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AVERTISSEMENT

Le poème, dont je présente aujourd’hui la traduction au
f public, est un ouvrage touquinois 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 MflPIRY a donné, il y a
quelques années, une traduction française sous le titre de : LES
panamas MERVEILLEUX. (Dentu, 2 vol. in-IS).

Les notes ont été empruntées pour la plupart à une petite
encyclopédie chinoise dont une édition intitulée: in H90 (:6 si;
Titi NGUYÊN et munie d’un commentaire étendu se trouve partout
dans nos provinces. L’excellent camuse READER’S MANUAL de
unaus 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.

a 72947



                                                                     



                                                                     

0Le
lpar et) MAI.

Hoâ nhi (l) thàIu lhâm ngàn trùng,

Nhâc cân phu’6’c toi (2), rut vông van xây.

Ngàn xu’a bily kè gian ngay,

Xem ou bâo Irng bièt tay trù-i già.

Tuân huïrn lé ày chàng xa,

Chô’ dem nông nôi me ngïr eau xanh (3).

v Trïri nào phu ké trung trial]? I

Dan vu’crng nan ày ât dành phlrâ°c kia.

Danh thqm muon kiép côn ghi,
Dé gnons; trong sâclI. tac bia dIrc’ri dïri.

Gian ta déc chI’ bày llG’l (A)?

Mât thân (5) khôn giàu, lu’ô’i trîri (6) khôn dung.

Oai quyén mot phtit nhu’ không.

Xem bang lira da, VI’ cùng dam mây.

Thanh nhànkhi (Il-ra bien tây (7),

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

Truyén liguai (9) xem un! et) MAI (40),
Nhà Dwîmg (Il) truyéu dèn la dîri Taie tông.

Thwàmg chtiu (I2) cô ké thanh trung,
Bd cao la chir (43), vôn dông ho Mai (M).

Nén trung truc, da trang dài,

Trîri chu van timing kén tài trang nguyên (45).

Déc tên Lwong ngçc dôi truyén,

Thông minh rat mire, phIrcrng tien (16) trong dîri.
Tâm 00’ vôn sân tu’ trîri (I7),

Hôn nhân da dinh vé n01 ho Hâu.

Chin vi ngoai li (48) bày lâu,

Chlra trac lé nhan (i9) moi au; tièp canh.

Mai công tri huyén (20) chh thànlt (21),

GIr0°ng trung (22) sang vâc, tIii thanh nhç bông (23).

10

20

30
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(am duc-11g (24) ugày thâng thung dung,

’l’ên ngay la tiêt, nu’ô’c trong ày long.

Bày Iâu Lu" khi (25) timing công,

Tuy quyén tirée lân ma phong dé ben.

TIii tham (26) cùa dût chat leu,
Dung bên gian dang, ghét bên hién tài.

Mai công bây de quan ngoài.

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

Trong triéu hèt sti’c gifr gin,

Ké vngôi thiêm sir (28), ngIrô-i quyén thwç’ng thon

Kia Ding tâ’n, ne Bông sa,

Nglrîri toà dô sât, ké me Han lâm (29).

Châu toàn trung agoai mlrîri nâm,

Be trung chông vû’ng, mira tham châ- hông.

Mot ngày huyén vu vira xong,

Vào trong ông môi ngô cùng phu nhàn.

Bang: Ta vôn ké trung thân,

Trên vi nitée, du’6’i vi dân mô’i la (30).

Vi bang theo phu ngu’îri ta (3l),

Uôn llrng c0 gôi cüng nhcr mât dîri.

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

Con ta giac tuôi thanh niên,

Cô giro’ng khoa giâp, cô nén dinh chung.

Sac chu gifr diro’c chfr trung,
Mât là hièu IIÎ’ nôi dông tho’ huong.

Nhfrng la vui chuyén néi dlrîrng (33),

Sành ngoài bông cô bai chàng bac tin.

Mai công phung chi thâng thuyên,

Chièu triri mây v6, ân trên mira nhuân.

Triéu ban du bue quan thân (34),

Lai khoa cap sa" (35) giû’ phân giân quan.

Tin dàu khêu tàm trung can,
Mot hai quyèt hàn trîr gian hêi mây.

Truyén làm tiéc mon vui vây,

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

40

45

a:in

65
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Tàu Ian chén eue (36) rai tuân,

Bôi công ti’r vôi phu nhân day loi.

Rang: bày lâu nhirng à! ngoài,

Da nây tàm tire VIH ngirïri quyén gian. - 70
Ray Virng dài gii’m thâng quan,

Phen nây la quyêt ca gan phen mây.

Bày gib- mot di’r mot hay (37),

Hiép nhau nào hiêt cé ngày nuai, thôi.

Cüng dirng theo duôi lôi thôi, 73
Me con 36m lieu vé niriquê nhà.

Bién viên vui thIi nông gin,

Tien con dèn sâcli, ày la lé nên.

Vl’ dâu giâi kiêt (38) 06 tin,

Bào nhau 36m lieu tim mién au thâu. 80
Ch’ô’ cho thiên dia xây van,

Sé toan tfnh vêt thîi nhân sali nây.

May ma vue chirng long ngay,
Doàn hô lü thô mot ngày quét thanh.

Bày giîr phu qui thé vinh,
Dira tin se dén thâng kinh cüng vira.

Tan bang Inîrng [’6’ chat nhà,

Tiêp thii 611g ban nhii’ng là hàn ôn (39).

Phu nhân ni’ra le ni’ra butin,

Dôi công ti’r lai me con ban hoàn. 90
Rang: nghe nhir bô con ban,

Trân nây quyêt vâi quyén gian dôi dan.

Sé doàn phung (40) mot châc dan?

Gai Io nây dé vé sau tày triri.

Nghe rôi công ti’r thwa lïri, 95
Thé rang: câi (lac làm tôi mâi la.

Nhà huyên (il) xin ohé le xa;
Hé trou cô mât thïri ta le gi?

llây cho ven mm trung nghi,

Vinh khô déc tan, sâ chi cuôc dîri? 100
Ông vira xong viéc khâch ngoài,

Birâ*c vào Hong, héng nghc lîri con thon
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Vuôt ràu cirîri nôi lui ra,

Khan rang: ày thât dei gia con nôi.
Trê tho’ biêt dan làm toi,

Girong trung hiêu lày mât lïri me. suy (42).

Chàng sai hé phu làn nhi (43),

Khéo thay tânh trè cüng y tânh già.

Nôi rôi truyén gçi lai nha,

BII’O’Ilg dirîrng nhù hét nôi xa nôi gain.

Làm ngirù-i biêt dao tu thân,

Viéc quan cüng giü’ lày nhân làm dan.

Tièng thanh hach dé vé sali,

un. la uông nirôc an mu châ nài.

Viéc van au phài quan huai,

Mot càu nàng nhe mây ngirîri oan khiên (44).

khuyên dîrng dôi trâng thay dan ;

Ngiriyc dân dirô’i, dôi quan trên khô long.

me gin dôi chfr bien trung,
Sao cho không hô vâi trong cao dày (45).

Ta dây va tiêng quan thiîy,

-Giâ nhau mot chût niém tây gui la.

R61 dây mot buée mot xa,

Nghe ta hay châng nghe ta mac dan.

Dey rôt ai này ciii dan, ,
Rang: Virng khuyèn du tir sau ghi long.

Trîi phông don mon vira xong,
Mot công ti’r véi liai ông ba ngôi (46).

Dép déu sê rôt chéri môi,

Ngàn câu trân lrçng (47), tram lîri blet li.

Ngirîri tràn troc nôi vé qué,

Ké thân thi 116i dirô°ng di gifr gin.

Ngirîri khuyên (au filât! 56’ tien,

Ké ràn hoc lây sâch dèn 56m khuya.

Lôi thôi dô’ nôi Iàm kl,

Ngoai âây voichén (48), trong me man tînh.

Phu nhân rang : buôi thâng kinh,

Phông cho bày kè tùy hành theo ông?

105

110

125

130

135
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Mai công ràug: 19 chi dông?

Mot chàng Mai bush vôn trong b9 nhà.

Coi la làm ban dirîrng xa,

Gçi là ngày giô ngày mira theo han (49).

Côn diro’ng trô chuyén trirâ’c sali,

Kim xao nghe bông tièng dâu gân gân (50) P

Ban giày ông mél dong thân (5l),

Trông ra dâ chat mot sân nhi’rng ngirîri.

Bain rang: dan dâ chiing tôi (52),

Tarn lông xin ngô, chût lîri xin thu-a.

Tir ngirîri trong li dên giîr,

Mot dirù-ng sac phirâ’c (53), muôn nhîi Huit sanh (54).

Bac nhiêu lai té dân tînh,

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

Tac lông xem vf me cha (56),
Bec ca mach tué (57), ngâm thO’ cam dirirng (58).

Biém lay (59) mirîri mây nain trirîrng,

Mira xuân rirâ°i khâp mot phircrng chh thành.

Ray Virng (60) thâng dieu lai kinh,
Thoà lông hô un (61), rü minh au cân (62).

’l’hanh thanh nhç birô’c thanh van (63),

Nhành cây daim tiri’rng ban chân loan hoàng (64).

Nghî cho chiit phen tain thirô-ng (65),
Bac con câi diro’c dira nirirng bày chây.

Chin c tièp li sau mây,

Long thirirng cân diro’c nhu’ rày mây phén?

Bày gii’r lé câch quan dan,

Tiré-ni; công di’rc trir6°c lai nâm ni nhiêu.

Long thành nay quyèt xin theo,
Làm don ai me dring liéu mot chwo’ng.

Hua la vua nàng lông thirirng,
Thày mm Trwà’ng and liru chàng Khâu quân (66).

Ông ràng : Virng bièt long dan,

Lîri trung bau ày, tinh ân ai nily.
Ta làm huyén té bày nay,

C6 chi công dlÎ’C dâng rày truy tir?

140

150

160

165

170
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Sang ma thé le 0in gIEr.

Dé do bang hiém, khôn ngîra miru gian.

H9 Lw ciru du tham tau,
Rinh nhir miêng mot (67), nhi’rng toan bai ngirîri.

Phông mà nghc hân nhir lîri.

Ât ràng mua chuêc lông ngirîri tai ta.

Miêng Sam dét gain thêm hoa (68),

Gong n50 chira thày, toi dà dèu ngay.
Lai càng mang tiêng châng bey,

Yen day (69), dé xàu cho dây, I’ch gi?

Dân nghe biêt y quyèt (li,

Lui ra, côn dam nâm ni nfra dâu.
Mot doàn ké (ruée ngirîri sati,

Khen cho rang khéo thO nhau mél bé.

Lê dâu dira dên ti’rc th),

Van dan tan, vau dân y sain sang (70).
Thira rang: gçi chût lé thirîrng,

Ma long tac du, ghi xiro’ng côn (un.
Ông nghe biêt 5’ vajit ’nài,

Ki’p truyén thâu lé trac lîri gui on.

Phu nhân công li’r xuông lhuyéu,

Mai công à lai drri con ban giao.
Ngai ngùng thay liic phàn lIào,

Ké vé Ml” Iy (71), ngirîri vào ngçc kinh (72).

Cho hay rang ké trung thành,

Nàng lông vu’o’ng Sir, nhç tinh gin mang.

Mac ai châu luy hai hàng,
Gai: tinh nhi ni"r, xcm dirîrng nlm’ không.

Và ngày huyên vu giao xong,

En thành lën kiéu thâng giong nhirt trinh.

[luyén (Iân chirc sân tién hành (73),

Hiro’ug dâng bày au, trirîrng dinh (74) dirng bia.

Dôn dira khiip mât thiêu ai,

Bày ma quan tinh, bêty ngirîri hit-(mg thàn (75)?

Ngirîri dirîrng ra 5’ ân clin,

Ông rang: thiing thâng, cô phiîn xcm khiuh (76).

180

183

190

1 95

210
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Già nhau mirai dam trirîrng dinh,

Trông theo (la khuïtt mây xanh bity tram.r (77).

Nuée non dira dôn iigirfri trung,
Suôi tuông (long chaiy, niii chông chap cao.

Chôm chôm cô rir6°c hoa chào. 215
llang mon mec mon, cây xào xac chim.

Tac gang kinh quôc giîr xenI (78),

Birïrng ngîiy glue kieu, tram (79) déni nghi cîr.

Kia chai 56m, ne cîiy trira,

Gii’i gân giong dich (80), mây xa tiôug liéu. 220
Que ngirîri phong 05th diéu hiu (81),

’l’râng thanh, giô mat, dirîrng chiu trçng ai.

Nhi"rng mong giong ruôi dam (un,
Trông ra bông lhîly bon ngirîri xa xa.

116i ra mô’i biêt rang la,
Trong kinh lai bi) sai nha rir6°c minh.

Huinh hôn gâc bông chiuh chinh (82),

Truyén tim quia khi’ich bi) hành nghi ngiri.

Bôn ngu’ïri ti’rc khâc Virng au,

Trir6°c di tim chôn thanh tho’i, rirô-c mîri. 230
Tuy rang quan khâch hep hôi,

Chôn nàm cüng tinh, chôn ngôi cüng thanh.

Thung dung nôi chuyén trong kinh :
Lw Hu’mh [ü ây tung hoành nhi’rng sac?

Thwa ràng z chii’c trgug, quyén cao, 235
Triéu quan que ni’ra ra vào làm toi.

Ai ai khoâ miéng bât ho’i,

Ngang vua phii qui, nghiêng trîri oai Iiuh.

Bai gia rày (r quan kinh,

Théo dôi nhiêu il. thé tiiih la xong. 240
Mai công nôi giân dùng dimg (83),

Rang : phen nây quyêt châng dung loài hô.

Vào dày ta 56 hay cho,

liirng Tung, dirng Kltî, hët Lw, hêt Hoàng.

Mat nào bât chlré’c thê’tliirïrng, 245
Thiét [ha ban tôi, khoe khoang nii’a ngày.
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tian càng tire, ruât càng dey (84).

Truyén thôi cuêc mon, vào ngay lrong binh (85).

Rang mai thû’c day trông quanh,

Treo trên thày c6 bi’rc tranh Di Té (86). 250
Nhu- khêu un. a, truug nghi, *

Day dem nghiên biit tay dé bôn câu (’).

l.

T1100” xtra niii Thé (87) bai rau vi,

Muôn kièp danh tho’m, miéng ay bi.

Vf khièn dîri nây côn ké ây, 25:
Mien Bwàng chi dé lü gian phi.

v!

Il.
Màng bao bây nôi curie sang giàu,

Nghia ca vua tôi 115.11g dinh dan.
Thiing thâng câm ho’i rau niii Thé,

Bon bang nganh mât. thôc nhà chôn. 260
Tirng cao thàp da in con dan,
Bông rang (88) le. trâng té vâi nhau.

Mat mât truyén than con thay dé;

Hôn trung mot tàm vé nên dâu?

Than rang: thinh i’rng khi eau (89); 265
Ngirëri kim cd, bang trirâ-c sau mot dwong.

Lai truyén glue kiéu Iên dirong,

Trông kinh quôc (la tac gang dé rôi.

Mot vîing riêng dal phii trîri,

Hoàng thành châ’n chôn, ci)" dài eau cao. 270
Côi ngirîri airé-c nhiro’c (90) nguôn dào (91),

Lién mây ngàn dây, bay sac trâm 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 Aunamites une traduction. C’est le quatrain 1. Le huitain qui suit en
est une imitation. J’ai supprimé ici et je supprimerai partout les pièces en caractères dont la trans-
cription en lettres romaines serait parfaitement inintelligible, mais je donnerai dans l’appendice une
traduction de tous ces petits poèmes, afin qu’on puisse les comparer aux traductions et aux imitations
en Annamite.
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Chap chông brch phàn, tirirng hoc, (93)

Çi’ra lâu ngû phung, thém nhà timing long.

sa quan dông chat sain phong,
Tièng chen xe ngira, vé lông cân dai.

Tim vào lai bi) toi nui,
Truyén nha mon, dinh ngày mai tan triéu.

Nhâm xiêm, Si’ra mâo giîr Ian,

Uôn lirng nâm lay, khàu dan ba phen.
’ Lay rôi rén rén birâ’c lên,

Chiic eau van tue dâng trên ci’ru triing.

Tièng trîri dira lai bé rông :

liât toà gain vien lien dông lié trung.

Phài cho vàng (la mot long,
Miéng hùm chéri son Viiy rông obéi ghê.

’l’âu rang: hô phân ngu si,

Bem long khuyën mâ (94) dén nghi bién sông.

Tan triéu liulI ngir vào trong,
Ba quan (95) lui xuông déu cimg bli’Ô’c ra.

Mai công toan trà° lai nhà,

Tiên gain timing phû sang qua vào lién.

Nghiêm trang, ei’ra thé, sân quyén,

Tru’âc bia ha mû chat leu ngira xe.
Ông ben giâ câch vô tri,

Ngôi châm châm kiéu vào ké nghi mon.

Môn quan trông thay mat giôn,

Lac xao ngân don, (in ôn hôi tra.
.Ông ràng : dâu chàng bièi la,

Huyén quai) vé bi) lai khoa ngày rày?

Buôi ahan nhau tien sang day,
Nhîr ai à. dày bain thay cho tirEi’ng.

Mon quan rang: le phû dirîrng,

C6 dû yèt lé, cô vàng muon bac (96).

(16, lhÔ’Î se bdm cho vào,

Bang không se chirc ngoài rac xa xa.
Ông ràng : le dat bau gifr?

Ay la quôc phâp hay la phii qui?

290

la;:0Ut

300

305
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Ta Jay vôn châng eau chi,

Vho thi cüng (lll’Q’C, ra th) cûug nên.

Không xuông Rien, vain ngôi trên,

’l’ay Cam thi’i bôn ném bên thém ngoài.

KI’p lruyén quân kiÇu thtio lui,

Sang toit du sût hiép ngirô’i dông niên.

Pltlùng công ra dôn rirô’c lién,

Chii tan mot hui han huyên bày liri.
si,» tiuh k6 lé loi thôi,

Ngoài ngàn muon dam, trong mirai mây nâm.

Xièt bau trô chuyén tri âm (97),

Khôi hiro’ng eau thàp, chéri tram ddy vui.

Mai công rang: liic mô’i rôi

Tire gan va lai nirc cirai lâm sac.
K0 tir timing phii mâ’i vau,

Thé nào khinh dé, thé nào hôi han.

Miéng mon); lai, mat môn quan,
Ngirîri xin dôi lé, ta quâng nhâm tir.

Binh dinh ké tôc ahan w (98),

Tir dan dèn cuôi lié qua mot (hôi.

Chu công rang: hây kI’n hui!

Nghî cho chin mô’i là ngirîri tri 00’.

Rôi dây trou, cüng cô ta,

Làm bac giîr bièt hay giîr mâ’i cao.

Ông rang: nhirng thé thâo nào,

Be gian trach châng quyén hac [am ru.

Nhir hay giù- viec nên Io,

Khuày hôi Tluit ddl, hay trô Triêu chôn (99).

Toi da nghi trirô’c nghi sali,

Muôn an chi khôi lày dan ho Lw?

Thôi! dirng Sir oan 59’ thù,

Ray Ian mai lira nhâp nhii (100) khé coi.
A Viéc niiy giao mot minh tôi,

Dé ma xem KM vâ’i Mai thé iiào.

V1 bang giài kiêt làm sao,

Giü’ gin Mai thi trô vau lôi sanh (101).

310

320

325

330

340
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Gia nây (102) dâu thac cûng vinh,

Suôi vàng (103) khuàt mât cüng khinh khfch cu-îri.

Thôt rôi tir ta bày ngiriri,

Tac riêng thé châng dei triri vâi ai (104).

Ngày xanh thâm thoât dira thoi (105).

Lie công tuôi thç (106) sau mirai vira me".

Binh ngay vui mir tiêc xuân,
Vua cho lé vêt 116i thân (lem han.

Lai truyén van v6 ba quan,
Ci’r ngày (107) cüng dên timing môn lé mâng.

Phil du’irng don CIÇI) tâng bang,

Bât rang kèt thé triro’ng dâng trong ngoài.

V60 dé chû’ gain thêu bài,

Vinh ca thiên bâo (108) chiic liri Nghiëu Hua (109).
Dép déu chôn v6, niri ca,

Trô hay ha hi, nhip hoà bat am (110).

Chong giâ sap, quat lu- tram (111),
Rot binlI mon ngoc, dâng mûm ciao vàng (112).

Vông dây cira, ngira chcn dàng,

Khâp triêu quan dèn, khâp hoàng thân ra.

Bày phô chéri ngoc dûa ngà,

Gia hào hay thirc, trân la moi mili.
Lw công thâm thàm xa ngôi,

Tièp tan phô mac con nuôi hg Hodng.
Mai công lé vêt tâm thirirng,

Miên vài oan vâi lap hoang vài dei.

[lutait tung xem thay nin ciroi,
Tim Lw công dên tan n01 tain trinh.

Tiré’ng công ngôi tririrc tho binh (113),

Chôi vàng bông mac, ngât xanh hoa bac.
Tir bé tru’ô’ng gain man (tao,

Miii hiru’ng xa mit, tiêng thiên nhac rang.

Trông ra lat thay Hutnh tung,
Xem don lé (114) moi thung dung day lîri :

ii nhiêu, 06 lé thiri thôi,

Hây thau lày dày, khuyên moi hân hoi.
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Tay nây là bu-c dai au,

Dé ta mua chuôc làm toi té nhà.

