
PhÀn 2

Vè lÎch sº

Hai bài vè lÎch sº:ThÃt Thû ThuÆn An và ThÃt Thû Kinh ñô
còn lÜu låi trong lòng ngÜ©i dân Hu‰ cho Ç‰n ngày nay. 

Khi triŠu NguyÍn Ç‰n th©i kÿ suy vong, th¿c dân Pháp l®i
døng tình th‰, Çánh chi‰m cºa bi‹n ThuÆn An, rÒi ra m¥t gây hÃn
Çánh chi‰m Kinh ñô Hu‰, gây ra bao nhiêu Çau thÜÖng, mÃt mát
cho nhân dân Hu‰. 

Vè  ThÃt  Thû  Kinh  ñô  k‹  låi  m¶t  giai  Çoån  lÎch  sº  bi
thÜÖng cûa dân t¶c ViŒt Nam. 

1 - Vè ThÃt Thû ThuÆn An (1883)

Vào hÆu bán th‰ k› 19, tình hình kinh t‰ và xã h¶i cûa nÜ§c
ViŒt Nam suy y‰u, låc hÆu. Th¿c dân Pháp Çánh chi‰m Nam Kÿ,
ép bu¶c triŠu Çình Hu‰ phäi nhÜ®ng ÇÎa. Chi‰m xong Nam Kÿ,
th¿c dân Pháp låi ti‰n ra b¡c Çánh chi‰m Hà N¶i và các tÌnh Häi
DÜÖng, Nam ñÎnh, Ninh Bình, B¡c Ninh. Lúc bÃy gi©, tình th‰
rÓi ren, gi¥c cÜ§p kh¡p nÖi; vua T¿ ñÙc låi bÎ Çau n¥ng, rÒi bæng
hà. TriŠu Çình rÓi loån, hai Çåi thÀn Tôn ThÃt Thuy‰t và NguyÍn
Væn TÜ©ng l¶ng hành,  chuyên quyŠn, b¡t giam vua Døc ñÙc,
không cho æn, không cho uÓng. Bäy ngày sau vua Døc ñÙc ch‰t. 

L®i døng tình th‰, th¿c dân Pháp Çem quân tØ Nam Kÿ và
B¡c Kÿ vào Çánh chi‰m cºa bi‹n ThuÆn An (1883). 

Vè ThÃt Thû ThuÆn An có hai bän. M¶t bän cûa Lê Quang
Thái ghi trong cuÓn "Chú giäi và phân tích vè ThÃt Thû Kinh ñ°",
bän thÙ hai cûa Tôn ThÃt Bình (Chû biên) ghi trong cuÓn "Vè
ThØa Thiên Hu‰ " (TÆp hai). Bän vè cûa Lê Quang Thái có 514
câu, dùng nhiŠu ch» Hán, lÓi hành væn c° Çi‹n; bän vè cûa Tôn19



ThÃt  Bình có Ç‰n 746 câu,  Ç†c dÍ hi‹u,  nhÜng có nhiŠu Çoån,
nhiŠu câu l©i væn sáng sûa nhÜ thÖ m§i .

Chúng tôi xin ghi låi nguyên væn bài  Vè ThÃt Thû ThuÆn
An cûa Tôn ThÃt Bình sÜu tÀm:

1    Giª trang quÓc sº nÜ§c nhà,
TÖ vò træm Çoån, lŒ sa hai hàng.
Næm Mùi (1) hiŒn tÜ®ng kinh hoàng,
Trên tr©i ráng ÇÕ rìa vàng tán xanh.

5    NgÅm xem th©i vÆn nÜ§c mình,
Nhân dân Çói kh°, triŠu Çình Ça Çoan.
Vua quan t¿ mãn cÀu an,
´t lo viŒc nÜ§c chÌ bàn væn chÜÖng.

9    Có ngÜ©i hi‰n sách cäi lÜÖng,
Cho ngÜ©i du h†c theo ÇÜ©ng væn minh.
Th‰ nhÜng tÃt cä triŠu Çình,
Ch£ng nghe th©i ch§, gia hình thÜÖng ôi !

13    Cho r¢ng:"NÜ§c chÌ chäy xuôi,
ñèn kia ÇÕ ngÜ®c, lë tr©i quai vi ?
Xe gì không kéo ÇÄy Çi,
Mà xe t¿ chuy‹n, chuyŒn kÿ khó nghe.

17    NhÆt là m†i thÃp lè tè,
Thì theo h†c m†i m¶t bŠ lå chi.
ViŒt Nam là giÓng thÀn kÿ,
Con thÀn cháu thánh chuyŒn gì h†c ai ?"

21    Th‰ nên chæm viŒc thÖ bài,
Gió ùn sóng giøc bên ngoài m¥c thây (2).
B‰ quan tÕa cäng khoanh tay,
ñ‹ cho ti‰ng sÃm n° ngay ÇÃt b¢ng.

25    Ngoài thì quân Pháp xâm læng,
Trong vua T¿ ñÙc sao bæng (3) tháng mùi.
Ÿ ngôi hæm sáu næm tr©i,
Không con k‰ t¿, than ôi l« làng!
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29    MuÓn cho Ç‰ hŒ miên trang (4),
Ngài nuôi ba vÎ ÇiŒt hoàng (5) trong cung.
Bây gi© thánh th‹ tÜÖng chung (6),
TriŒu triŠu thÀn låi, phán cùng bá quan:

33    "Sau khi trÅm c«i xe loan,
Phäi theo di chi‰u cho an nÜ§c nhà.
TrÅm nuôi hoàng ÇiŒt có ba,
Ngôi tr©i k‰ vÎ phäi là trÜªng huynh.

37    Di ngôn (7) truyŠn låi chÜ khanh,
TrÜ§c hai phø chánh nhân danh Çåi thÀn.
Ch» r¢ng: ThÀn báo quân ân,
Hoàng thiên h»u nhãn (8) mÜ©i phÀn xét soi."

41    Ban xong di chúc mÃy l©i,
Ngài liŠn án giá vŠ th©i thiên cung.
Bá quan hiŒn diŒn cung trung (9),
Cä væn lÅn võ vô cùng ai bi.

45    Trong khi quÓc th‰ lâm nguy,
Nam Quan, B¡c Lång Çang kÿ binh qua (10).
Ngày nay thánh Ç‰ bæng hà,
Than ôi viŒc nÜ§c sao mà rÓi bong.

49    Cùng nhau låy trÜ§c mình rÒng,
Thäy ÇŠu châu løy ròng ròng nhÜ mÜa.
Hoàng môn khi Ãy liŠn thÜa:
"NÜ§c nhà ch§ Ç‹ không vua m¶t ngày.

53    Xin tuân di chi‰u ÇÎnh ngày,
RÜ§c Hoàng trÜªng tº, tôn ngay ngôi rÒng."
TÜ væn bÓ cáo ngoài trong,
Cho træm h† khÕi long Çong Çäo thuyŠn.

57    TriŠu thÀn tÃt cä an nhiên,
Hai quan phø chánh liŠn truyŠn lŒnh ra:
"TruyŠn Çem phøng liÍu loan xa (11),
RÜ§c ông Døc ñÙc vŠ mà Çæng quang."

61    ñÜ®c ba ngày ª ngai vàng,
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B‡ng dÜng ti‰ng d» nghe vang trong ngoài.
Nhân dân nào rõ nguyên lai (12),
Cùng nhau bàn tán v¡n dài thª than.

65    ViŒc nÖi cung khuy‰t (13) triŠu Çàng,
ChÌ duy võ bá væn quan m§i tÜ©ng.
Th‰ nhÜng các bÆc ÇÓng lÜÖng (14),
Không nghe m¶t ti‰ng ÇÜ©ng ÇÜ©ng biŒn minh.

69    ChÌ Çành Çánh ch» mÀn thinh (15),
ñ‹ cho hai gã (16) m¥c tình tác oai.
ñã không cho ng¿ trên ngai,
Låi Çem cÃm cÓ then cài khóa ngæn.

73    CÃm hàng quÓc thích hoàng thân,
Vi‰ng thæm b§i xách muôn phÀn thÜÖng ôi !
N¶i triŠu ngÆm miŒng im hÖi,
Dám Çâu bÈ nång chÓng tr©i mà mong.

77    Có quan Ng¿ sº ñình Phùng (17),
Là ngÜ©i kh£ng khái cÜÖng trung xÜa rày.
Dám dùng lë chánh l©i ngay,
ñÙng ra Çàn h¥c (18), ch£ng mäy may kiêng dè.

81    Hai ông Çã ch£ng thèm nghe,
Låi còn cách chÙc Çu°i vŠ làm dân.
Ghê thay hai gã l¶ng thÀn,
Làm ÇiŠu c¿c ác phi luân, n« lòng.

85    TruÃt ngôi, Çem bÕ lao lung,
E r¢ng vây cánh Çem ông bôn Çào.
H† bèn truyŠn lŒnh g¡t gao:
"CÃm không ai ÇÜ®c kÈ vào ngÜ©i ra.

89    Thân b¢ng quy‰n thu¶c gÀn xa,
DÀu là cÓt nhøc, dÀu là thân sinh.
Không tuân së bÎ c¿c hình,
ChÌ trØ Ç¥c biŒt m¶t mình v® thôi."

93    TØ ngày ông bÎ truÃt ngôi,
Næm ngày bà ÇÜ®c vào nÖi ngøc Çình.
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ThÃy ÇiŠu nghiêm ng¥t mà kinh,
Ngøc quân khám xét cùng mình kh¡p nÖi.

97    Khám xong hùng h° thÓt l©i:
"Hãy Çi vào gÃp, thæm rÒi mà ra."
NhÜ ai xui khi‰n cho bà,
Bi‰t ông Çói khát ch¡c Çà héo khô.

101    Vào thæm b§i xách không cho,
Giä v© ngºa m¥t b© hÒ trÜ®t chân.
Loi ngoi Ü§t h‰t áo quÀn,
L¶i lên ÇÜ®c phép vào gÀn Ç‹ thæm.

105    Mang theo quÀn áo Ü§t dÀm,
VØa than vØa nháy hiŒu ngÀm cho ông.
Næm ngày khô c° Çói lòng,
Ông liŠn v¡t uÓng nhÜ rÒng m¶t thôi !

109    Cùng nhau khóc lóc m¶t hÒi,
M¶t l©i vïnh quy‰t (19) ÇÃt tr©i ngØng quay.
Không cÖm không nÜ§c sáu ngày,
Quá cÖn ông nuÓt khæn tay vào lòng.

113    ñáng ra bäy b»a là xong,
Vì khæn tay Ãy mà ông thêm ngày.
ñ‰n khi nh¡m m¡t xuôi tay,
ChÌ hai ngÜ©i lính khiêng rày Çem Çi.

117    Làm theo mÆt lŒnh truyŠn thi:
ñem lên chôn tåi chu vi Ng¿ Bình.
Ai ng© m¶t viŒc thiên sinh (20),
ñ‰n ÇÒng An C¿u thình lình ÇÙt dây.

121    ñi xa gánh låi n¥ng thay,
Bàn nhau:"Chôn quách nÖi này Çi thôi!"
Ra tay hå bŒ ông rÒi,
N¶i triŠu væn võ ÇŠu coi làm thÜ©ng.

125    Ngang nhiên nhiÍu loån triŠu cÜÖng,
ñình thÀn ÇŠu s® tai ÜÖng vào mình.
Tha hÒ hai gã l¶ng hành,
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MuÓn cho ai båi, ai thành thì cho.
129    ñình thÀn ÇŠu røt c° cò,

Cùng nhau chÌ bi‰t nhÕ to xÀm xì.
Ba ngang m¶t s° Çáng vì (21),
Låi thêm ch» båch thành chi ra hoàng (22).

133    Làm ÇiŠu tàn ngÜ®c d†c ngang,
L¶ng quyŠn ph‰ lÆp có màng ai Çâu.
Thánh hoàng an giá chÜa lâu,
Manh tâm vi mång (23) ngõ hÀu t¿ chuyên (24).

137    Ra tay truÃt ph‰ Çã yên,
Låi còn thiên hå Çäo huyŠn (25) phân vân.
Bàn cùng væn võ Çình thÀn,
RÜ§c ông HÒng DÆt, hoàng thân trÜªng thành.

141    R¶n ràng xa giá cung nghinh,
Tuyên ngôn bÓ cáo:"Tråch danh trí tài."
Ch» lÜÖng, nguyŒt ÇÙng ngang vai,
TÙc là Væn Lãng (26) tôn ngài lên ngôi.

145    Ch£ng qua vÆn nÜ§c th©i tr©i,
Xui nên hai gã Ç°i d©i k› cÜÖng.
Xui ra trÜng triŒu bÃt tÜ©ng,
ñÒng dao "tÙ nguyŒt tam vÜÖng" (27) lan tràn.

149    Nh»ng là "phân thuy‰t" tÓi nan,
"NhÃt giang lÜ«ng quÓc" (28) khÓn an nÜ§c nhà.
Tiên Hoàng vØa m§i chÖi xa,
Nh»ng Çàn v§i h¥c thôi Çà tÙ tung.

153    Ai mà nghÎch š, không dung,
Bi‰t ÇÜ©ng xu phø a tùng thì thôi.
Tân quân lo s® bÒi hÒi,
NgÒi trên bŒ ng†c nhÜ ngÒi ÇÀu voi.

157    ñÀu voi ai bu¶c mình ngÒi,
ThÃy xe Çi trÜ§c nghiêng nÒi mà e.
M¶t hôm nÜ§c m¡t ÇÀm ÇŠ,
Vào tâu Thái HÆu tÌ tê mÃy l©i:
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161    "PhÀn con nguy l¡m mË Öi !
C§ sao h† b¡t lên ngôi làm gì ?
ñêm ngày con nh»ng sÀu bi,
Làm vua mà có quyŠn chi Çâu nào ?"

165    Thánh bà nÜ§c m¡t tuôn trào,
Ôm con:"MË cÛng ngÒi nào có yên."
Ai ng© Hoàng ñ‰ quy thiên (29),
Xui nên triŠu chính Çäo Çiên træm bŠ.

169    Ba quân thiên hå ÇŠu ghê,
QuyŠn hào hai gã tràn trŠ mà kinh.
Ðng oai t¿ tác t¿ hành,
CÀm quyŠn sinh sát xÜng danh "tÜ§ng thÀn".

*     *

173    TØ khi tiên Ç‰ (30) mãn phàn,
Xong phÀn ph‰ lÆp Ç‰n phÀn trÎ tang (31).
Tân quân ng¿ tåi ÇŠn vàng,
Phán truyŠn væn võ phát tang tråch ngày (32).

177    Các quan lÍ b¶ tâu bày:
Thông tÜ bá tánh bi‰t rày quÓc tang.
QuÆn, châu, thôn, Ãp, xóm làng,
Tú tài, bá h¶ th† tang træm ngày.

181    QuÓc tang tÓi tr†ng xÜa nay,
Phäi theo quÓc lŒ cÃm ngay m†i ÇiŠu.
CÃm dùng vÛ nhåc, tiêu, thiŠu,
CÃm dùng màu s¡c ÇÕ ÇiŠu th¡m xanh.

185    TØ quan låi Ç‰n dân binh,
ñŠu toàn m¶t s¡c tr¡ng tinh mà dùng.
TÌnh quan sª tåi h¶i ÇÒng,
Tuân hành nhÃt thi‰t h‰t lòng liŒu lo.

189    Nh»ng kÿ t‰ t¿ nhÕ to,
Thi‰t nhi bÃt tác (33) ch§ cho linh Çình.
Bao gi© tang t‰ s¿ thành,
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Låi tÜ (34) châu quÆn tri hành tÜ©ng tri.
193    Nói vŠ giàn giá tang nghi,

Lâu Çài cung ÇiŒn ÇŠu ghi vÈ sÀu.
Ng† Môn næm cºa chín lÀu,
Và tØ LÜÖng Tå, Phu Væn Lâu ngoài thành.

197    Thái Hòa, CÀn Chánh, Quang Minh,
Væn Minh, Võ Hi‹n, Càn Thành, Cung Môn.
CÃm thành r¿c r« vàng son,
G¥p tang Thánh Ç‰ hao mòn vÈ sinh.

201    Phøng Tiên, ñiŒn Th†, TrÜ©ng Ninh,
Cºa N¶i, ChÜÖng ñÙc, Hòa Bình, Hi‹n NhÖn.
Các cung TrÜ©ng Låc, Khâm Væn,
Tang nghi các thÙ ÇŠu trÀn thi‰t ra.

205    Thay cho rèm tän, hoàng la,
Låi còn c¡t Ç¥t quan nha chÀu hÀu.
N¶i cung Thái giám ÇÙng ÇÀu,
CÛng y loan giá thì chÀu bên ngai.

209    CÄm binh túc vŒ ÇÙng ngoài,
ThÜ®ng trà (35), thÜ®ng thiŒn (36) liŒt bài nghiêm trang.
Tinh binh túc tr¿c hai hàng,
ChÀu hÀu Hoàng Ç‰ nghiêm trang vô cùng.

