ cày dâ nham vé Lhâm,

Trong tay cir tièl (219) nôu trung hièu, 1165
Giân phz’li chân dé mtrîri chl’n nain.

X1.

un: son
SIÎ H6 vurng mang daim tir nan?
Nüi Hg nào nhu’ mii TTIÏ san (220)?
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Dinh Ly’ (221) liêc [hay không Phqm ldi (222);

"(in si (hôm ngai cira Lam quan. 1170

Lân Mn giô tôi su’Œng mai,

1311"?ng di lhoâl dei lô’i no’i dai hà.

Hôi m mô’i biôt ràng là,

Ay sông Hdc thûy lm) bà Chiêu guân.

Nàng bèn truyén gçi thô quân, 1175
Mang hôm 2’10, phô gành ngàn tlî’c lhi.

An xong mô’i bâo Lhi li:

Dû thay H6 phnc dé chi âo nay?

Lân theo mm khiic sông dzîy,

[10a lrôi mât IIII’Ô’C, bwô’m hay giü’a (lông. 1180

Vi dâù y phnc bât dông,

Bông dem nü’ sûæ phô cùng thüy hu’o’ng.

Trông theo làc da thêm càng,

Tzi lông lai ngn luâit Bwàmg bôn câu.

X11.

llôm âo Trung nguyên phô gifra dông, 1185
Kôu xin Hà bd (223) giEr cho cùng,

Râp dem mang bac theo dông bich,
Trung thét côn gain chi’ra quyêt xong.

Bu’îrng lru’îrng dâlu nglg’a ruôi man,

Trông lên dû thày miëu dâu"gân gain? 1190
Trên yên day hôi thô quân,

Thira ràng: miëu ây Chiêu quân mût tôa.

Xuàt quan tir thuô’ Ha’n gia,

Quyêt liéu dën Haie thziy hà dâu chân.

Tiêt trinh khôn dôi dlrç’c dâu, 1195
Vfic thiêng ngtrç’c nwâc tu? dâu v6 nain.

Côi naîy.mên chût danh thon,

DLng làm miêu v6 36m hôm phlrgrng lhîr.

Mèt phu’o’ng btyc tôi linh tir,

Kè nârn ba. bôn trâm thira dâ lâu. 1200
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Linh Gai dâ khâp dâu dâu,

Ki’s xin ClÎ’ll binh, ngu’îri câu chiêm bau.

Tiêu tho’ nghe biêt mirng sao,

anô’c dén xuông ngn’a bu’ô-c vào lhù” coi.

Nguy nga miëu mac hân hoi,
Môt tôa thân urçng lrên ngôi nghiêm nhiêu.

Oui linh vôc thânh (bing (lên,

Lông màn vé trâng, bông dèn sâc tlI’O’Î.

Son vàng mât khâm tay ngai,

Lô trong ngât in), dzinh ngoài hay hmrng.
Lanh lùng bât ngzit h0°i dmo’ng.

Nhin qua mât 160, trông lwb’ng thêm ghê.

Nü’ dông v6 si dû ngwîri,

Hâu trong bai gâ, chân ngoài tâm viên.

Dû thîr câm giâ (in tiên,

M01 bên bü’u kièm, mél bên ü hit.

Tiëu th0* lwq’ng lm mél giîr,

sur. ngôi bôn [gy xa xa il; tinh.

Khan thâm mir ngçn, than nhành (22’s),

Nôi chông oan uông, n61 minh truân chiên.

thîm nguiri vi chmî’c hôa PlLiên,

Hem thân yêu diÇu nây miên hôi [anh.

Éânh liôu bac quem tir sanh P

Thé ràng quyêl chàng nhtr minh liêu Man.

Thiêng chàng thân lây hôm oan,

Bêng cho chân chn’c tru’ô’c han, là nhîr.

Khàn rôi nghi lai miëu lhîr,

Dêm lrirîrng cho tien dq’i chb’ chiêm hac.

Illay dâu Inây in) công tào (225)

Dâ dem lîri khân lâu vào Chiêu quân.

Phân ràng: mô’i thiçl hién nhân,

Nëng thé son hâi, nhç thân yêu kiéu.

Bzing trîri hôm nç mô’i Lreo,

Mai sanh lên dei gin’t lèo trang nguyên (226).

gày sali phu phu doàn viên,

Nay ta cüng cfru mçt phen mâi là.

1 205

1210

1215

1220

1 230
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Bèn ban tu? sû- hwô’c ra,

Bôi hôn nàng 1.3i day qua ân caïn.

Râng z Ta la Hdn Chiêu quân,

Ciî*u cho cüng du; phu nhân lrinh thành.

Rôi ra v6 dèn qué minh,

San nây phu qui phu Vinh vçn lrôn.

Day rôi phü giâ thân hôn

Lai dôi lyre si (227) ôn tôn dan qua :

9611 nàng khi hic dâu hit,

. Bem vé dal quôc vu’îrn hoa Bd phù.

Ngu-Eri Trung chân giâ Trung chân,

(Mixe ai lrçn nghïa bzio lhù vô’i ai.

Giô dàu 191 cânh cù’a ngoài,

Tînh ra côn nhô’ mày lîri chiêm ban;

Nghî ra nào bièt thé nào,

Vü’ng lông, không dâm chic vào nhtÎng dâu?

Àn tién lên lên cLii dâu,

Blrô’c ra lai vinh bôn câu llI’ll de.

xin

Dam thân nhi Mr giâ ân vua,

Khiêp ngçn kim phong gine v6 lira ;
(Jung Ila’n dèn nay tang hâi hay (228)?

Nhnn môn côn vâng tiêng fi bà.

Lên yên chông ngiya ra di,
Niii cao dû lhày gain k6 tô’i no’i.

Hôi tên 13111.10 nhau dài,

Trùm mây mû mit, ngàt lrEri chon von.

Nàng ràng: tfch trafic ghi lông,
Chiêu quân gt’ri nhau tho’ phong chôn nây.

Dwîrng di nhân [En que. dày,

Nhân nhau bât chu’ô’c chuyên ngirïri ày chai.

Kfp truyén Man tôt mày lîri,

Dçn du’îrng mii nhau kfp dû’i gôl loan.

Phô nàng ngôi kiÇu dàng san,

Bai hàng thi nfr, mât doàn Phiên binh.

1250

1 260

1265

1270
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Btrâ°c cao, bu’ô-c thàp gâp ghinh,

Quanh queo suôi 0111101, chinh vinh lai mèo.
Lân dû môm, vin nhành ou,

Chim xè xçt là, vu’ç’n leo lût nhành. À

Sân sàng cành V211. xung quanh,

Lam son mir quan, mây xanh buàng màn.

Bu*6"c lên luyêt dinh giing giàng,

Trông du’îrng chût (En, vôi toan dên triri.

Mill sau lân hlI’Ô’C xem cho’i,

Nhin lâu bông lhày mât no’i cô (Mm.

Mât mèo trong vêt nhi tâm,

Rân quân quàn khiic, maing nhom nhép hàm.

Cheo le0 swïrng nLii xa nom,
Lôi môn (151c dàm, dei hâm lraii chông.

Nina ngày nôi min âm phong,

Phàt phtr lat la, kinh lùng.thâu xu-(rng.

Bât dâu 50m thüy le). dwîrng?

Ngân nga’ minh nhfrng câm thiro°ng nôi minh.

X61; thay dôi dû’c sanh thành ;

Bac giïr nguôi dure chût tinh nhô’ lhlrirng?

Mèt ngày mèt ngâ bông lang,

Da môi nâm mât, 160 swo’ng diêm (Mu (229).

Bièt nhau thêm dô’ dang nhau,

Quen htri bén lièng bao lâu mà ràng.

Ây ai (230) châp môi xfch lhàng,

Bièt mà dû": chi thà dirng vwo-ng 10’.

Nhir lïri thân mèng hon là,

Côn duyèn châng nû’a cüng chîr tâi sanh.

Bu’îrng cimg gifr iày mon danh,

Thôi! thîri géo hièu véi tinh mél bên.

Chàp kinh nèu châng lùng quyên,

Nü’a khi nu’ô’c dèn a nên cât lâm (231).

Tàc lông cai quyêt khôn câm,

Tâm thân phô mac dlrôi daim sâu sâu.

Thj ü trông tru’ô’c nhin sau,

Nàng dà dâu ngçc trâm chân bac giîr (232).

1 275i

1 280

1285

1200

1295 I

1300

1305
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Ai ngîr ra st; châng ngïr?

Phiên binh giâ’n giâc giân gio° mât doàn.

Baie nhau râp sân mu’u gian,

Câi (rang bât lày T1131 hoàn dé thay.

Miéng binh bit km ai hay?
Châm chàm gine nglra mày ngày lrày sang.

lm lim thay nhé Man vmrng,
Hâng hîr nào biêt là nàng ai?

T1111 [106m riêng dlrgrc hân hoi,

Dôi binh li thièp thny ngôf phi tain.

M61 hay trîri vô’i giai nhân,

DlI’Ç’C riêng chfr liât nâm phân chir danh.

Làm cho chân nôi st; tinh,

Trâi hac man lnrâc mô’i dành phII’Ô’C sau,

Tièu lhcr tir xuông (Mm sâu,

[lông vàn mél dôa dôn dâu ni’ra chîrng.

Âo ào lièng giô riu vân,

Giü’a triri vu giâ vân dàng dem di’.

Mày lïri thân timing xa nghe :

Ta dây vwng mang dira v6 Trung hoa.
Giîr lâu bông thày chân sa,

Nhîn thôi mô’i r6 mél 16a danh viên.

Canh khuya vaîng vé bôn bên,

Thôi! nân ni khôc lai rin ri than.
Tînh mê riêng nhfrng bàn hoàn,

Nào non nu’ô’c ta? ùy! VLI’Ô°I1 Urge dan?

Châng hay là dût Trung châu,

Nhà quan ngu’ s1’r là Trâu lui phù.

Ông du’œng lhlrç’ng li dông dû,

Dé lira con gâi v6*i phu nhân nhà.

Tiêu lho° vai hlm tài hoa,

Quê phông tiôu il; gçi [à Vân anh.

Dôt hwa’ng vira buôi dêm thanh,

" Nghe dùu n a nhu’ binh lièng ai?

Giîr lâu truyén (Jay con dôi,

Soi dèn xem thi’r 06 ngu’è-i dam dày?

1310

1315

1320

1 325

1 330

1333
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A hoàn vu"ng m:ng ra ngay,

Soi xem bông 11mg rîri tay tn’r vé.

Ràng: ngu’ô’i dâu xem (li kj’ 1 13.15
Dmh dâu lông ngu’ryc, vàn vé iÎO llrng.

Ô° dâu vé dây nhlmg nhwng;

Ây ràng qui sû" hay là hô tinh (233)?

Mm nhà sàu gay sum quanh,

anh nguyên, mô’i hach thiçt tinh trxrô’c sali. 1350
Thày ngirîri phong thé cira hein,

Dny cho vào (Huy trirô’c hiu hôi han (231).

Han!» nguyên môi kê nguôn com,

Nôi nhà chèch mèch, nôi oan mach rôi.

[lôa Phiên khi dûn nmi’c ngoài, 1355
Miëu thân ling mêng nhan nhai gieo minh.

Phép linh câi tir buirn sanh (235),
6° hién may lai gëp lành dèn dày (236).

Phn nhân ràng: ày mô’i hay, ’

Thù gian cüng 06 sir naîy la) ghê. 1360
Thân côn ClÎ’ll k1: nhân nghi,

Dé mà ngu’îri châng lieu bé sût nhau?

à dây châ- ngqi chi dâu,

Cho làm nghîa mi, (237) ban bi: tièu tho’.

R61 sau nhân bâo mç cha, 1365
Trïri cho khi dé 119:1 là gîtp nhau.

anh nguyên, vwng mnng trlrô’c sali,

sut ngôi nàng mâi gîte (hiu mày phen (238).

Vân anh tir aux)? ban hién,

Yêu bên chü’ saie, trçng hên ChlÎ’ tài. 1370
.Hai ngwïri nhw thé mél ngwîri,

Ngang tay tli câc, sanh vai Ian phông. (239).
DÇt thêu hçc vigie nü’ công,

Llic chia hoa n’ép, khi chung phân giôi.

anh nguyên khi di’rng khi ngôi, 1375
Khôc thâm trong vaing, gu’qng cwîri ngoài sain.

Nàng dà dqu’c chôn an thân,

Xôt lhay chàng Bich chàng Xutîn bai ngu’iri.
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Ai quan chân chl’ra kip dîri,

M5. bài 65. 00 chi dôi Bdng công. 1380
Châng ngïr Lw khi tain trong,

Thiên lao dei bât vçr chông Bông sa.

Hai chàng côn liên tiëu tho’,

Cüng cho mât chi truyén cho bât vé.

ang công chông chè mçi bé, 1385
Càp thêm hành 1j gine di [anh minh.

Cùng nhau bai gît tho’ sanh,

Ngân nga’ qué khâch, gâp ghinh dàt xa,

Trîri hôm bông xè tà la,

Côn quang dâu bông giip ba bôn nglrîri? 1390
Lông tham côn bièl thu’o’ng ai?

Clrô’p hành 15’ hèt, âo ngoài sach không.

Tarn ngôi trlrô’c miëu (210) bên sông,

Thuyên quan nghe 06 thùng thùng trông canh.