Ci’r liri Tung moi blI’Ô’C ra,

Chào rang: Virng mang au da miri ngôi.

Lé don nay da thâu rôi, 385
Dam khuyên vai chén tiéc vui gui la.

Mai công rang: nhirng (r xa,
Chàng hay qui chirc tuôi da bac nhiêu (115).

Tung rang: tuôi cüng chira nhiêu,

Nain mir-(ri tir tuôi gân theo coi già. 390
Ông rang: thiêt cüng khéo là! I

Thé ma ngâi phu! Thé me ân nhi!

Sông lâu thay [am chuyén k3) ;

Sac Xira nay van không nghe tièng dôn?

Mâ’i hay Vqu’ng khi timing mon, 395
Nâm nên sati tuôi sanh con (tau long.

Tung nghe ra giçng dam hông,
Mat ngân ngât tim, mât sang suc trông.

Cric quan bièt y Hutnh tung,

on déu (116) mîri mon Mai công ep nài. 400
Ông rang: lirç’ng mon kém ai?

Tiéc vui dan chàng dei moi cûng suy.

Nghe hoi ti’r khi dan dey,

Dan rang ni’ra chéri dira say châng mang.

Bên dây Virng mang thiinh hoàng, 405
sa vui bau chuôc vâ°i tuông quyén gian?

Hutnh tung dé mat dôt gan’ (117).

Bât thinh linh bông trong bàn mât vui.

Nhir mèo nguyu nguyu trap tai,

Châng thâu mot lé, châng mûri mot ai. 410

Vào lrong tôc thàng mot hui,

Bén man Lw khi. ghé ngôi nl non,

Nhô to chua cai chua con (118),
Hôm Xira kiéu (leu nghi môn con ngôi.

Mâ’i rôi dira lé giéu chai, 415
Lai câu SI’ra mac, lai liri dira chinh (119).
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Gân chiia gui But la anh,

Không van phâp aira côn danh giâ si P

Lw rang : con chii l0 chi;
Ra tay rôi sé lieu bé bé mai.

Cho vào ban dàng thîri thôi ;

Bày giîr dâu nghi kêu trîri cüng xa (120).

Be gian dirong sâp iniru l0,
Bông dâu noi giâm dâ ra truyén dôi.

Lién tay thâo si mot bai,

Théo chân noi giâm vào n0’i dén rông.

Vua. Bwàmg rang: buôi thung dung,

Hiing vui nên irien timing công bau cir.
Ban son bày sân con ngà,

Lw công cô 5) chia thua hai ban.

Biing tàu trimic mat long nhau z
Long l0 viéc nimic nào toan dèn ce P

Ai hay nhiing ké châng ngîr,

Lîri biên quan bâo thiét là châng sai.

Ong trong tay ac c6 ngiriri,
Giao thông giâc Tha’t, toan bé ne kia.

Tâu liri c nhi’rng ngô nghê (121),

Mot tir doân biêu hic thi dt’r ra.

Vua Bwâng càt lày xem qua,

Miii hay ban nghich ày la Bd tao.
Truyén dom chanh phâp tlIi tào,

Lw công xin dé buée vào cô tang.

Ghé tai tau mat moi dang:
Xin làm nhir thé miii timing dâu duôi.

Buôi triéu vira sang ngày mai,

Bwâ’ng hoàng ràng miii tin ngoai lai tau.

Âi (juan rq’ Thdt khuày rau,

Binh ngày (122) tan thâo ngô han an bien.
Cho Bông sa- vaii Lac thiên,

K6. quyén tham tan, ngiriri quyén dông binh.

van thâu ra Siic dring binh,
Dçp an kh6i giïic, quiet thanh hui ho.
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Hai ngiriri ughe thâu oan do (123),

Trimic thém phi’i phuc, mimit m6 hôi lu’ng.

Mai công ra trimic tilt! ràiig:
Dam hay lông kièn (124) xin dâng bé rông.

Phen hay déni; vigie binh nhung,
Cüng vi Lw khi. [lutait tung hai ngirîri.

Khéo là hay vigie trên ngwoi,

(kim co’ ahan mi ciriip môi (125) tiéu (li.

Théo kho ci’ia nirIic thiên chi?

Xin cho chàn thai lai y le thirîrng.

Lày dan hui gii Mr Hoàng,
Âi la Tha’tda’t vé hàng không sai.

Cari chi gây viéc côi ngoài,

Hem lai qua giâp 6p ngirîri van chu-(mg?
Bwô’ng hoàng nôi giàn vèi vàng,

Rang: v) giac Tha’t tim dàng hein binh.
Kip truyén dao phii chânh hinh,

MÔ’i hay un. da kiên trinh khâe thirirng.

liây con ngi’inh lai triéu dirirng,

Miéng côn xi nhuc La" Hoàng chwa thôi.

Thirong thay trung ngâi nhir ai,
Sa co’ mot phiit ra ngirîri ci’ru nguyên (126).

Trân dông so’ vrii Lac thiên,

Va lây cüng phâi câch quyén hôi dan

liai ngu’iri thirtrng ké trung thâu,

Nghî tinh ban hfru, ân oan thi’r than.

Ciing Mai [me]; meii la toan,
Vào chiia timing quôc iuân ban vô’i Sir.

Xin dom linh ei’ru dé nhir,

Gino chàng Mai bock vé nha dem tin.

Miii hay tue ngi’r thé truyén,

Lîri rang: boa chi vô don cûng thirirng.

Long chua xôt, bimic phong Siro’ng (127).

Ni’ra dirir’ng Bach cüng suôi vàng chai xa.

Mr công nô dû lap 00’,

Sai ngm’ri v6 ne mât nhà ho Mai.

43:;
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Ruôi man linh tièn hôa bai (128),

Bày ngirïri thoât da tô’i nui Châu lhwà-ng.

Côn diru’ng triich mi phi’i timing,

Mông tai may cô mot chàng Dû thâu.

l)êm khuya kip voi dei chàn,

Mich công tir wii phu nhau lieu dang.
Me con xiét nôi kinh hoàng,

sut sui nôi thâu], roi vàng trôn dt.

Chia diront: tim chôn té thi,

Dii khi gap nie, dii khi van cùng (129).
Phu nhau vé dàt Son dông,

Cô cm li dô cüng trong déng bào (130).

Dô thân nô tiêt ngiii sac (131),

Timing ân nghia tririic xin theo dt cùng.

Si’ra sang hànli ly vira xong,

Mât Gong ti’r vô’i H1 dông di ra.

Nghi trwng huyén ay châng xa,

Nhac thâu li dày tên la Hâu loan.

Ngai ngan chân himic gian nau,
Ngirîri bang khuâng me, ké ban hoàn con.

Trîri in trô lôi sanh mon, ’

fiông vé bién, ho vé non bac giir.

Phu binh khen kheo bang hir,
Canh uàm (132) vira kéo dén nhii ho Mai.

Trimic sau nào thay mot ngirîri?
Khéi nhà lanh ngât (133), tièng ngirùri vang tanh.

Sai nha nô nhirng nghi tinh,
Bâo nhau tim na xungqquanh trong làng.

Phu nhau phan ày dâ cam,
Cüng may diroc chôn nhà cm nii’o’ng minh.

Thu’ong thay công ti’r tuôi xanh,

Long dong bày hôi, gap ghénh hay phen.

Tir khi thay tii xuông thuyén,

Thuan dông thiiy dao tcii mién Nghi trwmg.

Tiii nui lên bi) giùng giàng,
Vào n0°i phan dièm hôi chirng trimic sau:
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La limg xin t6 cho nhau,

Huyén quan 06 phâi ho Hâu têu Loan?

Nhà hàng thay n6i hôi han:

Chirirng ngiriri thôi! chii hôi ban làm chi?
Lông ngiriri au xÔi 6’ thi (134);

Naug bên danh lui, nhç hé thâu hui (135),

Cho hay giàu diéc sang dui,

Tim vào trimic dû [am ngirïri ra không.

Nghe r6i công ti’r ngai ngiing.

Ngéi bên khen iliia Hi dâng mông tai.

Bêm khuya ghé lai ri liri;
Long ngirîri uham hiém, thôi diri viêm liru’ng (136).

M6’i r6i nghi: chuyçn nhïi bang,

Ho Hein dây cüng la phim’rng lâng nhâng;

Ma ta liinh toi bang chirng,
Chiing tôi dai du nghi dirng roi tin.

Chàp kinh néu chàng tilng quyén,

su khi muon mot (137) châu trién làm sac P
Toi xin thay mat tru’6’c vào,

Xcm binh tinh 6’ thé nào thi’r xem.

Bàng ra long ca da chim (138),
Toi dirung tian iny, ngiriri tim néo xa.

Tiii hành ly’ gui vào nhà,

Tri thây dôi au bimic ra lên (12mg.

La liing Ian [on heu sang,
Hi dring di trimic dé chàng theo sali.

Hi. dông lieu trimic miru sâu.

Mua ti swung da buée dan giâi lirng.
Bimic vào cira huyén Nghi trwng,

Dé công ti’r chim: nghe chirng mél nui.

Gay ngIriri môn lai thira un,
Dira tin ban tir ho Mai sang bau.

Truyén cho vau tan nhà sau,

Hâu loua. hÔi hét g6t dan van vân.

Hi. dông thira chuyén xa gân,

Nôi nhà oan khôc, nôi thâu lac loài.
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Thôt réi gii’i khôc sut sui ;

Nào hay Hân thi la ngiriri bac don? (139)
Di’rt lui trà’ mât quô’ lién:

Toi nhân ai dé c6 quyén dam dong.

Con la yéu diéu qué phông,

C6 Tây hi (140) (16 thiên dring sang n50?
Ô’ dày miriri mât trông vau,

Ré rang au ày tha sac cho danh P

Kip truyén nguc tôt giao canh,

Rôi day ta sé lai kinh cho rôi.

Bày giir công tu" (iting ngoiii,

Trông vau da thay tu’i biri déu ra.

Qui’i thu’o’ng dwung muôn hôi qua,

Hi dring liée mât dirîrng dira y chang.

Trong minh sân eue ti su’u’ng,

Lày ra nuôt irt quyét (timing quyên sanh.

Nghi ngiriri con tré thirung tinh,
Nghia thay tu nefmg, thâu minh xem không.

Nhirng la Mai th) thâu vong,
Giâ binh ai biét Hi. dông la ai?

Mot doàn nguc tôt toi hui,
Khiêng ra cira bâc tang ngoài dông không.

Mai sanh theo h6t xa trông,
Viéng thâm lam dàu miii phong nên phan.

Nghî di nghi lai tan ngan,

Tay không (lat khâch, mot thâu que ngirui.
Biét cùng ai t6 khiic nôi?

Dô’ dang, hai lé tiii lui kh6 lông.

Bimic [au bông thay gan sông,

Dircii thuyén nhu’ dé tim viing lânh xa.

Trou ngày dén bên lén bu,

Triri hôm vau dày la chùa tho am.

Than ràng: toi hac cho cam,
Thé néy triri hay côn làm dén dàu.

H9 Lw tain na côn lâu,
Tain thâu dit biét vé sali thé mac?
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Trong 11mg sân giài 19a dào,

Côi ra sanh dâ buée vào mm cày.

Thlrcrng ôi! sao khôn dlrcrng lay!
Thân kia dû quyèt vâ°i dây ày rôi.

Trîri côu cû’u ké anh tài,

Trong chùa hôm; c6 mél ngyrîri bu’ôc m.

Lông lành thày sur oan gia,
TrÉr vào hach vô’i su’ già lru’ôc sau.

Sir ra dey côi xuông man,
(lu-(mg thang kfp défi, giîr lâu tinh dân.

Thày ngu’îri [rang mac vân nhân (HI).

Quâ thu’o’ng su" mÔ°i hôi gân hôi xa.

Nôi mînh dâu dam dÔ’ ra,

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

Ràng: con chût phân tôi dôi,

Giû" dô thây dé, mût vài bôn bac.

Trô’ vé nghi châng tha nàu,

Bu’c mînh nên phaü quyêt liéu quyên sanh.

Slr ràng: cfra But thanh thanh,
Tùng quyén thôi! hây gô’i mînh (r dây.

Nhà chùa công viêc cüng Jay,

Dahl ràng lau in twôi cây cüng la.

Vâ trông ra (14mg con nhà,

Sân nghiên bût, vièt mât vài tir xem.

Dâu ràng xàu tôt châng hiém,

Sanh bèn dé chü’ thç am t1; thuyén.

Sir ràng: mây bût thiên nhiên,

L9 lîm v6 kiêm (M3), 19 khen Ian dinh (W)?

Vlrîrn hua giao phô mél minh,

Cày cây vun twâi, nhành nhành su’ra sang.

SlÎ’C nglrïri nhlr giüp ho’i dlrtrng,

Mât v1rîrn llI’O’i tôt bàng du’îrng lhêm xuàn.

Nhfrng mong bông Phqît nlrcrng thâu,

Hay dàu mél phlil lmrng nhân dal vào.
Nôi su’ nào bièt dâu nào,

Chàng là lên gçi Nhir! me hg Trân ?
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Thâm hoa (145) vô cfr xuâl thâu.

Ba mri (ça tràn, bây lân dông binh.

Thîra Ira ân lç’i nén danhv

Vui lông tuyén thach, gô’i minh lhuyén am.

Trzfm dông sa ày là cm,

Mèt ngày thong thaï mô’i nm sang chai.

Anh cm k6 lé lôi thôi,

06 khi nhâc chuyên hg Mai khôc thâm.

Mai sanh riêng dz; nghi lhâm,
Mm lrô chuyén ây bièt tâm n’eh rôi.

Hai ông nm hlî’ng, mua vui,

Bât lay, saînh bu’ô’c, chân dîri vu’ïrn hoa.

Xem boa vira 5’ gâl (Mu,

Trînh anh mâ°i kë hay càu nâm m:

Bây nâm theo viéc vuvng kî,

Sân dào bày hip dông li bé xàm.

Gôc càn côi mi khô xem,
Cô cây v1’ vâ°i am lhuyên kém xa.

Tiëu dây ké’kheo 06 thira,

Nhà em bên ày xin nhir vài tay.

Slr ràng: anh cüng. là may,
Ngày m’a durç’c chli tièu nây hôm: không.

"9 Vw’a-ng, Lên gçi Hillông,

But nghiên lay giôi, nghi dung con nhà.
ViÇc quen sfra kiêng (MG) vun boa,

Cho vé bên ày nlro’ng nhir cüng hay.

Mai sanh hôm lay t3; thay,
T heu vé Trân phù, mât giây lô’i nhà.

Trân công cu’îri 116i lui ra (M7),

Dôi công tl’r v6’i çùng là phu nhân.

Tiëu lh0’ cüng gçi dên gân,

Ràng: hôm nay buôi dô’i chàn tham thuyên.

Xin anh dlrç’c gai thiên niên,

Vigèc hoa’kiêng bièl, bût nghiên nghê nôi (148).

Nhü’ng xem phong dang con nglrîri,

Mât nhà ai cüng mél lîri khen sao.
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Mai sanh dành phàn bièl sao.

Khi ra vièt Lhièp, khi vào sir-a hoa.
Cl’ra nglrîri ngày thâng lân la.

Mât minh riêng nhü’ng xôt xa si; mlnh.

Sanh li x3. czîch huyên dînh,

Mât nhành bông ngâ bên mành tang du (Mm.
50m (lâng non nu’ô’c mit mû,

Niém thu’Œng nôi nhô’ biêl hiu 06 nguôi?

Nghi trzc’ng mél nâm c211 vùi,

V1 ai nèn nôi lhiêl thôi dên ai.

Lâu nay dam nhân 06 [tri (450),
Nghîa kia 06 biêt dén bôi du’q’c chàng?

Thành sain eau chût làng tàng.

Mm Vlrîrn ngày giô dêm lrâng lhàn thira

llay dàu con tao thira Ira,
Chen vông hâc van tram w xïch lhàng (45".

Cô phen trên giô dII’Ô’Î trâng,

Buôi man mâc bông (4328), co’n lhanh vaîng ngu’îri.

Trong vu’îrnïha thiût dagng ai,

Xemihu’îrn bé la, gigc dôi hài boa (1521?)?

V15 dâu Hong ngçc, triing ngà,

Mât vành vành nguyét, tûc dà dà mây?

Lâp lôa mô’ dânh mô’ thay,

Sâc xiêm (153) boa nô’, chiée giày phung thâu.

Dào vàng mél lû nôi theo,

Quat phcr phàt giô, lô trâm vai mang.
Xa xa thoûng thoâng mîli hlm’ng,

Mai sanh lrông liée r6 nàng tièu thon

Môi tinh buée lày ne" tro’ (4514),

Hôn bâng khuâng qué, phaîch thîr thâu mai (455).

Cûa dâu trên gô’i chi ai?

Ay ngu’ô’i cung quàng hay nglrîri dài dlrcrng (456)?

Tàc riêng riêng nhfrng mo’ màng,

Chü" tir dé du’â’i chü" tIrO’ng ngày ngày (457).

Nghî mînh llr’u lac dû dây,

Chlit niém tâm su; dâm bày cùng ai?
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Lai mang câi tièng lôi dôi,

Nhàn duyên trîri 06 chili ngu’ïri cho châng?

Thu dông trài bày giô lrâng.

hông dào lrôt dû baie chîrng mira xuàn.

Mm vwïrn cânh vêt liêm tan,
Mû xa kièn bu’tî’m, la; gân llI’Ô’Î 0anh.

Trân công pha’li buôi dan quanh.

liây Virîrn thày m’y hày nhành hou niai.

Tinh ngày mai dêm hai mirai.
Truyén làm liée mon (hit no’i hoa dinh.

Vào lrong khi bât thinh linh,

Phu nhân xem thày ra tinh không vui.
Ràng: Vlrîrn ta czinh ira ngwîri,

Sic ông sao bông kém liro°i lhêm sâu?

Ông ràng: chànçz danh mà dan (158) ;

Ngày mai site ahé dô dâu Mai huinh;

Nghïa bàng lui-u, birc trung trinh,
Thây mai boa bông dèng tinh x61 ai?

Bang ngày mu’q’n liêng thm’rng mai,

[Nm lông thành kinh vièng ngu’îri tinh anh.

CG thiêm; châng nhë Mai huinh,
Chô’ né u hiôn (459) thâu tinh anh cm.

Bây giïr ké khuâl dû caïn,

K6 côn rông ruôi cho tîm thày tôi.

Trông [10a lai dan bày lëri,

H9 Mai côn chût lac loài nên thlru’ng.

Phông ngày sau c6 ra. tuông,
Thïri boa lai nô’ béi lhu’îrng ho°n m’a!

[[031 nhi khen khéo bing la";

Biri dâu rugît trên giô mira dêm u-irùmg?

Rang mai lrông t6 bôn tirô’ng (160),

Nhành hoa dlr’Ô’Î dàt, mùi hiro’ng trên lriri.

Trân công thày châng 11th lîri,

Thiru’ng tinh ban, giân sir dïri ngôn ngang.

Gâc ngoài phlÎ qui mât trirïrng,

Mû ni trirîrng câc quyèz dlrîrng xuàt gia.
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Phu nbàn công tir vào thira:
Xu’a nay’ mira giô 11mg boa dû thirù’ng.

Làm chi nboc boni; Io [trông,
TuÔi già, nhà vâng, thêm dlrù’ng dô’ dang.

Ông ràng: thôi! chô’ bàn ngang ;

Mot lîri nôi dâu ngàn vàng dôi dâu P

Gai nhà xiêt nôi thâm sau,

Tièu th0’ lay tnrâ’c thira son to bày.

Ràng: xin do’i lai bày ngày,

C511 trîri khàn Plié! boa nây lai lirai.

Ông rang: thièt c6 nhir liri,
Mai bai do nà’ mâ’i dîri long La.

Tièu tho° ra trlrô’c mon boa,

Khân nàm bây llr’Ç’l, lay vài bôn phen.

Long thành thâu ci’ru lrùng lhiôn,

Nhành pbàm dâ chap boa liên bac giù’.

May sao dên bl’ra thi’r ba,

Mai sanh thiî’c dây, bày giîr con khuya.

"(tong dâu pbi’rc pbiî’c tir bé?

Hoa dan xâc xâc dây khê mot vwîrn?

Tàm long mîrng r6. nhir son,
Hé thi u’r layât tbàt ngôn mol bai (161).

Bày dâi quinb mai ngàl bông gân,

Môc mira mot trên giiic tin xuân (162).
lloa dêm Jura thé, dêm mây thé,

Rimg lai tbêm moi dé bây lân?

DG rôi bé mot nhành mai, a

Trao con dôi, cày thira lîri Trân công.

Mot nhà thay su" la lùng,
Tru’ô’c sau mot lü déu cùng ra Icoi.

Trân công rang: sur to mufti,
Cbâc ràng Mai thi con ngirîri làm nên.

7250

7255

760

765

770
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Nôi tu gaie dé mét bên, -

Truyén dom En: qua dal trên boa dinh.

Trên bày bai vi Mai huinh ; I 773
Bây gîïr tinh canb Mai sanh thiol tha.

Tain no’i dinh u’r xa xa,

Trông ngay trwô’c moc vi cba tbt’r dài.

Vô tinh, ai biël là ai?