213    Låi còn thûy b¶ sang sông,
Long châu lŒ häi d¿ ÇÒng bái tang.
TriŠu thÀn væn võ các hàm,
CÙ theo hàm trÆt th† tang h‰t lòng.

217    Tang nghi Çâu ÇÃy Çã xong,
Khâm Thiên, B¶ LÍ h¶i ÇÒng m¶t khi.
Tråch ngày nguyŒt ÇÙc tu‰ chi,
Thiên ân, thiên ÇÙc ÇÜ®c thì m§i hay.

221    Tra Çi, phúc låi ghê thay,
CuÓi cùng hæm tám là ngày ninh læng (37).
ñ‰n ngày quân kéo c© giæng,
Nghênh lên an tåi Khiêm Læng (38) s¿ hoàn.
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                       *     *

225    Ninh læng tang lÍ vØa an,
B‡ng Çâu có s§ trong Hàn (39) vŠ kinh.
S§ vŠ tâu rõ s¿ tình:
R¢ng nay quân Pháp thình lình vào Çây.

229    B¶ quan ch£ng giám trÍ chày,
DiŒn tiŠn v¶i vã giäi bày tâu qua.
Tàu Tây ÇÆu tåi SÖn Chà,
M¶t Çoàn tám chi‰c, quân mà cÛng Çông.

233    Tân quân phán trÜ§c bŒ rÒng:
"Lang Sa (40) sÙ vø thÜ©ng dùng vÆt chi ?"
Bá quan tâu trÜ§c ÇÖn trì:
"L®n, bò, chuÓi näi, có khi trÙng gà."

237    Tân quân ng¿ chÌ phán ra:
"Phäi chæng Tây låi ni‰t (41) ta rõ ràng ?
NÜ§c ta vØa g¥p quÓc tang,
ThØa khi bÓi rÓi nó càng dÜÖng uy.

241    TØ næm Nhâm Ng† (42) trª Çi,
M¿c sa xuÓng giÃy dÍ gì tÄy ra.
Tiên Hoàng trÜ§c phäi nghÎ hòa,
MiŠn ñông ba tÌnh  Tây Çà chi‰m tranh.

245    ñoåt xong h† låi s¿ sanh,
Ch£ng qua là lúc nÜ§c mình suy vi.
Bây gi© trÅm phán làm ri (43):
"Các quan cÖ mÆt vÆy thì liŒu toan.

249    QuÓc tang vØa m§i s¿ hoàn,
LiŒu bŠ thu x‰p cho an nÜ§c nhà."
TriŠu Çình nghÎ k‰ chÜa ra,
Thì tàu Tây Çã Ç‰n mà ThuÆn An.

253    ThuÆn An xung y‰u muôn vàn,
Có thành TrÃn Häi bäo toàn quÓc gia.
Ngày r¢m nó ª SÖn Chà (44),
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Qua ngày mÜ©i sáu nó ra Häi Thành.
257    Tàu Tây Ç‰n lúc bình minh,

Nó xin vào cºa, quan mình không cho.
Pháp lang bèn b¡n tin vô:
TrÜ§c là Çi‰u lÍ, sau phò Nam bang.

261    TrÜ§c là dâng lÍ Çi‰u tang,
Sau là bàn viŒc mi‰u Çàng quÓc gia.
Quan Ti‹u (45) khi Ãy truyŠn ra,
Nói thì hay vÆy, nhÜng mà khó tin.

265    Kìa kìa ai nÃy hãy nhìn,
Tam tài (46) cÙ kéo, khó tin phäi phòng.
Ngài liŠn tä bÙc tÃu phong,
TrÜ§c tâu Chúa thÜ®ng, sau cùng các quan.

269    Tây nay Ç‰n cºa ThuÆn An,
Tàu ÇÒng tám chi‰c và ngàn tinh binh.
Tâu vua, bÄm v§i triŠu Çình,
ñ‹ xin c¿ chi‰n, giao tranh thi tài.

273    Làm cho ÇÙt nÈo vãng lai,
Ti‰p nghênh, y‰n Äm bày hoài nó khinh.
M¶t m¥t phi tÃu triŠu Çình,
M¶t m¥t bÓ trÆn bài binh ÇŠ phòng.

277    LÛy tä, lÛy h»u, Çåo trung,
Riêng phÀn Çåo hÆu Çóng trong Häi Çài.
LŒnh truyŠn ki‰m, kích bài khai,
Quy‰t tâm sÓng mái m¶t hai mÃt còn.

281    TruyŠn quân phÆn s¿ cho tròn,
TruyŠn xong ngài låi qua ÇÒn Hòa Duân.
TruyŠn quân phÃn khªi tinh thÀn,
Trong ngoài chÌnh bÎ (47) mÜ©i phÀn h£n hoi.

285    Quân ta chuÄn bÎ vØa xong,
Thì liŠn súng n° ngoài khÖi b¡n vào.
G¥p khi bi‹n Ç¶ng ba Çào,
Không Ç° b¶ ÇÜ®c nó ào b¡n vô.
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289    Bao nhiêu ghe nÓt thuyŠn Çò,
Hoäng nghe ti‰ng súng ÇŠu lo l¡ng mình.
Quanh vùng thôn xã dân Çinh,
Quá kinh ti‰ng súng bæng mình chåy xa.

293    ¨n ùn bÕ cºa bÕ nhà,
Phen này ch¡c kh° theo mà gi¥c Tây.
Ban mai mÜ©i sáu nºa ngày,
TrÜa chiŠu thì ti‰ng súng rày l¥ng tanh.

297    Bên ta vÅn cÙ ÇiŠu binh,
ñ‰n ngày mÜ©i bäy giao tranh Çì Çùng.
Quân ta gÜÖm tuÓt, giáo vung,
Súng thì súng xÃu, b¡n không trúng gì.

301    NgÅm xem nghï cÛng dÎ kÿ,
ñiŠu ngây thÖ Ãy ai thì nghï ra:
Gi¥c Tây Ç‰n Çánh nÜ§c ta,
Ta mua súng nó Ç‹ mà Çánh nhau.

305    Bi‰t r¢ng kÈ dåi to ÇÀu,
Bán cho còn nói vài câu nhún nhÜ©ng.
Bán cho loåi súng Çi‹u thÜÖng,
Loåi này là loåi h† thÜ©ng b¡n chim.

309    Than ôi vÆn nÜ§c Ç¡m chìm,
M§i ra c§ s¿ c° kim Ç‹ cÜ©i.
ThÀn công thì thÆt tr©i Öi,
Nåy (48) xem không chuy‹n, nghï th©i ru¶t Çau.

313    ñån to nhÜ th‹ cái ÇÀu,
B¡n ra có ch‰t ai Çâu mà hòng.
Tây th©i ª dÜ§i tàu ÇÒng,
B¡n lên nhÜ xÓi (49) Çùng Çùng ghê thay. 

317    Quân ta gãy c£ng (50) gãy tay,
B‹ ÇÀu lûng (51) bøng thäm thay Çoån tình.
S§ lên phi báo triŠu Çình,
Tâu cùng chúa thÜ®ng và trình bá quan.

321    Xin thêm quân viŒn hai ngàn,
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ñ‹ gi» cºa ThuÆn vËn toàn nguyên y.
Thánh Hoàng chuÄn tÃu m¶t khi,
Và phê quan TÜ§ng vÆy thì cÀm binh.

325    Tuy‹n toàn giáo dÜ«ng Anh Danh (52),
Võ khoa, võ cºu hÆu hành ti‰p cung.
Ra tài tä Ç¶t h»u xung,
Quy‰t trØ cÜ©ng khÃu an trong nÜ§c nhà.

329    Trong Çêm mÜ©i bäy canh ba,
ñông Ba lŒnh mª cºa ra tÙc thì,
LŒnh truyŠn bÃt lÆu quân ki (53),
VØa vŠ phÓ L« (54) ngài Çà trª lui.

333    S§ chÜÖng cÃp tÃu tÙc th©i,
BÃt thÀn lâm bŒnh phäi hÒi bän dinh.
LŒnh kÿ (55) giao låi giáo Çình,
Bá quan ÇŠu phäi ngÆm thinh thôi mà.

337    Có ai mà dám phui ra,
Có ai tham h¥c (56) giao qua b¶ hình.
Làm ÇiŠu ám mu¶i bÃt minh,
CÜÖng thÜ©ng Çåt lš ni‰t tình mà thôi.

341    TÜ§ng quan cáo bŒnh phän hÒi,
ViŒn binh vÅn cÙ thúc thôi ti‰n hành.
Quy‰t bŠ c¿ ÇÎch giao tranh,
Cho Tây nó bi‰t dân mình dám chÖi.

345    ñêm nay vÀn vÛ (57) tÓi tr©i,
ñÜ©ng Çi låi nh†c quân th©i ngû say.
Canh næm trÓng c° lÀu Tây,
LŒnh truyŠn cÖm nÜ§c Çâu Çây s¤n sàng.

349    NÎt nai giáo vác, gÜÖm mang,
HÍ mà ÇÜ®c lŒnh, nhÃt tràng (58) tÃn công.
Gian nguy nào có s©n lòng,
Ngày ròng dãi n¡ng, Çêm ròng dÀm sÜÖn.

353    DÀu cho lao kh° træm ÇÜ©ng,
Quy‰t lòng bäo vŒ biên cÜÖng Nam trào (59).
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Ai ng© Tây thÆt chÜ§c cao,
Nó tìm cºa LÃp (60) nÜ§c trào nhäy vô.

357    Rùng rùng vån hác thiên hô (61),
Phân ra tØng toán nó hô b¡n liŠn.
ñánh nhau v§i Çåo quân tiŠn,
ThÆt là Ç¶ng ÇÎa kinh thiên Çùng Çùng.

361    Quân ta chÓng trä oai hùng,
M¶t lòng vì nÜ§c, m¶t lòng vì vua.
Kh° vì chi‰n cø kém thua,
Låi là nh»ng thÙ Çi mua kia mà.

365    ñån thì nào có Çúc ra,
ñ‰n khi b¡n h‰t kêu la Òn ào.
NhÜng lòng ái quÓc quá cao,
ñån ria súng n° ch£ng nao tÃc lòng.

369    LÆp ra trÆn tuy‰n hÕa long,
Quæng ra trái n° làm vòng cän ngæn.
Kh° vì gi¥c månh vô ngÀn,
Quân ta thí mång ngã læn liên bì.

373    Hai ngàn lính Quäng Trà My,
CÛng ÇŠu vong mång còn gì n»a Çâu.
NgÜ©i thì r§t ch‰t phá sâu,
NgÜ©i thì dÆp xác mÃt ÇÀu quá kinh !

377    HØng Çông nó Çã ti‰n binh,
Dân gian bØng tÌnh thÃt kinh røng r©i !
Khóc la dÆy ÇÃt vang tr©i,
Lao xao chåy loån tä tÖi dày bØa.

381    Súng Tây nó b¡n nhÜ mÜa,
Kho tàng Ç° nát, cây dØa gãy tung.
Ngoài khÖi nó rót thÀn công,
DÀu cho vách s¡t, thành ÇÒng cÛng tan !

385    Nhân dân kêu khóc than van,
Tr©i Öi, tr©i giúp chi Çoàn lâu la !
ñÒn Hòa, quan Ti‹u trª qua,
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Kêu tr©i , tr©i h«i, tr©i mà thÃu Çâu.
389    ThuÆt An là ch‡ y‰t hÀu,

Nay Tây chi‰m Çoåt, thäm Çau h«i tr©i !
Hai hàng châu løy tuôn rÖi,
Tr©i già Ç¶c ÇÎa håi th©i Nam bang.

393    NgÅm xem l¿c lÜ®ng hai Çàng,
M¶t tr©i m¶t v¿c rõ ràng nói chi.
ñã thua phÜÖng tiŒn chuy‹n Çi,
Quân trang chi‰n cø ÇŠu thì thô sÖ.

397    DÅu lòng vÎ quÓc vô b©,
Mà thua khí gi§i khó cÖ kiên trì.
Låi làm s§ tÃu báo nguy,
Tâu lên Chúa ThÜ®ng v§i thì bá quan.

401    Tây Çà chi‰m lÃy ThuÆn An,
Quân ch‰t gÀn h‰t mà quan ch£ng còn.
Súng Tây phá lÛy công ÇÒn,
Các quan TrÃn Häi ch£ng còn m¶t ông.

405    Nào quan chÜªng vŒ NguyÍn Trung,
Vì trung mà Çã theo cùng nÜ§c non.
Quan ThÓng Lê ChuÄn ch£ng còn,
Quan HÆu Lê SÏ theo ÇÒn tan hoang.

409    ThÜÖng quan Tham tán Lâm Hoàng,
TuÅn theo quÓc nån sº vàng còn ghi.
K‹ sao xi‰t n‡i sÀu bi,
Ch£ng qua súng ViŒt không bì súng Tây.

413    Cúi xin tâu rõ ÇiŠu này,
ñ‹ ch© chÜ§c lå mÜu hay ÇÜ®c nh©.
Nghe qua triŠu n¶i sºng s©,
ThuÆn An thÃt thû bây gi© h‰t mong.

417    Nhân dân ai nÃy Çau lòng,
Cäm thÜÖng quân sï oan vong tº nàn (62).
PhÓ phÜ©ng dÆy ti‰ng khóc than,
B‡ng quan Ti‹u v§i quân tàn kéo lên.
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421    Ngài vào trình tÃu trÜ§c ÇŠn,
ñÀu Çuôi tâu h‰t cæn nguyên tình hình:
"Cúi ÇÀu træm låy Thánh minh,
Tôi xin th† t¶i trói mình làm gÜÖng.

425    Thi‰u phÜÖng lÜ®c khó chÓng ÇÜÖng,
H‡ danh làm tÜ§ng không ÇÜ©ng thành công.
ThuyŠn bè cÀu n°i cÛng không,
Nên khi thûy chi‰n khó lòng ÇiŠu binh.

429    Binh gia không luÆn båi thành,
ñ‹ cho mÃt cºa ThuÆn, t¶i mình khó tha.
Cúi xin lÜ®ng Thánh häi hà,
Hai ÇÜ©ng tha gi‰t, gi‰t tha cam lòng.

433    May ra lÜ®ng thánh khoan dung,
Tôi xin Çái t¶i lÆp công ÇŠn bÒi.
Ngày thì gánh gåch gánh vôi,
ñêm th©i gánh ÇÃt b° bÒi cho xong.

437    ThuÆn An ta gi» không xong,
Thì ta tính chuyŒn ÇŠ phòng tÜÖng lai.
Phäi xây låi m¶t häi Çài,
Ngang vùng Thanh PhÜ§c, Qui Lai ÇŠ phòng.

441    Lo toan tÆp luyŒn binh ròng,
RÒi Çây e nó ti‰n công kinh thành."
N¶i triŠu tÙ trø løc khanh,
Nghe tâu ai cÛng lånh mình bæn khoæn.

445    Quan væn chÌ bi‰t thi væn,
RÒng bay, phÜ®ng múa, hoa ch¢n (63) gÃm thêu.
Vua thì Thang Võ ThuÃn Nghiêu,
Tôi thì Y L» Tào Tiêu, Ngøy Hàn.

449    Nay nghe thÃt thû ThuÆn An,
M¥t mày xanh xám, ru¶t gan rÓi b©i.
NgÒi trÖ l¥ng ti‰ng im hÖi,
Dám Çem ngòi vi‰t thay l©i binh quan.

453    Tân quân khi Ãy phán ra,
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Phê quan TrÀn Thúc nghÎ hòa cho xong.
Ban cho m¶t chi‰c thuyŠn bÒng,
Tråo phu (64) thûy b¶ h¶ tùng ra Çi.

457    Quan TrÀn bái biŒt ñÖn Trì (65),
Trª vŠ b¶ phû cáo tri mÃy l©i.
Quan TrÀn vŠ B¶ vØa ngÒi,
HÕi:"Bà mÀy có nghe th©i chi không ?"

461    Nay tôi vâng mŒnh Cºu Trùng,
ThuÆn An vŠ Çó hòa cùng v§i Tây."
Quan bà nghe nói hÒn bay:
"Gi¥c vØa chi‰m cºa, ông rày phäi Çi.

465    Làm tôi không ngåi gian nguy,
Th‰ này, Çi có can gì hay không ?"
- "Bà mÀy nói chuyŒn viÍn vông,
Làm tôi chÌ m¶t ch» trung cho bŠn.

469    CÖm vua n® nÜ§c lo ÇŠn,
DÀu cho ÇÓt pháo xông tên cÛng Çành.
NÜ§c nhà Çang lúc Çiêu linh,
DÀu mà thÆp tº nhÃt sinh chi nài.

473    Bà lo coi ngó trong ngoài,
ñ‹ tôi tròn phÆn khâm sai giäng hòa."
Vài l©i cæn d¥n bÜ§c ra,
LŒnh truyŠn thûy thû quân nha lên Çàng.