Nghi minh là ké gian tinh, 1395
Nghe htri kéo mât dan binh lên bïr.

Xuân sanh kfp kinh du’îrng xa,

Bât lién Mai bich mô’i dira xuông thuyên.

Chàng bùn cât mat trông lên,

Thây trong khoang giL’ra ngôi 11611 mêt ông. 1100.
Mày lïri xz’ing xæing lièng dông:

Tên kia sao khéo ca lông mlru gian?

Sanh rang: dan daim t0 gan (211)?
Dèn trEri xin thân nôi oan cho ngu’ù"i.

Tôi cùng ngu’ïri ban anh tôi, 1105
Tim nglrîri thân thich lac loài dèn dây.

Nào ngîr ra sir chàng may P

Dâm xin x61 151m lông ngay du’tyc nhïr.

Ông xem ra dang con nhà,

Truyén dem nghiên bût thi’r vài câu cho’i. 1.110
Chàng v1rng linh bût ClÎ’ hài,

Viêt xong chê nghÇ: mât bài nap di.

Lâo phu nhân nhnc nan tri (2.12),

Thù" cho thîri chân dâu chê dam nài.
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Bu’ô’c lên xin hây mîri ngôi,

A0 dira mât càp vain dài quàn chi?

Gap nhau dé giàu nhau chi,

Hg tên sao dày, (r qué xa gân P

Dan lông sanh nhümg ngai ngân,

Giai danh ta 56 nghe dân vé sau.

ThIra ràng: xin kê gôt (Mu,

Tên Vinh hg Mue, Thwîrng chân [à nhà.

Ông ràng : qué dày chàng xa,

C6 quem Mai thi nhi-mg là hay không?
Sanh ràng: công (r mÇt vùng,

Ban bè cüng hièt 06 công tir chàng.

Tir khi gap bièn phi thlrîrng,

Chàng hay dàu dày tim phwcng kinh minh.

Tôi nay vwng dçp duyên binh (243),

Xin tirîrng qui quan dai danh du’q’c nhîr.

Ông ràng: cüng chàng dâu xa,

Ô° Giang nam linh, tên la Luc thién.

Câch quan làm vièc binh Phie’n,

Ray v1rng khai phuc ra miGn ngçc kinh.
Bêm khuya trông dû sang oanh,

Truyén dem gôi nçm nghi minh khoang trong (211).

Mày ngày thuàn hièn xuôi dông,

Mui bông trâng tôi, buôm giông giô mm.

Quan hiu là khâch tài hoa,

Cuçc cir trên un, dirirng 10’ dwô’i 11:0.

Mày buôi sô’m, nué-c ban chiêu,

Thcr ngâm ngoài lai, rwçu dây trong khoang.
Kinh’ thành mong môi tàc gang,

ChiGu lông mirée cüng mél du’ïrng nhlr tên.

Bông dàu mût. chiée k6 ben,

Hôi ra mô’i bièt là lhuyên Trâu công.

Gap nhau mâ°i kè sir lông,

119 Trâu môn dt), hi) Phùng ân sur.

Trcîu công rang : chut gui 15.,

Mn dàng mél lé gçi dira laïc thanh.

M15

1130

1135

1.113
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Hà 1mm vu’ng mang tuân hành,

Mât phlra’ng xfch tir triêu dinh trong tay (215).
Nhü’ng là la ln’rng dêm ngày,

Du’ô’i màn ai ké dfr thay tir hôi?

Ân su’ liêu hL’ru cô ai, 11455
Môn sanh xin du’ç’c mél nglrîri là ai.

Phùng công ràng: dei sân dây,

Mue vinh gâp mày hôm nay cüng ki.

Van chwtrng tài mao ai bi?

Cô chàng là mat chü’ thi, kém ta. 1460
Cânh bang (216), khi nhziy giô xa,

Tuông mây chua biêt lên là dèn dàu.

Nhân duyên may gâp (lucre nhau,

Vigie nha xem (16’, ta sau sâ gi P

[lai ông trô chuyén dâ dé (217), 1165
M61 dem hg Mac dira. vé Trâu công.

(nia dira gçi chût lày lông,

Mèt hôm tân phuc, haï phong nhu’t trinh (218).

Tiên rôi lai dan Mue sinh :

’Frqug phu xin chô’ quzin tinh biêt li. M70
An xong trô’ müi lhuyén di,

Kè thi ph6 li, ngirîri thi 11m kinh.

Thlra°ng thay côn rugît Xucîn sanh,

Liên dêm hôm ày laînh minh xa xa;

Rang mai rôi mô’i nhâv ra, M75
51m dô’îtg quen nuât ngu-îri là Thét vau.

Xlra tirng li phû Nln’êu chân,

Câch quan nghe bây nàm iâu (r nhà.

[Iôi thâm tim tâ°i hôi qua,

Cita ngoài dît thây 06 tir bién phong. 1180
Cüng v1 Lw khi Huinh 11mg,

Chlî’ng cho mçt (in giao thông giàc ngoài.

Xuân sanh thày si; kfp diri,

Mât minh mail dût chân triri bo’ vox

Than rang: thung mi, huyên già, 1485
Thiên lac hièl 06 bau giîr bien oan?
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Nglrïri tuôi hic, khâch c0 dan.

Dé ai tan nghe r6 dan vi ai P
X61 ai 1h01 thôi phu’o’ng lrîri,

"(mg nhan (219) khi dû ra 11g1rù-i 01’111 nguyên,

llièu linh deo riêng bai bên.

Dan dû nhfrng châc chàu lriên 06 ta.

Mai ca kia! hâ’i Mai ca!

Rîri nhau mot blI’Ô’C nên x11 mày lriing (250).

11101 dem su-(rng luyèt lanh lùng,

Khôi châng hay dû méic vông 111111 ai.

Thiromg 01! Trung ngâi mày nglrîri (251),

K0 1110-1 oan thac, nguîri no’i nguc binh.

’Prâch vua Dwùng (r bât minh,

Dung bên gian daing ma khinh hiôn tài.

Béa lông trüm môi bïri bô’i,

Trông ra mÇt nirô’c mÇt triri minh mông.

Tir sanh xem 11hç lông hông, A
Quyèt 11611 sanh dû gieo sông bau giïr.

llay dàu khéo cüng may mà,

Gân dâu dày c6 nglr gia dông thuyên.

Vâi chai vô’t dure chàng lên,

Tînh (un trông [Ô liai bên ngôi nhin (252).

Tré già 1m51 lü càn khan,

Dan thi gô’ 160, minh thi [10’ da.

Ngôi trên thuyén chii mët bà,

K6 hên mél gai 111511 hoa tôt vîri.

Ngôi trông ra tô mât nglrîri,

Thlro’ng 01! sao khéo thiÇl thôi 11101 xanh!

0’ dâu 116i dèn chài minh?

Sao côn 1m 1m khl’ sanh la dù’i !

Thay quan (101 au 101 bîri,

Ngir bà 11161 hôi mày lîri 1111-110 sau:

Chàng hay qué hg no’i dan,

Gïip nhau xin 10 cho nhau biêt cùng.

Làm sao mit phaii gieo sông,
llay la 101 le kiêt hung thé 11210?

1190

11195

1500

1505

1510

1515

1520
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Xuân sanh 1nâi k0 gôt dâu z

Quê tôi (r huyçn Thwà’ny chân cüng gân.

Cha 111111 quan hç là Trân, 12125
Châng may maie phài gian thân vu oan.

Tâu vua bât chi hoà Man,

Thiên lao (hi bât thung dàng phu giam.

Tôi tiên chi tôi mât quan,

Bông nghe m1211 chi sai quan mi vé. 1530
Vày nên tôi phzii kinh di,

Chàng may gap lü gian phi gît-ra (11mg.

Than ôi! dlro’ng hiêp mà tan!

M01 minh iânh khôi nguy nàn 161 dày.

C21 liéu nào quzin v0"i Jay? 1535
Phlni’c sao, may khéo [à may gap nglrîri.

Ngu’ bà nghe hily nhiêu 1&1,

Nhii ràng: thôi 1 cüng 06 trïri chàng kliông.

Nam x1ra vâ’t duq’c giL’ra dông

11101 hôm àm âp nhfrng vông VÔ’Î xoa. 1540
Khan thây m) dan 1110 bà

Dé cho con gâi lên la N990 thon

Gâp ông lhây 50 nüm aura (253),

[301’111 cung mang cluiu khen ba phu nhân.

Gao công (101 dû nâm cân, ’ 1345
Khen di, khen lai phu quan khâc 1h1rù-ng.

Bây giîr may vô’t (marc chàng,

Mà xem lirô°ng 1m10 duîrng dlrîrng dang quan.

115111 ràng’ thiên dia tuân huîrn,

Mà cho chàng lai 1101 ngang vau chai. 1550
Nên nay lai vô’t me (231) nglrù’i.

liai phen vô’t (III’Q’C mél dôi 16 ràng.

1 Thôi! (11mg quzin 111101 [hum 110m,

Bâng khuâng kén ca chàng rang lutin oanh (2555).

N990 tlur cho kèt duyên lành,
H911 là phu quâi phu vinh kip ngày.

hmm nhir sô doain la may,
Vong hôm cüng thüa dêu they 119 Jura.



                                                                     

252-
Xuân sanh nghî dû chut nhîr,

Và xem phong dang Ngçc Mur ra tuéng. 1560
Thu’a ràng: chut phân (ha hiro’ng,

Bai thlrrrng yéu dén 1111m 111rirng dé duôi?

Xin v1rng, n111rng hây xin chîr,

Bang vàng réi sé duôc hoa cüng vira.

Ba mîrng kip gçi ngc Un); 1565
M111 lïri 1111 dinh phzii ra chân mîri.

Thçn thuéng lû-ng dü’ng chân (1&1,

Nàng e côn dirng, chàng coi dâ tuèrng.

Quai nhiêu nhan 5110 di thlrîrng,

Mia binh 111 tu) (256), khâc tuông ng1r gia 1570
Khi buôn næiy chût hl’rng thira,

thn thâm trong bung nên tho’ mât bai.

X111.

Tôt (içp Ira nhin 19 dièm trang,

Nu gai an 11111 vé nghÇ: 1h1rîrng (257),

Vi dâu sâm sfra xinh koang giô, 1575
Ngîr nhû’ng Hâng nga xuông 1111,11 phlro’ng.

Thày chàng nàng cüng mirng thâm,

Dang ngirù-i thanh 11i. vé ngu’ù’i van ch1r1rng.

Chûc rang: cô phzfm giàu sang.

111’rng lông cüng nghi 11151 Dwîrng bôn càu. 1580

KV

Chia thanh vé qui c6 nhlrîrng ai P
Bông chôc (10m thân v1râ’ng 1’10 chai.

Tièng 531111 (258) (1111 bîing 115m1) 06 111c ;

Nliành hoa thqu’ng uyén hit nhlrù-ng ai?

Dan (là quan thuêc bây 11111, 1585
11161 hay nlrcrng tir hç Clam ày là.

Nue clrïri thay 1111i nglr gia,

861m qua Tâm tluiy, 161 vé Hàn sun (259).



                                                                     

-53-
. Ca chèo nhip nhin, nhip khoan,

Tràng trôn sau lai, giô dan tru’â’c mui.

Bôn mua mal miré-c sanh nhai,

LUI-H eau, sqri chi, tay chai mât sông.

Mac ai danh 1111 trong vông,
Xiêm van vât llrô’i, dal giâng thàng chàng.

Thoi dira nàn n11 ba tràng,

T1111 tuân dông qui sang chîrng xuàn qua.

Cam sao nâo mi’c gân xa,

Nco thuyén ph0"1 llI’Ô’i, giâng bîr (11mg nêu (260).

Nglr ba m1511 11:10 N990 kiêu :

Mmyn diém hôi câ thay gieo trâi cziu (261) ;

L1râ°i nay nhlr dix-(m câ dan,

Duyên con thîri dinh xuân lâu (262) kén ngày.

V1 bàng ba 111’111 không tay,

Thành thân 1hong lhâ sau nay s11» hay.

Ban rôi chia viéc làm ngay,

K6 buông giéng lirô’i, nglrîri gay 061 01160.

Câm sào chàng cüng chông theo,

ngc tha’ (16’ lày cô déu lân dan.

La chi dôi lira vira xuân,
A1 hay rom béa lira gain vô’i nhau P

Ng1r bà 110c 1hày hiët môi,

Nghi thâm chuyén îly (:6 ngIrïri cô la (263).

Nglrîri 1iëu n11, ké 1211 hoa,

Khi vào xât 1’10, khi ra cham quzîn.

Nghe nâng lu-âü kéo lên dan,

Lj nglr dâu thày rang râng mél. dôi.

Sanh ràng: ân nhfrng ngôi 161,

Ray xin dem bain 111 cho’i mél laîn.

Cüug liéu nhâm mât (lu-a chân,

Mà cho 11’111 vô’i thé nhân dû déu.

Chàng vira di khôi chq’ chiéu,

Thuyén ai dan da ghé chèo 16.1 n01?

1 590

1600

1605

1610

1615

1 620
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Trôn [nui (un nfnh mél. nglrïri,

Nghinh ngang dam: eau, nôi cu’îri giçng quan.

Mr)! thuyên giâm (la (la ràn,

Tiêu hein dzîy Il? mût. (îoàn nhlr da’i.

Khoe khoan m’ra tàc de!) Lrô-i,

Quân hô sçt sac, 50 giôi nhô’n nhU’.