Tiëu lbo’ lièc mât dira cb0’i biêt tinh. 780
I Sanh xem bièt 5’ cho’n thành.

Nôi nghi du’irng dû bât canb canb long.

Nhâ tên hiêu 0111-? Mai công,

DG vào mânh giày giân trong trap hôm.

Ra vào giàu gièm nom dôm, 785
Gai là tién chût sâ°m hôm phlrç’ng thon

Trâvn công di lai xem boa,

Truyén dôi công tir tên là Xuân sanh.

Bàng: la mm nhü’ng à" kinh,

Châng hay con dei hoc bànb tan chim. . 790
Ray nbân nhi do mai boa,

Con dé tl’rc canb mot tho’ 13m trinh (163).

con dLrO’ng lruyén bac Xuân sanh.

Trông lên dâ tbày bên binh 06 tbo’.

Trân công dôi hôi hây giîrk i 795
1116.1 hay dé dày [à tho’ Hi dông.

Khen eau ngoc dlîc vàng dung (161),

V60 lrong miêng, gàm trong long vé nên (165).

Xuân sanh thay sân thi trên,

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

IV.

Bày sic mai boa bông dé gûn,

Kbâc chi hôm 110° mot nbà xuân.

Chling cho trà’i khièn boa kia m’y,

Xu’a mét Iân nay lai mot lân.

Trân công vira 5’ gal dâu, 805
Tiëu tho’ lai thay (r dàu dèn gân?
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Day ràng: mi tir van nbân,

Tbeo dôi con cüng hôa vân mir coi.
Tiêu 1b0’ câm bût Vlrng lîri,

Bên lwà’ng cüng Vinh mot bai nôi sau. 810

V.

Pbâm mai qui câcb bày boa gân,

Lû lrê long tbànb boa lai xuân.

Tro’i cné- di’rt long trung nghîa ày,

Nên cho boa lai nô bai Ian.

Khen Lài nha ngoc pbun cbâu (167), 815
Ba vân già dan, hôn câu thanh kî.

An. xong ông trfr gôt vé,

Cùng phu.nbân mô’i nâm ni mot bai:

Hi dông là kè cô lai,

6° dây ohé. dé mi dôi xem khinh. 320

Mai sanh hui bût bên dinh,
Mot minh tinh quân bàn quanb vigie nbà.

Xira nay nghe tiëng dôn xa,
Phiën boa (168) thlÎ’ nbli’t ày la chôn dwang.

Hôm nay c6 huôi thanb luong, 825
Dix-i cbân xem tbi’r pbô pbwîrng nbü’ng sac.

Cbâp chông quan tbàp Ian cao,

To. Vwong hay chôn, Nguyën Bào hay n04 (169).

Xe lira, dû long chen vai,
Ria nbà dai cô, no ngu’îri phLÎ tbu-o’ng. 830

Man cho mai, gacb 161 dirirbg,
Cl’ra nbà vàng hac, rèm hàng lu’u li.

Kha’ip nglrîri viên khâch cu’ in,

Tây dwong cbung cang, Cao li riêng bang.

Lô-p ngoài mot dâi triro’ng giang, 835
Tàu cben müi dan, thuyên diro’ng buôm v6.

Chai giâng xâc xaîc la 1re,

Cbiêc dua danh ca, chiée k6 bën neo.
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Nbü-ng là mên canb nôi theo,

Kbi vé vira bông xè chiéu 164 n01. 840
Phông riêng dû vâng Lâm ho’i.

Trâp hôm b6 (16 chi bài thay không.

’lîm sau 11m [urée lung tung,

Nghi riêng lông nhirng ngai long (loi com.

Châng hay khi hic du quan, 8:13
Tiêu lhO’ cùng vôi T123; hodn ra aboi.

Mir hôm liée lhày moc bai,

Ngac nhiêu cal lày thira loi dën (mg.

Train công rang: mâi la bing;

Hi. dông nay thiên Mai công 111° rôi. 850
Bôi Tziy hoàn môi au loi,

Dan do bây tbi’r irÔ’m cho’i xem tinh.

Hoàn rang: bô’i bâi! Mai sinh!

Toan gioo câi va tày dinh cho ai (170)?

Bây gio’ Lw tirâmg nghe brri, -
Sai vé trâcb cni- mût bai lày (171) ngu’îri.

Kèo côn quanh quàt nbü’ng lo’i (172),

Côn nay thmg thi, con mai Hi dông.
Mai sanh ngbe tô sa. long,

Chia [tri lbli thiêt 16 long van xin: 860
Mai nay muon (161 ân Hoàn,

eru chi ClÎ’u (mon khôi co’n dwîrng cùng.

Tüy Imam mâ°i ngü me: long:

Vlrng lîri trafic thi’r, u-â’m long ày, thôi.

M61 r61 nhân tbày v1 bai, 865
T6 tinh ông day cho lîri làin sao?

Mai sanh 1én lén theo vào,
Nû’a mîrng m’ra 59°, biêl bao nhiêu tinh P

Ông rang: sao bông 311’111 quanh?

Nghî rang ai châng [à minh dày ru (173). 870
Thé ma bac nhümg bang hîr, 1

ThlÎ’ cho 161 ày tir xu’a dên rày.

Lay r61 Sanh mâ°i to hay,

Tir ngày vé quan, tir ngày nghe oan;
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Bac nhiêu tinh tu; nguôn co’n,

Son dông’cbia bu’ô’c, Hâu loan trc’r lông;

Ân 196 thâu, ngbîa Hi dring,

Dây oan khi côi (171), cti’a không khi nhir (175).

Btrô-c dwirng xa câisông thira,

Tac riêng riêng nhir-mg nao agir c6 nay.
Ông rang: nuong nâu à’ dây,

Thù kia (il cüng 06 ngay trâ xong.

Niém cimg công tir 11161 pbông,

Anh em lion day doc long nghiép nbo.
Tinb thé nghi ngbi’a giao du,

Van chiro’ng tri k1, cbuyên tri) cbièu tâm.

Mac ai gap ban tri am (176);
Ông ba vôn nbfrng ban tbâm r1 lai:

Mai sanh la birc thiên un,
Câu van câm tli, vé nglriri y quan (177).

Long 1a muôn gai Han!» nguyên,

Tbiên lai, quac sac, (178) bai bên cüng vira.
Cbâng lâu thay da (179) bây gw,

Bang vang (180) r6 mal, duôc boa dinh ngay.

Ba rang: diro’c thé la may,

Thé tbi lông tuôi tac nay cüng an.

Tba ra 06 mél Tüy hoàn,

Ba vao ngbe thâu obuyén ban dinh ninb.
Giron bai 111’431, miêng tram binh.

Cüng ra rông ni v6°i sanh tbi tbâm.
Ngiriri qué khôn, kbacb tbo’ câm,

Bên e tai vacb (181), bên pbông b6 nglro’i.

Ông to’ (182) khen kbéo col ngiriri,

Ba xe vao lai (183), thû’ riri baie nain.

Lam cho chi tai chi tain,
Rôi ra dlia lai vao ngam, moi thôi.

875

880

885

890

895

900



                                                                     

Fini Trân obira bét obuyçn vui, l

Bông dan 06 chi 11611 n01, quan boai!
Bdng 06729 Lw khi ngôi ngoai,

Truyén rang cô chi daydôi Trân du. 010
Dot: roi mâi biêl rang la,

Biên quan cô nitée Sa dà dông binh.

Kbôi lang bai ligua 11mg boanb,
Khuày bôi côi Ha’n, choc 1anb 2’11 Tân.

La" công (bing chimie bùa (ban, 015
Ban dôi con gai b9 Trân kût nbân;

Ban cho a0 mâo Chiëu quân (181),

Bdng công vu’ng mang dira cbân côi ngoai.

Nghe ra xiét nôi bôi bôi,

Ây ai mon biëm gilgc ngiriri sanh li? 020
Khi’ri banb da dinh nhirt k1,

Lw công giuc giâ ngâin tùy quan sai.

Hçnh nguye’n ra yé1 nba ngoai,

Ngii’a gan 111m 111c mây liri van vân:

V1 chi moi chût H6 train? 025
Nbirng lai tbao liure (185) kinh luân dâu nao?

Dçp an muon 511-0 mû dao,
Khan ai (lat dé câi miro cüng 31a.

Kièp nay không xé (broc da,

Kiép sau qua bâo oan gia, sgr 31? 030
Nbfrng tuông mac v1 [ban v1,

Màng thâu boai obi, dai xuy uông vang.

Lw công nghe giong ngang tangi
Mât sùm 311p kboé, mat sang swo’ng gain.

Tiên du’irng 11911 116c cbù tan; 035
ang công cât lén vào dan nba trong.

Trân công ri baie ang công,

T16 Mai sanh mâ°i 16 long mot bai.

Bang: nay công tir ho Mai,
Trong khi boan min lac 111511 111’311 nay. 040

Em cho nuong min 111111115,1 11515131,

1111p dom tiéu mir su111 vaîy bût duyén.
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eru kia ai vé cho nén,

Dé 101m cb1’cb bông. cho uyèn (186) chia bang.

V1136 nhi! nhir bac site: sang, 0’15
Cho cimg Trân (11131 dira dàng 111111 quan.

T1161 161 nghi: c6 11nb 1101m,

Bôn miro’i 1b1 1111111111 gian kén 161.

Trong danh sacb hay nhiêu agirai,
Cüng ra Phién quôc theo (161 [11.11111 nguyên. 050

Lai truyén không (lave 111 dièn,

Trong bai ugay ban xe 11611 (187) lên du’irng.

Âo H6 dira lai mat nm’ng,

Day cho mm’ng 111’ cai tram; xuàt banb.

Nàng rang: quàn mang da danh; .
T111 11611 qué khôn liéu minh linb Chiên.

Bac già’ kbôi (1511 Trung nguyên,

Bày giir thay 1’10 H6. Plziên, v61 31?

Cbiu triri (188) cbüng mat. cbi’r (bi,

110 nay (hiu 1161 1611;; kia khôn diri. 060
[Ring công khen 11:1 min liri,

Bugic lông 1111111 [hach b6 ngu’iri tu mi.

Thon thay cho k6 v6 nghi,
Khi nay (la 50”, hic kia bang T1111 (180).

Liri lrung kbéu rugit gian 1bân,
Blrng tai gia (liée, n61 co’n bât binh.

Ngoai 1111 quan kbacb linh dinh,
Trong 1111 bang nhirng dan tinh biÇ-L li.

Lay bai lbân, k6 moi b6,

Cbàu cban n61 liëu, daim dé 3191 mai. 070
Rang: con chût pbîm nû’ bai,

Công cba 11;;bïa 1m; 1161 miriri hay nain.

Mon m1 (100) mong nhirng nhir duyên,
N36 dom tac 06 quyèl (Mn ba xuan (101).

lliêm thay chwâ’c k6 gian thâu, 075
Xui nôn k6 Tain ngtriri Tân (102) nhir khôn".

C6 ra chi plain ma bông
Khan dom cbl’r biêu 116m công 0in où?
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R61 dây muôn dam 1111 H6,

Bièt câu*:1b2:1p n11? viél v6 (103), tir ray. 080
Xin dirng nbô’ 1b111n S1111 1bay,

Liéu bang muôn mat nbl’rng ngay 1111.11 bai.

T1161 rôi 5111 5111 van dai,

Gap gbênb mél ngn mot bai 111131 1111.

V1

11011 Pltiên khen chu-613 dei nên cao, 085
Dé 1biÇL chi cho pban ma dito.

Triri tbàm luông dan tinh viën biél

Bién sau khôn giâ ngbia cil lac;

Quai nông àp [anb (101) da bac n11,

1161 ngû bau co’m (105) lai hic 11110? 096
Mong môi bai thân (hiu thay mat,
C11 cbang phirô’ng 1111111 giâc chiûm bau.

Giir [au lirq’bg [11’ 5111 5111,

G191 Xuân sanh lai mat liri ri 1111:

Nang v1 chût ngbia b9 Mai, 005
Gâm ra khi cüng 06 triri 11’ Hong.

Liri cba 1111;, 11ghîa Vif chông,

Nhàn duyên cbu’a ép, cbü’ 116113 1111 in.

V11 xem 11110 ily không bén,

R13 gwo’ng kboa giap, 16 11611 111611; kbanb (106). 1000
Nhir cm 11111 lày 11mg 1h5111b,

Ngoai tinh bau ban, Hong tinh a11b cm.
Moi b6 trong am ngoai 6m (107),

C111 (hiu cb1’n suai cüng cam lac lông.

Cbi nhir cm ganb biûu lrung, 1005
Bang buyên gain 1111, dang lbung gin (:111.

Gong danh luôi ay 111mm; vira,

Tram anb chung dinh (108) dan nba S1111 dây.
D1111 1111m’ng dan chi sali nay,

1105,10 1min han 1h11’c(100) boac ngi1y1banb m1nb(200), 1010

Suûi vang 11111611 mai giçt tinh,

TriÇm b1ro’ng, tir giay, cbén canb cüng 121(201).
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Lôi thôi xièt nôi gân xa,

’l’rông Mai công lû- dlrîrng dura chût sain.

Thçn thuông khôn nôi nâng dàu,

Sông thu mât lièc (202), hait châu dôi bang.
Cl’r’a ngoài chum sân xe hlI’U’Ilg (203),

La" công giuc giâ lên dtrîrng xuàl quan.

Kiçu phu bwô’c nhïn hlrâ-c khoan,

ang công mél ngu’a dieu doàn vién binh.

0min dinh thôi! lai tru-îrng dinh;
B611 xe Mai bide Xucîn sanh bai chàng.

Bâc nam ai khéo dôi dlrïrng?
Âi quan ai khéo chia dlrîrng hiêt li?

Khi sac cira 0:10 phông qué,

Khi sac lhoi thôi mél xe dàt ngwîri.

llôn hoa tinh tînh suy say,

Mô’i trong hui Mm xem tày bày nâm (w;

Trông xa khi khoât rèm lên,

Vông thành chân ngàt, toà dên Lhzîo lui.

Kiéu phu quî bâm mây lù-i:

Cam dan buyên ày c6 nui lrùng dài.
Nàng truyén dông lai nghi ngo’i,

Léa (Mn dam kiëng xem ChO’Î gçi là.

lluyên lhàuh siîm st’ra mât giîr,

Dài vira don salol] nàng vira xuông x0.
llwwng dèn vira dû lé nghi,

TiÇén nàng lôn Ilày l:;y vé gia hw0’ng.

Quun quân dông chia buyên dlrîrng,

Mât nàng anh vô’i bai chàng cüng lên.

Tîrng tù’ng thô’l du’ô’i thôi trên,

Nhâm xem phong kiëng hôn bên 11mg chîrng.

Cao cao, thôi! lai tîrng lirng,
Trîri nhu’ khê thàp, dàl bàng dçng m.

Bain nhau rôi mô’i nhîn ra,

Dông nam phlm’ng ày, ày là cô hIrO’ng.

Xucîn sanh (10m biêl nàng.
Muôn thâu [gr blé! v6°i clnùug Mai sanh.

1015

1020

1 025

1030

1 035

1045
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Mât minh bwô’c xuông [hm minh,

Mac ai trên ày tu; tinh vâ’i ai.

Trông chàng nàng mûii ri lai,

Tram naîm ghi tac mél lîri tir dây.

Bac nhiêu tinh il; Jura nay,
T60 w t6 mél chôn nây là thôi.

Mai sanh nhàn hic viing nglrîri,
Bât ngang nu’ô’c mail, bày lîri tru’âc sau.

Nôi càng nhir chçc lông sâu,

Trâch vi phlrô’c hac xü’ng dâu mâ dào.

Tàc lông thé vâi trè’i cao,

Qua’m chi triing lôc, nô nào nôi dàyP

Phiên bang dèn dày phen nây,

Sân ngôi phi hâu danh ngày Vinh hou.

Biêng ai Irâch làn trîri già,

Sq’i w x0 khéo hâng hîr cqrt ai.

Nàng ràng: liri nôi du’îrng sai,

Tàm thâu dâ nay cl’ra Mai nh frng ngày.

Sông dâu oan, nlii dâu lay,

Dû liêu xu’crng (ring dâm thay lông vàng.

Dem thâu dôi vô’i cang lhu’a’ng (205),

Ta lông ngwïri cü (206), treo gu’o’ng dwâii dîri.

Minh nào szinh vô’i lanh hôi?

Mât nào côn dû’ng côi nglrîri dure ru?

Khuyên chàng ghi nghîa Xuân tha,

Môi tinh ha’iy gâc, nu’ni thù chô’ quên.

Cùng cm cho lien sâch dèn,

Công danh 351p héi lhanh niên dwo’ng vira.

Mât mai 100 nu’ô’c phân vua,

Danh minh cüng rang, lhù nhi: cüng xong.

Thân ai dành lrçn chü° lông,

Suôi vàng ru’â’i mât mai hôm: lây lha’m (207).

Rôi dây k6 bâc nglrù’i nam,

Nhành x03. xin rang dé làm cûa tin;

Vâl lhlrîrng gçi chût, Iàm (luyên (208),

Tir tinh mâi ngg mél thiên luâl Dwîmg (209).

1 050

1055

1 060

4 065

1 070

1073

1080
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V11.

Thêu (En ra chi mél chü° tinh,

Dé nglrïri kim cô buée vào minh ?

Ngang mây Man]: "1j chwa nâng 5m (210),
Thàp mât Chiêu qmîn dû mât [rani].

Li bièt tu? nào rà’i nû’a blrâ’c?

Doàn viên chic hàn agi ba sanh.
Trîri già khen cüng chua cay laîm,

Thêu (1131 ra chi mél chi-r tinh?

Trùng dài côn nhô’ [à (iày (2H),

Giâ nhau côn nhô’ dèn ngày hiçl li.

Mai sanh dôi giçt daim dé,

Xoa [hi chiu lày, tha" thî hôa theo.

Vlll.

Nâo ngu’iri chi bày, hô’i chum: tinh l

Nông nôi nào ai [à v6*i minh P

DG vçch 10’ sæîu lîm lày môi.

Khôn dam mît lhaim vé nên lranh.

Gieo lâu (kim 6p tinh Trzra’ng phu (212),

Ôm et)! thêm buôn phïzn V1 sanh (213);

Râp nhfrng vach trîri kêu mât tiêng (214),

N210 nglrîri chi hày, ht’ri chum: tinh !

Bâng khuâng nôi ü tinh nhiêu,

Thi û dàu (là dép dôu kéo lên.

Cùng nhau hay trlrô’c dài liên,

Lin thang h1r6°c xuông gigs liôn chông xv.

Gia hlI’O’ng tinh nïtng bé bé,

Ai quan dâu (la gân k6 Mi n01.
Tông binh sû’a chôn nghi ngO’i,

Dring oông da da)! cho mîri câi trang.

1 083

1096

1 093

1100

1105

1110
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Cairn minh ra vé Man pher’ng,

Xiêm lo’i [à bée, au 11mg lô mùi.

Lông chièn trên mû mol (loi, 1115
Bôi hinh qué "fr ra ngwiri Yên chi(215).

Nglra dàu (hic dên hic un,

Mai sanh gain dày phô tri lèn yên.
Hînh dung ai vé cho nôn,

"(rang xa dû dôi mû yën bac giîr. 1120
Bai chàng câm nôi gân xa, v

Dêu cùng dçc un)! càu tho’ tiôn hành z

XUÂN Sun.

Thàm nôi vua Dwîrng khéo khéo là!

Hôa Phiên hæî phâi viëc dîrn ha?

MAI SANH.

Ngwîri lén eût nglya ngôi không vfrng. 1125
Chi dé lông ai rôi môi tr)’.

Lên yên nàng cüng gà’i tinh,

Dçc rôi mâVi glue bai sanh tu? vé.

"un NGUYÊN.

Nam hic tir nay chia mél bu’ô’c.

Daim dé v6 nglya giçt dwîrng sa. 1130

Ngai ngân thay hic lâm ksi;
Ngu’îri vé cô quan, ké di sa trwù’ng.

Nglrîri (lông thât, kè hai phu’o’ng,

llàng chàu sùi sur. [urée dlrîrng chia dôi

Nàng côn dan vôi bàylïri: 1135
Thù riêng ohé" dé dçi trîri (r chung.

Sao cho tâm lire hiçp (lông,
Mô gan nghich me lhôa lông nü’ nhi.

X61 ngu’îri ni câc hu°trng qué,

Môi tinh li biÇl, du’îrng di phong train. 1140
La tai mây tiêng Man nhân,

Giçng xa rü ri, giçng gain ét ce.
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Bên trîri phong cânh diéu hiu,

chrng soi cô :ii, giô reo cày già.

Sâc quân hiÇu linh càng gia, 1145
Tiêng côi ltr diÇp, lei ci? ngô công (216) ;

Blrâ-c du’îrng ngày mél. la lùng,

Tiêu 1h0’ ngày mél dan lông bic! li.

Quen tài llÎ’C minh vinh dé,

Trên yèn mâfi Vinh cô thi m4)! bÎlÎ (217). 1150

1X.

Thôi là ngô dông trên giô Lhu,

Nhàm mi lièng la khièn nglrîri sâu;

Chô- ràng riêng mél lông la thzim;

Tram van nglrô-i theo cüng clii dâu.