477    Quan bà trong då bàng hoàng,
Vài l©i tiÍn biŒt hai hàng châu rÖi:
"Tôi xin khÃn ÇÃt cÀu tr©i,
Sóng êm b‹ l¥ng, ông th©i thành công."

481    NgÆp ngØng miŒng nói ÇÜa chÒng,
Mà gan khô héo, mà lòng sÀu bi.
ThÃy chÒng phøng chi‰u ra Çi,
Tâm linh báo trÜ§c chuyŒn gì ch£ng vui.

485    Nghe bà tiÍn biŒt mÃy l©i,
Lòng ông cÛng thÃy ngÆm ngùi triŠn miên.
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NhÜng ông v¶i vã lŒnh truyŠn,
Tùy quân hÕa tÓc xuÓng thuyŠn ru°i rong.

489    Gi© Thìn bÜ§c xuÓng thuyŠn bÒng,
CÙ theo thûy Çåo chèo dong gi»a v©i.
Ra Çi nÜ§c thuÆn gió xuôi,
TØ Thìn t§i Ng† t§i nÖi Trài, Hài.

493    Trông tØ TrÃn Häi trông ra,
Bao nhiêu ÇÒn lÛy thäy Çà nát tan.
Kinh thành nh© cºa ThuÆn An,
ñŠ cho mành, g† (?), tàu Çoàn thông thÜÖng.

497    ñông Tây Nam B¡c mÜ©i phÜÖng,
Thu‰ sÜu sän vÆt täi thÜ©ng vô Çây.
Kinh Çô nh© m¶t cºa này,
Tr©i sao låi Ç‹ cho Tây chi‰m rÒi !

501    "Tôi nay là phÆn làm tôi,
Mång vua truyŠn xuÓng vÆy th©i kh° thay.
Xem ra cÖ cu¶c (66) dÜ©ng này,
DÅu mình tÆn trách (67) khó xoay tình hình.

505    H† Çà quy‰t k‰ hÜng binh,
DÀu cho nói gãy lÜ«i mình khó xuôi.
Thôi thì m¶t thác cho rÒi,
Lòng này phó có b‹ tr©i bao la.

509    T¶i gì qøy løy cÀu hòa,
TrÜ§c kia Tiên Ç‰ vÓn Çà hòa thân.
TÜªng cùng hòa hi‰u giao lân,
Nào ng© phän tr¡c xua quân thÎ thÜ©ng (68).

513    Man tâm l¶ liÍu chán chÜ©ng,
Là phÜ©ng b¶i båc, là phÜ©ng gian manh.
Nay ta phøng chi‰u bÃt thành,
VŠ không thì ch¡c triŠu Çình không dung.

517    Gi»a v©i tr©i nÜ§c mênh mông,
Cúi xin bái biŒt cºu trùng tØ Çây."
Tùy quân không dám trÍ chÀy,
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Hoang mang phi báo lên rày Hu‰ kinh.
521    Sau khi nghe s§ tâu trình,

Tân quân phán dÆy r¶ng tình chi‰u dung.
Theo ÇiŠu phåt t¶i thÜªng công,
Lë ra b¡t t¶i kém lòng trung can.

525    ñang hÒi quÓc s¿ Ça Çoan,
Phäi lo chung sÙc tính toan Ç¡p bÒi.
Ai dè muÓn tránh n® Ç©i,
ñ‹ phÀn viŒc nÜ§c rÓi b©i cho ai ?

529    Tân quân phán trÜ§c kim giai (69):
"Bây gi© trÅm bi‰t nh© ai Çi hòa ?"
Quan QuÆn (70) quÿ gÓi tâu qua:
"Tôi xin tình nguyŒn xông pha chuy‰n này."

533    Tân quân trong då mØng thay,
LiŠn cÀm ng¿ bút phê ngay tÙc thì.
Quan QuÆn vâng mång m¶t khi,
TØ Kinh xuÓng cºa chèo Çi nºa ngày.

537    ñ‰n nÖi xin y‰t ki‰n ngay,
Mª ra hòa h¶i cùng Tây nghÎ hòa.
Lang sa hÕi chuyŒn giæng ca (71):
"Sao không Çánh n»a låi hòa làm chi ?"

541    Quan QuÆn thÜa låi làm ri:
"TrÜ§c thÜa chû súy sau thì các quan.
Ngày nay ÇÒn nát lÛy tan,
Là vì quan Ti‹u nông gan chÓng tr©i.

545    Qua Çây, Pháp Çã tÕ l©i,
ChÌ lo buôn bán n¶p th©i thu‰ quan.
´t ai ª ÇÜ®c chu toàn,
LÃy câu thân thiŒn cho toàn thûy chung.

549    NÜ§c nào ch£ng có anh hùng,
Có ngÜ©i lÜÖng thiŒn dÛng trung hiŠn hòa."
Quan m¶t cho chí quan ba (72),
Nghe quan QuÆn nói b¥t ra ti‰ng cÜ©i.
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553    Tây bèn hÕi låi m¶t l©i:
"ñây là quan QuÆn nói chÖi chæng là ?
Nam bang mà có Tây qua,
Vì chÜng Tiên Ç‰ giao hòa thông thÜÖng.

557    VØa rÒi xäy chuyŒn tranh ÇÜ©ng,
Thì phÀn trách nhiŒm ai ÇÜÖng phen này ?"
Nghe qua quan QuÆn buÒn thay:
"Quš quan nói vÆy tôi nay nghËn l©i.

561    Tôi vŠ tâu v§i chúa tôi,
ñ‹ ngài phán ÇÎnh nh»ng l©i cao sâu."

                                 
                                  *       * 

VŠ trào Ç¥t gÓi quÿ tâu,
Tâu cùng Chúa thÜ®ng Çuôi ÇÀu phân minh.

565    Nh»ng l©i ngÜ©i Pháp thuy‰t trình,
ThÃy toàn chÙa nh»ng bÃt bình thÓt ra.
Nay mong yên viŒc nÜ§c nhà,
Nên nh© giáo møc nghÎ hòa giao ngôn.

569    H† là ngÜ©i gi» phÀn hÒn,
t là l©i lë ng†t ngon h®p th©i.
ñã sinh ra dÜ§i gÀm tr©i,
DÅu lÜÖng dÅu giáo ÇŠu th©i thÀn dân.

573    Nên nh© h† xuÓng phân trÀn,
Ch¡c là ngÜ©i Pháp có phÀn n‹ nang.
Tân quân nghe tÃu rõ ràng,
Nghï buÒn viŒc nÜ§c bë bàng vÆy thay.

577    Bây gi© Çã Ç‰n n‡i này,
NÜ§c chi (73) phäi chÎu kÈo rày kh° dân.
Phán cùng væn võ Çình thÀn,
ñ‰n Tòa Giám møc phân trÀn cån sâu.

581    Th‰ là quan QuÆn dÅn ÇÀu,
Các quan phái b¶ Çi sau truy tùy.
Qua Çò KÈ Vån m¶t khi, 37



Các quan bách b¶ liŠn thì t§i nÖi.
585    ñÙc cha chân bÜ§c miŒng cÜ©i:

"MØng thay quš vÎ sang chÖi thäo ÇÜ©ng.
Thæm chÖi hay có chû trÜÖng ?
Các quan xin cÙ tÕ tÜ©ng cho nghe."

589    Các quan ai nÃy ch£ng dè,
ñÙc cha Çã rõ còn che giÃu gì:
"Chúng tôi vâng lŒnh ñan trì,
Qua nh© Giám møc giäi nguy v§i cùng.

593    Trong triŠu có kÈ thÎ hùng,
Gây ra chuyŒn Çánh trÓng xong bÕ Çùi.
N¶i trào can gián h‰t l©i,
H† không t¿ lÜ®ng coi tr©i b¢ng vung.

597    Khoe khoang thao lÜ®c anh hùng,
ñ‹ thành TrÃn Häi khi không Çiêu tàn.
Làm cho mÃt cºa ThuÆn An,
LÛy ÇÒn tan nát, quan quân hao mòn.

601    H† thÜ©ng khoe giÕi khoe khôn,
ThÆt ra hòa Ü§c m¿c còn chÜa khô.
K‰t giao h‡ tr® tÜÖng phò,
Hi‰p minh lÜ«ng quÓc tiŠn ÇÒ còn xa.

605    Bây gi© Tiên Ç‰ bæng hà,
Xin vào Çi‰u lÍ vì là không cho.
Vì quan Ti‹u ch£ng cho vô,
Làm cho chuyŒn nhÕ thành to m§i rÀy (74).

609    Xäy ra cÖ s¿ dÜ©ng này,
Nay ta ÇÃu lš v§i Tây không rÒi."
ñÙc cha nghe nói liŠn cÜ©i,
Các quan thÃy vÆy lòng th©i ÇÜ®c yên.

613    ThÜa r¢ng:"QuÓc vÆn Çäo Çiên,
Xin cha g¡ng sÙc cho yên viŒc này.
Xin cha chÃp nhÆn l©i ngay,
Lãnh vŠ cºa ThuÆn cùng Tây luÆn bàn."
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617    ñÙc cha nhÆn l©i các quan,
Là nh© quan QuÆn tính toan s¡p bày
Nói mà yên ÇÜ®c viŒc này,
Thì công quan QuÆn to thay Ç‹ Ç©i.

621    ñ‰n nÖi Tây rót rÜ®u m©i,
H¶i ÇÒng nghÎ s¿ l©i l©i Ç°i trao.
ñÙc cha nói chuyŒn thao thao,
R¢ng:"Tôi tØ Ç¥t chân vào nÜ§c Nam.

625    Bao nhiêu l®i l¶c ch£ng tham.
ChÌ chæm truyŠn Çåo viŒc làm th£ng ngay.
Bây gi© tham d¿ viŒc này,
BŠ nào cÛng nói v§i Tây thông ÇÒng.

629    ThuÆn An là TrÃn Häi phòng,
Nay mà thÃt thû xui lòng xót xa.
Lòng tôi Çâu phäi Tây tà,
ñã thay m¥t Chúa nói ra công bình.

633    XuÓng Çây không phäi vì tình,
Bên kia Nam quÓc, bên này Lang Sa.
ñình chùa mi‰u vÛ ngÜ©i ta,
Giao tranh m¶t bu°i thäy Çà nát tan.

637    Quan quân lây Ç‰n dân gian,
KËt ÇÜ©ng khÓn chåy hàm oan cu¶c này.
Hãy xin xét thÃu l©i ngay,
ñØng cho r¢ng xuÓng bàn Çây vì tình.

641    Tôi Çây m¶t m¿c công minh,
DÅu ai g¥p Çån vô tình bÎ thÜÖng.
BÃt kÿ là giáo hay lÜÖng,
Tôi truyŠn b°n Çao m†i ÇÜ©ng ch»a chuyên.

645    DÀu là Quäng TrÎ, ThØa Thiên,
Ngãi, Nam, Bình ñÎnh chu tuyŠn bÃt phân.
NÖi xa cho chí nÖi gÀn,
Chi‰n chinh là chuyŒn muôn dân tai nàn (75).

649    Th¡ng thì công trång vÈ vang,
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Båi thì quân sï tÒi tàn tÃm thân.
ThÜÖng cho sÓ phÆn quân dân,
Cung tên lºa Çån muôn phÀn kh° thay.

653    Sau khi dÙt trÆn mÃy ngày,
Quan quân cÛng Çã xuÓng Çây cÀu hòa.
Bây gi© xin khá phôi pha,
DËp bên cØu ÇÎch giao hòa cho xong."

657    L©i cha nghÎ luÆn quá thông,
Làm cho ngÜ©i Pháp ÇŠu cùng cÜ©i ha:
"Chúng tôi xin nhÆn l©i cha,
N‰u sau tr¡c trª vÆy mà hãy hay."

661    Vui cÜ©i tØ biŒt b¡t tay,
Cha cùng phái b¶ vŠ ngay thánh ÇÜ©ng.

                      *      *  

Than ôi thäm cänh chi‰n trÜ©ng,
Vì chÜng ngã nhÜ®c bÌ cÜ©ng (76) cách xa.

665    Sau khi giao Ü§c giäng hòa,
TØng Çoàn lÛ lÜ®t trÈ già gái trai.
KÈ thì thuê mÜ§n thuyŠn chài,
ñ‹ mò tìm nh»ng hình hài thân thi (77).

669    NgÜ©i thì bÜ§c b¶ sÀu bi,
Con Çi tìm bÓ, v® Çi tìm chÒng.
Cháu tìm chú, bác tìm ông,
Anh em ru¶t thÎt khóc ròng tìm nhau.

673    Chín chiŠu ru¶t th¡t qu¥n Çau,
Nhang tàn m¶t nén ÇÓt cÀu hÒn hoa.
Làm trai vì n® nÜ§c nhà,
SÓng khôn, khi thác ¡t là linh thiêng.

677    Ho¥c là sÃp, ho¥c là nghiêng,
Hi‹n (78) cho bi‰t kÈo lòng riêng Çau buÒn.
KhÃn rÒi løy ng†c nhÕ tuôn,
Có ngÜ©i khóc ngÃt xÌu luôn hàng gi©.
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681    NgÜ©i thì ch‰t bøi ch‰t b©,
NgÜ©i thì ch‰t nÜ§c dÆt d© phiêu linh.
Ba ngày h‰t kœ n°i sình,
Sóng dÒi, gió dÆp bÒng bŠnh thÜÖng ôi !

685    Chao ôi thäm cänh lå Ç©i,
Dân Nam nhÕ bé sao tr©i không thÜÖng ?
NÜ§c Nam nhÕ bé m¶t phÜÖng,
Sao tr©i dung túng cho phÜ©ng cÜ©ng hung ?

689    Håi ngÜ©i mÃt v® mÃt chÒng,
MÃt cha, mÃt mË chÎu vòng lÀm than.
M¶t vùng cÄm tú giang san,
M¶t nŠn væn hi‰n bÓn ngàn næm dÜ.

693    Rành rành trong sách thiên thÜ,
TiŒt nhiên ÇÎnh phÆn (79) thì trØ lÛ tham.
Làm chi cho kh° dân Nam,
Vì ai ham l®i mà cam khom mình.

697    Cam tâm måi quÓc cÀu vinh (80),
Gian tà, nÎnh t¥c bia danh muôn Ç©i.
SÓng tuy vinh hi‹n nhÃt th©i,
Tránh sao cho khÕi lÜ§i tr©i tuy thÜa.

                        *    * 
701    ñoån trÜ©ng thäm kh° cho chÜa,

Tây còn Çày Ç†a giày bØa thêm kinh.
Trách thay trong chÓn triŠu Çình,
Sao mà ngÖ m¡t vô tình cho Çang !

705    ñáng ra sÙc hå các làng,
Lo bŠ an táng cho hàng thÜÖng vong.
TriŠu Çình há ch£ng mûi lòng,
ñem lo nh»ng chuyŒn bao ÇÒng chi Çâu.

709    M¥c ai thäm kh° xót Çau,
M¥c cho ngÜ©i ch‰t ngÆm sÀu oan vong.
ñ‹ thây kh¡p phá ÇÀy ÇÒng,
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ñ‹ cho Tây b¡t công không dân mình.
713    Nó Çã Çánh gi‰t dân lành,

Bây gi© nó låi b¡t mình chôn thây.
Phäi Çi chôn xác v§i Tây,
MÒ hôi nÜ§c m¡t chäy ngày nhÜ Çêm.

717    ViŒc trong nhà nÜ§c tuy êm,
Nghï mình binh båi chÎu mŠm mà Çau.
Ngày thì lùa t® (81) nhÜ trâu,
ñøng Çâu Çánh Çó u ÇÀu sÜng chân.

721    Nghï thân mà tûi cho thân,
Ban Çêm thì låi ngû trÀn gi»a sÜÖng.
B»a æn b»a uÓng thÃt thÜ©ng,
Gåo lÜÖng phát v§i muÓi trÜ©ng thäm không !

725    CÛng æn cho khÕi Çói lòng,
Và lo chôn cÃt kÈo trông lõa lÒ.
Bao nhiêu nh»ng gi‰ng v§i hÒ,
Kéo thây lùa xuÓng làm mÒ tÆp trung.

729    Gi‰ng hÒ thành nh»ng mÒ chung,
LÜÖng dân vô t¶i, anh hùng vô danh.

                         *    *

M§i hay công cu¶c nÜ§c mình,
ñŠu nh© quan QuÆn ÇiŠu Çình m¶t tay.

733    Giao hòa hiŒp Ü§c v§i Tây,
Lên Kinh xuÓng Cºa, hàng ngày thông thÜÖng.
M¶t tòa khâm sÙ ÇÜ©ng ÇÜ©ng,
Chi‰u vào m¥t nÜ§c sông HÜÖng chÆp ch©n.

737    Th‰ là th° võ (82) giang sÖn,
CÕ hoa phäi träi qua cÖn gió lùa.
S¿ Ç©i månh ÇÜ®c y‰u thua,
Khâm sai ñåi Pháp coi Vua ra gì.