Trông sang liée lhây tiôu lh0’,

Qua quanh, min êch, blrc’rm hoa dông lông.

HEM nên mél su” hlr không,

Bac nâm mu’o’i hmm: mél phong sân sàng.

Giao cho daiy (6’ du’a sang,

Mua làm lièu thiêp [oan dlrïrng 6p duyên.

Fhuêm lông han (1min sang hèn P

Tarn bành bà dei nôi lên mél hôi.

Ngçc Mur gâm ghé mél. hai,

Trong khi quai giàn 15m lîri vi son

Khuyèn Irng mm lü mât dlra,

Hé phong bac bât N990 "l0 dem vé.

Tièng nàng kêu dzjly giaug khê,

Mol doàn thuyôn tu) chông bè la 0m.

Vzic 5210 gio’ gâty tir chôm,

Lac un nôi tép nôi tôm mm vùng.

Lîri lhô lîri me nhlr ong,

K6 man ctrâ°p lai, nglrù’i hôm; (kinh theo.

Bàn dày bàn mông gin lâu,

Xudn sanh trong chg’ may dam vînt vé.

(Ian ràng xin hây êm di,

Khôn không qua. l6, phép lhî 06 quan (264).

Bâo nhau nm chôn kêu oan,

Dâc theo chûng lai mm doàn ngu’ nhân.

Bu’âc di hông dé. cuôi thân (265),

Mm du’îrng gâp lü quan quân dài dài.

Bèn lông lutée kiÇu bai hàng,

[lieu (lên dé dôc chü’ giôi nét son.

1 630

1 G35

1640

4645

1650

1655
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Gifra du-Erng qui xuông kêu giôn ;

Nghe truyën dîrng kiÇsu ônxôn hôi lm.

Thlra ràng: chût phâln ngu’ gia,

Gap chàng công [fr hç là hg Giang (266).

Khinh ngu-îri hèn, cây minh sang,

Lày dêu thân thé man du’ïrng -hièp ai.

K6 thuyên cu’ô’p lày vq’ ngu’îri,

Chuyên nây muôn dèi (lên trù’i x61 cho.

Cao minh xin thl’r dan ngu,

Vêi vàng kêu miêng nào l0 kip LEI-P

Ljnh quan mél lièng truyên ra:

Con quan quan SI thé cha cüng thlrîrng.

Tên nây phong dang ra. tuông,
Nhîn xem chlra hàn là phu’ïrng ngu’ gia.

Kïp truyén tâ°i bên dai hà, 1

Bât Giang công u’r vé nhà un th].

Nguyên da’n cüng bât dem v6 ;

Kiçu di un): phlit da k6. (hi dinh.

Hiên môn vé hô tnrô’c bînh (267),

Giâo thâm thàm dông, quân fin r1 ha’i.

Thung dung xuông kiëu thém ngoài,

Tièng la th; 31;, hôi côi thân quan.

Hâu bên haï dây bién thân,

Dêm châm châm trâi, sâp dèn chân chong;

Ngaflm lâm (268) Ring ngâl nhlr không,

Trai ngoài khâc lrông (269), dinh trong kéo cir.

Mât vông quân khào nhlr nêm (270),

Hàng giâng giâ n90, chân lié!) un roi.

Gino oanh trông m6°i sang bai,

1’th th 65. tbày lôi thôi dieu vé.

Giang khôi dang cüng khiêp oaj,

Lièc trông mât sâl, làng nghe lièng dông.

Quîr ràng: cày thé, thi hîmg,

Ra ngoài vân phâp, vào trong dâm là.

1 660

1665

1 670

1675

1680

1685

1690
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Àn nây et? migng nglr gia (271),

Phông nhlr un ày nghî dà dâng chum.

Kièn’gan Khôi nhfrng lui m,

Ràng mua, ràng bzîn, ding lira Lrâm mutin.

hôi ra châng la phûn minh, 1695
DirErng câng cân hrô°i (272), dlrïrng quanh quân lîri.

Quân môn biêl sir châng sai,

Lày (Mu nhô nhân truyén liri Nggc thon

H61 rôi mâi bièt ràng là,

Liëu dziu gàp giô sen chira nhu’ng bùn (273). 1700

[’61 Giang tri buyén (2714) (IllÔ’ giôn:

Khan làm dân mgc dung con bât tài.
Mât tràng tay ma dû mm (273),

Phép vua khôn thân migng ngu’îri khôn che.

’ng con pth bôn mirai bé, 1705
Cha «la bièt un (ha v6 Lham cho.

Nguyên don mél [ü hg Chdu,

Giîr mai thâm lai m6-i hâu Lha xong.

Truyên cho (r lgi bên phông,

Bang ngày 36 hôi xem trong tinh dâu (276). 1710

Ai hay sir bà’i vî dàu?

Quan dé dôc ày hg Khâu ggi là.

Iliêm hoi 06 rugi mgng xà (277),
Vân tién mél gâi mât hoa khuynh thành (278).

Cüng trong ngwîri hg xung quanh, 1715
Vôn [à câm rugt Mai sanh dày là.

Tir khi khfri nain Mai gia,
Phu nhân sang dày n1ro°ng nhîr bày lâu.

Câch dêm vira seing hôm sau,

Buông rèm (279) hôi [ü hg Châu xem linh. 1720
Nglr bà dâu dâm giàu quanh,

Mô’i dem st; 11ch Xuân sanh kê bày.

Tûi lông ông mâ’i dgy ngay,

llây dem lên ré vào dây hôi urîrng.
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Xuân sanh thày sir r6 ràng

Bây giù’ chàng kè 116i chàng (hiu duôi.

Tir khi gæftp gô’ hg Mai,

Khi man xe chi, khi dôi xuàL quan.

Khi lânh ngn, hic nghe oan,
Cilng Mai sanh nôi hiêp tan mày laîn.

Chàng vira kè hôi xa gain,

Mai phu nhân bông khôc rân trong rèm.
Khôc r61 mâi bu’â’c ra thém,

Câm tay chàng mÔ’Î nhin xem mgt giîr.

Dgy râng: gang me nêu xa ;
Thé mà già vain côn ngîr ràng ai.

Khâu công ràng: hây khoan lhai !

, Dâm xin mîri czi vào ngôi nhà trong.

Thay quân dôi .10 an xong,

Rôi ra sè’ kè sir lông vui-i nhau.

Ngir bà chira là gôt dâu,

Thôi! bâng khuâng nghî lgi hôi hôi lrông.

Uy ! sao nhà kiên cira công,

Ba linh nhin nhân, ra lông yêu thân?

Th0’ phông r61 chén tây train (280),

Mgt ông vô’i mél chàng Xuân bàn hoàn.

Kê lông bày lruyén hièp tan ;

Nhà trong cüng mir mél bàn liée hoa.

Ngôi trên nhirirng tuôi ngir bà;

fiai phu nhân vô’i tièu th0* bai nglriri.

Nhin lâu ngç’p mât hàng chài,

Main vàng chông chût, chén môi dzîy vui.

Hâi vi sôt, yèn 0a ter’i,

Khâc màu nàu khôi, la mùi 1m qua.

V5. trong hôi tièp tige hoa,

liai nàng tiêu mir, bai hà phu nhân.

Mirng lhâm con dû nên thân,

Gàm [tri thây sô mu’à’i phân châng sai.

1730

1 735

1715

1750

1755
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Khdu công xong tige rirg’u ngoài,

Mai phu nhân mÔ’i ri lai mày lîri:

Nghï ràng eau mgr hièm hoi,

Biém hiing (281) chum iî’ng, chût irai mugn màng.

Nay xem công tir hg Trân,
Khôi ngô vé mât, dai cân dàu nhà.

Tùng quyên cho nghl nim’ng nhi)",

Minh linh (282) rôi së dôi ra. (lông sàng.

Bàn rôi lién gigc giâ chàng,

Thung (1qu [nui-c mât da nlrcrng knàu dâu (283).
Vu’ng lîri theo hg [à Khâu.

Tên [à Khôz’ dé tir sali ggi lhlrîrng.

Côn ngir ba vâ’i Nggc 71mg,

Cüng cho nhin nhân trong dirirng thân bai.

Ngu’ bà xin lô’i bèn ngoài,

Tim ngiriri phirirng bain giâ liri vâi nhau.
Ông truyén sâp kigu theo han,

flip rinh glm’m lru’6’c, ngipa sau ra tuông.

Ngôi trong ghé ngi’ra nom ngang,

Phlil dàu kiÇu (là 161 phirïrng liên Xira.

Vgi vàng bu’â’c xuông thuyën nhà,

Kè quen, ngirîri thugc côn ngir ràng ai.

Giîr làu nhin mât r6 mirîri,

N9 ngiriri hôm hô’, kia ngirîri vô tay.
Hôi thâm hôi dôn da dây,

Rien làm sao dày, kiéu nây cûa ai?

Bà ràng: kiên cg’t chi tôi?

Nây nay anh ng vàg ngôi vô’i quan.

Tir rày phirîrng ban ding hèn ;
Dû tràm vân 13?, dlr muôn thé thân.

Giang [thôi rày hàn bièl thân,

Hôm mm thày té mél sân chin dôn.

Këo côn bât nhi’rng hâu non,

Kéo côn hiing hâch, këo côn dga hcri.

Ciing- nhau tir La mày liri,
Lgi lên ngôi kiêu kfp diri vé dinh.

1760

1 765

1770

1775

1780

1785

1790
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Khâu khôi an phân dei dành,

Du-ïrng xa nây Lruyén Mue vinlz (281) cùn dài.

Phli Trâu nmŒng nâu cira ngirïri,

Ân tir xem (16’, van bài hip riêng.

Tài mân thiêp, tânh thông minh,

Phân chân] viêc khâch, phân riêng vigie minh;

Hà nam mgl tinh chânh thanh, 1.
Trâu công; bièt 5&0 lhêm linh yêu diro’ng.

Nghî minh 06 gâi Vân nmg,

Quyêt lông danh vi dông sang dg’i ai.

X3. nhà chira dâm ngô liri,
Tin dâu da cô chi dôi lai kinh .9.

Tô lin hàn vô’i Mut; ninh,

Khuyên chàng v6 phû Bai danh qué nhà.

Bang khuâng muôn daim dirirng xa;
Tu thtr mâi gô’i cho hà phu nhân.

Trong thir mgi nôi xa gân,
Dafin dô lày [ë Sir lân dâi chàng.

Dinh ninh mél hôi (lông sàng,

Truyên riêng lai phu mày hàng dan sati.

Mue vinh sâm sfra quan hâu,
Trô dlrirng tir thât hg Tra’u trô’ vé.

Tay cung. thanh kièm, cây hà,

Ngao du son thûy, dé hué giô tràng.

Hé dông theo bôn nâm thàng,

Thi ninh nfch liii, rirg’u 11mg ll’mg bain (285).

Dlrô’ng xa. giong ruôi v6 câu,

Thoât da 161 phû hg Trâu bao giîr.

Phu nhân hièt y’ trong tir.

Tînh riêng dâu dâm hâng hir nhir ai.

Mgt minh chàng rugît thO’ irai,

Dû cung càp hâu, và bai tri thanh.

1 795

1800

1805

1810

1815

1820

1 825
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C6 lhO’, cô hga, binh, minh,

Bèn sang lrién bé, [urée binh phông Ian.

Gin bày liii sàch chg dan,

Sân hiên nggan nguygl. sain giàn Lhirô’ng hoa. 1830

Phông riêng ngày (bang lân la,

Khi buôn mâ’i (16’ nhành xoa mô-i nhin.

Càng dan dân hôi Hgmh nguyên, 0
Nhâ’ câu [hi biÇl (286) à" trên trùng dài.

Sân nghiên bût v6, ra cho’i (287), 1835
Vira buông tay viût châng rïri niiéng ngâm.

Gang nhir khêu môi khô tâm,

Giày lôa mirée tûi, nghiên (lzim gigl lhiro’ng.

IIay dan daiy 16’ Min nwng,

A huirn mgl gai Xuân hw’ang thanh dù-i, 1840
Thi thirirng dôm n36 1h0’ irai,

Gap chàng vira thufr nhâ nglriri xem Axoa.
Tri’r vé dàp (linh (hip gia,

Thiiy Iay mâch vâi Vân nmmg mày liri.

Râng : Timing công (r nhà ngoài, 1815
Thinh linh lzim hic lôi coi cüng ki.

Tay câm châng bièl vêt chi ;

Mât thi nhin k1, mât [hi huôn tanh.

Khi nây ra hg thàt tinh,

Kém nhau saie trirâ’c, khz’ic binh lhil xtra. 1850
Tôi lira khi vûng lén ra,

(1116 ngôi bât du’qrc chiée xoa la dîri.

Vain nwng xem (nia nghe lêri,
021m tay nay hân cô ngirîri linh chung.

Xoa nây ai (lé cho không? 1855
Dé hâu xem mal (in lông (liure ai (288) Î?

Mue sanh pliai buôi ra. ngoài,
V6 xem hôm sz’ich mi bîri dà’ Luôn.

Thày khâc dàu dâ nghi lông,

Xem nhành xoa ày lai không thày rôi. 1860
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Khôc lhan vêt v5 mgt hôi,

Trâch minh la" dinh, gizfin nguîri tham lam.

Nghi ràng ké bâc nglrîri nain,

Châc côn xoa ày dé làm duyên sau.