Nglya giong bày lôi daim kho’i, 1155
Nlii dàu dû thày gân mi diên liên? 1

Thô binh qui tnrâ’c thira lên,

Nlii Hg tan ày cô dên Tô quân (218).

Blr’âvc vîlo xem tmyng truyén thân,

Mât trên kbuôn nguyél, môi nhuân vé dom. n 1160

Talc lông kinh kl: trung thâu,
Liën tay vinh miëu Vinh son dôi bai.

X.

visu MIËU.

Nu’ô’c tuyèl, co’m chiên, vü’ng lhuôc câm,

Truyén lhrr cây dû nhau vé thzîm,

Trong tay cïr tièt (219) nêu lrung hiêu, 1165
Giân phzii chân dé mu’îri chfn nàm.

XI.

VU" 50m.

SIÎ H6 vu’ng mnng dâm tir nan?

Nlîi Hg. nào nhir nlîi Trû" san (220)?
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Dinh Ly’ (221) liée thay không Phqm ldi (222) ;

llôn si thêm ngçi cira Lam gnan. 1170

Lân [fin giô tôi su°o*ng mai,

Dlrîrng di lhoâl dâ 1641 n0’i fiai hà.

Hôi ra mâ’i biêl ràng là,

Ay sông Hdc thziy un) bà Chiêu quân.

Nàng bèn truyén gçi thô quân, 1175
Mang hôm âo, phô gành ngân un: lhî.

An xong m6’i bào [hi fi:

Dû thay H6 phnc dé chi âo nây?

Lân theo mât khüc sông dây,

Hoa lrôi mail nu-ô’c, bit-6m hay giû’a dông. 1180
Vi dâu y phuc bât dông,

Bông dem tu? sû’c phô cùng thùy hIrO’ng.

Trông theo tàc de; thêm càng,

Tà lông lai nghi luàt Dwîmg bôn câu.

X11.

llôm 1’10 Trung nguyên plié giü’a dông, 1185
Kôu xin Hà bd (223) giL’r cho cùng,

Râp dam mang bac theo dông bich,
Trung thé côn gain chù’a quyèt xong.

Du’îrng lrlrîrng daim ngira ruôi mau,

’Prông lên dû thay miëu dâu gân gân? 1190
Trên yên dçy hôi thô quân,

Thlra ràng: miêu ày Chiêu quân mût tôa.

Xuàl quan tir thuô’ HaÎn gia,

Quyèt liêu dèn Htîc thiiy hà dâu châu.

Tièt trinh khôn dôi dlrç’c dâu, 1195
V60 thiêng ngu’grc nu’â’c Mr dâu v6 nain.

Côi nây mên chlit danh tho’m,

Ding làm miëu v6 sô’m hôm phu’ç’ng lhîr.

M91 phlrcrng hlm tôi linh tir,

Kê nâm ha bôn trâm thîra dâ lâu. 1200
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Linh Gai dâ khâp dâll dàu,

Ré xin clivu binh, nglrïri caïn chiêm hac.

Tiêu tho’ nghe bièt mîrng sao,

Trlrôvc dén xuông nglya blrô’c vào lhù- coi.

Nguy nga miëu mac hân hoi,

Mm tôa [hein urg’ng trên ngôi nghiêm nhiêu.

Oai linh vôc thânh dang tiên.
Lông màn vé trâng, bông dèn sâc IIYO’Î.

Son vàng mât khâm tay ngai,

Là trong ngzît x23, dzinh ngoài hay hlm’ng.

Lnnh lùng bât ngzît ho’i d1r0’ng.

Nhîn qua mail lôc, trông 111"?ng thêm ghê.
Nü’ dông v5 si dû ngu’îri,

[Mu trong hai gai, châu ngoài [11m viên.
Dû thîr càm giâ (in liên,

Mât bèn bü’u kiêm, mm bên ü 1121.

Tièu th0’ llrg’ng il; mél giïr,

sut ngôi bôn lay xa xa il; tinh.
Khan lhâm lhà’ ngçn, [han nhành (221),

N61 chông oan uhng, nôi minh truân chiën.

Nhâm nglrîri vi chu’ô’c hôa Phiên,

Hem thân yëu digêu này miên hôi tanh.

Bânh liôu bac quân tfr sanh P

Thé ràng quyêl châng nhir minh liêu Man.

Thiêng chàng thâu lày hôm oan,

Béng cho châu chim tru’ô’c ban, là nhir;

Khàn rôi nghi lai miêu 111E)",

Bêm trirîrng cho tien dç’i chà’ chiêm bac.

Hay dâu mây bé công 1210 (225)

Dû dam lîri khàn tâu vào Chiêu quân.

Phân ràng: m6°i thiêt hiên nhân,

Nâng thé scrn hâi, nhç thâu yêu kiêu.

Bâng trîri hôm nç mô’i treo,

Mai sanh tên dâ gilfi lèo trang nguyên (226).

Ngày sali phu phi; doàn viên,

Nay La cûng cûwu mçt phen mél là.

1 205

1210

1 220

12335
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Bèn ban nü° sû* h;r6°c ra,

Bôi hôn nàng lai (hay qua ân caïn.

Ràng: Ta là Ha’n Chiéu quân,

CL’ru cho cüng dit phu nhzin trinh thành.

Bôi ra vé dèn qué minh,

Sau nzîy phniqul’ phi; vinh vçn lrôn.

Day rôi phô giâ thâu hôn

Lai dôi lire si (227) ôn tôn dan qua:

Bôn nàng khi hic dân hà,

Bem vé (12,11 quôc Vlrîrn hoa Bd phù.

Nglrîri Trung chôn gis": Trung chôn,

Mâc ai lrgn nghïa bz’io lhù V64 ai.

Giô daiu lçt cânh cira ngoài,

Tinh ra côn nhô’ mây lîri chiêm ban.

Nghî ra nào bièi thé nào,

Vü’ng lông, không dam châ’c vào nhfrng dâu ?

Ân tién [fin lén cüi (hiu,

Bu’ô’c ra lai vinh bôn câu liru dé.

X111

Dam thâu nhi nfr giâ in vua,

Khièp ngçn kim phong glue v6 lira ;

Gang Ha’n dên nay tang hâi bày (228) P

thgn môn côn vàng tièng Li lui.

Lên yên chông ligna ra di,
NIÎÎ cao dû thày gain k6 tô’i nO’i.

[lôi tên la lac nhau dài,

Trùm mây mû mit, hgàt lrîri chon von.

Nàng ràng: tfch trafic ghi lông,
Chiêu quân gà’i nhau thO’ phong chôn nay.

Dirîrng di nhân lien qua dây,

Nhân nhau bât chlrô’c chuyén ngwîri ày chtri.

Kip truyén Man tôt mây liri,

Don dlrîrng niii nhau kfp dîri gôl loan.

Phô nàng ngôi kiêu dâng sari,

[lai hàng thi mî’, mçit doàn Phie’n binh.

1 240

1250

1 260

1 205

1270



                                                                     

-44-
Bu’â’c cao, hué-c lhzip gàp ghinh,

Quanh queo suôi chugit, chinh vinh lai mèo.
Lân dzi môm, vin nhành ou,

Chim xi: xçt là, vu"q’n lco lât nhành.

Sân sàng minh vêt xung quanh,
Lam so’n mô’ qugl, mây xanh buông màn.

Blrâ’c lên tuyôt ill’nh giüng giaing,

Trông dwîrng chat (hit, vôi toan dèn trîri.

Mill sau lân bu’ô’c xem cho’i,

Nhin lâu bông lhày mgit n01 cô daim.

Mât mèo Hong vaît n01 111m,

Bain quân quzin khiic, maing nhom nhép hàm.

Cheo leo strïrng mii xa nom,
Lôi môn (hic dàm, dû hâm lnii chông.

Nl’ra ngày nôi trên âm phong,

Phàt phu hit la, binh lùng thâu Xiro’ng.

Bât dâu son thùy la dirîrng?

Ngân ngo’ minh nhi’rng câm th IrO’ng nôi minh.

X61 thay dôi (ÎIÎO sanh thành ;

Bac giîr nguôi dure chût tinh nhâ lhu’u’ng?

Mm ngày mél ngâ. bông lang,

Da môi nâm nuit, tôc stro’ng dièm dâu (229).

Biêt nhau [hôm dà- dang nhau,

Quen h0*i bén tièng bac lâu mà ràng.

Ây ai (230) chàp môi xfch thàng,

Bièt mà dût chi thà dirng vwcrng 10’.

Nhir lîri thâu mèng hon là,

Côn duyèn châng nfra cüng chîr tâi sanh.

Dtrîrng cùng giü’ lày tho’m danh,

Thôi ! thîri gz’lc hièu vô’i tinh mât bên.

Chàp kinh nêu châng tùng quyén,

Nt’ra khi,nu’6*c dèn o nên cât hlm (231).

Tàc lông Gai quyêt khôn cairn,

Tâm thân phô mâte dwâi dâm sàu sâu.

Thi ti trông trwâc nhin sau,
Nàng (là dâu ngçc trâm châu han giîr (232).

1280

1 285

1290

1300

1 303
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Ai nng ra sa; chàng ngù’?

Phiên binh gnian gia’ic giâ’n gît)" mât doàn.

B510 nhau râp sain miru gian,

Câi trang bât lày Tiiy hutin dé thay.

Migêng binh bit kfn ai hay?
Châm châm ginc ngtra mây ngày trây sang.

lm lim thay nhë Man vu’rrng,

llaîng hïr nào biêt là nàng la ai?

T113, hoàn riêng du’qrc bain hoi,

Dôi hinh li thièp thay ngôi phi tan.

Main hay trîri vôai giai nhân,

1)ch riêng chi? lièt nâm phân chfr danh.
Làm cho chân nôi sa; tinh,

Traii bac nan trlrô’c mâi danh phtrâc sau,

Tièu tho’ tir xuông daim sâu,

llông vân mél (16a dôn (hiu nl’ra chîrng.

Âo 210 tièng giô riu vain,

Giü’a trïri vu giai van dàng dam di.

Mày lEri thâu méang x3. nghe :

Ta daiy varng mang dira vé Trung hua.
Giô’ laiu bông thay chain sa,

Nhin thôi mô’i r6 mail. tôa danh viên.

Canh khuya vâng vé hôn bên,

Thôi! nain ni khôc lai rin ri than.
Tinh mê riêng nhü’ng ban hoàn,

Nào non ntrôac La? ùy! varîrn tuage dan?

Chàng hay [à dàt Trung chôn,

Nhà quan ngn’ sir là Train bd plzù.

Ông (imam; thmyng li dông dû,
Dé ltru con gai v6ai phu nhân nhà.

Tiëu th’ vai 1)er lai hoa,

Quê phùng tiôu la; gçi la Vain anh.

Dôt hit-(mg vira buôi (10m thanh,

Nghe daiu li 11’ nhir binh liêng ai?

Giîr hiu truyén (lay con (161,

Soi dèn xem lhl’r cü nglriri daiu alaiy?

1310

1315

1320

1 330

1335

1310
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A hoàn vwng mang ra ngay,

Soi xem bông rang rirai lay trô° vé.

Rang: ngirëri (îâu xem (li k)!

D1nh dâu lông ngtrç’c, vàn v6 aîo lirng.

Ôi’ dâu v6 daiy nhlrng nhlrng;

Ây ràng qui sa? hay la hô tinh (233)?

Mât nhà sac gây sum quanh,

En"): nguyên mâi hach thiét tinh laurée sau.
Thaiy ngu’îri phong thé cira hein,

Day cho vào daiy titrée laîu hôi han (23.1).

Hgmh nguyên mél kê nguôn CO’li,

Nôi nhà chèch mèch, nôi oan ranch rôi.

Hôa Phiên khindên nir’âac ngoài,

Miëu thâu Élu; maing nhan nhai gieo minh.

Phép linhtcâi ni" hub’n sanh (235),

à hiên may lai gâp nuai dèn dày (236).

Phu nhain ra’ing: aiy mô’i hay,

Thé man cüng cf» sa)" naîy la ghé.

Thân côn CLÎ’ll k6 nhàn nghi,

Dé ma ngu’îri chaing lièu bé x61 nhau?

à dày châ’ mi chi daim,

Cho làm nghia nü’, (237) ban bè liêu thon

Rôi sau nhân bain mç chu,

TrZri cho khi dé laça là gap nhau.

anh nguyên vu’ng mang trarôc sau,

sut ngôi nàng mâi gaie daîu mây phen (238).

Vain anh tir dwayc han hiôn,
Yêu bên chai saie, Hong bén clair tài.

Hai ngwïri nhir thé mût nglrïri,

Ngang tay lai ca’ac, sainh vai Ian phông. (239).

D131 thâu hçc viêc nû’ công,

Liic chia hoa u’âp, khi chung phain giôi.

anh nguyên khi dl’rng khi ngôi,

Khôc thâm trong vaing, glrçng cwîri ngoài sain.

Nàng dît dartre chôn au thân,

X61 thay chàng Bic!» chàng Xuân bai ngu’îri.

13:15

1350

1355

1300

1 365

1370

1375
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Ai quan chân cht’ra kip dia-i,

Mai bai (la c6 chi dôi Ding công.

Châng ngir Lw khi tain trong,
Thiên lao dal bât vq’ chông Dông sa.

liai cbàng côn tièn tiéu tbc’,

Cüng cho mât chi truyén cho bât vé.

ang công chông chè 1119i bé,

Ca’tp thêm hành 1j ginc di lanh minh.

Cùng nhau bai gâ tho’ sanh,

Ngân ngo’ qué khaîch, gaip ghinh dût xa,

Trîri hôm bông xè 121 La,

Côn quang dan bông gap ba bôn nglrîri?

Lông tham côn bièt thtm’ng ai?

Cu°ôap himh l)” hèt, a0 ngoài sach không.

Tarn ngôi tru’ô’c miêu (2’40) bên sông,

Thuyên quan nghe 06 thùng thùng trông canb.

Nghi minh là kè gian tinh,
Nghe ho’i kéo mél dao binh lèn bîr.

Xuân sanh kfp binh dirïrng xa,
Bât liên Mai bich mâ’i dira xuông thuyën.

Chàng bèn eût mail. trông lên,

Thaiy trong khoang gifra ngôi nên mÇn ông.

Maiy lîri xa’ang xaing tièng dông:

Tên kia sao khéo cai lông mu-u gian?

Sanh rang: dan daim to gan (2.11)?
Dèn trîri xin Ihaiu n51 oan cho nglriri.

Tôi 01mg nglrîri ban anb tôi,

Tim ngirîri thàn 1h1’ch lac loài dèn dây.

Nào ngîr ra si; châng may?

Dam xin x61 tàm lông ngay dime nhir.
Ông xem ra dang con nhà,

Truyén dem nghiên hait tha’r vai câu chrri.

Chaing VLrng binh hait ct’r bai,

V101. xong ohé nghê mait bai nap (li.

Lâo phu nhàn nhnc nan tri (242),
Thl’r cho thb’i 0h63 dan chê dam nài.

1 380

1 385

1 300

1305

1400

11105

1410
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Bu’â’c lên xin hây mîri ngôi,

A0 dira man cap vain dài quan chi?
611p nhau dé giàu nhau chi,

119 lên sac daiy, ô- quê xa gain P

Daim bing sanh nhü’ng ngai ngaîn,

(liai danh la sa? nghe alain v0 sau.
Thara rang: xin kè gaît alain,

Tên Vinh hg Mue, Thwirng chân la nhà.
Ông raing: qué dây ehàng xa,

C6 quen Mai thi nhfrng la hay không?
Sanh ràng: cüng 0° mût vùng,

Ban bè cüng biêt 06 công lai" chàng.

Tir khi gaip bièn phi tharërng,

Chàng hay alain dày tian phu’ong binh minh.

Tôi nay varng dçp duyên binh (243),

Xin tarîmg qui quan dai danh (111"th nhir.
Ông ràng: cüng châng alain xa,

Ôfl Giang nam tinh, tên la L00 thiên.

Caich quan làm viéc binh Phiên,

Ray varng khai phnc ra miên ngçe kinh.
Bêm khuya trông da sang canh,

Truyên dem gôi nÇm nghi minh khoang trong (2M).

Maiy ngày thuain bièn xuôi dông,

Mui bông trâng tôi, buôm giông giô tru’a.

Quan laio la kha’ach lai boa,
Cuçc car trên lai, darîrng w darô°i 11:0.

Mây buôi 56m, nitée ban chiêu,

Thar ngâm ngoài lai, rarç’u daîy trong khoang.

Kinh thành mong môi tàc gang,

Chiêu bing narâc eüng mél darErng nhir tên.

Bang daim mût chiée ké ben,

Hôi ra méai bièt là [buyên Trâu 060g.

Gap nhau mai-i k0 sa; lông,

11a) Train main de, ha) Plaîmg au sua

Train a-ông rang: ehait ga)i la,
Ain dallag mail lé gçi dira taie 1hành.

M15

M20

1130

1.135

1140

111145
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Hà 1mm varng anang 1min hanh,

11101 pharo’ng xfch tir triât: dinh trong tay (245).
Nhü’ng la 10’ la’rng dêm ngîay,

Daraî’i man ai k0 de? thay 10 bôi?

Ân sar liêu ha’ru 00 ai, 1455
Môn sanh xin darq’c mail ngarù’i là ai.

Phùng công ràng: dû 55m dây,

Mata: vinh gap mây hôm nay cüng ki.

Vân charo’ng tài mac ai bi?

CG chàng là méat cba-r thi, kém la. 1460
Caînh bàng (246), khi nha’ay giô xa,

Tuông mây ehlra bièl lén la dèn dâu.

Nbàn duyên may gap dlrg’c nhau,

Viaêc nha xem (15’, 1a sala sa gi P

[lai ông trô chuyén dû dé (247), 1465
11161 dem b9 Mate dans. vé Trâu công.

Ca’aa (10”11 gçi chût laiy lông,

M01 hôm tain phage, hai phong nhart trinh (248).
Tien rôi lai daim Mue sinh :

Trlrç’ng phu xin chai" qua’an tinh biét li. 1470
An xong tra’r müi [buyên di,

11è thi ph6 Li, ngarîri thi tain kinh.

Tharo’ng thay eôn maïa Xuân sanh,

Lién dêm hôm aiy laînh minh xa xa;

Rang mai n’ai méai nhô’ ra, 1475
Sam dông quen mail. ngarîri la Thé caïn.

Xlra tîrng li phû Nhiêu chân,

Câch quan nghe bày nain lâu ô- nha.

llôi lha’im tim tô’i ha’ai qua, .,
Ca’ra ngoài 115. thaiy 06 10’ bién pheng. 1480

Cüng vi Lw khi Huinh 11mg,

Chl’rng cho mail au giao thông giafac ngoaai.

Xuân sanh thay sa; kfp dîri,

Mail minh mail dal chân trîri bar v0:

Than rang : thnng un, buyên già, 1485
Thiên 1a0 biût 06 bao gin bien oan?
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Ngwiri tuôi taie, kha’aeh cô dan.

Dé ai tan nghé r6 dam vi ai?

X61 ai thoi thôi phu’O’ng trîri,

llông nhan (249) khi (15 ra aigu-(ri ca’rn ngnyên.

llièu tinh (19.0 nang hui bên.

Daim dû nhirng ehaie chân lriaîn 00 la.

Mai ca kia! ha’ri Mai ca!

R01 nhau m01 IMPÔTS nain xa mây trùng (250).

M01 daim saro’ng tuyût binh 11mg,

Kha’ai chang hay (lai maie vông train ai.

Tharo’ng ôi! Trnng ngâi mây ngariri (251),

K0 thiri oan thaïe, ngariri [10’1 ngnc binh.

Traieh vua Dwîrng (’r hait minh,

Dnng bên gian daing ma khinla hiên tài.

Bên lông tram môi biri bai-i,

Trông ra m0t narc’re m0t lrïri minh mông.

Tir sanh xem nha; lông hông,

Quyèt liên sanh (lai gieo sông bac giir.

llay dan khéo eüng may ma,

Gain dan daiy 06 agar gia dông thuyain.

Vaii chai vâ°t (braye chiang lên,

Tinh alain trông 10 hai bên ngôi nhin (252).
Tra’: già m0t lü 01m khan,

Bain 1hi gaî’ taie, minh ihi bar da.

U Ngôi trên thuyén ehù m0t ba,
K6 bên m0t ga’ai maÏat hoa 161 virai.

Ngôi trông ra 10 mail ngarïra’,

ThIrO’ng ôi! sao khéo 1hi01 1h01 tnôi xanh!

0* dan ami (lèn chai minh?

Sac côn im 1m khi sanh la (101!

Thay quain (101 au) tari biri,

Ngar ba mô’i hôi mây liri lrarâ°c san:

Cbàng hay qué ha) nari alain,

601p nhau xin 10 cho nhau bièt cîang.

Làm sac mai pha’ai gieù sông,

llay la 101 10 kiêt hung thé 1150?

1490

1495

1500

1505
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Xurîn sanh mô’i k6 gôt dâu z

Quê tôi (r huyçln Thwà’ng châu cüng gaîn.

Cha làm quan hç là Trûn,

Chàng may mâc phaîi gian thâu vu oan.

Tâu vua bât chi hoà Man,

Thiên lao lhî bât thung dàng phli giam.

Tôi liên chi tôi xuàl quan,

Bông nghe mât chi sai quan mi vé.