741    ViŒc trào (83) thì låi càng nguy,
Tranh quyŠn › th‰ triŠu quy (84) tan tành.
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Tha hÒ hai gã hoành hành,
Vua thì hÜ vÎ chÌ khoanh tay ngÒi.

745    TriŠu quan ai dám hª môi,
 ñành nhìn T° QuÓc lÀn hÒi nguy nan.

                                        
___________________________________________________

(1) næm Mùi : næm Quí Mùi (1883).
(2) m¥c thây : m¥c kŒ.
(3)  vua T¿ ñÙc sao bæng : vua T¿ ñÙc mÃt (ngày 19 tháng 7 næm
1883).
(4) Ç‰ hŒ miên trang : dòng dõi nhà vua ÇÜ®c ÇÜ®c nÓi ti‰p dài lâu.
(5) ba vÎ ÇiŒt hoàng : Ðng Chân (vua Døc ñÙc), Ðng ñæng (vua Ki‰n
Phúc), Ðng ñÜ©ng (vua ñÒng Khánh). Trong cuÓi "Chú giäi và phân
tích Vè ThÃt Thû Kinh ñô" cûa Lê Quang Thái thì vua T¿ ñÙc nuôi
bÓn ngÜ©i cháu : Døc ñÙc, Ki‰n Phúc, Hàm Nghi và ñÒng Khánh.
(6) tÜÖng chung : s¡p ch‰t.
(7) di ngôn : di chúc, l©i nh¡n låi cûa ngÜ©i ch‰t.
(8) Hoàng thiên h»u nhãn : ông Tr©i có m¡t.
(9) cung trung : trong cung ÇiŒn.
(10) binh qua : chi‰n tranh.
(11) phøng liÍu loan xa : xe cûa nhà vua.
(12) nguyên lai : lš do.
(13) cung khuy‰t : cung cÃm.
(14) ÇÓng lÜÖng : nh»ng ngÜ©i gi» chÙc vø quan tr†ng; Çåi thÀn.
(15) mÀn thinh : im l¥ng, không nói.
(16) hai gã : chÌ Tôn ThÃt Thuy‰t và NguyÍn Væn TÜ©ng. (Hai ông này
và TrÀn Ti‹n Thành là ba phø chánh Çåi thÀn, theo di chi‰u cûa vua
T¿ ñÙc. VŠ sau, TrÀn Ti‹n Thành bÎ  Thuy‰t và TÜ©ng ám sát tåi tÜ
thÃt).
(17)  ñình Phùng : Phan ñình Phùng (1847-1895). Næm 1885, Phan
ñình Phùng là Thû lãnh phong trào CÀn VÜÖng.

43



(18) Çàn h¥c : chÌ trích t¶i l‡i. (Phung ñình Phùng phän ÇÓi viŒc Thuy
‰t và TÜ©ng truÃt ph‰ vua Døc ñÙc).
(19) vïnh quy‰t : vïnh biŒt.
(20) thiên sinh : t¿ nhiên mà xäy ra; ông Tr©i sinh ra. 
(21)  ba ngang m¶t s° Çáng vì : ba ngang m¶t s° ghép låi thành ch»
vÜÖng, là vua.
(22) låi thêm ch» båch thành chi ch» hoàng : ch» båch ghép v§i ch»
vÜÖng thành ch» hoàng. Hoàng là vua.
(23) vi mång : làm trái mŒnh lŒnh cûa vua.
(24) t¿ chuyên : chuyên quyŠn.
(25) Çäo huyŠn : nghïa Çen là treo ngÜ®c. Ý nghïa là làm xáo trôn.
(26) Væn Lãng : tÙc là Lãng QuÓc Công HÒng DÆt. Ch» Lãng gÒm ch»
lÜÖng và ch» nguyŒt ghép låi (Væn Lãng lên ngôi lÃy danh hiŒu là Hi‰p
Hòa. Vua HiŒp Hòa làm vua ÇÜ®c bÓn tháng thì bÎ gi‰t ngày 28 thàng
11 næm 1883).
(27) tÙ nguyŒt tam vÜÖng : bÓn tháng ba vua. (TØ tháng 7 Ç‰n tháng
11 næm 1883 có ba vua k‰ ti‰p lên ngôi: Døc ñÙc (bÎ giam Çói Ç‰n ch
‰t), HiŒp Hòa (bÎ gi‰t) và Ki‰n Phúc.
(28) nhÃt giang lÜ«ng quÓc : tØ khi vua Ki‰n Phúc lên ngôi, trong dân
giang có câu:

"NhÃt giang lÜ«ng quÓc nan phân thuy‰t,
TÙ nguyŒt tam vÜÖng triŒu bÃt tÜ©ng."
(M¶t sông hai nÜ§c l©i khó nói,
BÓn tháng ba vua triŒu bÃt tÜ©ng)

Ý nói : chÌ m¶t con sông HÜÖng mà b© h»u là Çåi diŒn nÜ§c Pháp, b© tä
là Nam triŠu. Ch» thuy‰t và ch» tÜ©ng cuÓi hai câu này còn hi‹u là Tôn
ThÃt Thuy‰t và NguyÍn Væn TÜ©ng.
(29) quy thiên : vŠ tr©i; ch‰t.
(30) Tiên Ç‰ : vua trÜ§c, tÙc là vua T¿ ñÙc.
(31) trÎ tang : lo viŒc tang ch‰.
(32) ngày tråch : ch†n ngày lành.
(33) thi‰t nhi bÃt tác : bày ra nhÜng không làm.
(34) tÜ : g»i Çi.
(35) thÜ®ng trà : dâng trà.
(36) thÜ®ng thiŒn : dâng cÖm.
(37) ninh læng : lÍ tang ch‰ vua. 44



(38) Khiêm Læng : læng vua T¿ ñÙc.
(39) Hàn : cºa Hàn ª ñà N¤ng.
(40) Lang Sa : Pháp
(41) ni‰t : b¡t chËt.
(42) Nhâm Ng† : næm 1882.
(43) làm ri : làm nhÜ th‰ này.
(44)  SÖn Chà : bán Çäo SÖn Chà thu¶c tÌnh Quäng Nam, ngày nay
thu¶c thành phÓ ñà N¤ng.
(45) quan Ti‹u (Ti‹u phû sÙ) : ông ´ch Khiêm ( Ông Khiêm ngÜ©i làng
Phong LŒ, huyŒn Diên PhÜ§c, tÌnh Quäng Nam, Ç‡ Cº nhân, giÕi võ
nghŒ).
(46) tam tài : c© có ba màu: xanh, tr¡ng, ÇÕ; là c© Pháp.
(47) chÌnh bÎ : chuÄn bÎ.
(48) nåy : cåy lên. 
(49) xÓi : trút tØ trên xuÓng.
(50 gãy c£ng : gãy chân.
(51) lûng : thûng.
(52)  giáo dÜ«ng Anh Danh : trÜ©ng Võ bÎ Anh Danh dào tåo binh
ngåch. TrÜ§c kia, trÜ©ng Anh Danh ª góc ÇÜ©ng ñinh Thiên Hoàng và
Mai Thúc Loan, gÀn cºa ThÜÖng TÙ.
(53) bÃt lÆu quân ki : không ÇÜ®c ti‰t l¶ nh»ng ÇiŠu cÖ mÆt trong quân
Ç¶i.
(54) phÓ L« : VÎ trí cûa phÓ Lª ngày trÜ§c là ch® Bao Vinh ngày nay.
Vì b© sông bÎ dòng nÜ§c xoi l«, phäi d©i vŠ làng Minh HÜÖng gÀn bi‹n.
(55) lŒnh kÿ : c© lŒnh.
(56) tham h¥c : Çàn h¥c; chÌ trích t¶i l‡i.
(57) vÀn vÛ : ùn ùn kéo t§i.
(58) nhÃt tràng : ÇÒng loåt. 
(59) Nam trào : Nam triŠu.
(60) cºa LÃp : cºa Hòa Duân, còn g†i là cºa Eo (cºa ThuÆn An cÛ) bÎ
cát bÒi lÃp. Cºa ThuÆn An ngày nay là cºa ThuÆn An m§i.
(61) vån hác thiên hô : nhiŠu vô k‹.
(62) oan vong tº nàn : linh hÒn ngÜ©i ch‰t oan.
(63) ch¢n : Ç¥t lên trên, Çè lên trên.
(64) tråo phu : ngÜ©i chèo thuyŠn.
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(65) ÇÖn trì : Çan trì; cái thŠm sÖn ÇÕ trong cung ÇiŒn nhà vua.
(66) cÖ cu¶c : cÖ s¿.
(67) tÆn trách : h‰t lòng lo tròn nhiŒm vø.
(68) thÎ thÜ©ng : khinh thÜ©ng;
(69) kim giai : thŠm vàng; nÖi ng¿ triŠu.
(70) quan QuÆn : chÌ NguyÍn Væn TÜ©ng.
(71) chuyŒn giæng ca : chuyŒn không Çâu vào Çâu cä.
(72)  quan  m¶t :  thi‰u  úy  (Sous-lieutenant);  quan  ba :  Çåi  úy
(capitaine).
(73) nÜ§c chi : ÇiŠu kiŒn gì.
(74) rÀy : phiŠn phÙc.
(75) tai nàn : tai nån.
(76) ngã nhÜ®c bÌ cÜ©ng : ta y‰u ÇÎch månh.
(77) hình hài thân thi : xác ch‰t cûa ngÜ©i thân.
(78) hi‹n : hi‹n linh; linh thiêng hi‹n hiŒn.
(79) tiŒt nhiên ÇÎnh phÆn : rành rành ÇÎnh phÆn. Câu này lÃy trong bài
thÖ cûa Lš ThÜ©ng KiŒt:

"Nam quÓc sÖn hà Nam Ç‰ cÜ,
TiŒt nhiên ÇÎnh phÆn tåi thiên thÜ.
NhÜ hà nghÎch l‡ lai xâm phåm,
Nh» Ç£ng hành khan thû båi hÜ."

(80) måi quÓc cÀu vinh : bán nÜ§c Ç‹ ÇÜ®c giàu sang phú quš.
(81) t® : t¿a nhÜ.
(82) th° võ : lãnh th°.
(83) viŒc trào : công viŒc cûa triŠu Çình.
(84) triŠu quy : luÆt lŒ trong triŠu.

¤     ¤     ¤
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2 - Vè ThÃt Thû Kinh ñô (1885)

Vè ThÃt Thû Kinh ñô, tuy khá dài nhÜng có ÇÀy Çû giá-tri
væn-h†c và lÎch-sº. 

Trong tåp chí Bulletin des Amis du Vieux Hu‰, sÓ 1-ÇŒ nhÃt
tam cá nguyŒt 1942, trang 1 Ç‰n 36, h†c giä E. Le Bris dÎch ra ti
‰ng Pháp m¶t phÀn cûa bài vè này v§i câu dåo mª ÇÀu ‘‘Hai bên
l£ng l¥ng mà nghe, tôi Ç¥t cái vè ThÃt Thû Kinh ñô’’(Silence,
tous !  Ecoutez attentivement  le poème que j’ai  composé sur la
perte de notre Capitale) ; rÒi b¡t ÇÀu dÎch tØ Çoån nói vŠ quyŠn
hành cûa Tôn ThÃt Thuy‰t Ç‰n Çoån phò vua Hàm Nghi ra SÖn
Phòng.  (Lorsqu’on apprit que Son Excellence Tôn ThÃt Thuy‰t
était appelé à la Cour, le pays entier tressaillit de crainte, car le
Général avait réputation d’être un mandarin très sévère ......... . Le
Généralissime, prenant le commandement de toute la troupe, cria
d’une voix forte pour être entendu de tous :‘‘Je rappelle que ceux
qui ont la nostalgie du pays, qui veulent retourner près de leurs
femmes et de leurs enfants, peuvent encore nous quitter. Ceux qui
nous suivront ne devront jamais se plaindre, ni pleurer. La route
sera  rude,  mais  par  la  suite,  l’or,  l’argent  et  les  sapèques  de
cuivre,  récompenseront  les  braves  qui  accompagneront  Sa
Majesté Hàm Nghi. Et maintenant : En avant !).

Vè thu¶c loåi væn truyŠn khÄu, träi qua nhiŠu th‰ hŒ, l©i væn
có ít nhiŠu thay Ç°i, có ít nhiŠu thi‰u sót. Theo nhà sÜu tÆp LÜÖng
An, vè ThÃt ThÃt Thû Kinh ñô còn lÜu låi các bän nhÜ sau : bän
NghŒ An (tìm thÃy ª NghŒ An), bän Lê Væn Hoàng, bän Vïnh
Linh, bän ViŒn Hán h†c Hu‰, bän Cø M§i, bän ñinh Xuân Lâm
và Triêu DÜÖng. Các bän này không hoàn toàn giÓng nhau, nhiŠu
ch», nhiŠu câu, nhiŠu Çoån khác nhau ho¥c thi‰u sót.
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Bài vè ThÃt thû Kinh ñô do LÜÖng An sÜu tÆp (lÃy bän
NghŒ An làm bän chính), gi§i thiŒu và chú thích rÃt rõ ràng, công
phu, nhiŠu chi ti‰t có giá trÎ, ÇÜ®c ghi trong tÆp I, Væn H†c Dân
Gian XÙ Hu‰, nhà xuÃt bän ThuÆn Hóa, Hu‰-1995. Chúng tôi
chép låi nguyên væn vè ThÃt thû Kinh ñô cûa nhà sÜu tÆp LÜÖng
An, xem nhÜ m¶t tài-liŒu quš báu, Ç‹ quš vÎ Ç¶c giä thÃy rõ giá-
trÎ lÎch-sº, giá-trÎ væn-h†c bình dân xÙ Hu‰. Tuy nhiên, chúng tôi
mån phép sºa vài ch» vì vô š in sai chính tä nhÜ : ‘Xin ngài ÇËp
tÜ§ng bãi binh hÒi triŠu’ ÇÜ®c sºa låi là ‘Xin ngài dËp tÜ§ng bãi
binh hÒi triŠu’ hay câu ‘Quang TÜ§ng Ç¥t gÓi tâu sang’ sºa låi là
‘Quan tÜ§ng Ç¥t gÓi tâu sang’, v.v... và ghi thêm vài câu, vài
Çoån thi‰u sót  nhÜ : Câu 1, 2 là hai câu mª ÇÀu ; tØ câu 331 Ç‰n
350 , tØ câu 1103 Ç‰n 1118 và hai câu 1663, 1664 ghi theo bän Lê
Væn Hoàng ; tØ câu 595 Ç‰n 602 và tØ câu 917 Ç‰n 934 ghi theo
bän Vïnh Linh ; câu 727 ghi theo bän Cø M§i ; tØ câu 1033 Ç‰n
1062 và tØ  câu 1415 Ç‰n 1462 ghi theo bän ViŒn Hán h†c ñåi
h†c Hu‰. 

1   Hai bên l£ng l¥ng mà nghe,
Tôi Ç¥t cái vè ThÃt Thû Kinh ñô :
Næm Mùi thÃt thû ThuÆn An,
Tài gia bá h¶ (1) các làng kêu ca.

5   ñàn ông cho Ç‰n Çàn bà, 
HÜu trí hÜu dÜ«ng (2) ai mà ch£ng xung.
Nam TriŠu chán chi kÈ anh hùng,
ñ‹ ThuÆn An thÃt thû kh° trong Çoån tình.

9   ViŒc triŠu Çã có quân binh,
Hãy còn viŒc mình ta phäi d‡ dân.
ñÒng tiŠn h¶t gåo là cûa phù vân (3),
Còn æn h‰t nhÎn miÍn tÃm thân cho toàn.

13    KÈo Nam triŠu Çang lúc gian nan,
Mình giàu cûa vån cûa ngàn cÛng nhÜ không.
M¶t mai nó chi‰m hãm triŠu trung , 48



Gia-tô nó låi h¶ tùng lÃy chÖi.
17  Cûa mình nó lÃy æn chÖi,

Hãy còn ª Ç©i nó ni‰t dân ta.
Làng nào cÛng có tài gia,
Có anh bá h¶ lãnh mà b¢ng quan.

21  Tôi thÜa cùng b¶ viên quan,
Sau thÜa dân làng e phäi thân chinh (4).
Ng†n rau tÃc ÇÃt sª sinh,
Nó chi‰m Çoåt mÃt tình thông thÜÖng.

25  Bao nhiêu mÃy xóm v§i phÜ©ng,
Phäi lÆp xích hÆu (5) ngày phòng Çêm canh.
ViŒc triŠu có lÛy có thành,
ViŒc làng thì phäi Çêm canh ngày phòng.

29  Xóm ngoài cho Ç‰n xóm trong,
Phe trên phe dÜ§i ÇŠ phòng c¡t phiên.
Ch£ng lo h‰t båc h‰t tiŠn,
Có tài gia cÃp phát m§i yên viŒc làng.

33  ViŒc triŠu súng vác khiên mang,
Hãy còn viŒc làng phäi s¡m dao phay.
Dân làng phäi có trong tay,
Không dao thì mác mÛi rày (6) cho thông.   