Gâm duyên mông mânh vi dâu;

Thi thi vêt mgn cüng hâu lim di.

Binh dàu (hic dên tl’rc lhi?

Co’m hoa biêng ngô, giàc hoè kém an.

Chiêm bao mê main lién lién,

Trimg dài trirô’c mât, Hçmlv. nguyêh hên minh.

Phn nhân nhfrng bau vi tinh,
Mîri thây lhuôc eût dông sanh giir gin.

Nôi ngoài hg Mus chiru yên,

N50 ngiriri côn hôi Hgnh nguyên trong nhà.
Phài khi ngôi vô’i Vân Un];

Thày nhành xoa ây côn ghi rành rành.

Giir làu nhin dàu cüa minh,

Trùng dài liru 15mg Mai sanh nhi’rng ngày.

Nglriri dàu mà clia Lhây dày?

Hàn ràng bôug hac xa mây dâ dành (289).

Duyên nây dû hân ba sanh (28911);

Gâp nhau dành gifr chung linh kiêp sau.
Tàm thIrO’ng chàng chinh mà dan (290),

Lan tram bièng giz’it, môi son bit-hg giôi.

Tàc riêng riêng nhü’ng ngàm nghi,

Bfra thlrirng migng dâng, déni dài bông chung.

Phn nhân rôi tg’ bông bang (291),

Phông qué 6p thuôc, th0" phông nhi lhang (292).

hay mua hai 06 thg dirirng (293),

Phông khi nhlrt dan phi thirirng cho ai.
Bông dâu mgt hic mi hiri,

Nôi trong (lgn dçp, n51 ngoài dô’ (lang.

A huîrn nôi gôl lho’ dirîrng,

Thây bai phirtrng cüng hung phlro’ng mgi giïr.

1 865

1 870

1875

1880

1885

1890
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Phu nhân ghé hôi sau para, ’

Ggi lên (15. thày tièu thcr linh dân.

Thlra ràng: llru lac chût thân,
Bac dung k6 dû dgi ân ngàn trùng,

Huy dâu sô phèn mông mông,

Xira nay mang bac chfr chung mai dào (294).
Phông khi mutin mgl lhè nào,

Xin ha tàc dàl dé vào hirâ°ng nain.

Con dûu chin suôi cüng lho’m,

Bày lâu công di’rc dû cam phi; ngirîri.

Phu nhân khuyên giâi mày lîri

Cimg Vain 11m lâ’i nhà ngoài thâm linh (295).

k6 tai mày liêng hôi sanh,

Vîra lim lîm giàc, limât linh tinh (lin.

Xuân hwang lrinh irirâ’c phùng vân,

Tiêu tho’ Virng mang phu nhân trong phông.

Ra dây Lhâm binh timing công,

Daim xin girg’ng chût b6 15mg chû nhân.

Sanh ràng: chût phàn gia thân,

Un lông dâi [ë sur lân hây chây.

Nhü’ng mong hzîo dép 06 ngày,

Ai ngir nên nôi nwâc nây ner không?

V1 chi thân nhç lông hông?

Thâm linh dé nâng tàm lông tiêu lho’.

Dan khi giâi kièt bac giîr,

Phong phân chânh bile xin nhîr ghipho.

Bên sàng bày n61 daim dû,

Phu nhân nghî nghi thêm hô nghi ra.

Cùng nhau bàn mông trong nhà,

Xuûn hmmg mich 160 ch irirng ba phu nhân:
Chuygn naîy xin châ° ngai ngân,

Tôi dit 16 hêl. nôi gân hôi xa.

Cüng vi c6 mg! câi xoa,
K6 bang khuàng nhô’, ngIrîri ngîr ngân thim’ng.

liai phông binh cüng mgl dlrîrng,

Mû r61 lai tînh, mo’ màng lâng nhâng.

1895

1900

1905

1910

1915

1930
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V21 xem nhfrng iiêng irôi lâng,

Ké ràng chânb bâC, ngirîri ràng chânb nain.

Chuygn nây dé vafiy chira cam,

Xin dô dâc lai xem làm sao dây.

Theo Vain Mir mâ°i di ngay ;

. Phen nây quyôi là lông nây cho ai.

Lâng la di’rng titrée ibcr irai,

Dem ibi iiën bigi irùng dài dgc choii.

Mus vinh nghe vâng bên iai,

Bàng dirErng séi dinh lirng irîri hôi dâu.

Ggi vào, hôi irlrô’c, hôi 53.11,

Miçng eiriri (296) Hwng m6"i k6 (Mu kê duôi.

Nôi nàng mâch hôi rgch rôi,

Khi thân dira (lên, khi ngiriri bât nuôi.

Trgm xoa igi ây vi iôi,
Kbièn trong nhin nhân, dé ngoài xôi xa;

Mày câu iôi dgc hây giir,

Thi mîy bât dqurc vô’i xoa mgi hiu.

Làm kbuây xin bây iinb dân,

Dû danh iài ii’r giai nhân moi nhà.

Vâ ông iôi dân trong tir,

Dinh ninh danh gai iiôu iba’ cho chàng.

Bày giir gàip ngbia cü gang,

Chàng hay duyên mâi c6 mang mè cùng?

Sanh ràng: muôn dgi 0’11 lông;

N51 ba train irgng) nôi ông yêu vi.

V1 bang dircrc bàn ibè ihi,
Duyên sau nghia iru’ô’c bai b6 vçn bai (297).

Bông nbirng n61 nôi ctrïri cniri,

Mirîri phûn binh pbông, côn vài hôm phân

-Xudn hW’ng tire iôc diri chân,

Tînh dâu hach vô’i phu nhân hây giîr.

Lai vào bzio ibigi Han!» tha,

Mue vin]; ngoài ày, Siy [à Mai sanh.

Hardi nguyén nghe i6 sur linh,
Tbozii vira hôi binh, nhi; ibanh ibành ngu’ïri.

1935

1910

1915

1950

1955

1960

1965
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Cho hay nhfrng lui-c sâc un,

Tbâm v] iinb 111m, lai vui v1 iinb.

Phu nhân chgn dirg’c ngùy lành,

Miî’i iruyén dgn dçp, mîri sanh vgiviing.

Sire. sang cugc rirg’u bai bàn,

Câcb rèm làm viêc iruy boan mél nbà.

Hgnh nguyên Nô philo nbir para,
Kboa’ii mànb miinb mô’i blI’Ô’C ra hôi chàng (298).

Tô mlrîri côn timing mir màng,

Mirng mirng, iùi iùi, kbôc iban moi hôi
Kbôc rûi kô lé dam duôi,

Nôi irên niii nban, iruygn ngoùi âi mây (299).

Chèi ihira, sông chiii là may,

Bên kia quan gàip, bén nây thân dira.

Bèo irôi sông phû (lên giîr (300),

Ké- sang Trâu pbû, ngiriri nhir Phùng công.

Bièi ban nhiêu cbuyên dan lông,

Xudn sanh liru lac, Sam (lông cficb viri.
Mgi phen n61, mgi hôi hôi,

Bang kbuâng cô quan, ngàm ngùi ihiên lao.

Phu nhân khuyên giâi ihàp cao,

Cüng ihôi mrâc mzii lai vin) lige boa.

’I’in kinh hôm: iha’iy (lu’a m,

Trûu công lhàng chL’rc diêu [il ihi lang.

Cbi ban vé lê iir dirirng;

Chàng ra miriri (15m dinh irlrirng dôn xa.
Ngirâ’c irông sâm hông (301) quan bà,

Thé bai pbgng chi, nggn cir vinb hlrirng.

Giâp nhau ông (la gap chiing,

Sang sang dôi ngira lrô dlrirng cô gia.
Tbâu quân hôi irông vào nbà,

Treo yên hfcb phàn, cëm cir giâ son (302).

V510 trong ibong [bai (in i611 (303),
Mgi nhin (iây iô’ vg’ con lay mirng.

1970

1 975

1 980

1985

1 990

1 995

2000
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Trong ugoài dgn dçp iàng bang,

Âm ihfim ibiêu ubac rgn ràng tige hoa.

Phu nhân già câcb mir lîr,

Truyën dôi dé ahuri iiéu ih0’ ra bau.

Ông ràng: kbéo nhë giâu nhau!

Hiêm h0i mgi gai lày dâu nhl’ri nhi P

ngnh nguyên ra irirô’c lay qui ;

Nôi nàng ba kê mgi bé gian iân.

Nghî ràng xa chàng [à gân (301),

Ai hay con gâi bâc Train dông sa?

Thi dào (305) ngbi nhirng bao giîr,
Nbân duyên sô°m dinh v6 nbà hg Mai.

Hôm xtra lâm cbuyèn nirc cu’îri,

k’ë trong nhin cüa, ngirîri ngoài mât xoa.

liai huông gang iàc nên xa (306),

Thài linh binh dû béa ra mây ngày.

Tô ra mô’i bày dêm nay,

Bên kia nhin vg, hên nay nhin chông.

Ông nghe thân hèi sir lông,

(la eirîri mâ°i day ràng trong dag irïri.

May la gàp ca vil bai,

Trgn iinh bè ban dirg’c ngiriri .lbi (lm:

Nghî cbàng, dir mgi nôi nhi),

TI’nh viio ihè ây, béa ra ibê naîy.

Bà ràng: lôi cûng nghî (lày,

Xira nay dôi quà mgi tay cüng nhiêu.

Vâ trong liai gît iièu kiêu,

Mirîri phân xem dû kinh yêu ca miriri.

Bây nay binh anh châng riri,

Thîr chung quan ii’r mgi ngirïri cûng nên.

Mai sanh nghîa ca chira (lên,
Phông chirng ép uông cüng yên mél lông.

Train công nghe nôi ihi chung,

Liên ra lige nggc ib0° pbông Viri sanh.

Lông chàng ngbi dû i6 iinb.

li- niio giàu quàn giiiu quanb (hure mi):

2005

2010

2020

2025

2030

2035

Ç’l
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Thira ràng: chut pbàn hèn ngây,’

Bày nay gia dôi igi nây dû cam.

Ông rang: viéc iinb Hà 1mm,

Bày hiu Gay mgi tay làm bièi bac.

Kinh luân (la iô iài cao,

Thé cong ré quânb ibl’r giao long luyên (307).

Hiëm hoi chût gai vung hèn,

Nlrng khan, sfra ilii, xin yën pbifm nhir (308).
Sanh ràng: nguyêi lâo se io’.

Khuôn duyên dû dinh Trân gia nhfrng ngày.

Làm chi biên ai vofi dây (309),

Ha dwù’ng (310) dam luy iiêng,r nây (11m ai P

Vzi con b6 phân bài iài,

Tàc lông e chi’ra xû’ng ngôidông 53mg.

Ông ràng: thôi ! cbô’ dày duông i

Nhà Ngu xtra 06 Nga lioàng N1? anh (311).
Trirg’ng phu dâu quyêi bçp iinh,

Tbçn [hay phu iâm lùng ibanh 1&0 nô.

Cbàng nghe [gy inrô’c ibëm hoa,

Xlra côn gin khâch, nay ra thân iinb.

Nâm mây (312) nghe cbiêu riinb rành,

Thi Inr0’ng, ihi bgi, ihi dinh mgi phen (313).
Ban rôi dôi lé chua yên,

Châp kinh ct’r ibigi hg lên sao danh.

Sô dàng quan chi Bai danh,

Quyèn dû hg Mus iên Vinh vào iririrng.

hua iài iinh ihi’ khoa biro’ng,

Bzing dâu dû i6 lên chàng Mac vinh.

Phû Trcîu mirng n? linh dinh,

H01 lông sira iân kinh cho chiing.

Cbàn bé giong ruôi daim irlrirng,

Dira deo ihi ilii, dira mang rirg’u hâu.

Mây iuân nong mi v6 câu,

Trwà’ng an (311) irông (là dàu dâu iâi gain.

Té (hây lim chôn ngbi chân,

(Iliir ngày nhây sông, dryi iufin béa long (315).

201.0

2050

2055

2060

2065

2070



                                                                     

Chen vai iài ii’r danh công,

Ré man hêflquê, ngirîri hông iuông mây.

Qui mô iririrng ôc ai xây, 2075
Dirîrng chia ibâp dag, rag vây hôn ibành.

Ba hé chin cira ihinh thinh,
Ggi ireo bang lhâng, cày dinh liêu cao (316).

Cày iài sanh cüng xem sao.

V6 môn ba (101, sông dào xem khinh (317). 2080

Lai côn mgi nôi Xuân sanh,
Khâu khôz’ (hi dôi iz’inh danh nbl’rng ngiiy.

Hà nain vào hg phen nây.
nô hiro’ng cüng dinh ngày rày 11111 kinh.

Mày iuân vira 166 (là ihànb, 2085
Trîri kia xui khiên bai sanh (16 (hiu.

Ci’ra Pliîmg (là 521i gàp nhau,

Ngu’iri iâm mâu eau, k6 cziu ain Sir.

Quân haiu Virng daim vào ibira,

Miri bai sanh hây ngôi nhii nghinh làn. 2090
Kia (hi Mai, ng ihi Trân,

Bang khuàng irôi huôi, izin ngân giir lâu.

Khôc ihan k6 lé iruyén nhau,

Hièp tan hây dogn, irirô°c sau hày iuân.

T6 iirîrng la": me chân rang, 9095
Ré mirng chi sông, ngirîri mirng mg yèn.

llay dàu dô sût Lac thiên,

(Ihièu ra chù kha’lo câm quyôn CIIII’Ô’IIg vain.