Vày nén tôi phài lânh (li,

Chàng may gàp lü gian phi gît-ra (làng.

Than ôi! du’trng hiçp mà tan l

Mât mînh kinh khôi nguy nàn lô’i dây.

. Câ Iiéu nào qua’m vœi dây?

Phu’â’c sac, may khéo là (nay 351p nglrîri.

Nglr bà nghe bày nhiêu lîri,

Nhü ràng: thôi ! cüng cô Lrïri chàng không.

Nâm nm vô’t duç’c giü’a dông

Mât hôm 5m zip nhü’ng vông vâi xoa.

Khan mây n9 dan 1&0 bà
Dé cho con gzîi lén là Ngçc tha:

651p ông lhzîy sô nâm xtra (253),

Doàn cung mang chân khen bà phu nhàn.
Gao công dùi dû nàm cân,

Khan di, khen 1.3i phu quàn khaîc lhlrù’ng.

Bây giîr may vô’t (1mm chàng,

Mà xem tu’ông mac dlrîrng du°ù°ng 61mg quan.

Hàn ràng thiên dia luân huù’n,

Mà cho chàng lai trôi ngang vîw chài.

Nên nay lai vêt dmyc (2371) nglrîri.

[lai phen vêt dlrç’c mçt dôi rô ràng.

Thôi! dîrng quz’tn anet lham 110m,

Bang khuàng kén 0:5 chàng ràng luajm canb (255).

N990 tha cho kût duyên lành,

H9a là phu quôui phu vinh kip ugày.

l)u9"c nhw sô daim là may,

Vong hôn cûng lhôa dên mây m) un.

1
1330

1

1540

1550
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Xuân sanh nghi dâ chut nhir,

Và xem phong dang N990 tha- ra luông. 1560
Thtra ràng: chût phïm tha htm’ng,

Bai thlromg yêu dôn daim dlrù-ng (1è duôi?

Xin vu’ng, nhu’ng hây xin 0h53

Ba’mg vàng rôi 56 duôc boa cüng vira.

Bà mîrng kl’p gçi Ngçc tha; 1565
Mm lïri dâ dinh phz’ti ra chim mîri.

Thçn thuông ll’rng dü’ng chân dîri,

Nàng e côn dtî-ng, chàng coi dâ llrà’ng.

Quà nhiêu nhau sâc d; thu’îrng,

Mia hînh ni hé (256), khâc luông nglr gia 1570
Khi buôn này chût mimé thira, -

Khen lhâm Hong bang nên 1er mél bài.

XlV.

Tôt dçp Lra nhin 19 dièm lrang,

Nu gai ân dût vé nghç thlrîrng (257),

VI’ dâu sâm sù’a xinh xoang giô, 1575
Ngîr nhl’rng Hâng nga xuông mél phlr0’ng.

Thày chàng nàng cüng mîrng thâm,

Bang ngtrêri thanh ni. vé ngtrïri vân chu-(rag.

Châc ràng: cô phzfm giàu sang.

lll’rng lông cüng nghi luàl Dwà-ng bôn câu. 1580

XV

Chîu (hanh vé qui c6 nhlrïrng ai ?

Bông chôc dom thâu vwâ’ng 1’10 chài.

Tièng sàm (238) dût bâng dành 06 hic ;

Nhành hua thlrç’ng uyën haï nhlrîrng ai?

’Dân (là quen thuêc bày lâu, 1585
M61 hay nIrUng tl’r hç Chdu ày là.

Nlrc chîri thay lhli ngtr gia,
Sô°m qua Tâm tluiy, lôi vé Hàn srm (259).
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Ca chèo nhip nhin, nhip khoan,

Tràng trôn sau lâi, 316 (làn trlrâ’c mui.

Bôn mùa mât nu’ôc sanh nhai,

L1rô*i càu, scyi chi, tay chài mât sông.

Mât: ai danh 191 trong vông,

Xiêm vàn vât llr6°i, dai giâng thâng chàng.

Thoi dira nàn mi ba trâng,

Trài tuân dông qui sang chirng xuân qua.
Càm sào néo m’rc gân xa,

Neo thuyên phO’Î lux-d’1, giâng bb- dlrng nêu (260).

Ngu- b3: 11161 bio Ngçc Isiêu:

ergrn diêm bôi câ thay gieo lrâi câu (261) ;

Lu’ôi nây nhir (liure câ dan,

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

V1 bàng ba lu’âi không tay,

Thành thâu thong thaï sau nây s6 hay.

Bàn rôi chia viéc làm ngay,

Kè buông giëng lu’âfi, ngiriri gay 061 chèo.

Câm sàu chimg cüng chông theo,

Ngçc tha (16’ lày 06 déu lân dân.

La chi dôi ll’ra vira xuân,

Ai hay r0°m bén lira gain VÔÎ nhau?

Ngu’ bà liêc thay biêt môi,

Nghï thâm chuyçn ây c6 ngiriri c6 ta (263).

Nglriri tiêu mir, ké Lài boa,

Khi vào xât âo. khi ra (:th quân.
Nghe nïmg III’Ô’Î kéo lên dân,

Li nglr dâu Lhày râng rang mg); dôi.

Sanh ràng: àn nhirng ngôi rôi,

Bày xin dam bân di chai mât lân.

Cüng liêu nhâm mât dira chân,

Mà cho lrâi vâ’i thé nhân dû Mu.

Chàng vira di khôi chq’ chiéu,

Thuyén ai dâu dû ghé chèo 161 no’i?

1590

1595

1600

1605

1610

1615

1620



                                                                     

Trên muidira ninh mél nglriri,

Nghinh ngang dam: 01:11], 116i elriri giçng quan. I
Mi)! lhuyén giâm (la dû ràn, 1625

T1011 11111] dziy l6" mél doàn nhir (101.

khoc khoan nira laïc dèn triri,

Qùân hô 501 sac, âo giôi nhîrn nhir.

Trông sang liée Lhày tiôu lhqr,

Qua quanh, min 60h, blrô’m boa (kim: lông. 1630
"En nên mg")! Sir hu’ không,

Bac nàm mirai lirryng rugît phong sein sang.

Gino cho (liiy 16’ dira sang, a
Mua làm liëu thièp [oan (lu-irng 6p duyên.

Fhuàn lông han (1min sang hèn P 1635
Tain bîinh ba dû 116i lên mot hôi.

N990 tlzagâm glui mél hai,

Trong khi qua giân lèim liri vi son

Khuyèn Irng mm lü mal dira,

Dé phong bac bât N990 tlur dom v6. 1610

Tièng nàng kêu dzjiy giang khê,

Mm doàn lhuyên hé chông bè la 0m.

Vâc sào gio’ gây tir chôm,

Lac xao nôi Lép nôi tôm mât vimg.

Lô-i thé liri me nhir ong, 1615
K1? 1mm cwô’p lai, ngiriri hông (kinh theo.

Bàn dày bàn mông giir làu,

Xuân sanh trong chg’ may dan vira vé.

Can ràng xin hây êm (li,

Khôn không qua lé, phép thi cô quan (264). 1650
Baie nhau tim chôn kêu oan,

Dâc theo chi’rng La mât daim nglr nhân.

Blrâ-c (li bông dâ cuôi thàn (265),

Nira dlrirng 351p lü quan quan dài dài.

Bènlông mirée kiêu bai bang, 1655
Hiéu dèn dé dôc chfr giôi nét son.
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Gifra dlrù-ng qui xuông kêu giôn ;

Nghe truyén dirng kiÇu ôn ôn bôi tra.

Tblra Ring: chût pbàn ngir gia,
Gap cbàng công tir hg là hg Gizmg (266).

Kbinb nglriri bèn, cây minh sang.
Lây déni thâu thé man dirirng bièp ai.

K6 thuyén Ciré-p lày vry nglriri,

Cbuyên nây muôn (161 dèn triri x61 cho.

Cao minh xin lhIÎ’ dân ngu,

Vôi vàng kêu miéng nào 10 kip tir?

Linb quan [n61 tièng truyén ra:

Con quan quen il thé cba cüng tblrirng.

Tên nây phong dang ra tuông,

Nhin xem cblra bàn là pblrirng ngtr gia;
Kip truyén tô’i bèn dai bà,

Bât Giang công tir v6 nha ure tbi.
Nguyên dcrn cüng bât dam v6 ;

Kiéu di mât pbüt dâ k6 fiai dinh.

Hiên môn vé b6 trlrô-c binh (267),

Giâo tbàm tbàmiîông, quàn rin ri bozi.

Tbungidung xuông kiéu tbém ngoài,

Tiêng la tbi sir, hôi côi thâu quân.

Han bên bai dây bién thân,

86m cbâm cbâm trâi, szîp dèn chat cbong;

Ngêm tâm (268) bing ngât nhir không,

Trai ngoài kbâc trông (269), dinh trong kéo cir.

MÇt vông quan kbzio nhir nêm (270),

Hàng giâng giâ n90, chân liôn tlii roi.

Ciao canb trông mâi sang bai,
Pham ti1 dû thày lôî thôi diêu vé.

Giang [thôi dang cüng kbièp oai,

Lièc trông mât sait, bing nghe tièng dông.

Qut’r rang: cây thé, tbi biing,

Ba ngoài van pbâp, vào trong dam Là.

1 660

1665

1 670

1675

1680

1 685

1690
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Ân nây a? miÇng nglr gia (271),

Pbôug nhir têi ily nghi da (bing chira.
Rien gan chôi nbl’rng lui ra,

Rang mua, rang bân, ràng lira triim muôn.
Rôi ra cbü’ng la pliàn minh,

Dirirng câng cân ilI’Ô’Î (272), du’ïrng quanb quân liri.

Quàn môn hièt Sir cbàng sai,

Lây dêu nbô nbïtt truyén liri Ngçc tha:

Hôi rôi mô’i bièt ràng là,

Liëu dâu gàp giô sen cblra nbiing bim (273).

Bôi Giang tri buyên (274) quô- giôn:

Kben làm dan mue dung con bât tài.
Mât trông tay trÔ dû mlriri (275),

Pbép vua khôn th 6°, miéng ngiriri khôn cbe.

Têi con pbat bôn muni bé,

Cba dà biêt tçi tha v6 tbam cho.

Nguyên (Io-nAmgit lü b9 chân,

Giir mai tbâm lai mô’i bâti tha xong.

Truyên cho fr lai bên pbông,

Rang ngày 56 bôi xem trong tinh dâu (276).

Ai hay sir bô’i vi dan?

Quan dé dôc ày b9 Khdu gui là.

Hièm boi cô mÇt méng xà (277),

Vân tién mgit gai mât boa khuynb tbành (278).

Cüng trong nglriri b9 xung quanb,
Vôn là eau rugit Mai sanh dày là.

Tir khi kbô’i nan Mai gia,

Phu nhân sang dày nirrrng nhir hay lâu.

Catch dêm vira sang hôm sali,

Buông rèm (279) bôi lü h9 chân xem tinh.

Ngir bà dâu dam giàu quanb,

M66 (lem su- ti’cb Xuân sanh kê hay.

To1 lông ông mâi day ngay,

Hây dem tên ré vào dây bÔi urirng.

1695

1700

1705

1710

1715

1720
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Xuân sanh thay su- r5 ràng

Bây giir chàng k6 nôi cbàng dâu duôi.

Tir khi gâp gô’ hg Mai,

Kbi toan xe chi, khi dôi xuàt quan.
Kbî binh nan, hic ngbe oan,

Ciing Mai sanh nôi biêp tan mây Mn.

Cbàng vira kè bât xa gain,

Mai phu nbân bông kbôc rân trong rèm.

Kbôc rôi mâi bu-âc ra thém,

Câm tay chàng m6’i nhin xem mât giir:

Day ràng: gang lite nên sa ;
Thé mà già vain côn ngir ràng ai.

Khâu công râng: bây kboan tbai !

Daim xin miri ca vào ngôi nha trong.
Tbay quan dôi âo an xong,

Rôi ra s6 k6 Sir lùng vô’i nhau.

Nglr ba cbtra tô gôt dâu,

Tbôi! bang kbuâng nghi lai bôi bôi trông.

Uy ! sao nha kién cûra công.

Ra tinh nhin nhau, ra lông yéti thâu?

Tb0’ pbông rôt chân tây train (280),

Mçt ông vâ’i mgit cbàng Xuân ban boàn.

Kè lông bày truyén hiêp tan;

Nbà trong cüng mà’ unît ban liée boa.

Ngôi trên nbnrirng tuôi ngir bà;

Hai phu nbân vô’i tièu tbc’ bai ngiriri.

Nhin lâu nggrp mât bàng cbài,

Mâm vàng chông cbàt, cbén môi dây vui.

Hâi vi sût, yèn 0a tirai,

Kbâc màu nàu khôi, la mil] tro qua.

Vâ trong bôi tiêp tiçc boa,

[lai nàng tiêu nt’r, bai bà phu nbân.

Mirng tbâm con (la nên thâu,

Gâm liri thay sô miriri pbân cbàng sai.

1730

1735

1710

1745

1750
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Khâu công xong tiçc mon ngoài,

Mai phu nbân mâ-i ri lai mây liri :

Nghî ràng eau mgr biêln boi,

Diêm bùng (281) cblra (rag, chut trai 71111011 màng.
Nay xem công tir b9 T’râ’n,

Kbôi ngô vé mât, dai cân dàu nbà.

Timg quyén cho nghi nmng nhir,
Minb linb (282) rôi së dôi ra dông sang.

Ban rôi lién glue giâ chang,

Tbung (Jung trirâ’c mât da nu-o-ng knàu dâu (283).

Vlrng’liri theo b9 la Khdu,

Tên la Khôi dé tir sau goi tbu-irng.

Côn ngu’ ba vô’i Ngçc nwng,

Cüng cho nhin nbân trong dlrirng tbàn bo’i.

Ngir bà xin 166 bèn ngoài,

Tim nglriri pblrirng ban giâ liri vô-i nhau.
Ông truyén sâp kiéu theo bau,

Ràp tinh giron trirâc, mura sau ra tuông.

Ngôi trong gbé ngira nom ngang,
Pbüt dau kiÇu (la tô’i pbirirng hôm x1ra.

VQi vàng buée xuông thuyén nbà,

Kèiquen, nglriri tbuôc côn ngir ràng ai.

Giir lâu nhin mât r6 miriri,
N9 ngiriri hc’rn hô’, kia ngiriri v6 tay.

Hôi thüm bôi dôn dei dây,

Kiên làm sao dày, kiéu nay cûa ai?

Ba ràng: kiên cq’t chi tôi?

Nây nay anb no vào ngôi vâi quan.

Tir rày phu-bug ban dirng hèn ;
Dû trâm vân 15’, du muôn thê thâu.

Giang [thôi rày bân biêt thâu,

Hôm Kim tbày tâ- mgît sân cbiu dôn.

K60 côn bât ubfrng bau non,

Kèo con bling hâcb, kéo côn doa bo’i.

Cimg nhau tir La mây liri,
Lai lên ngôi kiéu kfp diri vé dinh.

1760

1 765

1770

1 775

1780

1 785

1790
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Khâu khôi au pban dû danh,

Birirng xa nây truyén Mus vinh (2814) côn dài.
Phu Trcîu Illi’O’Ilg nâu cira ngtrà’i,

Ân tir xem (16’, vain bai bip riêng.

Titi mân tbiép, tânh tbông minh,

Phân chân] vigie kbâcb, pbân riêug viéc minh;

Hà nain mât tinh cbânb thanb,
Trâu công biét SlÎ’c thêm tinh yêu diro’ng.

Ngbï minh 06 gai Vônwnmg,
Quyèt lông danh vi dông sang dg’i ai.

Xa nhà cbara dam ngô liri,

Tin (îâu (15. c6 chi dôi lai kinh?

T6 tin ban vôi Mac vinh,
Kbuyên cbàng vé phü4Dçi danh qué nha.

Bang kbuâng muôn dam du’irng xa;

Tu tho’ mÔ’i giri cho ba phu nbân.

Trong tbo’ moi nôi xa gain,

Dan dô lày lé Sir tân daii cbàng.

Dinb ninb mél nôi dông sang,

Truyên riêng lai phi; mây bàng dan sau.

Mac vinh sâm sû’a quan bât],

Trô dirirng tir tbàt b9 Trâu trô’ vé.

Tay cung, thanb kièm, cây ba,
Ngao du so*n thûy, dé hué giô trâng.

Hé déng theo bôn nâm tbàng,

,Tbi ninb nich tiii, rlrç’u lirng lfrng bâu (285).

Birirng xa giong ruôi v6 eau,
Tboât dà tâ’i pbû b9 Train bac giir.

Phu nbân biêt y’ trong tir.

Tinbiiêng dâu dam hâng hir nhir ai.

M61 minh cbàng mél tb0’ irai,

Dé cung cap bau, vai bai tri tbanb.

1 795

1800

1 805

1810

1815

1820

1 825
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C6 tbo’, 06 boa, hinh, lranh,

Bên sang trièn bai, lrlrc’rc binh pbông Ian.

(liai bày lui saicb trou dàn,
Sân bién ngoan nguyét, 5511 giàn thirirng boa.

Phông riC-ng ngiiy tba’ing [sin la,

Kbi butin mâi dô’ nbànb xoa mâ’i nhin.

Càng dau dâ’n m’ai Hgmh nguyén,

Nhâ’ câu [bi biêt (286) (r trên trùng dài.

Sân ngbiên bât vé ra cbo’i (287),

Vira huông tay vièt cbaing riri miéng ngâm.

Càng nhir kbêu môi kbô tâm,

Giày 16a nlrà’c Lui, ngbiôn daim giot thu’œng.

Ilay (un dây té Vdn nævng.

A buirn mât gai Xuân lurang thanb dirai,

Tbi tblrirng dôm n36 tbar irai,
Gap cbàng vira tbut’r nbô- nglriri xem xoa.

Trà’ vé dàp dinh da’tp gia,

Tbày lay maicb vô’i Vân mnmg mây liri.

Ring: Timing công à- nbit ngoài,

Tbinb tinh laim bic tôi coi cüng ki.
Tay Cam cbâng biêt vêt chi ;

Mât tbi nhin k1, mât tbi buén tanh.

Khi naiy ra in) ibid tinh,
Kém nhan saie trirô’c, kbaic binh tbii xtra.

Tôi lira khi Vaîng lén ra,

Cbô ngôi hait dira-c cbièc xoa la diri.

Vân nwvng xem cùa nghe liri,

Gâm tay nay bain c6 ngu-iri tinh cbung.
Xoa nay ai dé cho không?

Dé bau xem mât tin bing dquc ai (288) ?

, Mac sanh pbaii buôi ra ngbài,

Vé xem hôm saicb tari biri div tuôn.

Thày kbâc dàu dai nghi lông,

Xem nhành xoa ày lai không tbày rôi.

1 830

1835

1840

1815

1 850

1 855

1860
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1(ch tban val vai (mit bôi,

Traicb minh la" dinh, giaîin nguiri tbam lam.
Ngbî rang ke’: baie nglriri nain,

Châc côn xoa ày dé làm duyên sau.

Gâm duyên mông mainb vi dâu ;

Tbi tbi val mon cüng bau tim di.

Binh dan daic dèn n’rc lbi?

Cam boa biêng ngô, giaic boè kém an.

Cbiêm bac mê main lién lién,

Trùng dài titré-c mail, Hçnh nguyên bên minh.

Phu nhau nbl’rng bau vi tinh,

Miri thây tbuôc eait dông sanh gifr gin.

Nôi ngoài b9 Mac cblra yên,

Nain ngu-iri côn nôi Han]: nguyên trong nha.
Pbaii khi ngôi niai Vân tha;

Tbày nbànb xoa ity côn ghi rànb rànb.

Giir làu nhin daiu cüa minh,

Trùng dài llru bing Mai sanh nhirng ngày.
Nglriri dan ma cùa thay dây?

Bain rang bôug bac xa mây da dànb (289).

Duyên nay da’t bàn ba sanh (289 b);

Gap nhau danh gin-r cbung tinh kiêp sau.
Tarn tblro’ng cbàng danh ma dau (290),

Lan tram biéng giait, môi son hièng giéi.

Tite riêng riông nbl’rng ngaim ngùi,

Bü-a tblrirng miçng ding, dêm dài bông cbung.

Phu nbân rôi tarlbông bang (291),

Phông qué 6p tbuôc, tbo’ pbông niii thang (292).

hay mua bai c6 tha dirirng (293),
Pbông khi nbi’rt dan phi thirùangocho ai.

I Bông dâu mas: bic to’i baya,

Nôi trong don dçp, nôi ngoài div dang.

A buirn nôi gôt thav dirirng,
Tbày bai phwomg cüng buug phu’o’ng mât giir.
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Phu nbân ghé 116i sau un,

G91 lén dît tbaiy tiéu tbo’ tinh dan.

Tbu’a rang: bru lac chût thâu,

Bao dung ké da dûi ân ngàn trùng,

llay dâu sô pbajm mông mông,

Xlra nay mang bac cbir cbung ma dito (291.):
Pbông khi muôn mait thé nào,

Xin ba taie dàt dé vào hircins nam.

Con daiu cbfn suôi cüng tbam,

Bày lâu công di’rc da cam phu ngiriri.

Phu nbân khuyén giaii mây liri

Ciing Vain tha-161 nha ngoài tbaîm [inb (295).