37  Xin vŠ nhóm tåi Çình trung,
      Giáo sào vót nh†n ÇŠ phòng h¶ thân.
      NÖi xa cho Ç‰n nÖi gÀn,
      LŒnh truyŠn quan sÙc lãnh phÀn mà Çi.
41  Dân mình chÎu kh° m¶t khi,

KÈo quÓc vÜÖng thûy th° vÆy thì cûa ai.
Quan TÜ§ng (7) Çánh, quan QuÆn (8) hòa,
Và vØa các cÓ, các cha có lòng.

45  Các ngÜ©i Çáo Ç‰n b¶ phòng,
Nói cùng quan QuÆn viŒc trong nÜ§c nhà :
‘‘Cái ÇÃt Nam ViŒt mà có Tây qua,
‘‘ CÛng vì tiên Ç‰ giao hòa thông thÜÖng.  
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49  ‘‘Tây qua Khách låi cÛng thÜ©ng,
‘‘Vì chÜng lÓi trÜ§c hai ÇÜ©ng giao lân (9).
‘‘Quan TiÍn vâng lŒnh Çình thÀn,
‘‘CÙ Çánh gi‰t Çåo, Çåo cÛng dân Nam trào.

53  ‘‘ñánh Tây gi‰t Çåo làm sao,
‘‘ñåo cÛng dân Nam trào sinh hå ª Çây.
‘‘M¥c lòng thiên hå v§i Tây,
‘‘Có tài thì Çánh Çåo rày không bi‰t chi.’’

57  Quan QuÆn thÜa låi làm ri :
‘‘ThÜa cùng các cÓ vÆy thì các cha.
‘‘Tôi Çây træm viŒc ÇÒ hòa,
‘‘Tôi không Ùng sº tung ra lŒnh này.

61  ‘‘ñình thÀn cÛng cÓ nhÎn Tây,
‘‘Mà Çánh gi‰t Çåo bªi Çåo hay sº sàm.
‘‘Tây phiên Çáo Ç‰n giao Nam,
‘‘CÛng vì bên Çåo sº sàm Tây qua.

65  ‘‘Quan TÜ§ng vÅn có lŒnh ra,
‘‘M¶ dân løc huyŒn (10) Çông Çà rÃt Çông.
‘‘Tài gia bá h¶ có lòng,      
‘‘TiŠn quyên gåo góp Ç‹ hòng phát ra.

69  ‘‘ñ‰n Çêm æn thÎt vÎt thÎt gà,
‘‘NguyŒn cùng giao Ü§c tài gia h‰t lòng.
‘‘Sºa sang binh mã gÀn xong,
‘‘Ch£ng chÀy thì kíp cÓ công báo cØu.

73  ‘‘Tôi nay Üng ch» hòa hÜu (11),
‘‘Có tài không månh b¢ng døng mÜu lÆp thành’’
Các cÓ (12) nghe nói thÃt kinh,
Các cha nghe nói giÆt mình hªi ôi:

77  ‘‘Tôi thÜa quan l§n m¶t l©i,
      ‘‘Ngài phäi làm phúc vÆy th©i xuÓng tay.
      ‘‘ñåo tôi kham kh° nhiŠu ngày,
      ‘‘Tính m¶t lÀn phân tháp (13) kh° thay nhÜng là. 
81  ‘‘ñàn ông cho Ç‰n Çàn bà, 
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      ‘‘Våch m¥t ÇŠ ch» kh° Çà Ça phen.
      ‘‘Than r¢ng ngÜ©i tr†ng cûa hèn,
      ‘‘Vàng kia træm lÜ®ng làm quen th¿c tình.  
85  ‘‘Xin vŠ dËp tÜ§ng bãi binh,
      ‘‘Cho tôi trª låi sách Çình nhà chung (14).’’
      GÀn ngày hiŒp chi‰n giao công (15),
      Quan QuÆn khi Ãy nói cùng quan Tôn :   
89  ‘‘Ngài Öi ngài h«i mình Çã hÜ lÛy nát ÇÒn,
      ‘‘ThuÆn An thÃt thû ch§ nên báo cØu.
      ‘‘Chi b¢ng lÃy ch» hòa hÜu,
      ‘‘Sºa sang binh mã báo cØu v§i Tây.       
93  ‘‘Sá chi ngÜ©i Çåo ª Çây,
      ‘‘Mình mà tiêu diŒt Tây rày håi tan.
      ‘‘Giao hòa Ç‹ lo viŒc tiên hoàng,
      ‘‘Cho ngài sinh thuÆn tº an viŒc Ç©i.
97  ‘‘Gia-tô (16) nó cÛng con tr©i,
      ‘‘Nó qua trú ngø ª nÖi nÜ§c mình.
      ‘‘Ng†n rau tÃc ÇÃt sª sinh,
      ‘‘Bình lÜÖng thu‰ lŒ thì mình không tha.

101  ‘‘Mình chØ s® kÈ tây tà,
      ‘‘Mà Çi gi‰t Çåo, Çåo mà kêu oan.

‘‘SÓng thì m¡c t¶i Ng†c hoàng,
‘‘Ch‰t vŠ thÆp ÇiŒn m¡c nàn Diêm vÜÖng.

105  ‘‘Chi b¢ng lÃy ch» thû thÜ©ng,
‘‘Mình làm t‹ tÜ§ng phäi thÜÖng dân tình.
‘‘CÖ chi nó dÍ nó khinh,
‘‘Thì ta ti‹u sát thì mình ch£ng dung. 

109  ‘‘Nó s® mình nó Çã có lòng,
‘‘Vàng kia træm lÜ®ng lo trong v§i mình.
‘‘Xin truyŠn dËp tÜ§ng bãi binh,
‘‘TruyŠn cho các xã dân tình làm æn.’’

113  Quan TÜ§ng khi Ãy than r¢ng :
        ‘‘Can chi quan QuÆn nÌ næn h‰t l©i.
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        ‘‘Làm tôi thì hÜªng l¶c tr©i,
        ‘‘Mình làm t‹ tÜ§ng ch£ng minh nhÜng là. 
117  ‘‘Mình mà thuÆn thính lâu la,
        ‘‘Tam tài håi Çåo vÆy mà nhÜ Tây.

‘‘Nó Çã cÓ håi mình rày,
‘‘Nên chi nó rû m¶t bÀy lâu la.

121  ‘‘HÒng mao, mÒ hóng, chà và (17),
‘‘T§i thành Nam ViŒt lân la báo Ç©i.’’ 
Quan QuÆn khi Ãy mª l©i,
Nói cùng quan TÜ§ng s¿ Ç©i can qua :    

125  ‘‘Ngài Öi ÇØng nghï gÀn xa,
‘‘Båc là phÃn th° (18), phúc là ngày sau.
‘‘Nó Çã th† t¶i giao ÇÀu,
‘‘Dung Çi m¶t bu°i ngày sau nó s® mình.

129  ‘‘Sá chi ngÜ©i Çåo giao chinh,
‘‘Xin ngài dËp tÜ§ng bãi binh hÒi triŠu.’’
Các quan khi Ãy hÒi triŠu,
GÅm trong nhà nÜ§c nhiŠu ÇiŠu phân vân.

133  Bách quan væn võ Çình thÀn,
Ai ai ÇŠu cÛng phân vân Çoån tình.
Hai chàng Çoåt thû quyŠn binh,
Không s® phép nÜ§c, không kinh oai tr©i.

137  Làm tôi mà l‡i Çåo tôi,
Vang danh thiên hå, ÇÒn th©i tÙ phÜÖng.
Tà thÀn y b¢ng ch» dÜÖng,
Tâm xà khÄu phÆt lÆp lÜ©ng trÎ dân.

141  ñåi tÜ§ng ngôn b¢ng ch» Çoài,
Trung thÀn lÃy câu h› n¶ ân oai nhÜng là.
Gºi vâng hå s¡c dåy ra,
Ngài phê quan l§n lãnh mà ThÜ®ng Binh.

145  Ngài mà lãnh chÙc ThÜ®ng Binh,
Bua quan nh»ng viŒc lš hình bày ra.
N¶i trong løc b¶ chÜ nha,
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ChÜ quân dinh vŒ ai mà cÛng kinh. 
149  Quan viên suÃt Ç¶i d¿ phÄm triŠu Çinh,

Roi Çòn cÙ Çánh ni‰t tình vân vi (19).
Hai chàng ng†c diŒp kim chi (20),
V§i quan phò mã vÆy thì ÇÒng tâm.  

153  LÆp lÜ©ng mÜu k‰ hi‹m thâm,
        Cùng ÇŠu ÇÙng phi‰n tÃu thÀm Çêm thanh.
        Nghinh vô tri tåi lÀu xanh,
        Thánh hoàng ng¿ lãm s¿ thành ban ra.
157  MÜu ngài thâm thúy tÙc là,
        CÙ l©i niêm lË giao qua mÆt phòng.
        Có quan t‹ tÜ§ng triŠu trung (21),
        Giª ra khai chÜ§c n¶i công chi‰n ngoài.   
161  Cùng ÇŠu ÇÙng phi‰n liŒt bài,
        LÆp lÜ©ng mÜu k‰ huy tai håi ngÜ©i.
        Quan TÜ§ng nºa giÆn nºa cÜ©i,
        NhÎn th©i nÕ nhÎn (22), cÜ©i th©i cÜ©i mÖn (23).
165  ñêm khuya bán då (24) bæn khoæn,
        ÷n trong thiên ÇÎa th° thÀn cho hay.
        Không th©i m¡c phäi mÜu này,
        CÛng vì các gã bi‹u bày s¿ sinh (25). 
169  BÜ§c qua ngày Ãy bình minh,
        Ngài miÍn triŠu ÇiŒn s¿ thành lui ra.
        Quan TÜ§ng vŠ b¶ nhÜng là,
        Kêu :‘‘Ôi quan QuÆn vÆy mà Çøc trong.
173  ‘‘M§i hay thiên tº phän lòng,
        ‘‘ Kim chi ng†c diŒp n¶i công chi‰n ngoài.
        ‘‘CÛng ÇŠu ÇÙng phi‰n liŒt bài,
        ‘‘N¶i triŠu l§n nhÕ m¶t ngài v§i tôi.
177  ‘‘CÖ mÜu nó Çã lÆp rÒi,
        ‘‘÷n trong thiên ÇÎa viŒc tr©i chÜa cho.
        ‘‘Kim chi ng†c diŒp không lo,
        ‘‘Tôi khen ông phò gan Çã quá gan.  
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181  ‘‘Cái chÙc phò mã mÃy ngàn,
‘‘Vin theo oai sÃm chÃp choang håi mình.’’
Quan QuÆn nghe nói thÃt kinh,
Nói cùng quan TÜ§ng s¿ tình âm hao :

185  ‘‘Nay ta phäi lÃy phép trào,
        ‘‘Cho ngÜ©i tÀm tróc b¡t vào nÖi Çây.
        ‘‘HÖn thua cho h£n l©i này,
        ‘‘KÈo oan då nó th©i rÀy mình ta.’’   
189  Quan TÜ§ng khi Ãy nói ra :
        ‘‘NhÜ l©i quan l§n tôi mà Çành tâm.’’
        Cho ngÜ©i Çi tróc Çi tÀm
        B¡t hai chàng vŠ cÀm gi» ngøc môn.
193  HÒng bà khôn Çã quá khôn,
        Nghe cÖ mÜu l¶ lo chuÒn v§i Tây.
        Có Çâu bÓi rÓi phen này,
        Nói v§i Çåo, Çåo không cÙ, nói v§i Tây, Tây phän lòng. 
197  RÓi này mà g« không xong,
        Vào triŠu chÎu t¶i v§i cùng bách quan.
        ThÜÖng th©i danh ti‰t còn toàn,
        Ví dù b¡t t¶i cÛng cam s¿ Ç©i.
201  Hai chàng trách giÆn mà thôi,
        HÒng bà hai gã vÆy th©i ti‰n tra.
        Hãy còn phø tº HÒng bà,
        Phän thÀn phi lŒ t¶i Çà rÃt to.   
205  Cha con ÇŠu cÛng dày vò,
        ñày tam thiên lš ch£ng cho phän hÒi.
        Hai chàng tÙc giÆn ch£ng thôi,
        LÆp lÜ©ng mÜu k‰ bÃp bôi ông HiŒp Hòa.       
209  ‘‘B†n này Çã cÓ håi ta,
        ‘‘CÙ câu hình lš vÆy mà ch£ng dung.
        ‘‘Bên væn Çã có ba ông,
        ‘‘Bên võ d¿ ÇÒng quan chÜªng thÀn cÖ.
213  ‘‘Phäi dàn ÇÒ trÆn binh cÖ,
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        ‘‘Mình Çã chiêu m¶ phäi nh© phÜÖng dân.
        ‘‘ViŒc này phäi giÃu Çình thÀn,
        ‘‘Ch§ cho mÜu l¶, khÓn phân nhÜng là’’.    
217  Quan TÜ§ng khi Ãy truyŠn ra,
        TruyŠn quân võng giá vŠ nhà phø thân.
        ThÜa :‘‘Ôi thân phø nhÃt thân,
        ‘‘Tôi làm nên t‹ tÜ§ng cÛng nh© ân phúc nhà.    
221  ‘‘Thánh hoàng ngài m§i bæng hà,
        ‘‘ViŒc tôi xº trí thiŒt Çà chính minh.
        ‘‘Bªi ai tranh vÎ tranh quyŠn,
        ‘‘Ch†c tr©i tính chuyŒn xung h©n håi tôi.
225  ‘‘Xin thÜa thân phø m¶t l©i,
        ‘‘DÜ«ng h° di hoån (26) vÆy th©i ch£ng dung.
        ‘‘Ch» r¢ng : khªi vô bái công,
        ‘‘Xin thÜa thân phø vÆy cùng thân chinh.    
229  ‘‘BŠ trong sª cÆy triŠu Çình,
        ‘‘BŠ ngoài cha phäi thân chinh m¶t Çàng’’.
        CÆu Hai khi Ãy nÒng gan,
        NguyŒn xin chiêu m¶ m¶t ngàn dân phiêu.
233  NgÜ©i thì ngø ÇÃt NguyŒt BiŠu,
        NgÜ©i Kim Long, kÈ An C¿u, ngÜ©i phiêu (27) KÈ Tràng,
        NgÜ©i thì ngø ÇÃt Vân Giang,
        NgÜ©i Bao Vinh, kÈ PhÓ Lª (28), m¶t Çoàn dân lÜu.
237  Vô gia phäi chÎu ch» lÜu,
        Công danh muÓn lÆp, báo cØu phäi Çi.
        Quan cø m§i nói m¶t khi,
        Nói cùng quan TÜ§ng vÆy thì hÖn thua :
241  ‘‘Thiên hå có m¶t ông vua,
        ‘‘Giä nhÜ trong chùa có m¶t ông sÜ.
        ‘‘B‡ng mình sinh s¿ làm hÜ,
        ‘‘TriŠu Çình không d¿ thính e kh° chØ mà thôi.
245  ‘‘B¡t câu l‡i Çåo luÆt tr©i,
        ‘‘BÃt trung thiên tº, vÃn th©i tam ty (29).’’
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        ñành lòng phø tº m¶t khi,
        LË làng binh mã phän quy nhÜng là.
249  Quan TÜ§ng khi Ãy truyŠn ra,
        LÃy ch» lai Ü§c vÆy mà triŠu trung.
        TriŠu trung thÜ®ng hå d¿ Çông,
        CÛng ÇŠu kiŠm kš cho xong nhÜng là.
253  ñã Çành løc b¶ chÜ nha,
        Quan TrÀn TiÍn Thành vÆy mà ngånh ngôn :
        ‘‘N¶i triŠu quan HiŒp quan Tôn,
        ‘‘Låi thêm quan Ti‹u dï ngôn tranh tài.
257  ‘‘Bách quan væn võ hàng lai,
        ‘‘MÜu này k‰ n† bªi hai ngÜ©i sº sanh.
        ‘‘Ngày xÜa ai ÇÃu ai tranh,
        ‘‘Long cây b¶ khúc, lá cành héo hon.
261  ‘‘ñã håi m¶t ngÜ©i b¡t t¶i v® con,

   ‘‘Ngøc hình cÀm hãm, t¶i còn chÜa tha.
   ‘‘Bây gi© tôi thû phÆn già,
   ‘‘M¥c lòng væn võ chÜ nha trong trào.