Bièi dàu iruyën ggi gin nhân,

Virng lîri ra (lutin nghinh lzin mure vin). 2100
Phùng công mirng [’6’ xiÉ-i han,

Hai sanh k0 hêi iiéu han cbuygn minh.
Ông ràng : gaie iruyén gin iinb,

Trlrîrng quan công si cô binh hôm nghi.

Ra ngoài bây (Ig’i irlrirng ki, 2105
Nhir irîri khi dé vigc (.21 cüng xang.

Hai chiing lgy la Pliùng công,

Ba cbùa iu’ô’ng quilc (318) mi chung mél phông.

L71
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thrn khi vâng vé dêm iruô-ng,

T6 nguôn con irirôc, kè dirirng dài x1ra (319).

M61 hay nhü-ng ké iài boa,

Bâng vàng irîri dâ dg’i chir cho ai

Mgi phen bgi ibi flua mi,
Gigng van 16 kbàu b0’i bài càm iâm (320).

Quan iririrng công chanb kbông nbâm,
Kbéo ibay mire này, clin câm cbàng sai (321).

Bang ireo iên dû r6 hay,

Mue vinh thi’r nb6-i, Khâu khôi ibi’r nhi.

Vân inrîrng dâ dinh 11th k1 (322),

Vira xong ibi bgi lai ibi dinh lién.
Tbôa lông vân nhç nhir lên (323).

Tài hay 06 16m, sfrc lên dèn mlrîri.

U’u (321) pbân dâng giâ iam khôi (325),

M61 hay irîri 06 chiéu nglriri khi nên.

Pbân iruyén hg Mue irang nguyên,

Hg Khâu hâng nhân, bai iên rành rành.

Thiên ân ban iru’6’c phong dinh (326).

Ba iuan nglr ii’ru, bai nbành kim hoa.

Hu’irng irîri (327), lgc nir6’c, phân vua,

R6 ràng hông mâng, lâp lôa vàng fiai.

Ba. ngày lblrgng mai du nha,

Lông vua iru bau, mât agiriri quang cbiêm.

Vè vang gain lai hoa ibêm,
Thôa lông hé qué cung ihiém (328) bây hiu.

Tàn khan mgi lü irir6-c sau,
Cimg sang iirô’ng pbù vào bau Lw công.

Ta tir ai này ra xong,
M61 riêng bang nhân vào trong rôn ngôi.

Kboân irà lé mac hân boi,

Dan nhau 56m (15 cho mîri Huînh. tung.

Giâ (lên vua irieu timing công.

Khâu Huinh ngôi lai vui irong chéri quinh (329).

2110

2115

2120

2130

21 35

2140
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Tung ràng: bai chfr khoa danh,
Tirâmg công dây nhi’rng bau iinb quâ yéu.

Buông hiro-ng 06 gâ iiéu kiêu,

- Sàng dông cûng râp ioan dëu câu thân.

Thôi! thi dir ibê dur thân,

Quan sang ChlÎ’C irgng mu’iri phân (lên minh.

Khâu sanh eiriri n61 thra ring:
Tmh ngiriri quyên cô xem bang hién non.

Duyên nay dû dinh iào khiro’ng (330),

(16 dâu phu nghîa, ibam sang lé nào P

Tung ràng: kbéo chàp né sao?

Xira nay 661 vg° bièi bac nhiêu ngu’iri?

Con ngiriri sac nirô’c, hu’omg triri.

Quâ ib1r0’ng khi dû ngü lîri dé dan.

cari lông nèu cbàng nghî sâu,

Ân nain e nira dën sau luy minh.

Sanh nghe mày iièng dô danh,

Âm 21m n61 giân bât binh khêu gan.

Mâng ràng: mgi hi quyén gian

Nb0’ minh chira chân, lai loan bai nglriri.

Minh (111 ra phàn con nuôi,

NIÏra con hông lai dâi ai vào cùng.

Ta dây mgt iàm lông irung,

Quyèt dem iô iru’âc mât rông 06 phen !

Thé không dung kê quyén gian,

V1 dân irir bai môi nên anh lài.

Khéo ihay müi 161 cüng dôi,

Vô vè iièng Trg’nh. nhàm iai pbgng boàng (331).

N61 r61 lên kigu vgi vàng.

Trô’ vé vira dèn gifra dirirng ngbi ra.

Ân nân chût chfra xem 00’,

Thôi thôi nông giân dèn la [à cimg.

Lânh di nêu chàng quyèi lông,

Cbân loan chira dé lgi vông 1661 gian.

21:15

2150

2155

2165

2170
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Bàn riêng bai lé vira an.

Tboài da 061 60 quài quan (332) binh minh.

Cbuygn chàng dôn (Huy kinh ibanh.

ba gain ai cüng biêi iinh tir hôn.

Lu" công n61 giân (in On.

Kip sai binh mû b6 dôn iim quanb.

Cæicb va mirai (15m ngoài ibànb,

, Thày chàng ihoâi dû giao binh (ligu v6.
Kê khoan kê nhân mgi hé,

Rêing khinh phép nir6’c, rîing ohé hic ii-iri.

Truyén dem giam câm mg). n01.

Luàn xong igi ây ngày mai iân irinb.

Turirng quan nghe 16 phong thinh,
Hàng làm s6° iâu 16 linh [fluiez khôi.

Lông ngtriri vôn sân l6 irîri,

1161 hay irgng dag ai a1 01mg,r lông.

Bây giir hgi ibi vira song.
Cale pbirirng si ii’r côn dông kinh ihành.

Rire minh bai chfr công danh (333).
V6 nbà tbçn mât xuâi bànb nggi chân.

Tam khôi Inirng nbü’ng (hic nhân.

Nghe iin nbû hzio xa gân ihiêu ai.

Higp bang ban bac mày liri, I
Gian ai 6p uông, ihiro’ng ngiriri oan kbiôn.

Vigie nây nhân nhuc sao yèn :

ne gian nây nira bing quyên (lên dan P
Lân nbànb iim gô’i châng lâu (331),

Ngiriri kia iru’6’c, chling ta sali cüng vira.

Thôi! ibi ta lai v1 ta,
Nbç minh nàng nghîa 1n6’i là iru’g’ng phu.

Ké ràng: xin cb6 b6 (16:

Bôn dirirng la bây sira cho mgi hôi.

Làm cho gian (bing (li diri,
Hây khoan vân hui ihfr cho’i v6 quyén (335).

2180

2190

2195
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0° dâu bông thây mât ngu’ù’i,

Thlra ràng: viéc ây xin ngwïri chô’ nghi.

Phông mà cô dên lé chi,

Mu doàn chuyên ây em thî xin dmrng.

Vâ cm chût phâm 16v làng,

Tèn khi vira hông, tlr [wo’ng czgn rôi.

V6 nhà thân lhfch không ai,

Xin liêu lhân ày CIÎ’ll nglrîri khôi khoa (336).

[urge lïzri nhlr mà’ lông ra (337),

K60 nhau mât lü vào tôa Phùng công.

Lay rôi (hlm hèt thî chung,
Ông vira thâo 56’ dé hông vào tâu.

Khan ràng: sac khéo bào nhau!

Viéc [à viêc nghîa, lé dâu bâo dîrng?

Chîn c tai vâch mach rîrng (338) ;

Làm cho kin mit nhlr blrng mô’i [à (339).

Vlrng lîri ai này trô’ ra,

Hçn nhau chîrng m’ra canh ba dôn dlrîrng.

Xin cho bât (ÎII’Q’O Lw Huînh,

Birng phân trûi phzîi hây giâng lây dôn (340).

Rày dîrng vai kiêng cha con,

Gian mu"u dên déc, xâo ngôn hèt nghé.

Bâ dành têi hû’u sir qui,

Rôi dây ra dèn thè gi [hi ra.

Kè ràng: e lü chüng la,

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

Xin vé mât chô nghî chân,

Nhà Lôi chô dày cüng gân ngç môn (3410).

Buôi triéu xe nglya ôn ôn,

Tien du’îrng chôn dày nghî khôn lên trîri.

Cùng nhau miêng nôi chân diri,
Sân nhà cüng (r mél no-i dq’i 0th.

Làng nghe canh dâ sang ba,

Kiéu (îâu môl lü trông ra ngoài lrlrîrng.

2245

2220

2225

2230
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Phùng công kéo lutât: mat dlrîrng (34H),

Kéo sau Bdng lue mày chùng lân khoa.

Bào nhau haï dây dçp ra,

Kiéu dâu sau lhày xa xa dên liên?

Tién hô hâu ûng chût lién,

l’hù Lw mâi t6 hiéu dèn là dây.

Hai bén chipe sân dei dây,

Ré xân lay ào, nglrîri (lay cânh (lin.

Nglrîri bé lçng, k1: câm roi,

Âm âm ho°i giân, hôi hôi tièng la.

Xung quanh tru’ô’c kiçu hôi qua.

Kluîu khôi bàng nhân tân khoa lèi g] 3’

Quyên nhu’ chli châc mçnh bù.

Vu oan cho kè trung nghî autre chum?

Bôn bên chàn dainh nhlr ultra (342).

Nât tan xu’trng njnh, ngay div mât giau.

Tram dôn hÇi chç° ai eau,

Bu-â’m hay giày lçng, kiën tan lû hâu.

Hum]; tung kiéu dû dên sau,

Ngwîri kéo tôc, k6 chàn dâu xung quanh.

Mành xiêm mânh màng tan tành,

Tôi lâm mât siém, lhàl kinh hôn (à.

Mâ’i hay nhli’t qui nhî ma,

H90 trô dën turc thü° ba (hiét là (3143).

Nglrîri kêu du’ô-ng tir cû’u cha,

Kè kêu nghîa phl; ân da cm1 mini).

Twng urng trîri (la hînh minh,

Bwà-ng hoàng ngu’ trafic phong dînh phàn han.

Lw Huinh moût khôl vông oan,

Bu’ng dâu theo [ü bai quan vào quï.

Glrç’ng dan 1eg lnr’ô’c do’n lrî (3m,

Âo xiêm râch Tll’Ô’i, mât b3 Un nhân.

Khôc lhan rîn ri tau ràng:

Khâu khôi hôm 119 tu; nhwng b6 (1510.

Bât vé chlra kip tâu vile,

Hai quan chù khào sâp mu’u han ngu’bui ;
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Hièp hàng si tir mél no"i,

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

Cao minh xin i6 dèn triri (3’45),

Tra ngu’îri vô phép, hôi nglrîri mu’u gian.

Phân ràng: llglI’OÎ hâ°i ngôi an,

Côn tra dâu lhât dâu oan hach rôi.

Chi dôi Phimg ang hai ngu’îri,

Làm sac tàu thiét mây lîri du’ryc hay.

Tâu ràng: chût phàn hèn ngây,

Trôm cho (liure du" khoa nây chm’rng van.

Bêm ngày 10 lâng muôn phân.

hi tài nhü’ng sç’, déc nhân [à mirng.

Gieo cho nhfr’ng tièng hay chàng,

Mât soi nhirl nguyét dôi vîrng xin thlm’ng.

Phlrîrng (hi hông v6°i quan lririrng,

Côn chi tinh diên Loan dlrîrng giao thông?

Chlrc ngoài lü ây côn dông,

Daim xin tra thâu thi chung dmyc nhù’.

Tièng vàng xâng xàng ban ra (3146),

Dôi nào si tir hôi qua tînh dâu.

Bât vào mât lü theo nhau,

DIPÔ’Î sân kè trwâc ngu’iri sau ctii dâu.

Phân ràng: trong chôn trirZrng qui,

Làm déu mât phép, mlru thî lai ai ?

Muôn tâu hô phàn bât tài,

Tranh lèo du": dâi nhu’îrng nglrîri quyët khna.

Nghî lrong tain vain cüng là (357),

Bàng bay côn nhây (348) côn nhîr htji sau.

Phép vua lôvi thânh dé dâu?

Tay câm bia sâch daim hâu phi vi?

Vigie nây lâm môi gian khi,

Daim xin tâu du’ô’i do’n tri dâu duôi.

Khoa nây bàng nhân Khâu khâi,

Blyc ngu’îri khoa giâp, vé nglriri phong lu*u.

Hôm xtra timing phû mîri vào,

Khoe con mai phân trâm trao chî hông.
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-.74-
Tàn khoa mçil mire (349) xin không,

Mm tham phli qui, (hit lông tao khang?
Dàng công bÔ’Î lai hg Hoàng,

Quyêt dlrîrng ép uông, xui dirîrng phàn chia.

39’ vi IllI’Ô’C, khiêp vi oai,

Tàn khoa méi phaii nm (li la’mh minh.

Ni") cùn daim tirc’rng công danh P

La" công bièt nâm (350) sui binh mi vé.

Làm cho b6 hic tir qui,
(lhiî’ng cho phi phép man bé Lâu gian.

Chljng tôi câ quyêl loan dan,

Muôn vi bàng nhân cüng toan là hày.

Nào ngîr tlrô’ng phù dû hay?

(Janh khuya duôi dânh loan bày miru gian.

Làm mlru 551p mâo x6 làn,

(Iào minh rach mât, chû’ng eau cho nglriri.

Ngu’ nghe lhà’u biêt dâu duôi (354),

Lw [11mm khi m’iy nhü’ng lîri tàu sai.