Ré lai mây lièng 116i sanh,

Vira lim 11m giàc, tboa’it tinh tinh dan.-

X1461» hareng trinh trirô’c pbông van,

Tiéu tbo* varng mans phu nbain trong pbông.

Ba dày tbâm binh timing công,

Daim xin gwgrng chut b6 lông chù nbân.

Sanb rang: chut pban gia thâu,
O’n lông daii 1è SlI’ tan bày chây.

Nbfrng mong bain daip 06 ngày, l
Ai ngir nên nôi nlrô’c nay nhir không?

Vi cbi tbân nhç bing héng?

Tbâm linb dé bang tilm lông liêû tbo’.

Dan khi giaii me: bac giir,

Phong pbân cbanh baie xin nhir gbi cho.
Bên sang hay nôi dan dô,

Phu nbân nghi nghi tbêm b6 nghi ra.

Cilng nhau ban mông trong nbà,

Xudn hmmg micb bio cblrirng ba phu nbân:
Chuyén nay xin char ngai ngân,

Tôi da (a, bât niai gain nôi xa. i

Cüng vi 06 mot caii xoa,

K6 bang kbuàng nhir, nglriri agir nga’in tbxrtrng.

Ilai phÔIlg binh cüng mgit dirirng,

Mè r61 lai tinh, 1111T màng bing nbàng.
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Vai xem nbl’rng tièng trôi bing,

K6 rang cbainb baie, nguiri rang cba’tnb nam.
Cbuyén nay dé vaiy cblra Cam,

Xin dû daiclai xem làm sao dây.

Tbeo Vain tha- mari di ngay ; 1935
Phen naîy quyét [à lông nay cho ai.

Lâng 10- dû’ng titrée tha irai,

Dem tbi tién biét trùng dai doc chai.

Mac vinh ngbe vaing béa lai,

Bàng dirirng set dainb lirng triri biri dan. 1910
Gai vào, bôi trlrô’c, bôi sau,

Miéng elriri (296) Emmy mari ké daiu ké duôi.

N61 nàng mach bût ranch rôi,

Kbi thâu du’a dèn, khi nglriri hait nuôi. a

Tram xoa lai 21v vi tôi, 1915
Kbiên trong nhin nbafm, dé ngoài xôt xa;

Mày caiu tôi doc bây giir,

Tbi nay bât du’grc vâi xoa mét lain.

Làm kbuây xin baiy tinh dan,

Da dànb titi tir giai nbân mél nha. 1950
Vai ông tôi dan trong tir,

Dinb ninb danh gai tiéu tbo’ cho cbàng.

Bày giir gaip ngbia cü càng,

Chainglbay duyên mâi c6 mang [né cùng?

1 Sanb rang: muôn dÇi au Iông; 1955
Nôi ba lràn trçng, n61 ông yêu vi.

V1 bàng durq’c bain tbê tbi,

Duyên sau ngbîa tr1r6*c bai bé vçn bai (297).

Bông nblrng n61 nôi ctriri cuiri,

Miriri pbain binh pbông, côn vai bôn pbân 1960
Xuân hareng tire tôc diri chân,

Tinb daiu hach vâ’i phu nbân baiy giir.

Lai vào baie tbiÇ-t Hardi tha,

M110 vinh ngoài aiy, aiy la Mai sanh.

anlt nguyên ngbe t6 sir tinh, 1965
Tboait vira bût binh, nbç thanh tbainb nglriri.
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Cho hay nhfrng [un sâc lài,

Thâm vî tînh lâm, lai vui vî tinh.

Phu nhin 011911 dlrç’c ngày lành,

Mô’i truyén don dçp, mîri sanh vèivàng.

Sù’a sang cuçc rlrg’u hai bàn,

Câch rèm làm viéc truy hoan mél nha.

anlz nguyên H6 phuc nhlr Jura,
Khoât mành mành méi b1râ°c ra hôi chàng (298).

T6 mu°ïri côn lwô’ng m0* màng,

Mir-ng mîrng, tùi lûi, khôc lhan mm hôi

Khôc rôi kë lé dâu duôi,

N01 trên nlii nhan, truyén ngoài ài mây (299).

Chët thira, sông chût là may,

Bên kia quan 313p, bên mây lhân dura.

Bèo lrôi sông 11h11 dèn giîr (300),

K13 sang Tru’u phû, ngu’ïri nhir Phîmg công.

Bièt ban nhiêu chuyén dan lông,

Xuâ’n sanh llru lac, Sam, dông czîch vîri.

Mât phen n61, mél hôi hôi,

Bâng khuàng cô quàn, ngâm nghi thiên lao.

Phu nhân khuyên giæ’1i thàp cao,

Cüng thôi nu"â*c mât lai vào tige hou.

Tin kinh bông thîly (m’a ra,

Train công thâng chl’r’c dieu là th; lang. 1

Chi ban vé lé tir dlrïrng;

Chîmg ra mlrîri daim dînh tnrïrng dôn xa.

Nglrôvc trông sâm bông (301) quan hà,

Thé bài phung chi, 11an cîr vinh hlro’ng.

Giâp nhau ông dû gsîp chùng,

Sang song dôi nglra trô dlrîrng cô gia.

Thâu quan hôi lrông vào nhà,

Treo yên hfch phàn, càm cb- giâ son (302).

V510 [rang lhong thaï ôn 11’111 (303),

Mât nhà dây 16’ vg’ con la)! mîrng.
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Trong 11goài dçn dçp tâng bâng,

Âm thâm thiên nhau: Nên ràng liée hon.

Phu nhân giâ câch mir lîr,

Truyên dôi de nhl’r’t tiêu lha’ ra hâu.

Ông ràng: khéo nhé giâu nhau! 2005
Hiëm hoi mm gâi lày dâu nhlfl nhi P

Hç’nh nguyên ra tru’ô’c lay quî ;

N01 nàng bà kè mçi bé gian tain.

Nghï râng m châng là (:2111 (301).

Ai hay con gâi bât) Trân dông sa? 2010
Thi dào (305) nghi nhü’ng bac giïr.

Nhân duyên sém dinh v6 nhà ho Mai.

Hôm xn’a lâm chuyèn mye cu"îri,

K13 (rang nhîn cùa, 11gu’îri ngoài malt xoa.

Hai buông gang tâc nên x11 (3061. 2015
Thàl tinh binh dû hôa ra mây ngày.

T6 ra mÔ’i hày dêm nay.

Bên kia nhîn vg’, bên nay nhin chôma

Ông nghe thâu hé! un lông.

(là 0111M m6111 day ràng [rang dan 11-21-1. 2020
May la gap cz’l và hai,

Trçn tînh bè ban (ÎlP’Ç’C nglrîri [hi Il"):

Nghî châng, dô’ mât n01 nhà,

Tl’nh vào khê ày, béa ra thé 11513:

Bà ràng: lôi cüng nghi dày, 2025
Mm nay dôi quâ mél tay cüng nhiêu.

Vâ trong hai gai liëu kiêu,

Nhrîri phân xem dâ kinh yèu Gai .mu’ù’i.

Bây nay binh zinh châng rïri,

Thîr chung quân [En mél ngn’îri cüng nên. 2030

Mai sanh nghîa mi chum dên,
Phông chîrng ép uông cüng yên m1)! lông.

Trûu công nghe n61 lhî chung,

Liên ra liée ngçc thtr phông vô°i sanh.

Lông chàng nghi dû té tinh. 2035
L5 11210 giâu quân piâu quanh (mon haï):
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Thtra ràng: chût phân hèn ngây,

Bày nay giâ dôi tôi nây dû cam.

Ông ràng : viéc tinh Hà 1111m,

Bày lâu cây mât tay làm bièl hac.

Kinh luân dei [à tài cao, I
Thâ’ cong ré quânh thù- giao long luyûn (307).

Hiêm hoi chût gâi vung hèn,

Nlrng khân, sire. llii, xin yèn phàn nhir (308).

Sanb ràng: nguyét 1&0 xe 10’,

Khuôn duyên dâ dinh Trân gia nhlÏng ngùy.

Làm chi bièn âi v0*i dây (309),

Ha dwù’ng (310) dam luy tièng nây dên ai P

Vâ con hô phân bât lài,

T510 lông e chfra x1’mg ngôi dông sàng.

Ông ràng: thôi! 0h61 dây duông !

Nhà Ngu xu"a cô Nga hoà’ng N1? anh (311).

Trqu’ng phu dâu quyët hçp tînh,

Thçn thay phu tâm lông Lhành 1510 nô.

Chàng nghe lgy lrlrô’c lhém boa,

X1171 côn gia khâch, nay ra thân tinh.

Nâm mây (312) nghe chiëu rành rành,

Thi hu’o’ng, thi hçi, thi dînh mél phen (313).

Bàn rôi dôi lé chu’a yên,

Chàp kinh cfr lhiét hg tên sao dành.

Sô dâng quân chi qu danh,

Quyên dé hg Mue lên Vinh vào lrlrîrng.

Bua lài tinh th1’ khoa hu’o’ng,

Bâng dâu dâ tô tên chàng Mm: vinh.

Phû Trâu mîrng r1? lînh dînh,

Hêl lông sâm sfra tân kinh cho chàng.

Chàn hé giong ruôi dàm trlrîrng,

Bli"a deo thi un, dl’r’a mang rqu’u Mu.

Mày tuân nong nà v6 câu,

Trwà’ng un (31 à) trông dû dâu dâu tél gân.

Tô’ thây 11m chôn nghi chân,

Chîr ngày nhày sông, dq’i tuân hôa long (315).
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Chen vai tài u’r danh công,

Ké toan bé qué, ngu-îri hông tuông mây.

Qui mô cru-ông ôc ai xây, 2075
1 Du’îrng chia thâp dam, rào vày bôn thành.

Ba bé chin cira thinh thinh,
C61 treo hâng thâng, cây dînh liëu cao (3161.

Cây tài sanh cüng xem sao,

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

Lai côn mél I161 Xuân sanh,

K hâu khôi dû dôi kinh danh nhfrng ngùy.

Hà nant vào b1) phen nây,

DG hu’o’ng cüng dinh ngày rày 11m kinh.

Mày tuân vira :611 dû thành, 2085
Trîri kia xui khiên hai sanh dû (hiu.

Cl’ra Phîmg dû sait gap nhau,

Nglrîri lâm mâu 01311, kè câu àn 51?.

Quân hâu Vlrng dàn vào 1111m,

Mïri hai sanh hây ngôinhà nghinh 11’111. 2090
Kia [hî Mai, m) thî Trân.

Bâng khuâng [rôt buôi, 11111 ngân giïr lâu.

Khôc than kè lé truyén nhau,

Hiép tan bây (Joan, trlrô’c sau bày lusin.

Tô twùng k6 lôc chân râng, 9093
K6 mîmg chi sông, nglrîri mîmg me; yen.

Hay dàu dô sâl Lac thiên,

Chiêu ra chü khào câm quyên ch m5113 vân.

Biêt dâu truyén gçi gia nhân,

Vlr’ng lïri ra quân nghinh tân urée vàn. 2100
Phùng công mîrng rô° xiêt han,

liai sanh kè hêt Liêu hac chuyên minh.

Ông ràng z gaie truyén gin finh,

TrLrà’ng quan công si 06 hînh hém nghi.

Ra ngoài hây (Mi [m’îr’ng k1, 2105
Nhîr lrîri khi (lé viêc gî cüng Kong.

Hai chàng [gy le; Phîmg công,

Ba chùa twâng quilc (318) mi chung mél phông.
L1
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Nho’n khi vâng vé dêm truîrng,

Tô nguôn con trlrô’c, kè du-îrng dàt x1ra (319).

M61 hay nhü’ng kè un hoa,

Bâng vàng lrïri dé. dgri chîr cho ai

Mët phen hêi (hi dua Lài,

Giçng vân ni khàu bai bài càm 111m (320).

Quan trlrîrng công chânh không nhâm.

Khéo thay erc mây, cân câm chàng sui (321).

Ba’mg Lreo tên dû r6 bày,

Mue tinh lhû’ nhl’rt, Khâu [thôi 1h11" nhî.

Vân trlrîrng dû dinh nhlpt kî 1322).

Vira xong [hi hèi lai thi dinh Iiên.
Thôa lông vân nhç nhIr tên (323).

Tài hay cô tâm, sû’c lën dèn Inlrîri.

U’u (321) phân dâng giâ tam khôi (325),

Mô’i hay lrîri c6 chiéu nglrîri khi nên.

Phân truyén h9 Mac trang nguyên,

H9 Khâu bâng nhân, bai tên rành rành.

Thiên au ban trlrô’c phong dînh (326).

Ba tuân nglr lù’u, bai nhành kim hon.

Hu’0’ng lrîri (327), hic nu’ô’c, phân vua,

36’ ràng bông mâng, hip lôa vàng fiai.

Ba ngày thu’q’ng me": du nha,

Lông vua Iru hâu, mât ngwîri quang chiêm.

Vé vang gàm lai hoa thêm,

Thôa lông hé qué cung thiêm (328) 1151,11 Mu.

Tâu khoa mât lü lnrc’rc sau,

Cùng sang tu’âng phû vào hâu L10 công.

Ta tir ai này ra xong,
Wri riêng bâng nhân vào trong rôn ngôi.

Khoàn trà lé man hàn hoi,

Dïm nhau 361m (151 cho mîri Iluînh lung.

Giâ déu vua lrièu llrô’ng công.

Khâu [minh ngôi [ni vui [rang chén quînh (329).
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Tung riing: hai chü" khoa danh,

Tu"6°ng công day nhfrng hâu tinh quâ yèu.

Buông hlr’o-ng c6 gai liêu kiéu,

Sàng dông cüng râp toan dôu câu thâu.

Thôi! thî du" thé dlr thâu,

Quan sang chli’c lrçng mu’îri phân dèn minh.

Khâu sanh c1rîri n61 lhu’a râng:

Tïnh nglrïri quyên cô xem bàng bién non.

Duyên mây dé dinh lào khlro’ng (330).

C6 dâu phu nghïa, tham sang lé nào 9

Tung ràng: khéo chàp ne sao?
Xu’a nay dôi vç’ bièt bac nhiêu ngu’îri?

Con nglrîri sâc nlrô’c, hlrcrng trîri,

Quâ thu’trng khi (là ngü lb’i dé dàu.

Cam [ông nèu chàng nghî sâu,

Ân nàn e nü’a dèn san lny mînh.

Sanb nghe mây lièng dô danh,

Âm âm nôi giàn bât bînh khôu gan;

Mâng ràng: mât lü quyén gian

thr minh chlra chân, lai loan bai ngwiri.
Minb dà ra phàn con nuôi,

Nû’a con hông lai dât ai vào cùng.

Ta dây mât tàm lông trung,

Quyèt dem tô lrlrô’c mât rông 06 phen !

Thé không dung kè quyën gian,

V1 dàn trir bai mô’i nên anb tài.

Khéo thay müi lâi cüng dôi,

V6 vè tièng Trjnh nhàm lai phnng hoàng (331).

Nôi rôi lên kiéu vôi vàng.

Trà" vé vîr’a dën giû’a dlrîrng nghi ra.

Ân nân chût chl’ra xem 00’,

Thôi thôi nông giân dèn la là cùng.

Lânh di nèu chàng quyêt lông,

Chân loan ch Ira dé 191 vông lll’Ô’Î gian.

21415
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Bàn riêng bai le vira an.

Thoâl da 0,61 a0 quai quan (332) binh minh.

CbuyÇn cbàng dôn dày kinh thanb,

Xa gân ai cüng biêL tinh tir bôn.

Lw công nôi gian ôn On,

Kip sai binh mâ hô dôn lim quanh.

Câch va mlro’i de?!" ngoài tbành,

Tbày cbàng lboât dû giao binh digiu vé.

11è kboan kê nhàt moi b6,

Rëing khinh pbép nu’ô’c, râng ch- 190 trïri.

Truyên dom giam càm mél n01.

Luàn xong 11,31 ày ngày mai Làn trinh.

Trlrîrng quan ngbe (à phong thinh,
Hông làm 56’ làu 16 tinh Khâu M162".

Lông ngur’îri vôn 55m lé triri,

Méi hay lr9ng dan ai ai cüng lông.

Bây giîr bai th1’ vira xong,

Câc pblrîrng si ni" côn dông kinh lhành.

311°C minh bai chfr công danh (333).

V6 nhà tbçn mât xuàt bànb ngai chân.

Tam kbôi mîrng nbfrng (hic nhân.

Nghe tin nhû bain xa) gân thiên ai.

Hiép hàng ban hac mây lîri,

(Han ai ép uông, tbu"0°ng nglrîri oan khièn.

Viéc nây nbàn nbuc sao yên ;

3è gian nây nfr’a bing quyén (îên dan?

Lân nbànb lim gt’ri cbâng lâu (331),

Nglriri kia lrlrô’c, cbting ta sau cüng vira.

Thôi! tbî ta lai vi ta,
Nbç 1n1nb nàng nghïa mô’i la lru’q’ng phu.

Kè rang : xin cbâ° b6 dô;

Bôn dmïrng la hây sfra cho m1)). hôi.

Làm cho gian dâng di dîri,

Hây khoan vàn bût tbû’ cbtri v6 quyên (335).
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0’ dan hông lbày mèt nguûri,

Thlra ràng: vigie ày xin nglr’ïricbâ" nghi.

Pbàng mà 06 dèn lé chi,

Bâu doàn cbuyên ày cm thî xin dmcrng.

Vâ cm chût pbân la? làng,

Tên thi vira bông. llt’ laro’ng oan r61.

V6 nha tbân lb1’cb không ai,

Xin liéu thâu ày ClÎ°ll ngu’îri kbôi kboa (336).

Dam-Te lîri nhir mô’ lông ra (337),

K60 nhau mél lü vào tôa Phùng 060g.

Lay rôi lblra bât tbi chung,
Ông vira tbâo 56’ dé hông vào tain.

Kbcn rang: sao khen bâo nhau!
Vigie là viéc ngbîa, lé dâu bào ding?

Chin e Lai vâcb mach rîrng (338) ;

Làm cho k1’n mit nblr blrng mél là (339).

Vlrng lîri ai nay traira ra,

Han nhau cbîr’ng nain canb ha dôn dlrîrng.

Xin cho hait 611*013 Lu" Huinh,

Bîrng pbân m’ai phaii hây giâng lày dôn (310).

Ray dîrng vai kièng cba con.

Gian mlru dèn déc, xa’10 ngôn bût nghê.
Dû danh 101 bt’ru 50’ qui,

Hôi dây ra dèn thé gi tbi ra.

K0 ràng : e lü chling la,

Ngarù’i gain, côn 06 nglrîri xa ngai ngân.

Xin vé méat chô nghi chân,

Nhà 101 chô dày cüng gân ngg môn (3416).

Buôi triéu x0 ngLra ôn ôn,

Tién darîrng chôn dày nghi khôn lên triri.

Cùng nhau miéng 116i chân dîri,

Sain nhà cüng (r mât n0’i dayi chôn

Lâng ngbe canb da’i sang ba,

Kiéu dâu mél lü trông ra ngoài tru’îrng.
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Phùng công këo 111100 mat alu-Erng (34111)),

Kéo sau Bdng lac mây cbàng tàn kbnu.

Baie nhau bai dây dçp ra,
Kigâu dâu sau tbây xa xa dên liai-n l’

Tiên b0 bau ùng chût Iiën,

Pbù Lw môfi tô biÇu dèn la (Iày.

Hai bên chu’c sân da daîy,

h’é xàn lay a0, ngu°ô°i day cânh (Un.

Ngu’îri bé lçng, ké câm 110i, .

Jim âm h0*i giàn, bôi bôi lièng la.

Xung quanb tru’âc kiçu büi qua.

Khâu [thôi bang nhân tain khoa un g] P

Quyên nblr chu obéie manb 110,

Vu oan cho ké trung nghi du’ç’c chu1a1?

Bôn ben chân (binh nhu* 1111m (312).

Mit tan xar0°ng ninb, ngay 110° mail gian.

Tran dùn hèi ch0’ ai oan,

Bu’ô’m hay giây 11mg, kiën [au [ü hâu.

[minh tung kiÇu daî dèn sau,

Ngarîri kéo 160, ka’e chân daîu xung quanb.

Mainb xiêm mainb maing Ian lànb,
To1 [am mail siêm, tbât kinh hôn la.

Mâai hay nbû°t qui nhi ma,

I190 tu) dèn baye tba’r ba thièl là (313).

i Ngwîri kêu timing [fr olim cba.

K0 kêu ngbîa phu ân da el’ru minh.

Tarng larng 1r0’i (la binh minh.

l)zc’img lzoàng ngu’ travée phong dinh phan han.

Lw Huinh thoâi. khôi vông oan,

Barng daîu theo lü bai quan vào qui.

Gu’q’ng dan lay lru’ô’c dom tri (31.1),

110 xiêm râch ru’ô’i, mal. bi hi nhân.

Kbôc tban rin ri [au ràng:
Khâu khôi hôm 110 10’ nhu’ng 110 11310.

Bail vé chlra kip tàu vào,

Ilai quan chai kbào saip mwu bai 11g1r0ai ;

2215

2250

wleNU.
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1110p hàng si tir mm n0’i,

Bain dlr’îrng, danh danh, 101 101 mél bôi.

Cao minh xin 10 dèn trîri (315).
T ra ngu-îri v0 pbép, bôi nglrîri mu’u gian.