265  ‘‘Ngày xÜa tôi ngø Nam trào,
        ‘‘Tài hay thi trúng lÜ®c thao trong triŠu.
        ‘‘Nên chi thánh Ç‰ ngài yêu,
        ‘‘Cho làm t‹ tÜ§ng ÇÒng triŠu bách quan.
269  ‘‘Ch£ng may tiên Ç‰ bæng ngàn,
        ‘‘ThÃy triŠu Ça lŒnh phäi toan phÆn già.
        ‘‘Ngoài th©i thÃy nh»ng lâu la,
        ‘‘Låi thêm trong nhà sinh s¿ håi nhau.
273  ‘‘Thách tài ÇÎch ÇÙc v§i nhau,
        ‘‘ThuÆn An thÃt thû m¶t câu lai hàng.
        ‘‘Thôi thôi m¥c då bá quan,
        ‘‘Tôi nay thû phÆn quan tàn mà thôi.’’
277  Ba ông (30) tÙc giÆn bÒi hÒi,
        LÆp lÜ©ng mÜu k‰ bÃp bôi m¶t lÀn.
        LÆp lÜ©ng mÜu k‰ mà phân,
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        BŠ trong binh mã, ngoài dân d¿ phòng.
281  Mùa Çông ti‰t lånh mÜa ròng,
        Ông HÀu lÃy lính Tuy‹n phong tiên hành.
        ñÜÖng khi bán då tam canh (31),
        Ông HÀu ra hành binh mã Çáo gia.
285  ñ‰n nÖi Çèn ÇuÓc sáng lòa,
        G†i : ‘‘Ôi quan lão ngÜ©i ra th† ÇÀu’’.

Than r¢ng ngày løn Çêm thâu,
Quan lão xuÓng lÀu m¡c phäi huy Çao.

289  Nh¶n nhàng ch£ng bi‰t ai nào,
V® con than khóc lao xao kêu tr©i (32):
‘‘Ông Öi ông h«i ông h©i,
‘‘Mª miŒng kêu tr©i khó thª khóc than.

293  ‘‘Khi không m¡c phäi tai oan,
‘‘Vô tòng tra cÙu, kÈ gian s© s©.
‘‘S¿ tinh Çã rÓi nhÜ tÖ,
‘‘Tang hình n¢m Çó, xin nh© hai ông.’’

297  CÆu hai Çã bÄm hai ông :
‘‘Xin ngài cÙu nghÎ v§i cùng làm sao.
‘‘Cha tôi t‹ tÜ§ng trong trào,
‘‘Xin ngài cÙu nghÎ làm sao nhÜng là.

301  ‘‘ñÜÖng khi gi© tš canh ba,
‘‘ñèn ÇuÓc sáng loà, binh mã lao xao.
‘‘ñ‰n nÖi ÇÃm cºa Çòi vào,
‘‘Tôi ng© æn cÜ§p lao xao canh chÀy.

305  ‘‘Tôi tÜªng là Çåo v§i Tây,
‘‘ThÃy quan nhiŠu cûa t§i vây cÜ§p ÇÒ.
‘‘Ch£ng hay h† hÕi : quan l§n Çi mô (33)?
‘‘M©i ngài ra phøng dø Ç¥ng (34) h† vô kÎp gi©.

309  ‘‘Ch£ng hay m¡c phäi binh cÖ,
‘‘Tang hình n¢m Çó, xin nh© hai ông.’’
Quan ThØa nghe nói hãi hùng :
‘‘Tôi phân qua v§i cÆu thûy chung s¿ tình.
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313  ‘‘CÆu lui vŠ bÄm quan thÜ®ng b¶ Hình,
        ‘‘ñ¥ng tôi s¡m sºa Çáo dinh thæm ngài.
        ‘‘M¶t là m¡c phäi Çoåt tài,
        ‘‘Hai là oán hÆn chi ai m¡c nàn.
317  ‘‘Xin cÆu ch§ khóc ÇØng than,
        ‘‘CÆu vŠ mai táng s¿ hoàn låi hay.
        ‘‘Ai mà trª då chém tay,
        ‘‘T¶i v§i tr©i ÇÃt có ngày sa cÖ.
321  ‘‘Ngày xÜa cao b®c h£m b©,
        ‘‘NgÜ©i Ç©i ai muÓn sinh sÖ cho c¿c mình.
        ‘‘C¿c lòng cÆu phäi t§i dinh,
        ‘‘Ru¶t rà phø tº kh° tình kêu ca.
325  ‘‘Hi‰u trung cÆu phäi phân hòa,
        ‘‘Anh hùng m¡c nån m§i ra anh hùng.
        ‘‘Bao gi© cho nÎnh mang gông,
        ‘‘Gian sàm nÎnh tÃu, anh hùng m¡c tai.
329  ‘‘CÆu ÇØng than ng¡n thª dài,
        ‘‘CÆu con quan l§n nhÜ chú hai tôi bên nhà.’’
        CÆu cä khi Ãy lui ra,
        ñành lòng m§i trª vŠ nhà liŒu toan.
333  Trong nhà cho chí xóm làng,
        ñŠu th©i châu løy chÙa chan ròng ròng.
        ñàn bà nói v§i Çàn ông,
        NgÜ©i than kÈ khóc tÙ tung nh¶n nhàng.
337  Không hay chÙc cä ngôi sang,
        Hãy còn chÎu kh° ch£ng toàn thân danh.
        ViŒc này cÛng tåi triŠu Çình,
        Nên chi m¶t phút tan tành thÎt xÜÖng.
341  Ai ai trông thÃy cÛng thÜÖng,
        Làm nên t‹ tÜ§ng ÇÓng lÜÖng tåi triŠu.
        Hãy còn m¡c k‰ ÇÒ phiêu,
        Xin tr©i chÙng giám lë nào ngay gian.
345  CÆu cä khi Ãy phân sang,
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        Xin ÇØng næn nÌ khóc than làm gì.
        Nay chØ liŒu viŒc tang Çi,
        Bà con hàng xóm ÇÜa Çi bë bàng.
349  Ba ngày tÓng táng Çã an,
        Ta n® làng xóm phân hoàn các gia.
        Quan TÜ§ng khi Ãy truyŠn ra,
        Løc môn khuông Çåo vÆy mà tuÀn canh.
353  ñŠ ÇÓc binh mã h¶ thành,
        Løc môn n¶i ngoåi Çêm canh ngày phòng.
        Bao nhiêu các cºa niêm phong,
        N¶i khóa thu låi nåp cùng b°n dinh.
357  TÜ ra các vŒ các dinh,
        Phen này th©i phäi tÆn tình xông pha.
        ñÜÖng khi gi© tš canh ba,
        Ngài truyŠn mª cºa vÆy mà chánh tây.
361  C¡t cho tùy phái mÜ©i thÀy,
        Võ sinh hai vŒ bÙng cây trên rØng.
        N¶i triŠu l§n nhÕ ÇŠu Üng,
        Tuy cây trên rØng, cÓt cách trÀm hÜÖng.
365  Thánh hoàng næm trÜ§c ngài troàn,
        Dï vi dÜ«ng tº væn chÜÖng rõ ràng.
        TriŠu Çình væn võ bách quan,
        Ai ai ÇŠu cÛng rõ ràng lòng Üng.
369  Nºa Çêm bæng núi bæng rØng,
        Quan HÆu khi Ãy xem chØng can qua.
        ñÜ©ng Çi nh»ng hói v§i hà,
        Xóm làng ngû h‰t vÆy mà l¥ng tanh.
373  ñ‰n nÖi g†i mª cºa thành,
        Võng ÇiŠu vô võng ÇÙng quanh hãi hùng.
        Hú hÒn hú vía cho ông,
        Ông ch§ hãi hùng ÇØng s® ÇØng kinh.
377  ñû m¥t væn võ triŠu Çình,
        Xin ngài vŠ trÎ vÎ, thái bình nÜ§c Nam.
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        TriŠu Çình væn tÙ võ tam,
        ThÜ®ng thÜ tÙ trø sºa sàng Çã xong.
381  Mª l©i tôi dám m©i ông,
        ThÜ®ng trình hÆu giá Ç¥ng hòng hÒi qui.
        B¶ hành bæng qua b‰n tre,

Qua Çò PhÜ©ng ñúc trÓng thì tan canh.
385  ñi vŠ m§i Ç‰n dinh thành,
        MÜa sÀu gió thäm chung quanh lånh lùng.
        Xem trong hiŒu lÎnh cÛng không,
        Nh»ng quân chiêu m¶ bæng rØng chåy tan.
389  Vô thành thÃy rõ bách quan,
        Låi thêm binh mã nh¶n nhàng ti‰p nghinh.
        ñû m¥t væn võ triŠu Çình,
        Ai ai ÇŠu cÛng h»u tình mong trông.
393  Ngai vàng kiŒu giá bÎt bùng,
        ñŠu Çêm niêm kš tåi cung TÎch ñiŠn.
        Soån sành bút chÌ v§i nghiên,
        ñình thÀn ÇÙng kš cho liŠn cáo tôn.
397  Tan canh súng n° hãy còn,
        Trong thành thiên hå hãi hÒn kêu la.
        ñàn ông nói v§i Çàn bà :
        ‘‘Cºa thành Çóng låi bi‰t ra ÇÜ©ng nào ?’’
401  NgÜ©i buôn kÈ bán lao xao,
        Không bi‰t th‰ nào, thiŒt s® rÃt hung.
        Gi© thìn Çã thÃu trong cung,
        Ngài hoàng m§i nói v§i cùng ÇŒ gia :
405  ‘‘VÎ ngôi giao låi chÜÖng tòa,
        ‘‘Ngai vàng bŒ båc gªi mà bách quan.’’
        BŠ nào danh ti‰t ch£ng toàn,
        RÜng rÜng nÜ§c m¡t hai hàng láng lai :
409  ‘‘Phen ni xa bŒ xa ngai,
        ‘‘Xa chÓn ÇiŒn Çài v¡ng vÈ lÀu hoa.
        ‘‘TriŠu Çình væn võ chÜ nha,
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        ‘‘ñŠu nghe hai gã (35) vÆy mà håi tôi.’’
413  V® hÀu nÜ§c m¡t hªi ôi,
        RÜng rÜng lŒ chäy vÆy th©i chÙa chan.
        ThÎ vŒ vâng lŒnh bách quan,
        ñi vào tâu v§i bà hoàng thái cung.
417  Bách quan væn võ triŠu trung,
        ñ¥t bàn khÃn nguyŒn v§i cùng hoàng thiên.
        ñÒng triŠu væn võ cÀu nguyŠn,
        Vái cùng thÜ®ng gi§i hoàng thiên nh»ng là :
421  ‘‘Nay xin gªi ÇÙc HiŒp Hòa,
        ‘‘Tôn ÇÙc Ki‰n Phúc nÜ§c nhà thong dong (36).’’
        Thánh mÅu nghe nói hãi hùng,
        Hai hàng nÜ§c m¡t ròng ròng tuôn rÖi.
425  ThÜa qua væn võ m¶t l©i :
        ‘‘Xin ÇØng b¡t t¶t vÆy th©i làm chi.
        ‘‘Cho ngÜ©i xuÓng phû m¶t khi,
        ‘‘Xin ÇØng b¡t t¶i vÆy thì nó oan.’’
429  ThÎ vŒ vâng lÎnh bá quan,
        Phäi nghe hai gã tam ban ngøc hình.
        ThÎ vŒ vâng lÎnh triŠu Çình,
        ThÜa cùng hoàng ÇŒ thÜ®ng trình lui ra.
433  R¶n ràng hÀu v® thÀn gia,
        Lui ra môn n¶i khóc là vang ri.
        M¥t tr©i bóng ch‰ch vŠ tây,
        Nh¶n nhàng binh mã bao vây bÎt bùng.
437  ChØ th©i nghe lÎnh triŠu trung,
        Bao nhiêu hÀu v® vÆy cùng cho lui.
        HÀu v® nÜ§c m¡t søt sùi,
        Con th©i v§i mË cho lui phû ÇÜ©ng.
441  Tam ban triŠu Çi‹n cø tÜÖng,
        Ra Ç‰n phû ÇÜ©ng thân låi sát thân.

ñông tây nam b¡c xa gÀn,
TrÈ già con nít cÛng thÜÖng thân ông HiŒp Hòa.
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445  LiŒt bài sanh quän âu ca,
        TriŠu Çình væn võ chÜ nha Ùng hÀu.
        Chúc r¢ng : Vån th† m¶t câu,
        NhÃt nhân h»u khánh ÇÙng ÇÀu nÜ§c Nam.
449  Dø ÇŠ væn tÙ võ tam,
        ThÜ®ng thÜ tÙ trø chÙc hàm gia thæng.
        Quan thì tiŠn thÜªng chÙc thæng,
        T¿ ngÛ chí c»u chÙc hàm gia ân.
453  ñông tây nam b¡c xa gÀn,
        Công sÜu thu‰ lŒ chuÄn phân nhÜng là.
        Bao chØng tù ngøc cÛng tha,
        Bao nhiêu t¶i lŒ vÆy mà cÛng dung.
457  Thánh hoàng phán trÜ§c triŠu trung:
        ‘‘Tây phiên chi‰m häm tính cùng làm sao ?
        ‘‘Y  nhÜ ngày trÜ§c tiŠn trào
        ‘‘Giao hòa v§i nó tÓn hao båc vàng,
461  ‘‘Håi mình nhiŠu Çoån gian nan
        ‘‘Nay mình thúc thû lai hàng kh° âu.
        ‘‘Tây phiên lòng hi‹m då sâu,

‘‘LÆp lÜ©ng lÃy nÜ§c công hÀu chi ai.
465  ‘‘Tiên triŠu thuª trÜ§c hàng lai,

‘‘Nay mình cÓng thu‰ døng tài Tây phiên.
‘‘Nó qua quân lính phân phiŠn,
‘‘Hao vàng tÓn cûa m§i yên nÜ§c nhà.’’

469  Tiên triŠu trÜ§c có phê ra,
PhÜÖng dân quân tháp Çåo mà cho xong.
ñ©i mình mình Çã thÙ dung,
Ngày nay nó nh¡n v§i cùng Lang-sa.

473  ñ©i ông cho Ç‰n Ç©i cha,
        Nó qua trú ngø ÇÃt ta nÜ§c mình.
        Ng†n rau tÃc ÇÃt sª sinh,

 Nó æn no m¥c Ãm cûa mình thong dong.
477  Nay nó tích hÆn triŠu trung,
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        Nên chi Tây bi‰t anh hùng Çích danh.
        Tây phiên nó ª Tây thành,

 Can chi nó bi‰t Çích danh bÓn ngÜ©i.
481  N¶i triŠu nó ch£ng nói ai,
        ñích danh bÓn ngÜ©i væn võ bÓn ông.
        Nó nói quan ñŠ Ngô (37) khí khái anh hùng,

 ñã tØng c¿ chi‰n gia công B¡c kÿ (38).
485  Quan ñŠ Soån (39) võ nghŒ xäo tri,

      ñã tØng c¿ chi‰n B¡c kÿ mà vô.
        Quan Ti‹u (40) ª tåi Kinh- Çô,

      Tài hay nhâm Ç¶n hà ÇÒ rÃt thông.
489  Quan TÜ§ng khí khái anh hùng,
        Gian ÇÒ phÌ lŒ gi‰t cùng ch£ng tha.
        Hãy còn cái viŒc nÜ§c nhà,
        Ch£ng chÀy thì kíp nó mà giao công.
493  M¶t là bên Çåo thông ÇÒng,

Hai là có kÈ triŠu trung tÜ tình.
TÜ ra các vŒ các dinh,
Chiêu ngÜ©i võ cº luyŒn binh thi tài.

497  Væn thÀn s§ sách thÜ lai,
        Võ coi viŒc ngoài, væn gi» viŒc trong.
        Quan Ti‹u vâng lŒnh cºu trùng,

Chiêu ngÜ©i dinh vŒ tÆp dùng hÆu thÜÖng.
501  Ngày th©i gánh ÇÃt Ç° ÇÜ©ng,

ñêm th©i tÆp súng hÆu thÜÖng cho thành.
Khai hÒ Ç¡p lÛy chung quanh,
B¡n ÇÒ ch» thÆp kinh thành rÃt hung.

505  Bách quan væn võ triŠu trung,
ñŠu khen ông Ti‹u vÆy cùng Ça mÜu.
ñóng ÇÒn Ç¥t súng báo cØu,
M§i hay quan QuÆn cÖ mÜu døng tình.

509  Sºa sang binh mã giao chinh,
Quan QuÆn låi k‹ s¿ tình Çøc trong:
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‘‘ñã tØng hiŒp chi‰n häi phòng,
‘‘ñÒn tan lÛy nát ch£ng xong bŠ gì.

513  ‘‘Quân dân thÃt tán m¶t khi,
‘‘NgÜ©i thì ch‰t nÜ§c, kÈ thì ch‰t khô.
‘‘Gåo tiŠn Ç° xuÓng bi‹n hÒ,
‘‘ñông tây nam b¡c ai mô cÛng sÀu.

517  ‘‘Tròng ngao, tròng Óc, tròng câu,
‘‘Tàu Çïa, tàu bÀu kh° n‡i thông thÜÖng.
‘‘TriŠu trung m¡c phäi tai ÜÖng,
‘‘ñã bÕ ÇÒn mà chåy còn lÆp lÜ©ng giao công.

521  ‘‘NÜ§c ta quan Çåi tÜ§ng anh hùng,
‘‘Bách quan væn võ cÛng không ai tày.
‘‘Ngài có ng†c vËt cÀm tay,
‘‘ñån vàng Tây b¡n ba ngày không nao.