Phân ràng: nhfmg chling vô loài,
Thu’omg con kén ré but ngwîri 6p duyèn.

Lw lâu ràng: vch nhÔ nhcn,
Tinh rièng nhi nû’ l9 phién hôi han P

(Zhàng kia vô phép khi quai].

Lü kia dàu àu xin ban nghi hinh.

Ngu’ ngbe thàu hèl moi tinh,

Tl’rc lhi nôi giàn lôi dinh bt’ri (îàu.

Phân ràng: gian dàng hiêp nhau,

Dôi trên hui (llfô’i bày làu lhông dûng?

Thù" dam lông lui hôi lông,

Xlî’ng chu*a âo mâo, hô cùng cïm dai (352).

Ahàm’tai chàng nôi chi dài,

(àiao mm phâp (353) nghi ranch rôi 56 tâu.

Phùng công dû sait làm dan,
Tht’r un Gai iy’, dên sau lu) hînh.

Ba tôa ngôi trlrô’c công dînh,

Nha môn chu’c dlrâ°i, long dinh «En lrôn (354).
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Kia thi bi, 119 thi nguyên,

Mm hên si tu, mél hên Lw Hoàng.

Nçc roi sâp sân hai hàng,

Sai vào nguc viên (lôi chàng Khâu khôz’.

Phimg công day trir6°c mây lîri.

Chào 10’ thâi phô, dâu duôi dông tu".

Lw công nôi hôsi là" dû":

Tôi cùng ba bâc cô [à ngwîri dâu P

Tir bôi buôc chiât chi nhau P

Hôi ra tinh (lien v6 sau côn (151i.

Quan râng: nôi cüng la diri,

Tinh Hong de; vây, l)” ngoài nira sac?
Ép duyên sai bât thé nào,

ViÇc rành rành phài dam vào lîri cung.

Lu" ràng: viéc 6p [à không,

Con dây chu’a dé sàng dông thiêu ngu’îri?

Côn nhlr chuyén hait Khâu khôi,

Kim nay quen vân làm rôi môvi (au.

Ông ràng: hinh sir là dâu,

Bac làm thân tir dâm hâu tu chuyèn.

Khi quân téi ây dû nên,

Lui côn lâm chuyén lÇmg quyên phi vi.

Bd cao chêt lai tôi chi?

Bông sa bô aguc tôi thi un ai?

Lw ràng: chi kê du’îrng dài (355) P

Ilô’i cho xong ân Khâu khôz’ dâ mà.

Bd cao vô’i lai Dông sa;

TÇi làm du’trng [n’y quân 00’ bây mir.

Trçng khinh là hôi lu’ç’ng vua,

Nhu° dây cô du chi mà cari liên?
Ông ràng: lieu dày mô’i khan,

Nêu côn già miéng khi nên mât lông.

Côn dlr0°ng ira hôi chira xong,

Trông ra dei thày quan trong (356) h9 Hoàng.
Hem vào dît! trlrô’c sành du’îrng,

Long côn mm chiée. niêm vàng mél lrwo’ng (357).
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Ba tôa lièp chi vÇi vàng :

Mây lîri ôn ën hg Hoàng dû thlm :

Nay dû phung chi ban ra,
Sao cho tan phâp mâi là lhông minh.

Già tay xin chô’ ngai linh,

Phen nây hai man); suc sanh di dîri.

Phùng công hôi thû" mày liri.

Ri lai Hoàng mô’i khiic nôi kô bày :

Thlra ràng: lôi dâ t6 dày,

Bông cung ngai chut dao lhây toan binh.
Mât rông nôi giân lôi dinh,

Buôc công phâp lai, gâc tinh riéng ru.

Thôi! lhîri trîri cüng châng sa,

Mm nay hâm bai nglriri la dû dây.

Nôi rôi mâng mièng gioi lay.

Trông Lw khi. lai mit giày ném theo.

llung hàng mâng il: nhièc nhiéu,

Côn the thé giçng toan (Mu nç kia.

Phùng công kêu hôi ti le z

Bô nây dang 06 thù gi vâ’i ai P

Tèi dâu 06 phép dày rôi,

(Jan chi mà CIÎ’ sai sai nhçc minh?

Mât côn min mât tim xanh,

Have lîri Hoàng mâi kô tînh un sau.

Ràng: iôi cô chut châu nhà,

Li Giang tây (me tên la Thé cdu;

Chl’r’ng oan maie phài mini sàu,

Cüng vi thanh giân, lày dàu nho’n linh P

Chic Hoàng thé (358) lràn (un hinh,

Ân thông phi ày dei dành cho ngay.

Kiên bô miéng chéri mau lhay,

Mu’u kia dû lâm, hua naîy cüng lhâm.

Huinh tung quen thôi dam salin,
Ngoài thàn lhièt miéng, irong tim tim lông.

Câm gain sân chiée roi dông,

BIm’ng tay dei diét Hum]; tung mut hôi.
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Bli’â’C ra côn nôi mày liri, 2425

Thiên van khâo Mn mél bai ira cùng.

Ông rang: phài viéc nôi không?

Lông ngu’iri là sait, phép công là lô.

Bây giir côn dam quanh ce,

Truyên dôi hinh hô hây cho dt’r nghë. 2430
Da rân môt liêng xa nghe,

Dia giâng thàug 1190, duôi vi vul mi.

Mi)! San thit nât xu’o’ng riri (359),

Ngàt di mât hic lai hôi mây phen.

Lw [minh biêt thé khôn kiên, 2435
Xin khoan roi dé viéc liên chiêu ra.

Mai Trân hai au ngày xtra,
Khâu khôi mût au bây giîr chiu luôn.

Ba tôa mât mire xù" phân,

Sai nghiên bût lây cung doan mày lir. 2440

Phimg công lruyën phii canh giîr.

Rôi xem au tàu dg’i chir xù’ phàn.

Kip vé tir thât dîri chân,

Mîri chàng Mai vô’i chàng Xuân dan (là.

Trîri da chling ké oan vu, 2445
Trîr gian may lai phuc thù sân 00’.

Mal rông thÔ’C tàc không xa,

T6 tinh oan khuàt hça nhîr thiên ân.

Virng lîri dan dû ân caïn,

Hai chàng thào sân 56’ van hai bai. 2450

Buôi triêu vira rang ngày mai,

Dm tram si tir chu’c ngoài bang lang.

Phimg công tau au Lw Hoàng,

Phân minh (rang chi, r6 ràng tir cung.

Vua Bwà’ng xem hêt thi chung, 2455
Pha’m ràng: gian lac thông dông bày nav!

Bd me oan uông thu’o’ng thay,

Dông sa b6 nguc nào hay un gi P
i Ci’ru trùng ha chi un thi (360),

119 Trâ’n tha lôi lai vé chl’rc xu’a. 2460



                                                                     

Mai công oan khuât xôt xa,

(lhàug hay con câi bây giîr côn ai.

Phimg công (au trlrôWc miiy liri :

(Jhuyên nây cho’n giii dèn triri xin soi.

Trang nguyên ây thiét hg Mai,
Hà Kltâu bang nhün hân hui h9 T’rân.

Phân rang: mél cira (364) trung thaï],

Truyên clichai gai và0 sân dom tri.

Lay rôi trlrô’c diên n’u qui,

Bach oan sân sô’ hic [hi (làng lên.

Vua Bwà’ng xem hêt sir duyên,

th’m rang: Tung KlLî hai hiên hây iâu!

Truyên dam chânh phâp bêu dan ;

Trang nguyên bang nhân dû’ng châu bai bên.

Ban cho phuc hg phuc tên,
(lac minh muôn dôi on trên chin hin.

Suy ra mô°i biêt triri gain,

Chânh ta mÇt bung, qui thân hai vai.

Gian thân chu’a chic niiy chôi,

Nui bang khi thày mat triri hân tan (362).

Trung trinh dâu cd mac pan,
V511 tro’ Gay câmg, không sirli giô iay.

V6 sali ngay lai ra ngay,
Khôi tuân iman nan, dên ngày hiên vint].

L20 Huinh tôi (la daîng tinh,

Dam ra chânh phâp hành hinh mût giùy.

Tan tanh thit mit xu’o’ng hay,

Nzîng bêu mat minh, dàt lây man (à.

Chan lîri kô lai ngiriri qua,
Bây giïr thé ây, thuir nm thê nào !

Trân công ra khôi thiên lan,

Nm) môn chirc sân dû vào ta ân.

Phimg câng mir’ng rô’ cô nhân,

Mîri vé tir thàt au eau thir than.

Ré con sum hiép mût (102m,

Nglriri than chuyên tru’ôc, ké han nôi xu’a.
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Nhô’ nhong ké tôc chum 40’,

Gian nan la bây, nu’O’ng nhir nhü’ng dâu.

Bac nhiêu tan khô bây Ian,

Giu"t minh dôi hic, hic dan dôi phen.

Khi nên môi vièc môi nên,

Chiêu trîri dan da tôc truyên dèn no’i?

Binh ngày ngly té hg Mai,

Phong làm thai baio dimg bai liât trnng.
Trang nguyên vô’i lai Trân Phîmg,

Ban quyën hgc si (363), du" vông yëu thanh.

Côn nhu- bang nhân Xuân sanh,

Làm dû ngu’ sir quyên hành hach tau.

Hg Trâu hg Bd’ng hg Kkâu,

Tràt gia tam càp dgi sau kén dùng.

Viy Mai công, vg’ Trân công,

Lai cùng Trân liqnh lai cùng Vânanli,

Phu nhàn nhiit phàm cire vinh,

khen cho chü’ nghia chfr trinh mgt nhii;
Vdn liên véi lai Ngçc (ho,

Phitm dé de nhi cüng [à phu nhân.

Mai công khai bing dên main,
lloàng thùn té (lien, triêu thatn trg’ nghi.

Trang nguyên nhân tién dlrirng di,

liuyên dû hg tông v6 nui Châu thwùng.

Lai han tuân thli bôn phu’o’ng,

in vàng mgt 16a, gu’c’m vàng mg! lhanh.

Mgt minh quyên (lu’g’c tign hùnh,

Thàng ngay naiy mire, công binh ceim c511).

Lai cho v6 vice (lai tuân,
Hoàn hôn ngg’ ilÎ’ nghinh thàn mgt ngày.

Làng nghc (à chiêu nâm mây,

liai chàng vào 41’11"61: lay bày ta au.

Xcm ngày ngu" té dû gân,

Cno tin haie trLr’c’rc tàng nhân dgu chùa.

Trang nguyên mac a0 thôi ma (364),
Trwâc V210 lé Phqît, sau ra taie phain.
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Hièn nghi khâp mât triéu thân.

ilgt tir du chi, ba tnân ru’ç’u boa.

Cgt kiêl thé, gâc huyén lir,

Bèn gain chong sâp, dainh xa bay tram (365).

Trông tam nghiêm, ubac bât am (366),
Mâyjmâm sanh lé, mây mâm tu’ thành (367).

Sông trung litât, chèt anh linh,

Suôi vàug thO’m phaich, maiy xanh thôa hôn.

Bai dànb trung hièn nha’rt môn,

O’n vua nhnân gôi. khcn con tram dang.

Té rôi linh cira Iên dirîrng (368):

Lânh àn vàng vô’i gu’O’m vàng ra di.

Ta on vào trarô’c làu qui,

Viéc công dàu daim bain chi tir tinh?

Tirô’ng khi lânh han bing mién,

Theo dôi cày cô mgt tên Hi dâng.

Nghi trong thây tô’ xét công (369),

Mày en nguy hièm, mày laîn gian nain.

Tim vào nhac phi) Hâu loan,

llay dâu cüng cô quyën gian mât 45mg.

Cüng toan bât nap lày công,

(iiâ hinh khi ày Hi dông dû thay.

Ray nhir rgng blrâ’c dàng mây (370),

Ngaim ngùi dag L63 nghîa thây chum quén.

Môc mira xin rirai-i cira tuyén,

Ggi là sanh bièuldè dén chut công.

Vua 1914"?)th nghe hêt thi chnng,

Khen ràng: tièt, nghîa, hiêu, trung mgt nhà.

Clin kho ban (bing miên thir,
(Ihl’rc ban thât phâm ggi là tain); phong (374).

Ta tir nain lay (Mn rông,
Tra’r ra PIPÔ’C ciru Mai công xuông thuyên.

Tiên dira xe ngu’a nhar nêm,

Trông tain mât dàt, cir lién bông sông.

96 hièu sir, vé qnân dung,

Sông lông giâ’i trU’rrng, giô tuôn biên ki.
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Bèn dâu quyén darg’c tién nghi,

Mgt tay thlrà’ng phat hai bé công minh.

Lân laîu giô mât trâng thanh, ,
Thnyén da tâi phi] Bgi darda (372) bac giir.

Mgt va thây (a lên bir,

Dan tinh lai t6 giai mir hôi chai.
Khâc hinh ai bièt là ai?

Bi dân bông thày mgt ncri c6 chùa.

cira ngoài thày cô niêm tir;

Phû nha nghiêm cilm kê ra ngariri vào. ,

Nghi riêng chlra bièt iàm sao,

Xara nay cira Bat lé nao hçp ai.

May sac 351p hic vâng nglriri,

Dia-i chân së Iên vào cho*i hàu dans.

Thày trong thir phung mgt sang,
Trông lên bai vi r6 rang L10 công.

Tha’ai su’ chlî’c tarée dé trong,

Chü’ Hâu leur; phung mgt dông dé bên.