Pban ràng: agirai bô’i ngôi au.

(Jim ira dâu [bât dan oan 11.1011 r01.

Chi dôi Plzùng Bdng bai ngu’îri,

1.71m sao tâu tbiël mây IEri du’g’e hay.

Tâu ràng : chut phajm ben-ngây,

Trôm cho d1r0°c die kboa naîy ebm’rng van.

Bêm ngày 10 bing muôn pbain.

hi tài nbl’rng sa; daic nbân la mîrng.

Gieo cho nha’rng tièng hay ebàng,

Xét soi nhin nguyèt dôi vîrng xin lhlrouig.

Pharïrng ibi bông vairi quan tru’îrng,

Côn chi tinh dièn toan darîrng giao tbông?

Chare ngoài Iü ây côn dông.

Daim xin ira thâu [bi ebung dartre nhir.

Tiêng vàng xaing xa’mg ban ra (3’113),

1101 nào si tir bôi qua tinh (1110.

Bât vào mat lü theo nhau,

Du’ô’i sân ké huée ngu’îri sau oui dâu.

Phân rang: trong chôn trarîrng qui,

1.51m dëu mât pbép, muni thi lai ai P

Muôn tâu bô phan haït tài,

Tranb lèo du daii nbarîrng nglr’îri quyèt khen.

Nghî (rang taie Vain cüng la (317),

Bang hay côn nbaiy (348) côn nhir hOi sau.
Pbép vua 101 ibainb dé dan?

’liay câm bia sach daim hâu phi v1?

Vigie nay lâm môi gian khi.

Daim xin lâu dwâi do’n tri dâu duôi.

Kboa naîy baing nbaîn Klzâu khâi,

Baye nglrîri kboa giâp, vé ngwîri phong lwu.

Hôm x1ra tarâmg phu mîri van,

Khoe con mai pbàn arô’m trac chi hông.

2285

2295

2310

23-1 5



                                                                     

Tan kboa mail mare (319) xin không,
Daim aham phai qui, dai’t lông tao khang?

Dâng eông 1101 lai 119 Hoâng,

Quyêt duirng 6p uông, x01 darîrng phàn chia.

Sq- vi IMPÔTS, kbièp v1 oai,

Tàn khoa mâi pba’ai tian di binh minh.

N510 côn daim tm’rng cûng danh P

Lw cûng biêl nâm (350) sai binh n11 v6.

Làm cho b0 laie tir qui, .
Chaimg cho phi phép toan bé lâu giun.

Chaing tôi ea’a quyèt loan dan,

Muôn v1 bang nhân eüng man tô bày.

N310 ngir timing pbai dâ hay?

Canh khuya duôi dânb [oan hay matu gian.

Làm maru 513p mâo x15 làn,

(1110 minh raeh mail, chaîuag oan cho ngu’iri.

Ngar ngbe thaïe bièt dâu duôi (351),

Lav [minh khi nay nbfrng 101 tau sai.
l’ban rang: nbü°ng chaîng v0 loài,

’iibuaeang con kén ré baie ngarîri ép duyên.

Lw tâu rang: viec nha) nben,
"inb riêng nhi nû’ la) phiën bôi han P

Chàng kia v0 phép khi quan.

La] kia dàu au xin ban nghi binh.
Ngay ngbe thâu bèt mçi tinh.

T ai’e 1hi n61 giàn 101 dinh bà’i dàu.

l’ha’an rang: gian daing biep nhau,

D01 trên bai (11101 bày Ian thông dông?

Tha’r dom [ông lai hôi lông,

Xai’ng ehara aie maie, b0 01mg càn dai (352).

Nbàm tai ehâng n61 ehi dài,

Giao (am pbâp (353) nghi raeh rôi se 11111.

Plaùng công dô sait làm dan,

Tha’r ahi (lai 151, dên sau 110 binh.

Ba tôa ngôi lrarâc công dinh,

Nba môn chape dardai, long dinh dal trên (35.1).

2330

2335

2310

2350
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Kia ahi bi, no lbi nguyên,

Mot hên si lai", mot bên Lw Hoàng.

N90 r01 sâp sân bai bang, 2355
Saai vào nguc vien dôi ehàng thîu khôl.

Phùng công day lru’â’e mây 101,

Chào 10’ lbâi pb6, dan duôi dông tir.

Lw câng n61 hô’i 10’ (10’:

Toi 01mg ba baie 06 là ngu’îri dàu? 2360
Tir bôi buûe chân chi nhau?

1161 ra tinh dién vé sau eôn (liai.

Quan rang: n61 eüng la dînai,

Tinh lrong da’i vây, 15’ ngoài mira sao?

Ép duyên sai bât me n50, 2365
Vigie rành rành pbài (10m vào liri 01mg.

Lw rang: viée 6p la không,

Con dây chara dé sang dông thiên ngarïri?

Côn nbar cbuyén bât Khâu lalzâi,

Xu’a nay quen vân làm rôi méai lâu. 2370
Ông ràng: binh sa; là 11110,

Bac [am thâu la? daim hâu tar- ehuyèn.

Khi quân loi ày dâ nén,

Lai côn laîrn cbuyén long quyên phi vi.

Bd cao chêt lai 101 chi? 2375
Bông sa b6 nguc loi ahi tai ai?

Lw rang: chi kè darîrng (liai (355)?

llô’i cho xong au Khâu [thôi dal ma.

Bd me vô’i lai Bông sa;

Toi làm daromg traie quân car bày giir. 2380
Trçng khinh là béai [mong vua,

Nbar dày 06 du chi mà eau liên?
Ông rang: lieu dày m6°i khen,

Nên con già miéng khi nên mât lông.

le8ceCôn du’arng n’a hôi ehara xong,

Trông ra dal thày quan trong (356) ho Hoàng.

Hem vào dal irai-ée sanh duaîrng,

Long con man chiée. nièm vàng m6). lraa’arng (357).
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Ba 11m 110p chi vol viang:

nay 1&1 ûn 00 b0 Hoàng dû lhwa:

Nay dû pbung ebi ban ra.
Sao cho tain pba’1p mô’i la aboma minh.

Gia lay xin ebâ’ ngai linb,

Phen nay bai mang saie sanh 111 dù’i.

Phùng rông b6i lhù’ mây liri.

111 lai Hoàng mâi kbaic 1101 k0 hay:

’l’hara rang: loi dû 16 (lùy.

Hông eung ngai chut 11:10 thay [oan binh.
Mâl rông n01 giàn 101 dinh.

3000 eûng pba’ap 1:11, gaie tinh rieng rai.

Thôi! lhîri 1rîri cûng chàng xa,

hua nay ha’un bai ngariri La daî daiy.

Mi r61 mâng miÇng gia)’ lay.

Trong Lw khi lai rait giày ném theo.

Hung bang mâng 11 nhiêe nhiêu,

con me ahé giong loan déu ne kia.
Phùng công kêu bôi 11’ le :

Bô nay dang 06 1h11 gi V61 ai?

Toi dam 06 pbép dày r61,

(jan chi ma ou" sai sai nhoc minh P

Mat con min mât 11’111 xanh,

Barde lirai Hoàng m6’i k0 tinh xu*a sau.

Rang: Loi 06 chail chân nha,
L1 Gicmg laîy dao tên la Thé (du;

Chai-Hg oan mâe pbài maru sàu,

Cüng v1 thanh giain, lày dàu nho’n tinh P
G150 Hoàng ahé (358) tràn dây binh.

Àn Lhông phi ày dû danh ebo ngay.

Kiên b0 miéng chéri mau thay,

Mu’u kia (là 111m. boa nây eüng tbàm.

[minh 11mg quen thôi daim sâm,

Ngoài ahan tbièt miêng, (rang tim 11m long.
Cam gain sân chiée roi dông,

Buaœng lay dal 111131 Huînh tung mol bôi.

2390

2395

2105

2110

h?4hào a
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B1160 ra côn n61 mây 101,

Thiên van kha’ao dên mél bai ara 011112.

Ông rang: pbài viéc nôi không?

Lông ngar’iri là sait, pbép công la 10.

Bây giir côn dam quanb ce,
Truyên dôi binh 1.16 baiy cho da’r agha

Da rân m01 liêng xa ngbe.
Dia giaîng lbâng rage, duôi v1 V111 roi.

.1161 sain 1h11 naît xu’O’ng rêri (359),

Ngât di mél laie lai bôi mây phen.

L10 Huînh 111131 tbè khôn kiên.

Xin kboan roi dé viéc liën cbiêu ra.

Mai Train bai tin ngày xara,
Khâu [thôi mût an hay giir ehiu luôn.

Ba 10a mél mare x11 pbân,

Sai ngbiên hait lày cung doan mây air.

Phùng công truyén pbai canb 1:10:

Rôi xem a’m tau do’i cbir xaï’ pbàn.

Kip vé 111v 111-11 dirai chân,

Miri ebàng Mai vai’i ebàng Xuân daim dû.

Triri dà chaing ké oan vu,

Trie gian may lai phage 11111 sân 00’.

11511 rông 1h11’6°e lac không xa,

Té tinh oan kbuàl boa nhir [bien :111.

Varng liri alan (15 an cân,
llai cbàng 1baîo sain 56’ Vain bai 1151i.

Buôi triêu vira rang ngày mai,

bar tram si ta’r chue ngoài bang 11mg.

Plaimg công tau ain Lw Hoàng.

Phain minh [rang chi, r6 rang tir eung.
Vua Dwàng xem bât (bi ebung,

Pba’an rang: gian taie lhông dông bây nay!

Bd me oan uông (hareng thay,

Dâng sa b0 nguc nào hay 161 gi ?

C110 lriang ba chi la’re 1bi (360),

H0 Train tha (1)1 lai vé cha’re aura.

2130

2110

[vÀN.msa

2160



                                                                     

Mai công oan khuàt xôl xa,

(lhâng hay con câi hây giîr côn ai.

I’hùng công tâu trwô’c mây lïri :

Chuyên nây cho’n giâ dèn trïri xin soi.

Trang nguyên ây thiên hg Mai,
Hà Khâu bàng nhân hân hoi hg Trân.

Phân ràng: mât cira (364) lrung thâu,

Truyén cho bai gai vào sân dom tri.

Lay rôi tru’ô’c diên riu qui,

Bach oan sân sô’ ll’rc thî dâng lên.

Vua Dwîrng xem hët sur duyén.

l’hân ràng: Tung KM, bai hiën bày hiu ’! ’

Truyën dem chânh phzip bêu dâu ;

Trang nguyên bàng nhân dûmg chân bai bên.

Ban cho phuc h9 phuc tên,
Cao minh muôn dôi Un trên chI’n lin.

Suy ra mâi bièt’lrêri gain,

Chânh là mg)! bung, qui [hein hai vai.
Gian thâu chwa châc mây chôi,

Nüi bàng khi thày mât trîri hàn tan (362).

Trung trinh dâu cô mât: oan,

Vz’m tm’ cày cfrng, không sîrn giô lny.

Vé sau ngay lai ra ngay,

Khôi main hmm nan, dën ngày hiên vinh.

L10 Huînh lôi dâ daing tinh,

Dom ra chânh phâp hành hînh môl mây.

Tan tành [hit nât xwo°ng hay,

Niîng hêu mât ninb, dal lây mâu là.

Chân 1M ke’ lai nglrîri qua,

Bây giîr thé ày, thufr xu°a thé nào !

’I’rân công ra khôi thiên Ian,

Ngç môn chyrc sân dû vào La ân.

Phùng công mîrng r6w cô nhân,

Mîri vé lm thàt ân cân thfr than.

Ré con sum hiép mût doàn,

Ngu’ù’i [han chuyén trlrô’c, k6 hàn nôi xwa.

2465

2470

2’480

2490

2593i



                                                                     

 79 Nhâ nhong kë tôc chum la:

Gian nan là.bày, nlro’ng nhir nhü’ng dàu.

Bac nhiêu tain khê bày làu,

Gilyt minh dôi hic, lâc (hiu dùi phen.

Khi nên môi viéc môi nên,

Chièu lrîri dâu dâ tôc truyén dèn no-i?

Bjnh ngày neg té hg) Mai,

Phong làm thâi bào ding bài lié! lrung.

Trang nguyên vâ’i lai Train Phùng,

Ban quyên hçc sî (363), du’ vông yèu thanh.

Côn nhlr bzing nhân Xuân sanh,

Làm dô ngly sir quyén hành hach tâu.

H9 Trâu hg Ding hg) Khûu,

Trait gia tam càp dryi sau kén dùng.
Vq’ Mai công, vç’ Trân công,

Lai cùng Trân lzqnh lai cüng Vân anlz,

Phu nhân nhlî’t phâm cure vinh,

khen cho chfr nghïa chfr lrinh mél nhin
Vdn tiên vô’i lai N996 tha;

Phâm dé de nhi cüng là phu nhân.

Mai công khai lâng dên luân,

Hoàng lhàn (ê (Nên, triéu lhân lrg’ nghi.

Trang nguyên nhân liçn dlrîrng di,

buyên dô hé lông vé n0"i Chüu thwùng.

Lai ban luân thli hôm phu’o’ng,

m vàng mm 16a, glro’m vàng mél lhanh.

Mm mînh quyén (marc (En [13ml],

Thàng ngay neiy m1pc, công Mnh câm Caïn.

Lai cho vé viçc dai tuân,

lloàn hôn ngl; ll’r nghinh thûn mél ngày.

Làng nghe t6 chièu nâm mây,

liai chàng vào lru’ô’c la)! hày la au,

Mm ngày ngLr (è dû gân,

Cho tin bî’lo tnrâ’c làng nhân d9n chim.

Trang nguyên même 1’10 thôi ma (364),

Trm’rc vào lë Phçît, sau ra [:10 phân.

2540

251 5

2520

2525
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Dièn nghi khâp mât triéu lhân.

mit lïr du chi, ba tuân ruvyu hon.
Cm kièl thé, gâc buyên lu’.

Bèn gain chong sâp, dainh xa hay trâm (365i.

Trông tara nghiêm, nhgc bât am (366).

hlàyzmâm sanh lé, mây mâm tir thành (367L

Sông lrung lièl, chût anh linh,

Suôi vàng thmn phaîch, mây xanh lhi’na hôn.

Ba (lành lrung hiëu nhl’rt môn,

(Tu vua nhuân Mi. khen con tram (13mg.

Té rôi linh cL’Pu lên dirîrng (368):

minh àn vàng vô’i gwo’m vàng ra (li.

Ta 0*n vào [111’640 làu qui,

Viêc công dàu daim ban chi [w tinh P

Tlrà’ng khi lânh han bâng mién,

Theo dôi cày c6 mçît lên Hi dông.

Nghî trong mây u’r x61 công (369i,

Mây 00’ nguy hièm, mây lân gian han.

Tim vào nhac phu Hâu loan,

llay dâu cüng c6 quyên gian mél Ring.

Cüng loan bât nap lày công,

(Hà binh khi ày Hi. dông (16° thay.

Rày nhir Ring birô’c dàng mây 1370),

Ngâm nghi duo té, nghîa thây chim quên.

Môc mira xin nrô’i ciru tuyên,

Gçi là sanh biêu dé dên chût công.

Vua 0;ng nghe bât thi chung,
Khen ràng: tièt, nghia, hiêu, trung mm nhin.

Cûfl kho ban ding miëu thîr,

Ohm: ban thât phâm gçi là kim: phong (37h.

Ta tir nâm lægy dên rông,

Trt’r ra ru’ô’c ciru Mai công Xuông lhuyên.

Tièn dira xe ngu’a Ille nêm,

Trông ràn mât dât, cb- lién hông sông.

Dû hiëu sir, vé quàn dung,

Sông lông giâi lrlrgrng, giô tuôn hiên ki.

2535

2555

2560
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Bèn dàu quyên du’q’c thâu nghi,

M9! tay thlrà’ng phagt hai bé công minh. 2570

Lân Ian giô mât lràng thanb,

Thuyên dà tÔ’Î phù qu danh (372) bao giîr.

Mm và thây lô’ lên hîr,

Dân tinh lai Le già mir hôi cho’i.

Khâc binh ai biêl là ai? 2575
Bi dân bông thày mÇl no’i 06 chim.

Cita ngoài lhây (:6 niém tir;

Phù nha nghiêm càm ké ra ngu’îri vào.

Nghî riêng chuta bièt làm sao,

Xin: nay cira But lé nào hçp ai. 2580
May sao gap hic vâng ngirîri,

Dïri chân së lén vào chai hâu dàng.

Thày trong thîr phung mât sàng,

Trông lên bài vi r6 ràng Lw công.

Thâi Sir chli’c urée dé lrong,

Châ- Hâu loan phung mél dông dé bên.

Câm lay càt lày vé lién,

Ô° fr gâm câch nho*n duyên thé mây.

[vU:æÜ:

V6 thuyén quan dei sâp bày,

Vào lôa sait vièn sai ngay di dôi. 2390
Nghe quan tuân thli dên no’i.

Hâu [oan minh dû mô hôi [rée nhè.

Mày lân truyén hôi xa nghe,

Viên kia cô mât cûa gî bièt chim?

Bôn ràng c6 gai tièu tho’, 2595
Bông sàng ngôi ày hày giîr là ai?

Loan nghe chim biël dâu duôi,

Run run, 50’ sq’, mir lïri không ra.

Thu’a ràng: cô chût gaii thay

Mày nàm trlrô’c dei xa cho’i suôi vàng. 2600
Chl’rc li phàn tiêu tâm thwîrug,

Châng hay thu’q’ng hièn sao tu-îrng duyên do.

Lên mîrng châm chap già nô,

Daim xin thu’ç’ng hièn lhl’r cho (liure nhir.
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QUÔ’ ràng: 190 nlrâ°0, com vua (373), 2605

Côn lo thàt hièu, cùn thïr hg Lw.

Gai gan côn dam quanh ce,

Châ thi bài vi sau chim tên ai?
Nghi trwng nhü°ng chuyên mâi rôi,

Bày giîr bât nap hg Mai công gi? 26m
A dua châc nhü’ng manh bé,

Ai hay quyên ày lai vé tay ai?

Buôi man linh zién (374) air bài,

Dam ra chânh phâp rân ngwîri vô lu’o’ng.

Oai trîri mât llr6*i tha-(mg phlra’ng (375), 2615
Rung gan dàng ninb, ghê xtro°ng lü là.

Gân gain (là thâu tin nhà,

Trâu công dû khiên ngu-îri ra urée mîri.

Quan quân sâm SL’ra mi bè’i,

Cîr giàng nhû-l tir, trông hôi tain lién. 2620
Bièn vàng tuân thli (lai thiên,

Mm bên bù’ll kiêm, mél bên linh bài.

Phù Train thoât dâ tô-i no’i,

Trâu công ra ru’6’c el’ra ngoài mîrng vui.

Phàn vua. vé dang cân dei, 26...)
Hà 1mm gia khâch, vân nglrîri ngày xu-a.

Quan cipu thâu, turc tân khoa,

Tinh ubac phu, nghîa ân Sir vuông trên.

Tiêc r61 t6 chuyên hàn ôn,

Gàm chen vé qui, mura ngon giçng tinh (376). 2630
Sanb ràng: nhir nhân khoa danh,

Quàc gia on 11.3113 môn dinh tho’m lây.

Chiêu lrîri dû tô nâm mây,

Kong tuân (un lhli dèn ngày nghinh thâu.

Khâm kj’ nghc dû gain gain. 2635
Mèt nhà xin lieu dinh luân lai kinh.

Blrâ°c vào làm lé gia dinh,

Ta tir sanh (la khi’ri trinh lrày ra.
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Tinh cô hiru, nghîa thông gia,

. Ông dà sù"a lé cho dira theo thuyén

Xni dông nué-c cin’iy nhir tên,

Buôm giong thoât dei tâi miên Thwà’ng thâu.

Gieo neo k6 bën nui (hiu,
Sfra sang nhà lutée vu’ô’n sau mây tuân.

Cho tin (il rirâ’c mâu thâu,

51m dông nhà eau cüng gain chàng sa.

Mày ngày bà dei téi nhà,

Ruèt vô chin khlic, luy sa hai hàng.
Vin. minh lân tm’ô’c linh sàng,

Khlic oan kê 1è, nôi thir0°ng ngijun nghi.

Nhin chàng than thô° mây 1M,

Nghîa sâu mâu ti’r, tinh dài bien li.

Ôm quan khôc lôc nâm ni,

Nghîa phu phu nhiî’ng nàng vi nlrâ°c non.

Thâm chông thôi, lai mîrng con,

Tü*c cwô-i mrô’c mât ngù hôm chiêm bao.

Sanb ràng: chfn chû’ cù lac (377),

Biên sâu mây trqug, lrîri cao mây trùng.

Bày lâu nam bâc tây dông,

Bu’â’c chân xa câch tàc [ông (1min dan.

Trîri cho rày mure tu dâu,

Nt; xwa nhç gânh (378), phlrâ’c sau dành phain.

Con vwng vnro°ng mgmg Lai thâu,

Vinh qui hôi tâng dai [nain mél phen (379).

Rôi dày tâng (à cho yên,

Main thâu xin rirâ’c xuông thuyên lai kinh.

Chàng lâu con cüng khÔ’i trinh,

Trirô’c lâu ngü phnng (lai thành lé thâu (380).

Mây ngày tâng sir dên tuân,

Hà nm dal tôt phong phân mêt n0°i (38H.