525  ‘‘Tài hay væn võ lÜ®c thao,
‘‘Khí khái anh hào, nhâm Ç¶n rÃt thông.
‘‘BÓn bŠ c¿ chi‰n giao công,
‘‘Tây phiên nói th¿c anh hùng nÜ§c Nam.

529  ‘‘Tài hay vô Ç¶n ra nhâm,
‘‘Khi thånh ch£ng g¥p,  suy làm sao hay.
‘‘TÙc mình t¿ vÅn cùng Tây,
‘‘Thánh hoàng b¡t t¶i m¡c rày tai ba.’’

533  "Tiên triŠu trÜ§c có giao hòa,
"Tôn mi‰u xã t¡c quÓc gia vËn toàn.
"CÖ chi c¿ chi‰n phiên bang,
"ñÒn tan lÛy nát, båc vàng hÜ hao.

537  "HuÓng chi làm chÙc Tá lš n¶i trào,
"Tài hay bao nã, c¿ chi‰n  lë nào cho hay."
Giáp thân nhÎ nguyŒt b¢ng nay,
Quan Ti‹u bÄm b¶ xin rày hÒi hÜÖng.

541  Vào triŠu tâu låi thánh hoàng,
Xin vŠ tÌnh thæm mÅu ÇÜ©ng tåi gia.
LÃy câu trung hi‰u nghïa hòa,
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Làm nên danh v†ng nh§ ru¶t rà sª sinh.
545  ThÜa qua væn võ triŠu Çình:

"Tôi xin vŠ nhÃt nguyŒt thÜ®ng trình hÒi Çô."
Tháng ba quan Ti‹u trª vô,
Tháng tÜ Tây låi häi hÒ thiên binh.

549  VØa vâng lŒnh chÌ triŠu Çình,
Vô Çòi quan Ti‹u lai kinh hÒi trào.
HÕi ngài c§ s¿ làm sao
Xin vŠ nhÃt nguyŒt, lë nào không ra ?

553  Ví dù bÓi rÓi viŒc nhà,
ThÜ låi trình thuy‰t chÜ nha tÕ tÜ©ng.
Thánh hoàng cÛng r¶ng lòng thÜÖng,
Cho vŠ täo m¶ tØ ÇÜ©ng tåi gia.

557  Tháng tÜ quan Ti‹u trª ra,
Tâu cùng thánh Ç‰ chÜ nha tÕ tÜ©ng:
‘‘KhÓn thay thúc ng¿a d©i cÜÖng,
‘‘Tôi ra Ç¥ng Çó mà thÜÖng mË già.

561  ‘‘GiÆn thay m¶t lÛ lâu la,
‘‘MuÓn hÒi triŠu c¿ chi‰n, quan QuÆn s® mà Çón can.
‘‘GiÆn thay m¶t lÛ phiên bang,
‘‘Tôi vŠ có kÈ nÎnh gian bi‹u bày.

565  ‘‘Tâu lên thánh Ç‰ Ç¥ng hay,
‘‘NÎnh gian bi‹u bày mÒ hóng Xiêm La (41).’’
Quan QuÆn Ç¥t gÓi tâu qua,
Tâu lên thánh Ç‰ ông Ti‹u mà khi quân :

569  ‘‘NgÜ©i mà nghÎch lš khi quân,
‘‘ñày vô Bình ThuÆn lên tuÀn Ai Lao.
‘‘Ch§ cho lai vãng n¶i trào,
‘‘CÜ©ng ngôn nghÎch lš e phän phao Ç‰n mình’’

573  Quan Ti‹u m¡c phäi vi binh,
NgÜ©i trung m¡c nån lš hình nÎnh gian.
Næm Mùi thÃt thû ThuÆn An,
Tây qua Çóng lÛy Çóng ÇÒn Çã lâu.
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577  Nó qua Nam ViŒt th† ÇÀu,
Nó xin làm lÀu B‰n Thûy m¶t dinh.
Tây phiên lïnh chÌ triŠu Çình,
Nó xin ÇÃt TrÃn Bình (42) trú ngø thông thÜÖng.

581  TrÜ§c thì cÓng thu‰ Nam vÜÖng,
Ch‡ nào gi¥c giã chÎu ÇÜ©ng c¿ khôi.
Thánh hoàng phán chÌ m¶t l©i:
‘‘Nó xin m¥c nó, mình th©i ch§ cho.

585  ‘‘LÆp lÜ©ng mÜu k‰ Çóng Çô,
‘‘Mình là Nam ViŒt dÍ phò lâu la.’’
Quan QuÆn Ç¥t gÓi tâu qua:
‘‘Tâu cùng thánh Ç‰ chÜ nha triŠu Çình.

589  ‘‘Mình sá chi chút ÇÃt TrÃn Bình,
‘‘ñ‹ cho nó ª k‰t tình mà chÖi.
‘‘ˆn l¶c nÜ§c phäi trä n® Ç©i,
‘‘Tôn mi‰u xã t¡c vÆy th©i cûa ta.

593  ‘‘Tiên triŠu trÜ§c có giao hòa,
‘‘Tôn mi‰u xã t¡c quÓc gia vËn toàn.
‘‘Tôi mà có då Tây tà,
‘‘Ng†c-hoàng chÙng giám tr©i mà phanh thây.

597  ‘‘Lâm nguy nên phäi tùy Tây,
‘‘Lòng tôi cÛng muÓn phanh thây bêu ÇÀu.
‘‘Rõ ràng phân h‰t trÜ§c sau,
‘‘Tiên trào khôi phøc cÛng sª cÀu Tây phiên.

601  ‘‘CÖ chi c¿ chi‰n Tây phiên,
‘‘Hao vàng tÓn båc m§i yên nÜ§c nhà.
‘‘ThÜa cùng væn võ chÜ nha,
‘‘TrÃn Bình, TrÜ©ng ñÎnh giao mà cho Tây’’

605  Quan tÜ§ng nói låi làm vÀy: 
‘‘Tôn mi‰u xã t¡c phen này e hÜ.
‘‘Ngài không vâng lÎnh thánh tØ,
‘‘Tôn mi‰u xã t¡c e hÜ phen này.

609  ‘‘Tiên triŠu khôi phøc døng Tây,
66



‘‘ñô thành Nam ViŒt n°i bÀy lâu la.
‘‘HÒng mao, MÒ hóng, Chà và,
‘‘Thû tài bÃt chính nó qua hãm ÇÒn.

613  ‘‘Ÿ Ç©i mình dåi nó khôn,
‘‘Nó qua hãm ÇÒn nhÜ cá trong âu.
‘‘Ÿ ngoài chÎu ch» th† ÇÀu,
‘‘Vô trong ni‰t sº kh° âu nhiŠu ngày.’’

617  Quan QuÆn nói låi làm vÀy: 
‘‘Thûy chung  m¶t rûi m¶t may khôn lØa.
‘‘ˆn cÖm chØ nh§ Ç‰n xÜa,
‘‘Tôn mi‰u xã t¡c phäi lo phen này.

621  ‘‘Tiên triŠu khôi phøc døng Tây,
‘‘Nên mình m§i ÇÜ®c thành nÀy lÀu kia.
‘‘Nó qua, nó låi trª vŠ,
‘‘Nó không lÆp ki‹ng lÆp quê ª Ç©i.

625  ‘‘Cho nó trú ngø mà chÖi,
‘‘ñô thành Nam ViŒt nó mÃy Ç©i Çem vŠ Tây.’’
Giáp thân løc nguyŒt b¢ng nay,
VØa ÇÙc Ki‰n Phúc (43) ngài rày thæng thiên.

629  Bách quan væn võ phân phiŠn,
GÅm trong nhà nÜ§c không yên bŠ gì.
H¶i triŠu tôn ÇÙc Hàm Nghi,
Ngài lên trÎ vì ai cÛng cÀu yên.

633  GiÆn thay m¶t lÛ Tây phiên (44),
ñ‰n triŠu Nam ViŒt › quyŠn mà thôi.
Quan TÜ§ng khi Ãy mª l©i,
ThÜa cùng quan QuÆn s¿ Ç©i thiŒt hÖn:

637  ‘‘Hai ta cao chÙc l§n quyŠn,
‘‘Ngài Öi phäi nghï thiŒt hÖn s¿ tình.
‘‘Tây phiên Çáo Ç‰n Nam Çình,
‘‘N¶i triŠu l§n nhÕ hai mình sºa ÇÜÖng.

641  ‘‘TriŠu trung m¡c phäi tai ÜÖng,
‘‘CÛng hai ta xº lš dÍ nhÜ©ng cho ai.
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‘‘Phen này ta phäi ra tài,
         ‘‘Chiêu ngÜ©i dinh vŒ trong ngoài c¿  khôi.’’
645  Quan QuÆn khi Ãy ngÕ l©i,
        Nói cùng quan TÜ§ng: ‘‘Ngài th©i phäi suy.
        ‘‘Ngài là ng†c diŒp kim chi,
        ‘‘Tôi là bách tánh lo gì phÆn tôi.
649  ‘‘ChØ ra chi‰n ÇÃu c¿ khôi,
        ‘‘ñÒn tan lÛy nát vÆy th©i hÜ hao.
        ‘‘Lánh nÖi cºa kín thành cao,
        ‘‘Oai thÜÖng ra Ç‰n chÓn nào cÛng tan.
653  ‘‘Næm Mùi thÃt thû ThuÆn An,
        ‘‘Bao nhiêu båc vàng Ç° xuÓng bi‹n Çông.
        ‘‘Thiên hå ai cÛng Çau lòng,
        ‘‘ñông tây nam b¡c vÆy cùng than van.
657  ‘‘ChØ ra c¿ chi‰n phiên bang,
        ‘‘ñá liŠn Çá Çánh v§i vàng, vàng bao.
        ‘‘Ai có tài ra chÓn binh Çao,
        ‘‘MiÍn yên nhà nÜ§c lë nào dám can’’.
661  Quan TÜ§ng khi Ãy nói sang,
        Nói cùng quan QuÆn rõ ràng Çøc trong:
        ‘‘Hai ta t‹ tÜ§ng triŠu trung,
        ‘‘Có tài ra c¿ chi‰n giao công làm thÀn.
665  ‘‘ˆn cÖm vua dÍ nåi tÃm thân,
        ‘‘Tr©i sinh nhà nÜ§c quân thÀn làm chi.
        ‘‘Tây phiên chi‰m hãm thành trì,
        ‘‘Båc vàng cÓng thu‰, lÃy gì lÜu lai ?
669  ‘‘Phen này ta phäi ra tài,
        ‘‘Ví dù thúc thû hàng lai cÛng Çành.
        ‘‘Ch§ cho h° tÜ§ng bia danh,
        ‘‘Hai ta t†a hÜªng kÿ thành sao xong ?’’
673  Quân gia binh mã d¿ phòng,
        Tây phiên dâng s§ vào trong chÜÖng tòa.
        TriŠu Çình væn võ chÜ nha,
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        ChÜ công hoàng tº phäi qua bên lÀu.
677  Bách quan væn võ quÿ tâu:
        ‘‘Nay qua bên lÀu thÜÖng thuy‰t viŒc chi ?’’
        TriŠu Çình væn võ cùng Çi,
        ChÜ công hoàng tº vÆy thì cÛng sang.
681  T§i nÖi cung quán phiên bang,
        RÜ®u bày y‰n Äm t†a bàn nhÃt bôi:
        ‘‘Tôi thÜa qua væn võ m¶t l©i,
        ‘‘ThÓn tình nhÃt tÎch nhÃt bôi h› hà.
685  ‘‘Nam ViŒt mà muÓn giao hòa,
        ‘‘Vàng thì muôn lÜ®ng, båc mà muôn thoi.
        ‘‘Båc thoi vàng lÜ®ng Çã rÒi,
        ‘‘TiŠn thì Çóng ví hai mÜ©i vån quan.
689  ‘‘Có Çánh nhà nÜ§c m§i an,
        ‘‘Ba ngày thì phäi Çem sang bên tòa.
        ‘‘ñû m¥t væn võ chÜ nha,
        ‘‘Can chi quan TÜ§ng không qua v§i triŠu Çình ?
693  ‘‘Hay là lÆp lÜ©ng mÜu k‰ quân binh,
        ‘‘BÜ§c qua hai mÜÖi bÓn Çáo Çình b¡t chÖi.’’

      BÃy gi© mãn tiŒc hå hÒi,
        Bách quan væn võ vÆy th©i hÒi quy.
697  Các quan trª låi thành trì,
        Quan væn vŠ b¶, võ thì vŠ dinh.
        Quan QuÆn Çáo Ç‰n B¶ binh,
        Nói cùng quanTÜ§ng s¿ tình mÃy câu:
701  ‘‘Bách quan væn võ Ç‰n lÀu,
        ‘‘R¢ng nghe Tây nói mÃy câu rõ ràng:
        ‘‘TiŠn ÇÒn xin hai chøc vån quan,
        ‘‘Hãy còn båc vàng vô sÓ kÿ Ça.
705  ‘‘Ba ngày thì phäi Çem qua,
        ‘‘Không thì hai mÜÖi bÓn Çáo gia b¡t ngài.
        ‘‘ñêm khuya v¡ng vÈ không ai,
        ‘‘Tôi nói v§i ngài ch£ng Ç‹ làm chi.’’
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709  Quan TÜ§ng nghe nói m¶t khi,
        GiÆn tay phiên t¥c, gan thì xung gan.
        Quân gia binh mã s¤n sàng,
        Quy‰t Çi phá chi‰m kÈo Tây bang håi mình.
713  Nói cùng các vŒ các dinh,
        G¡ng lÃy khôi phøc TrÃn Bình nÜ§c ta.
        Nói cùng chÜ vŒ chÜ nha,
        Tôn mi‰u xã t¡c ông cha lÜu truyŠn.
717  Nay mình thúc thû Tây phiên,
        Ông cha lÜu truyŠn nÕ Ç‹ làm chi.
        Cºa ThuÆn nó Çã lÃy Çi,
        Tuyên, Cao, Thái, Lång vÆy thì vŠ Tây.
721  Kinh thành cÖ nghiŒp mình Çây,

  Nay mình thúc thû phen này sao yên?
  Thûy sÜ hai vŒ bên sông,
  Võ sinh xuÃt nhÆp, côn quyŠn xäo tri.

725  Trong thành có lính cÄm y,
        Kim Ngô hai vŒ võ nghŒ thì rÃt hay.
        Võ lâm hai vŒ ª Çây,
        Sanh sÖ võ nghŒ Çóng ÇÀy ÇÒn trong.
729  ñông Ba næm vŒ tuy‹n phong,
        Cºa Trài, TrÜ©ng ñÎnh, Võ Long cÛng dàn.
        Cºa HÆu t§i cºa An Hòa,
        Lính thì mÜ©i vŒ vÆy mà chia hai.
733  Cºa H»u næm vŒ H° oai,
        Chánh Tây, Hùng NhuŒ Çóng ÇÀy ThÀn cÖ.
        PhÀn Nghïa hai vŒ ch¿c ngØa,
        ThÜ®ng TÙ hai vŒ ng¿a ch© quân sai.
737  Sai voi m¶t th§t hai nài,
        CÛng ÇŠu ÇÙng dËp trong ngoài hai ông.

Thûy sÜ mÜ©i vŒ b‰n sông,
        CÛng ÇŠu tÆp súng nhÜ ÇÒng bên ni.
741  Hå tuÀn ngÛ nguyŒt cÆp kÿ,

70



        Quan TÜ§ng khi Ãy vÆy thì truyŠn ra.
        TruyŠn cho trÃn gi» chÜ nha,
        Ngøc hình cÃm cÓ, tù mà cÛng dung.
745  Ch¥t xiŠng rÒi låi mª gông,
        TiŠn ban båc phát vÆy cùng æn chÖi.
        Binh tØ khi Ãy mª l©i,
        GÅm låi s¿ Ç©i mình Ç¥ng chØ thong dong.
749  MÃy lâu án chÎu mang gông,
        Bây gi© ra khÕi nhÜ chim lÒng Ç¥ng hay.
        ˆn chÖi m§i ÇÜ®c ba ngày,
        Ngài låi ban ki‰m cÀm tay gi» mình.
753  NgÒi tù mà Ç¥ng ch» binh,
        Có vàng muôn lÜ®ng chu¶c mình không ra.
        QuanTÜ§ng khi Ãy då qua: 
        ‘‘ThÜÖng kÈ hào kiŒt mà ra phÆn tù.
757  ‘‘ThÜÖng ngÜ©i lš s¿ væn nho,
        ‘‘Sa cÖ nên n‡i cÀm tù m¶t khi.
        ‘‘ThÜÖng ngÜ©i hào kiŒt æn chÖi,
        ‘‘Sa cÖ nên phäi chÎu th©i tai ba.
761  ‘‘Nên chi chÎu t¶i nÜ§c nhà,
        ‘‘T¶i thì Çáng ch‰t cÛng tha muôn phÀn.
        ‘‘Nay tôi tr¶m lãnh thiên ân,
        ‘‘Cho ra khÕi ngøc chÎu m¶t phÀn thân chinh’’.
765  N¶i tù l§n nhÕ ÇŠu Çành,

Xin Çi tiŠn Çåo Ç‰n thành c¿ khôi.
Quan TÜ§ng khi Ãy Çành rÒi,
VŠ thÜa thân phø m¶t l©i Ç¥ng hay:

769  ‘‘Cha Öi m¶t rûi m¶t may,
‘‘H† hòa m¥c h†, tôi nay không hòa.
‘‘TriŠu Çình væn võ chÜ nha,
‘‘H† Üng bøng hòa v§i nó mà thôi.