Câm tay càt iày vé liên,

0° ir gâm catch nh0’n duyên thé nây.

V6 thuyén quan dal sâp bày,

Vào tôa sait Viên sai ngay di dôi.

Nghe quan tuain thaï dên nui.

Hâu loan minh dû m6 hôi irai-c nhè.

Mày lân truyén hôi xa nghe,

Viên kia c6 mât cüa gi bièt chuta?

Bôn rang 06 gai tiêu thc’,

Bông sang ngôi ày bây giir la ai?

Loan nghe chuta bièt dâu duôi,

Hun nm, sg’ 59’, mir liri không ra.

Thwa rang: c6 chut gai thar,
Mày nain] tru’ô’c dâ sa cho’i suôi vàng.

Cbl’rc ti phân tiëu tâm thirirng,

Chàng hay thu-g’ng hièn sac tarirng duyén do.

Lên mîrng châm chap già nô,

Daim xin thwgng hièn lhlÎ’ cho du’Q’c nhir.
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Unir rang: 4go nu’ô’c, com vua (373),

Côn 40 thàt hièu, côn thir hg Lu".

Gai gan côn daim quanh ce,
Châ’ thi bài vi sau chùa tên ai?

Nghi trwng nhfrng chuyén mâ’i rôi,

Bày giir bât nap hg Mai công gi P
A dua cha’ic nhi’rng manh bè,

Ai hay quyén ày lai vé tay ai?

Buôi man linh tién (374) cir bai,

Dam ra chânb pbâp rân inglriri vô lira-hg.

Oai triri mgt llrâi thu’g’ng pbu’trng (375),

Rung gan daing ninh, gbê xtro’ng lü la.

Gain gain dû thàu tin nhà,

Trâu công da khièn ngtrîri ra rirai-c mîri.

Quan quân sâm sire. tari biri,

(15’ giâng nhiï’t tir, trông hôi tain liên.

Bièn vàng tnân thaï dai thiên,

Mgt bên bû’u kièm, mgt bên linh bai.

Phü Train thoât dâ tô’i n0"i,

Train công ra urée cira ngoài mira); vui.

Phitn vua vé dang cân dai.

Hà nant gia khaich, vain ngariri ngày xu’a.

Quan cirai than, birc tan khoa,
Tinh ubac phi), nghia au Sir vuông trôn.

Tiêc rôi t6 cbuygn ban (in,

0mn chen vé qui, rarg°u ugon gigng tinh (376).

Sanh rang: nhîr phân khoa danh,

Quàc gia (m Ring môn dinh th0’m lày.

Cbiêu trîri dû tô nain mây,

Kong tuân dai thaï dèn ngày nghinb thân.

Kham kj’ ughc dal gain gân,

Mgt nhà xin lieu dinh tuân lai kinh.

Barde vào làm lé gia dinh,

Ta tir sanh dal kha’ri triub trây ra.
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Tinh cô ha’ru, nghia thông gia,

Ông da sa’ra lé cho dira tbeo thuyén

Xui dông alunie chaiy nhar tên,
Buôm giong thoat (la tô’i mién Tlawàng châu.

Gieo nec ké bèn mai dâu,

Si’ra sang nbà lrlrô’c varîrn sau mày main.

Chu tin di nuire mâu tbàn,

Sam dông nhà eau cüng gain chàng xa.

Mày ngày ba da tô’i nhà,

Bugt vô chin kblic, [gy sa bai bang.
Vain minh tan tr1r6°c linh sang,

Kbaïc oan ké 4è, nôi tbu’o*ng ngajam ngùi.

Nbin chang than tba’r mày liri,

Nghia sàu main tir, linh dai me: li.
Ôm quan khûc lôc nain ni,

Nghia phu phu nhaing naing vi llll’Ôc non.

Tbàm chông thôi, lai mirng con,
Ta’rc cu’îri nu-ô-c mât ngü hôn chiêiu bac.

Sanh rang: cba’n cbfr en lac (377),
Biên sali mày tru’ayng, trù’i eau maiy trüng.

i Bày làu nain bac tây dông,

Bai-6c chân sa caich taïc lông quan dan.

Trîri cho rày darg’c tu dan,

Ng’ m’a nhc ganh (378), phu’âc sau danb phaîn.

Con vu’ng varomg mang Lai thàu,

Vinb qui bôi taing (lai tuân mgt phen (379).
Rôi dày taing té cho yên,

Màu tbân xin ru’ô’c xuông thuyén lai kinh.

Cbàng làu con cüng khô’i trinb,

Trarô’c laîu ngü pbung dûi thànb lé tbàn (380).

Mày ngày taing si; dên tuait),

Hà tim (litt tôt phong phaîn mât n04 (384).

Chiêc bia trung litât darng ngoài,

Bai xanh tac lày dartre ngày treo lên.

Thành phaîn nôc rap kéo Iên,

Ba vông giâo dông, bai bèn thé ki.

2645

2650

2655

2660

2665

2670



                                                                     

-34m
Tirng trong biiy dût oai angbi, 2675

Ngafim tain hiri miéng kéo dày bai-6c lé".

Tiêu thiêu nha’i nhac xai gain,

Tain huyén ubip nhait, sang vain tièng khoan.
Dû diéu phiïng, lé ngir ban,

Mity main ngü tbnc, maiy ban tain sanh. 2680
Chir viing dé trirô’c minh sanh,

Baril-rag triéu thaii baio cbânh danh ni rang.

Quan quan dira tién kéo bang,

Ha liêu mày lü, hg diing mày ban.

Trang nguyên di trirô’c pbô quan, 2685
Phu nhân nôi kéo buông mini pbu’irng du.

Lafap 15mg mày gôc timg tbu,

Mgt viing saing khai daip [nô ngiru manh (382).

Bày Ian taing lé vira au,

Phu nhân dû dgn xuông thuyén di kinh. 2690
Train): nguyên ct’r Vigo tuain hanh,

Nghi trwng vira mày nhirt trinh un ngay.
La quen cüng mgt mién nây,

Sac xira trôn lra’mh mà rày hiên vang?

Tboa’ing qua sire [lhÔ’ mgi dang, 2695
Nôi lông lai dgng tàni thiro’ng Hi (lông.

Tra ra tri huyén 512v công,

Main sanh Lw khi, cüng vèngquyén gian.

Saï chi mgn mgy sé doàn (383),

Nhiêu cho tainh mang lai huirntthi’r dan. 2700
Công linh nhir (En Dô tlzân.

Cho iàm huyén linh dén ân tain bing.

Baie môn ghi mai Hi dông,

Dirng bia (lai laïy saie phong tac liên.

Lai lruyén sL’ra rap ingt bôn, 2705
Tririï’c mô té dién magot phen thân hành.

khôc [han k6 lit-l mgi linh,
(16 cüng danh à); ii minh vô’i aii.

Xi aii chiit dît thiét n’ai,

lié" công la cüng llhÔ’ liri khan aira. 2740



                                                                     

-85-
Bang khuâng dirirng dàt câch xa.

Giao Biî thiin lai bây giir gifr Oui.

Phàng sau kè tir côn dài,

Hg Dû nhirirng lai mgt ngiriri hg Vwrrng (384).

Ggi la phnng tir khôi hu’irng, 2745
Ây la trgn bût mgi dirirng thi chnng.

Bâ thân Virng day gbi lông, I
Hem con bien ca’ii Hi dông hg Vwa’ng.

Lai tim dèn china Finit dirirng,

Bèn dem 60 tia xc viing nghinh Sir. 2720
Taii sanh nhir c6 ân da,

Khan dan bai bai ta qua mày liri.
Chàng tir ân gain rach rôi,

Cât không gânh nafmg, lirng vrri biën sain.

Tuân hành mgi chôn alain dan, 2725
Trong bing pbép nu’ô’c, trên daîu an vua.

Công không sût, agi không thai,

Phân hào châng lân, tôc 40° niio nhaîm?

Mây pban marc naiy cân caîni.

Trong vco lai té, nôi ngâm dan ca. 2730
Lân Ian dông liai xnàn qua.

Mgt vông tuân lbii tinh dît khâp quanb.

Binh ngiiy phuc mang lai kinh.
56’ vain mgt tàp bien thimh tain lén.

(ïhin laln dû dgn: tiêng khcn, 2735
Taie lông công chainh mày phcn nhgc nhiiiih.
’ Trèn vi nlr6°c, (lirai-i vi dan.

Ban cho Cire phàm té thain dén cüng.

Truyén khâm thiên gia’im hgi (161115.

(lhgn ngiiy dai kif-t dgng phông nghinh lbân. 2740
Trang ngnyên thay a0 té thain,

lin-64 thém nâm lay ta ain khan (tain,

Nhiin chiri tir ta thièu dan,
Phù Train di lai, phù Klzdu rai vin).

’liriri xnân minh mi lhè niio,l

:12

en

Lirii’i oanh gieo giait, bông dîna S4) la).



                                                                     

-86...
Phqng lâu sâp sân lé nghi,

khâm thién (la dinh nhu’t k5! tir ra.

Thâng ba nhàm bira môug ba,

Là ngày Huînh dgn), là giîr thiên ân (385).

Xiêl bac khi ngoan kim ngân,

Phû Mai lânh trafic, phû Trân Iânh sau.

Kim minh, hô phâch, trân chàu,

Cung hlrœng, mû mie, minh châu mày bàn.
Bô° rîmg phàm phqc Inâi ban,

klâng bàO hai ln), hoa quan hôn lôa.

Hôm sau vira rang môhg ba,
(1:10 cao lâu phung xa xa mât rông.

Ngai vùng lhàm lhàm bên trong,

Bai quan vàn v6 hôi dông dlrâ’i lâu.

,Trang nguyên trlrô’c. bàng nhân sau,

Xlrô’ng câu van tué, khàu dâu lay xa.

Ban cho nglr tl’ru cung hua,

llai yèn nglra (urée, bôn lôa kiéu sau.

Trlrô’c sau phân dgn ru’â’c dàu,

Phû Trân don (lçp, phû Khâu dành rïmh.

Thiôu chi vé qui ngu’îri thanh,

R6 ràng kièt thë, ràp rinh lnro’ng: (Ring.

Hui bên tiêp dâi urng bing,
Nhac vang dây vô, lnro’ng lîrng lây xông.

Khéo là thàu sâp cüng lhông,

Trdu công dû hièp Trân cüng mél. nhù.

Mai sanh [gy bôn ông bà,

Bên là công dé, hên là công nuôi.

Vdn anlL Trân Mm]: dôi ngu’ïri,

Cung trang séîm sira cüng ngôi kiêu boa.

Bên Ida Khâu phû xa xa,

Xuân sanh chông ngu’a cüng vira tô’i n01.

Ông bà KILâu thi cüng ngôi,

Chàng và0 tâm la); la)! rôi lui ra.

(Ihàng bèn bôn lay ngu’ hit,

Tînh là hein tfr, nghîa là tâi sanh.

2750

2760

2763

2770

2775

2780



                                                                     

-87-
Vân tiên Châu ngçc sâm sanh, I

Kiçu dû ghé dèn tru’ô’c bînh cüng Iên.

Vîra xong lé sinh dôi bên, 2785
Nhâp vào mm lü kièu lién thâng giong.

Tram; nguyên nglra trlrâ’c sang sang.
Cù’ in mât nu’ô’c, lac rung tiêng trâm,

Nggr’a sau bàng nhân lbeo dàm,

Châm cbâm chân v6, êm êm minh ngôi. 2790
Diém dà chlrng chi dày dai,

Vàng xuy miéng hàu, cîr giôi mû yên.

Nôi sau bôu kiêu kéo lién, .

Tâm dôn nhân ngçc, bôn bên buông rèm.

A huêrn chi chi am em, 2792i
Cbay gân cbe quan, theo ôm câm là.

Rien dong dl bu’â’c tir tir,

Kiéu theo ngg’a tru’âc, ngu’a chr kiéu sali.

Vông ngoài râm rôt quân hâu,

Ngu-ô’c trông dâ tôi phung làu du’â’i (Iên. 2800

Khan ràng: sâu gâ thanh niên,

Trai tài, gâi sic, bai bên kip thi.

Thi dào ngqri chfr vu qui (386),
Ban tbêm lrân ngçc cho vé tbành tbàn.

Bôi trai mi bôn tân nhàn, 28023
Phü Mai bài tri, pbû Trân sü’a sang.

Buôc boa màn gàm sân sàng,

Binh ngôi gô’i ré chia buông tîông lây (387).

Blum mîrng mât, lé bât tay (3884),

No’i vui ban ngçc, no’i vây cuôc tiên. t 2810

Bang mai vào lé tbânb tién,

Ban cho bôi yèn nggr’ diên bai chàng.

Thiên nhan gân güi tàc gang.

Ném boa dôi mât, chén vàng trac tny.

Tiéc vui cbâu chgrc tôi ngày, 2815
Lai ban n31; chlic titra ngay dèn laîu (388D).

Dân (la câch mày dêm sau,

Ban dôi tân phu vào châu tir cung.



                                                                     

-88-
Bon nàng (il; yèn dén lrong,

Ân vua gçi tbàm, tiêng chông tho’m lây.

Rôi ra yèn àm mày ngày,

Khi vui Mai pbû, khi vaîy Trân gia.

Mîri nhau di lai fiée boa,

Thôi bên Trâu thi lai tôa Khâu công.