Chiêc bia trung litât dlyng ngoài,

Hà xanh me iây dure ngày treo lên.

Thành phân nôc rap kéo lên,

Ba vùng giâo dông, liai bèn thé ki.

26’455

2650

2655

2660

2665

2670
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Tîrng trong bày dàl oai nghi, 2675

Ngejtm tâm ho’i miéng kéo dây hlrâc lân.

Tiêu thiên nhà ubac xa gain,

Tan] buyên nhip nhail, sang vân Lièng khoan.

Bô dièu phling, lé ngn" ban,

Mày màm ngü thym, mây bàn lam sanh. 2680
Chir vàng dé tru’âc minh sanh,

Bwirng triéu thâi bào chânh danh r6 ràng.

Quan quân dira tién kéo hàng,

"a liêu mây lü, tu) dàng mây ban.

Trang nguyên di trirô’c phô quan, 2685
Phu nhân nôi kéo buông màn phlrtrng du.

inp lâng mây gôc tùng lhu,

Mât vùng sâng khâi dâp m6 nglru manh (382).

Bày làu tæing lé vira au,

Phu nhân (la (19n xuông thuyên (li kinh. 2690
Tram; nguyên cû’ vigie main hành,

Nghi trwng vira mây nhir! trinh tô’i ngay.

La; quen cüng mél miên nay,

Sac un trên minh mà rày hiên vang?

Thoàng qua sire nhâ’ mçi dàng, 2695
Nôi lông lai (King làm lhmrng Hi dâng.

Tra ra tri buyên S 12’ (ông,

Môu sanh Lw khi, cüng vôngquyên gian.

sa chi mon may sé doàn (383),

Nhiêu cho kinh mnng lai huîrn Nui dam. 2700
Công linh nhâ’ min Bô thâu.

Cho làm buyên linh dên ân tàm lông.

Baie môn ghi mû Hi dâng.

Dllrng hia dû lày saie phong [ne liën.

Lai lruyf-n sin). rap mél bên. 2705
Trlrâ°c mû 1è ditfn un)! phen lhàn hành.

Khôc [han k6 hèt niçi tinh,

(26 công danh vi minh vâ-i ai.
V: ai chût dû lhiél rôi,

[Mn công la cüng nhà’ lîri nhân un. 2710
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Bâng khnâng dirîrng dàt câch xa,

Giao Bô thdn lai bây giîr giü’ coi.

Phông sau kê il? côn dili.

H9 Bô nhlrîrng lai mél ngwù’i hg thmg (385).

Gçi [à phnng tu" khôi hlrtrng, 2745
Ây là tr9n hèt mçi (llrîrng [hi cbung.

86 thâu Virng (iny ghi lùng.

Dom con bèn câi Hi. dông hg I’wany.

’ Lai nm dôn chôn Phqît (lu-ông.

Bèn dem «’10 lia x0 vàng ngbinh Sir. 2720
Tâi sanh nhir c6 ân da,

Khâu dâu bæi bâi (a. qua mây liri.

Chàng tir ân min ranch mi.

Càl không gânh nàng, lirng mi 1min Mill.

Tuân hành m9i chôn dàu dâu, 2723i
Trong lông phép nlrô’c, trên dziu àn vua.

Công không sût, En không tha,

Phân hào châng hiu, lôc [0’ nào nhâm P

Mây phen mire miy cân czim.

Trong veo lai té, nôi ngâm dàn ca. 2730
Lân lân dông lai xuân qua.

Mât vông [min lhü tinh dît khâp quanh.

Dinh ngày phuc mang lai kinh,
86’ vân mût làp hiên lhành làu lên.

Chi’n liin dei «Ring iiêng khen, 2735
Tàc lông công chânh mây phvn 11h90 nhành.

Trèn vi nirâ’c. (uni-i vi dân.

Ban cho cire phâm hi thân (hiu công.

Truyên khàm thiên giâm hiji «lông,

Chçn ngày dni kiôl (King phông nghinh thàn. 2740
Trgmg nguyôn thay EÎO [à thâu,

l)u’ô’i thém nàm la)! la àn khâu (hiu,

Nhàn cho’i tir La) thiên «làu,

Phù Trân di lai, phi: Khan ru vào.

Trîri xuân minh mi lhè 11310, 2745
Llrô-i oanh gieo giâl, bông dinh SU l0.
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l’hung lâu siip sân lé nghi,

Khàm thiên dû dinh nhin là tu ra.

Thâng ba nhàm hfra mông ba,

Là ngày [minh duo, là giîr thiên àn (385).

Xièt bac khi ngoçn kim ngàn,
Phû Mai lành trlrô’c, phü Trân lânh sau.

Kim minh. hô phiich, lrân chân.

Cung hiro’ng, me"! nào, minh chân mây bùn.

66’ ràng phàm phuc inti-i ban,

Slang hiu) bai hçfl boa quan hôn lôa.

llôm sau vira rang mông ha.

Cao cao hiu phung xa nia mât rông.
Ngai vàng thàm thàm bén Hong,

Bai quan vàn v6 hçi dông duôi lâu.

Trnng nguyên trlrâ’c, bàng nhân sau.

Xlrô’ng câu van tué, khàu dâu lny x11.

Ban cho nglr tiru cung boa,
"ai yên nglra trirâ-c, bôn tôa kiéu son.

Tru’â’C sau phân 6ng tirée dân,

Phü Trân don dçp. phu Khâu dành rimh.

Thiôu chi vé qui nglrîri thanh,

R6 rîing kiêt thé. hip rinh [mong dàng.

Hai bên lièp dâi tu’ng birng,

Nhin: vang dây vô, hu’o’ng lirng lây xông.

Khéo là thâu sâp cüng lhông,

Trâu công dit hîèp Trân ding m6! nhin.

Mai sanh lay hôn ông bà.
Bèn là công dé, bên là công nuôi.

Vdn anh Trân lzqnh dôi ngirîri,

Cung lrang siîm sù’a cüng ngôi kiêu boa.

Bên kia Khâu phù xa xa,

Xuân sanh chông ngira cüng vira kiwi nui.
(mg bà Khâu lhi cüng ngôi,

Châng vào tâm hay, [gy rôi lui ra.

(îhàng bèn bôn la)! nglr bà,

Tinh là bain tir, nghîa là titi sanh.

2755

2760

2765

2770

2780
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Vân tiên Châu 11ch sâm sanh,

Rien dà ghé dên (ru-60 binh cüng lên.

Vira xong lé sinh dôi hên, 2785
Nbâp vào mât [ü kiéu lién thâng giong.

Trang nguyên ngira tru’â’c sang song.

Cîr in mal nuée, lac rung tiêng trâm,

Ngua sau bâng nhân theo dam,

Cbâm cbâm chân v6, êm êm minh ngôi. 2790
Diém dà chirng chi dây dai,

Vàng xuy miêng bau, où- giôi ma yên.

Nôi sau hôm kiéu kéo lién,

Tarn dôn nhân ngoc, hôm bên buông rèm.

A huîrn chi chi em cm, 2795
Cbay gân che quat, theo ôm câm lô.

Rien dong (li hué-c tir tir,
Kiéu theo ligua lru’âc, ngu’a cbîr kièu sau.

Vông ngoài râm rôt quân bâu,

Ngirô’c trông dâ tâi pbung lâu duôi dén. 2800
Khen rang: sâu gai lbanh niên,

Trai un, gai sic, bai bên kip tbi.
Thi dào ngo’i chir vu qui (386),

Ban thêm lrân ngçc cho vé thành thâu.

Bôi lrai mi bôn tân nhân, 2805
Phu Mai bài tri, pbü Trân sirs sang.

Buôc boa màn gàm sân sang,

Binb ngôi giri ré chia huông dông lày (387).

Bqu’ll mîrng mât, lé bât tay (3884),

No’i mi ban ngçc, n0’i vây cuôc liên. 2810

Rang mai vào lé thanb tién,

Ban cho bôi yên ngir diên bai chàng.

Thiên nhau gân güi tac gang.

Nêm boa dôi mât, chén vàng trac lay.

Tiéc vui chân chue tôi ngày, 2815
Lai ban ngu’ chue dira ngay dèn hiu (3880).

Dân dà câcb mây dêm sau,

Ban dôi tân phu vào chân tu" cung.
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Bôn nàng du- yên min lrong.

Ân vua gôi thâu], lièng chông tho’m lây.

Bôi ra yèn âm mây ngày,

Kbi vui Mai phi), khi vaiy Trân gia.
Mîri nhau di lai fiée boa,

Thôi bên Train [hi lai tôa Khâu côny.

Phong lu°u phu qui (hiu dông (389),

B6 ngày truain kiên, bô công sacb dèn.

Hai lài tir, hôn thuyén quyên,

Tièng nglrïri mâ’i vain liêng quen ban giîr (390).

Dira trahi-c giô, mon bên boa,
Câu tha Hong luyèt, cuéc air dwô-i tràng (39H.

Karting tùy (392) daim lôi dao bàng,

Nhir! sàng tam hac dé châng mây ngu°îri.

C6 phen du truyén trùng dài,

Cô phen nbaîc truyén xoa mai mua cuîri.

Cô phen kê truyén lôi thôi,

Dên Chiéu (plain dién tbut’r dîri Hdn gia.

Bèn dem mm sir kbàn qua,
Lai xin (r dày aigri cbîr chiêm bao.

Canh khuya tbây sir dôi vào,

Baio qua mây tièng liêu hao sir nhà.

Hôm sau dèn Haie tlniy hà,

Gieo chân hông thày Lbân dira dom vé.

Bang van giâ v6 cüng gbê,

Mail giây bông thày dira vé Trung thâu.

Xin làm xuyên ngoc kim xoa,

Miro’n nglrîri thuong khâch (lem dual sang Hô (393).

Hôi thàm dên tôi linh tir,

Cln’ëu quân là biéu bày giîr tain lên.

Kbân ràng: là cûa Han!» nguyên,

Cho sai dira dèn a’m tiên ta ân.

Lai ra caic bé sa? thâu,

Ta tir 06 thièp vân vân mây lîri.

Cô phen kè lich Giang khôi,

Cd phen kéo lu’âi vêt chiai caiu vui.

2825

2830

283.")

2840

2850
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Hai nha pharô-c bain vçn marâi, 2855

Thung lên côi tbo darng ngôi dén xuàn (394).

R6 ràng lông pbung gôt lân (395),

Kia nbà ngü qué, no sain bât ddng (396).

Bîri dîri khoa mue dinh chung,

Rang nén tbi lé, nôi (bing tbo’ hareng (397). 2860
Hièu, trung, tièt, nghîa dû dirù-ng,

DIIrng bia muôn kièp. dé garamg ngàn dîri.

Cho hay trîri cüng ngôi rôi,

Tuain buîrn buông lai vông dài rait cbo’i.

Dû’ lành nghi sang mà coi, 2865
Sâp dâu vào dày châng sai pbân hào.

Gian là cba? vêi sa sao.

Tuôn lên cho dèn buée vào tir nhiêu.

Trirâ’c daiu lông léo dlrîrng thiên,

San càng buée chân, mâ’i [in trù’i già. 2870
Trung taro-ng côn b6 làng 10’,

X6 tram ngàn càp, thir ba bôn lin.
V Hây cho dan dân dû pblin,

36 không nao mâi lieu dain gâ- cho.

Voi châng dé, dé thî l0 (398) , 2875
Bày giîr mai-i r6 là lô béa công.

Truyén nay xem thâu thi cbung,

Suy ra mari bièt triri không 06 nbaim.

Dir lành trong majt chir tâm, .
Car tbâm, thî boa (liée tbâm, là tblrîrng. 2880

Vi hay tu tinh moi dirîrng,

Trarâc dâu cbiu thiét, sau càng tbày hon.

Bàn rièng vâ’i lû kim tan (399),

Pharîrng la bât quai sàn sàn bu’c trung.

Dô- dâu nhir KM nhir Tung, 2885
Hay dâuvi vâ’i Mai câng mà rang?

Bînb car gifr lày dan bàng,

Hé nglrîri trung cbânb xin dîrng la; khi.
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95 là nam tir tu mi (500),

Vào vông công nghiép ày th] c6 vua.

Mai-i hay tir tôc dên tu,

Mièng com, tàm âo, cüng là quan ân.

Sac cho darçm cbir trung thâu,
No’ vua khi Ily dèn thâu cüng dành.

Thé [hi triri cüng 06 minh,

L0 chi phu-6c bain công danh bièm ngarîri.

Phông vain nha-n buôi ngôi r6i,

floc dôi chàp chinh mây lîri nôm na.

Trlrâac là r6 k6 trung là,

San là ta (tain lày ta mçi hé.

Biêt bao lîri kich tièng qué ;

Tbôi! thôi! bût qué là nghé mua vui.

HANH NGUYÉN CÔNG HÔ

Xây dan giëc Moi day loàn,

5a dà dông chling aii quan kéo vào.

T120 tông pbàn hôi nêi trào:

Ai dem binh mai bien lao biên dinh P
Tbâi su- nghi gain tir tinh,

Yôi vàng qui gôi pbân minh tain ràng :

TbuËr xara dîri Hein vua Twng,

Phiên H6 giafic Moi daiy loàn nhau quan.

Hdn dinh nhiêu kè trung oan,
Buôi lâu ngàn cbông aii lang nboc nbànb.

Tbè H6 ngày mât bung bàng,

Bèn (oan dùng ké’ mi nhân công H6.

2890

2895

685

590
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Muôn cho kbôi (bing qua main,

Nôi theo dô-i Hein kê main mâi Kong.

Nay nghe con lâo Train công,

Tuôi vira bai tâm, ma bông dira-ng xinb.

Dung nban kbuinb quôc kbninb tbànb,
anh ng’uyên tên chir, tài tinh khôn ngoan.

Dira nàng qua nuée Phiên bang,

Vua Phiên dçp da pbài toan dain bang.
T120 tông pbân mure ngai vàng:

Tba’ii su- lainb chièu Châu dwang dé vîri.

Day mua dàn nir bôn miro’i,

Bang theo Hamh nir qua nari Phiên thành.

Thâi su varng tinh thlrayng trinh,
Tô’i cùng Trân bio bày tinh tbi cbung.

MÔ’i ban saie chi ciru trùng,

Bông sa lânh mang tâm lông x6t xa,

Nghe thôi sain thâm mât nbà,

anh nguyên khi ây n6i ra lîri naiy :
Con xin Phiên quôc tc’ri no-i,

anô’c dén no’ ntrô’c, lông tbô-i mâi an.

Tbôt thôi ra. chôn tién dàng,

Cbin dom pbân gai qua Man giao bôa.
Bông sa nghi dên Sir nbà,

Mîri dôi Lwang ngçc pbân qua sir tinh.

Ràng: toan kêt ngbîa yên anb (1407),

Vî ai duyên no’ gaip gbinb cbàng an.

Mai dain ai nir xuàt quan,
Hây dira ra 66 cho toàn âi ân.

Lwarng ngçc ngbe n6i thâm thiro’ng,

Vî ngirari Lw khi uyên Hong pbân lia !

Hnnh nguyén sâu tbaim traîm hé,

Nôi tharo’ng cba mç, pbân tbî nha’n duyên.

Mât mai daiu dên nirô’c Phiên,

Quyèt liêu pbafm gâi cho tuyén nghîa nha’n.

Tinb phu phu, ngbîa quan thain,
Biêt sao cho daing mu’îri phàn vçn tuyên?

495

LeN)DE
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Chiêu quân "mi-c cüng hôa Phiën,

Vî nglrtri Dtën thp oân lién côn ghi.

Linh vua nên phài ra di.
M9! lhî an nlrâ’c, bai thî thâo cha.

Dèn khi nhây xuông dlra’ng hà,

Giû" minh trçn lié! vé mà Hn’n gin,

Ta nay dàt Mçi dâu qua,
Ân vua dâu béa, tînh dà sao quen?

Ân tinh phài vçn dôi bên,

sa chi thâu gâi, gày nên min lhù. .7

Xin chàng hây khâ âu la,

Trâ sao cho dâng thù nhà [nô-i an.

Gia [rang côn hây 1min bân,

Khâm sai thôi nie liën dàng tièp nghinh.

Han]: nguyên khi ày 65mg trinh,
La tir cba mç, lnrù’ng dinh lô’i no’i.

Câc quan x0 giâ sâp hay,
Bôn mu’o’i thé nt’r chcrn lay han k6.

Lên xe lông lai û ê,

Ràng: thâu dâu lhâc không vé Phiên bang.

Thân nây dâu xuông suôi vàng, .

Bâ dành mât nôi ph0’i xmrng dàt nglrô-i.

Trâi qua non Inn-61: v0’i va’i,

Xa xa trông thày lâ-i nui Thành tri.
Truyên quân Latin nghi mél khi,

Trîmg dài lên dô lay tir gia hlm’ng.

Mât mînh lên chôn thaï viên,

Mâi cùng Lwang ngçc bày [mû-mg khlic nôi.

Nhân dûu thâc xuông da dài (408),

Cüng nguyén làm qui hg Mai trçn minh (109).

Kim xoa xin dé làm lin,

Khuyên chàng giü’ lày làm tinh âi àn.

Trac xoa rôi mâi câch phân,

Mai sanh khi ây muôn phân xôt xa.

Bi vira mût dâm xa xa,
Nhgn môn quan âi chîrng (là lâ’i n0"i.

3 53
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Phiên quan giçc giâ hành kj’,

Tâu kim tràn tlrông llî’c th] hày ngay.

anh nguyê’n lên nglra ra di,

Ké Ilô nglrîri "(in thlro’ng bi tràm dtrîrng.

Bi vira xa dam âi lang,
Nhin xem khâc kiéng luy chan bai hang.

Trâi qua côi mii H4; Ian,

Haie hà xa câch, cao san lai gân.

anh nguyên mâ’i hôi quân nhân,

Phiên quân thlra nôi miëu thâu Chiêu quân.

Hem]; nguyên khi ày ân cân,

Tâi no’i miën v6 phân min st; duyên.

Râng: tôi phgng chi hôa Phiên,

Xin ngwëri phù hé hâo tuyén thâu danh.

Miêu tién vîra thuô- tan] canh,k

Chiêm hao nàm thày phân minh (15m ràng.

Bào khuyên phài giü’ du hàng,

Ngày sau mâi (15mg viên doàn me)! no’i. V

Tlnh ra côn hây nhâ lîri,

Ta tir miëu v6 ra no’i son) tién.

Nhin xem van trlrç’ng thâm uyên,

Tàm lông tbàm thiêc nào phién dôi com.

Vi ai phân câch nha’n du0"n,

Sông Twa’ng (409) ngàn chair dé hîrn tir dây.

Mai sanh chàng hô’i ! cô hay?

Thiêp nguyén mât tàm lông ngay cùng chàng.

Than thôi [gy nhô muôn hàng,

Nhâm dông suôi thàm, vôi vàng nhây ngay.

Phiên quan xem lhây 59’ thay,

E minh phài tél ngày rày toan Io.

MM cùng Phiên chüng dàn dû,

Bâo dîrng huyên thuyêt, chô’ cho lâu tinh.

570

390

595
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Viéc nay là vigie triéu dinh,

Phiên Viro’ng hay (bing lbîri minh thz’ic oan.

Pbâi cho càn mât trâm dàng,

T1123] hoàn thé lày làm nàng Han]; nguyên.

Trâ bôn vé nué-c Phiên bang,

Nào ai daim nôi mi: man hiu tinh?

Cùng nhau giuc giâ thqu’ng trinh,

Pblit dâu rày dû Phiên tbànb tél no’i.

Dira vào dên chôn cung mây.

Phiên VŒO’ng mîrng râ- tu’t’rng rày anh nguyên.

Ai hay ü làc Tüy hoàn,

Bàng làm boàng bau bièn van mm dîri.

anh nguyên minh xuông giü’a vîri,

Ngîr là hôm qué xa no’i xâc pbàm.

Tm’rng thây trôi ô- thâm dàm,

Tai nghe thâu timing luân dàm mél khi.

Ràng: Chiêu quân du ta nay,
Ben] thây nàng lai dé rày boa viên.

TÔ’i no’i nàng dâ dâng yên,

Gia nàng côn (r, tbqu’ng thiên ta vé.

quh nguyên tinh giàc mm khi,
Trô-i th] tâmiôi bièt di pblrtrng nào?

quch bàn ngôi dira tiêu bac,
Biêt dâu mro’ng ngn (15mg vào gt’ri thâu?

Phu nhân nha’n hic dêm thanb,

Vira ra t6-i chôn boa dinh dan cho’i.

Nghe b0’i khan kbôc van dây,

Môi bèn thàng tâi bôi thi sir duyên.

Han!» nguyên hày l6 càn nguyèn,

Ràng: theo Trân nl’r bôa Phiên mét doàn.

Bi vira dèn miëu Chiêu qudn,

Câm lông thôi mâi tûi thâu liêu minh.

Chiêu (1min khi ây biên linb,

Ci’ru dem dé chôn boa dinh là dây.
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Phu nhân ngbe nôi tbmrng thay,

Khuyên nàng hây khâ à. dây tbâng ngày.

Gâ làm ngbîa lû- môt mai, 635
Bëng cùng àu nû’ ban rày vào ra.

anh nguyên mîrng rô’ thay là,

Bang n0°i nil-(mg nâu vây mà dung thâu.

CHUNG.
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