Phong hm phli qui dâu dông (389),
BÔ ngày truân kiên, b6 công sâch dèn.

liai tài tir, bôn thuyén quyên,

Tièng nglrîri mâi vain lièng quen hao giîr (390).

Bit-u tru’ôc giô, riro’u bén boa,

Câu Lho’ trong luyèt, cuoc air dlrâ’i tràng (391).

Xirâ’ng tùy (392) daim lôi dao bàng,

NhlÎ’l sang mm hao dé châng mày ngwîri.

C6 phen on truyén trùng dài, I
Cf» phen nhàîc truyÇ-n xoa mai mua cwîri.

(16 phen kô truyçn loi thôi,

man Chiéu quân rîiên thuô’ dîri lldn gin.

Bèn dem tàm st; khàn qua,
Lai xin à’ dày (lq’i chïr chièm hao.

Canh khuya lhày sû’ «loi vào,

[bio qua mày tiêng liêu hao sir nhîl.

Hôm sau dên mie tluiy hit,

(lieo chàu büng tbày thân dira dam vé.

Bang vàn giâ v5 cüng ghê,

Mot giây bông tbày dira v6 Trung châu.

Xin làm xuyèn ngoc kim xoa,

Muvqrn nglrîri thlro’ng kbâch dam dlra sang HG (393).

llôi Lhàm dén tôi linh tir,

Chiëu quân là biêu bây giîr tân Iên.

Khan ràng: là cûa Han]; nguyên,

Cho sai dm: dên an tiën la ân.
Lai ra mie bi) .âlÎ’ lhân,

Ta tir 06 thiëp vân vàn mày lù-i.

C6 phen k0 lfcb Giang khôi,

C6 phen kéo mm v6!) chili caïn vui.

2830

2835i

2840

Nu9°.mau!

2830



                                                                     

-89-.
Haï nhà phlI’Ô’C bau vçn mlrîri,

Tbung Iên côi th9 dü’ng ngôi dén xuân (395).

R6 rang lông phqng gôt lân (395),

Kio. nbà ngü qué, no sân bât dông (396).

Bîri dîri kboa mue dinh chnng.

Bang nén thi lé, nôi dông tho’ hiro’ng (397).

llièu, trung, liât, nghîa dû dwîrng,

Dirng hia muon kièp, dé girang ngàn dîri.

Cho bay trîri cüng ngôi rôi,

Tuân huîrn buông lai vông dài rlît chai

on lành nghî sang mà ooi,

Sâp dâu vàoldây chàng sai phân bào.

Gian ta cbô’ voi sa sao,

Tuôn Iên cho dèn buée vào tir nbiên.

Trlrôc dan lông léo dlrïrng tbiên,

San càng buée chât, mâi lin lrù’i già.

Trung hro*ng côn b6 lâng lo’,

X6 trâm ngàn càp, thl’r ba bôn lân.

Hây cho dan dâ’n dû phân,

Ri» kbông nao m6’i liéu dan gà’ cho.

Voi chàng dé, dé thi to (398).

Bày giîr moi r6 là là hôa cüng.

Truyên nây xem thàu thi chnng.
Suy ra mô’i bièt trù’i kbông c6 nhâm.

Dü’ lành Hong mot chi’r’ tâm,

CO’ tbâm, thi boa diéc tbâm, là lblrîrng.

Vi bay tu tinh moi du-îrng,
Trlrô’c dâu chio miel, sau 03mg thày bo’n.

Ban rîèng vâ’iIlü kim Ian (399),

Phwîrng la bât qua Sàn sàn hlm trung.

Dt’r min nblr Khî nhlr Tung,

llay dâu Vi’ vâ’i Mai công mà ràng?

Bînb cu’ giü’ lày (112.0 bàng,

"ë ngu’îri trung chânh xin dîrng tu; khi.

2855

2860

2865

2870

2880

2885
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Ba la nain tû’ tu mi (400),

Vào vông công nghiep ày thi c6 vua. 2890
Moi hay tir me dèn w, ’

Miêng co’m, tàIn ào, cüng là quan ân.

Sao cho dqu’c chi-r trung thân,

NQ’ vua khi ày dên tbàn cüng danh.

Thé lbî trîri cüng 06 minh, 2895
L0 chi phlrâ’c hâu công danh hièm nglrîri.

Phông van nho-n buôi ngôi rôi,

floc dôi cbâp chînh mày lîri nôm na.

anô’c là r6 ké trung ta,

San la La dan lây la moi bé. 2900
Biêt hao lîri kicb tièng qué ;

Thôi! tbôi! bât quâ là nghê mua vui.

HANH NGUYÊN CÔNG HÔ

Xây dâu giâc Moi dây loàn,

Sa dà dêng chling ài quan kéo vào.

T120 tông phân hôi nôi trac : 7:85
Ai de!!! binh mâ hiéu lao biên dînh P

Tbâi su° ngbî dèn tir tïnh,

Vôi vàug qui gôi pbân minh tâu rang z

Thuô- xtra dîri Ha’n vua Tan,

Phiên H6 giâc Moi dây loàn nhan quan. ’ 1490
Hdn dînh nhiéu kè trung eau,

Buôi lâu ngân chông ài lang nboc nhành.

Thé H6 ngày mot bung hâng.

Bèn toan dùng ké’ mî nbân công H6.



                                                                     

-94-
Muôn cho khôi (long qua mâu,

Nôi tbeo dix-i Hdn kê man mél xong.

Nay ngbe con lâo Trân công,

Tuôi vira bai tain, ma bông diro’ng xinb.

Dung nhan khuinh quôc kbuinb lbành,
Hun]; nguyën tên obit, lai tinb kbôn ngoan.

hum nàng qua nu’â’c Phiên bang,

Vua Phiên dçp da phài toan dan bang.
T120 tông phân trlrô’c ngai vàng:

Tba’ii su- lânb chiêu Châu dwcrng dé viri.

Day mua (làn un? hôn mimi,

05mg tbco Hçmh mir qua n0"i Phiên lbànb.

Thâi su’ vwng linh tbiro’ng trînh,

Tâ-i cüng Trân bio bày tinb thi chnng.

Mô’i ban sâc chi ciru irùng,

Bông sa lânb mang tàm lông xôi xa.

Nghe tbôi sâu tbâm mât nbà,

Hgmh nguyên khi ày nôi ra liri nây :

Con xin Phiên quôc tâ’i no°i,

Trlrô’c dên 119" nu’â’c, lông tbiri m6’i an.

Tbôt tbôi ra chôn liên dàng,

a Chiu dem phân gai qua Man giao boa.
Bông sa ngbî (Iên sir nbà,

Mari dôi Lwang ngçc pbân qua su- minh.
Ràng: 1.01m kèt ngbîa yèn anb (1’407).

Vi ai duyên no’ gap gbinb cbâng an.

Mai dâu ai mi xuât quan,

Hây dira ra dé cho toàn ai ân.

Lwa’ng ngçc ngbe nôi tbàm th wong,

Vî nglrcri Lu" khi uyên Iro’ng pbân lia !

Houle nguyén sâu thâm tram bé,

Nôi lbu’cyng cba mç, pbân thi nbo"n duyên.

Mot mai dâu dèn nlrô’c Phiên,

Quyèt liéu pbân gai cho tuyén ngbîa nb0’n.

Tinh phu phu, ngbia quan tbân,
Biêt sao cho (bing miriri pbân vçn tuyên?

1493

500

540

si:àDE

520
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Chiëu quân trafic cüng hôa Phiên,

V1 ngu’cri Die’n th? oân lién con gbi.

Linh vua nen phâi ra di,
Mot thi an nlrô’c, bai thi tbâo cba.

Mn khi nbây xuông diro’ng ba, 535
Giü’ minh trou tièl vé ma Ha’n gia.

Ta nay dal. Moi dâu qua,
Ân vua dan hao. linh (la sac quên?

Ân linh phaii vçn dôi bên,

sa chi thân gai, gày nên oan thù. P 550
Xin cbàng hây khai âu la,

Trà sao cho (15mg thi1 nhà inâi an.

Gin trung côn bây [min hàn,

Kbâm sai tbôi xuc tien dàng tièp ngbinh.

anh nguyên khi ày dàng trinb, 545
Lay tir cba mç, lru’irng dînb tô’i no’i.

Câc quan xe gia sâp bày,

Bôn miro’i thé nû’ cbo°n lay hâu k6.

Lên xe long lai u è,

Bàng: thân dâu tbâc kbông vé Phiê’n bang. 350
Tbân nây dâu xuông subi vàng,

Dû danh mot nôi phwi xu’ang (il)! ngirîri.

Trài qua non nlrô’c vo’i voi,

Xa xa trông tbày lâ’i n0’i Thdnh tri.

Truyén quan tam ngbi mot khi,
Trîmg dài Iên do lay tir gia bu’trng.

Mot minh lên cbôn Lbai Viên,

Mé’i cüng Lwong ngçc bày tirîrng kblic nôi.

Nbân dûu tbâc xuông da dài (1408),

Cüng nguyén làm qui b9 Mai tron minh (409). 360
Kim xoa xin dé Iàm tin,

Kbuyèn cbàng giû’ lây làm tinb :îi an.

Trac xoa rôi mâ’i câcb pbân.

Mai sanh khi ày muon pluin un m.

hi vira mût dam xa m, . 563
Nhan mon quan âii cbîrng «in (ou no°i.



                                                                     

- 93 -
Phiên quan giue giâ hành Id,

Tân kim tràn tu’ô-ng un: thi bày ngay.

anh nguyën lèn ngu’a ra di,

lié [16 nglrïri Ha’n thiro*ng hi trâm dirirng.

Bi vira xa dam ài lang,
Nbin xem khâc kiëng luy cban bai bang.

Trâi qua côi nui Ha (un,

Hâc bit xa câcb, cao san lai gân.

Hgmh muât mon hôi quan nhan,
Phiên quân tera n6i miëu tbân Chiêu quân.

Hgmh nguyên khi ày au eau,
Toi n01 miëu v6 pbàn train sir duyén.

Ràng: loi pbung chi boa Phiên,
Xin ligiriri pbù h0.bà0 tuyén lbân danh.

Miëu Iién vira tbuà’ tain canb,

Cbièm hao nàm Lbày pbân minh dan ràng.

Bào khuyèn phzii gil’r dao bàng,

Ngiiy sau mô’i (15mg Viên doàn mél no’i.

Tinh ra côn bây nbô’ liri,

T a tir miêu v6 ra 110i son tiên.

Nbin xem van trirç’ng tbâm uyên,

Tàin lông lbâm tbiêc nao pbién dôi com.

V1 ai phàn càch nbo’n ducrn,

Sông Twang (409) ngàn tbuà’ dé birn tir dày.

Mai sanh chàng bâi ! c6 bay?
Thiêp nguyén mot tâm lông ngay cüng chang.

Than tbôi luy nbô muon bang,
Nbii’m dông suôi tbâm, vèi vàng nbây ngay.

Phiên quan xcm thày sry lbay,

E minh pbài au ngày rày toan Io.
Mô’i cüng Phiên cbung dan dû,

Bâo dîrng huyên thuyêt, cbô’ cho Ian linh.

570

575

580

383

390

595



                                                                     

Viéc nay là viéc lriéu dinb,

Phiên vu’o’ng hay 65mg ibiri minh tbac oan.

Phài cho clin mât tram 63mg,

T123; hutin thé lày làm nàng anh nguyên.

Trâ hôn vé nirô’c Phiên bang,

Nào ai dam n6i mà loan [au tinh?
Cùng nhan giuc giâ tb lrçrng trînb,

Phlit dâu rày dû Phiên lhành tâi nœi.

Dira vào dèn chôn cung mây.

Phiên v1r0’ng mirng rô° tlrô’ng rày Han]; nguyên.

Ai hay t1 tàc Tûy hoàn,

Bang làm hoàng bau hiën van InÇi diri.

anh nguyên minh xuông gifra viri,
Ngir [à hôn qué xa 110i xâc phàm.

Tlrô’ng thây lrôi (r tbâm dam,

Tai nghe tbân tirâ-ng 1118.11 dam mot khi.

Rang: Chiêu quan day ta nay,
Hem thây nàng lai dé rày boa Viên.

Tô’i ntri nàng dû dàng yên,

Giâ nàng côn 6’, tbqu’ng thiên la vé.

Hgmh. nguyên linh giâc mol khi,

Triri thi tain tôi bièt di pbu’o’ng nào?

Tbacb bàn ngôi dira tiêu hao,
Bièt dàu nirtrng ngu dâng vào gô’i Lbân?

Phu nbân nbo’n hic dêm thanb,

Vira ra tâ-i cbôn boa dinb dao cho’i.

Nghe hou lban khôc van dây,

Môi bien tbàng toi bôi thi sir duyên.

anh nyuyên bày t6 cân nguyên,

Rang: theo Trân nir hôa Phiên mût doàn.

Bi vira dèn miêu Chiêu qmin,

Câm long tbôi môi tûi thân liéu minh.

Chiêu quân khi ây biên linh,

Cl’ru dom dé chôn boa (linh là dây.
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630



                                                                     

-95-
Pbu nhân nghe nôi thlro°ng tbay,

Khuyên nàng bây khâ (r dày thâng ngày.

Gâ làm nghîa tir mot mai, 635
Bang cüng àu nt’r ban rày vào ra.

anh nguyên mirng rô- thay la,
Bang nor’i nuong nâu vây ma dung thân.

CHUNG.
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