773  ‘‘S¿ tình giao Ü§c Çã rÒi,
        ‘‘Båc muôn thoi, vàng muôn lÜ®ng vÆy th©i cÀm qua.
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‘‘GiÆn thay m¶t lÛ lâu la,
‘‘ñòi vàng Çòi båc Ç‰n nhà håi tôi.

777  ‘‘ThÜa cùng thân phø m¶t l©i,
‘‘NhÃt sinh nhÃt tº tôi th©i giao công.
‘‘KÈo Tây phiên khi anh hùng,
‘‘GiÆn thay có kÈ triŠu trung bi‹u bày.

781  ‘‘Tôi cùng thân phø Ç¥ng hay,
‘‘Tôi Çã ÇÎnh ngày Çêm hai mÜÖi hai.
‘‘ñŠ binh viŒc Çã yên rÒi,
‘‘Hai mÜÖi ba nguyŒt ky, hâm hai lÃy gi©.

785  ‘‘Cha già ÇÀu båc nhÜ tÖ,
        ‘‘Má nhæn ræng røng chÜa nh© Ç¥ng chi.

‘‘Tôi mà khôi phøc thành trì,
‘‘Ân vàng ch» ÇÕ vÆy thì s¡c phong.’’

789  Quan cø m§i rõ Çøc trong,
Nghe l©i quan TÜ§ng ròng ròng lŒ sa: 
‘‘Cha nay y‰u thäi già tha,

        ‘‘Không thì cha Çi m¶t Çåo cùng mà quân binh.
793  ‘‘TrÆn này mà ch£ng giao chinh,

‘‘M¶t mai thái bình c¿ chi‰u làm chi.’’
ñành lòng phø tº m¶t khi,
LË làng binh mã hÒi quy b¶ ÇÜ©ng.

797  Quân gia binh mã chÆt ÇÜ©ng,
ñèn lÒng Çèn gió lên ÇÜ©ng HÆu Bô.
Thiên binh vån mã häi hÒ,
Tôn mi‰u xã t¡c kinh Çô cûa mình.

801  Vái cùng thiên ÇÎa chÜ linh,
NguyŒn xin khôi phøc TrÃn Bình nÜ§c ta.
N¶i triŠu løc b¶ chÜ nha,
M¶t mình quan TÜ§ng v§i mà võ ban.

805  Quân gia binh mã s¤n sàng,
Phen này quy‰t Çánh cho tan Tây thành
N¶i tù l§n nhÕ ÇŠu Çành,
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Xin Çi tiŠn Çåo t§i thành giao chinh.
809  Canh hai cÖm nÜ§c soån sình,

Hai bên phÜ©ng phÓ l¥ng tanh nhÜ t©.
Canh ba dàn trÆn binh cÖ,
Canh tÜ lÃy gi© phát lÎnh giao phong.

813  Súng Tây nó n° Çì Çùng,
Hai bên phÜ©ng Çi‰m hãi hùng kêu van.
Hai bên thiên hå r¶n ràng,
TÓi tr©i mù mÎt không thÃy Çàng mà Çi.

817  Thiên hå than khóc m¶t khi,
Con thì d¡t mË, mË thì bÒng con.
Cûa tiŠn nhÜ nÜ§c nhÜ non,
MiÍn tr©i Ç‹ sÓng, mình còn làm ra.

821  ThÜÖng thay nh»ng lÛ vÎt gà,
ThÜÖng thay loài vÆt vÆy mà lao xao.
NgÜ©i chui bøi, kÈ v†t ao (46),
NgÜ©i lòn dÜ§i cÓng lao xao canh chÀy.

825  Tránh thân cho khÕi súng Tây,
MË con d¡t chåy tr©i rày còn khuya.
Lao xao nhÜ cá trong Çìa,
Tránh thân cho khÕi súng kia vào mình.

829  Låy cùng thiên ÇÎa chÜ linh,
NguyŒn xin khôi phøc TrÃn Bình Ç¥ng an.
Giàu thì chôn båc chôn vàng,
NgÜ©i chôn nÒi våc, kÈ toan chôn tiŠn.

833  Ngày sau nhà nÜ§c Ç¥ng yên,
Ta vŠ ta lÃy lÜu truyŠn h¶ thân.
NgÜ©i sáng còn c¿c tÃm thân,
Thäm thÜÖng ông thÀy bói chân lÀy tay quÖ.

837  Hai mÜÖi hai tr©i tÓi mÎt m©,
Canh tÜ træng m†c træng l© (47) bªi mây.
Canh næm v¡ng vÈ súng Tây,
H† Çã phi báo mình nay hÖn rÒi.
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841  Ai ng© nó Çánh trÆn ÇÎa lôi,
Nó kéo lên TrÜ©ng ñÎnh mình th©i ch‰t Çi.
ThuÓc Çån Çã h‰t m¶t khi,
ThÜa cùng quan QuÆn vÆy thì ngài hay.

845  Quan QuÆn tÙc giÆn l¡m thay: 
‘‘Bao nhiêu thuÓc Çån tao rày bi‰t mô !
‘‘Bây ra sau chÓn HÆu Bô,
‘‘ThÜa cùng quan TÜ§ng ngài vô ngài tìm.

849  ‘‘Tao chØ thÃt låc nhÜ chim,
‘‘Th¡ng thì tao ª, båi thì tao tìm Çi xa.’’
Quan QuÆn khi Ãy truyŠn ra,
TruyŠn quân võng giá vÆy mà chÃp thÜÖng.

853  Quân gia hÀu hå chÆt ÇÜ©ng,
Vào triŠu tâu v§i thánh vÜÖng nhÜng là.
ñ‰n nÖi quÿ gÓi tâu qua,
Tâu cùng thánh Ç‰ vÆy mà vài câu:

857  ‘‘TrÆn này e Çánh còn lâu,
‘‘Xin phò thánh Ç‰ ra lÀu m¶t khi.
‘‘Tránh thân cho khÕi thành trì,
‘‘KÈo bÓn bŠ súng b¡n ngó thì nhÜ tên.

861  ‘‘BÓn bŠ súng b¡n nhÜ tên,
‘‘Ngài mà an t†a trong ÇŠn sao an.
Thánh hoàng nÜ§c m¡t chÙa chan,
Vái cùng thÜ®ng gi§i Ng†c Hoàng chÙng minh.

865  NguyŒn xin khôi phøc TrÃn Bình,
ñ¥ng cho thiên hå nÜ§c mình thong dong.
TrÎ vì chÜa Ç¥ng hai Çông,
Ai ng© Ç‰ vÎ m¡c vòng gian nguy.

869  Nay mà m¡c phäi gian nguy,
S¿ tình nông n‡i cÛng vì gi¥c Tây.
Thánh hoàng m§i phán b¢ng này,
GÜÖm vàng, sách, Ãn trÆn này h¶ thân.

873  GÅm trong nhà nÜ§c phân vân,
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Hi‹n vinh chÜa g¥p lãnh phÀn gian nan.
Loan nghi lo kiŒu v§i tàn,
CÄm y loan giá ngai vàng dàn ra.

877  Võ bÎ, thÎ vŒ, thÜ®ng trà,
Kim Ngô hai vŒ phò mà tam cung.
Quan gia binh mã rùng rùng,
Quan HÆu, quan H»u vÆy cùng phò Çi.

881  Ra Ç‰n cºa H»u m¶t khi,
        Súng Tây nó b¡n vÆy thì kêu vang.
        Lao xao kÈ khóc ngÜ©i than,
        Gà kêu chó sûa nh¶n nhàng nhÜ ong.
885  Thánh hoàng nÜ§c m¡t ròng ròng,

Ai ng© Ç‰ vÎ m¡c vòng gian nguy.
Qua Çò KÈ Vån m¶t khi,
Quan quân ai nÃy vÆy thì l¶i sông.

889  B¢ng chÙng vØa Ç‰n nhà chung,
M§i hay ông QuÆn có lòng tà tây (48).
Xin m©i Thánh ThÜ®ng vô Çây,
ñ¥ng ta Çinh trú qua ngày giao chinh.

893  Quan H»u nghe nói trí tình,
Ki‰m vàng liŠn tuÓt chÌ danh gian tà.
Tay tuÓt ki‰m, miŒng låi truyŠn ra,
CÄm Y bây cÙ bæng miŠn mà phò Çi.

897  ñã tránh thân ra khÕi thành trì,
Vô nhà-chung giáo nhÜ Çi nåp mình.
Quan QuÆn nghe nói thÃt kinh,
Vô nhà-chung-giáo tránh mình Än thân.

901  Quan HÆu, quan H»u phân vân,
Bách quan væn võ gia thÀn không ai.
Kéo lên Thiên Mø ban mai (49),
Ngó vŠ cung ÇiŒn lâu Çài suy vi.

905  Mình mà m¡c phäi gian nguy,
S¿ tình nông n°i cÛng vì gi¥c Tây.
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Thánh hoàng m§i phán b¢ng nay,
Làm cho h‰t sÙc phen này m§i yên.

909  Quan H»u quÿ trÜ§c ng¿ tiŠn,
Tâu qua Thánh Ç‰ miÍn yên nhÜng là:
‘‘Bây gi© làn sung Çã xa,
‘‘Tìm nÖi trú ngø Ç¥ng mà liŒu toan.’’

913  Thôi Çành th‰ trÆn Çã tan,
Ai ng© mÜu k‰ Tây man håi mình.
Súng mình b¡n Çã tan tành,
Tây còn æn uÓng TrÃn Bình chÜa ra.

917  ñån mình b¡n Çã rÃt xa,
B¡n qua Tiên N¶n vÆy mà håi dân.
Viên cao viên thÃp không chØng,
Læn qua læn låi t§i gÀn Bao Vinh.

921  ThÜÖng dân c¿c kh° træm tình,
Phäi vây ÇÀu Çån cûa mình mà thôi.
Hâm ba tr©i Çã rång rÒi,
Tây phiên khi Ãy vÆy th©i kéo qua.

925  Kéo lên thành thÜ®ng nhÜng là,
B¡n vô trong tòa thÃu t§i chÜ nha.
Các cÖ các vŒ nhÜng là,
Các phÜ©ng các phÓ thác mà rÃt hung (50).

929  Oai thÜÖng Çoåt kÈ anh hung,
H«i ôi chåy thoát kÈo m¡c vòng tà gian.
Gi© Thìn th‰ gi¥c Çã an,
BÜ§c qua gi© Tš nó sang treo c©.

933  Trong thành thÃt låc  ngÄn ngÖ,
Giao chinh bÓn gi© thiên hå suy vi.
ñÓt tØ ch® M§i ÇÓt Çi,
Hai bên phÜ©ng Çi‰m vÆy thì phân vân.

937  LÃy kinh thành låi ÇÓt lÀn lÀn,
ñÓt tråi Long Võ, ÇÓt dÀn Tuy‹n Phong.
Thiên hå ai cÛng Çau lòng,
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Cºa nhà nó ÇÓt nó mong håi mình.
941  B¶ Låi cho Ç‰n B¶ Binh,

PhÓ phÜ©ng hai dãy nép mình cháy tan.
Bao nhiêu cûa cäi båc vàng,
Nºa thì nó lÃy, nºa ÇÓt tàn thành tro.

945  ñoåt ÇÜ©ng khÓn vãng chÓn Çò,
Khen cho các Çò ÇÜ®c cûa rÃt hung.
LiŠu mình lÃy cûa bÕ công,
NgÜ©i æn kÈ chÎu trong lòng xót xa.

949  ñÙc ông cho Ç‰n ÇÙc bà,
PhÓ phÜ©ng quan khách ai Çà thoát thân.
GÅm trong nhà nÜ§c phân vân,
Kinh thành thÃt thû Çem thân vŠ làng.

953  Thuê qua m¶t chuy‰n Çò ngang,
TiŠn ÇÒng båc lÜ®ng, nhiÍu hàng cä cây.
Ai ai cÛng s® súng Tây,
Kêu Çùng m¶t ti‰ng Çån bay thÃu tr©i.

957  Thiên hå ai cÛng chÖi vÖi,
Kinh thành thÃt thû phäi d©i vŠ quê.
Hai hàng nÜ§c m¡t ÇÀm ÇŠ,
Cºa nhà thì bÕ, Çi vŠ tay không.

961  Giàu thì båc lÜ®ng tiŠn ÇÒng,
Sô sa gÃm nhiÍu vÆy cùng bÕ Çi.
Tr©i cho Tây thånh mình suy,
Quan quân chåy trÜ§c, mình thì chåy sau.

965  NgÜ©i nghèo cho Ç‰n kÈ giàu,
PhÓ phÜ©ng quan khách chåy sau h¢ng hà.
NgÜ©i thì ra cºa ñông Ba,
Kêu nhau mà chåy nhÜ ca chËt lÒng.

969  Súng Tây nó b¡n Çì Çùng,
ñÒn Çài tan nát kh° trong nÜ§c nhà.
NgÜ©i thì ra cºa An Hòa,
KÈ thì ra cºa vÆy mà Chánh Tây.

77



973  NgÜ©i lên thành mà låi xuÓng giây,
Sa tay r§t xuÓng thôi rày thác oan.
Trách thay quan l§n không troàn (51),
Trong thành thiên hå ch‰t oan Çã nhiŠu.

977  Súng mình thì b¡n phiêu phiêu,
Súng Tây nó b¡n ít, ch‰t nhiŠu ngÜ©i ta.
Quän bao cûa cäi cºa nhà,
D¡t con cùng v® chåy ra khÕi thành.

981  ñàn bà bÕ cºi bÕ canh,
BÕ buôn bÕ bán trong thành chåy ra.
KhÕi thành ngÜ©i kêu mË, kÈ tìm cha,  
NgÜ©i khóc con, kÈ tìm v®, kÈ kêu la tìm chÒng.

985  Súng Tây nó b¡n Çùng Çùng,
Trong thành thiên hå hãi hùng nhÜ chim.
Th® may mÃt kéo, mÃt kim;
Th® rèn mÃt bŒ, mÃt kìm nhÓn nhàng;

989  Th® m¶c mÃt Çøc, mÃt chàng,
CÜa bào cÛng mÃt, khó toan lë gì;
Th® cÜa cÛng mÃt Çà Çi,
Kéo nhau mà chåy vÆy thì mô mô;

993   Th® dù cÛng mÃt h‰t ÇÒ,
MÃt kìm, mÃt kËp lÃy mô mà mÀn (52);
Th® kim b¶i mÃt Çá mÃt cân,
Có vàng khó thº, phân vân s¿ Ç©i;

997  Th® xà cØ mÃt bÜ§m, mÃt dÖi,
MÃt Ç‰, mÃt dÛa, s¿ Ç©i khó toan;
Th® båc mÃt cái mÕ hàn,
MÃt lò, mÃt bŒ khó toan lë gì;

1001  Th® thi‰c nghŠ nghiŒp bÕ Çi,
Bao nhiêu lÃy Ç¥ng m¶t khoanh chì mà thôi;
Th® Çúc mÃt chäo, mÃt nÒi;
Thäm thÜÖng th® bÒi mÃt tÜ®ng lÜ«ng long;

1005  Th® nŠ mÃt phøng, mÃt rÒng,
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MÃt bay, mÃt búa chºi ròng ông Tây;
Th® xây thành mÃt thÜ§c, mÃt dây,
Thæng b¢ng khó nh¡m vì Tây nhÜng là;

1009  Th® dép mÃt kéo, mÃt da,
MÃt dùi, mÃt díp phÆn Çà bÃt nhÖn.
Hãy còn m¶t anh th® sÖn,
MÃt chàm, mÃt phÃn giÆn h©n ông Tây;

1013  Th® l†ng mÃt lÜ§i, mÃt dây,
MÃt ÇÒ chêm l†ng thÃy Tây chºi ròng;
Th® nhu¶m mÃt cái mái xông,
MÃt sào, mÃt nång khÓn trong Çåo Ç©i;

1017  Th® thêu mÃt bÜ§m, mÃt dÖi,
C° ÇÒ, bát bºu Çi Ç©i thäm thÜÖng;
Hãy còn th® lÜ®c låi v§i th® gÜÖng,
NghŠ nghiŒp cÛng mÃt ra ÇÜ©ng khóc la;

1021  Th® ng†c låi v§i th® ngà,
Kéo nhau mà chåy kêu la mÃt ÇÒ;
Th® Çá tìm Quäng mà vô,
Bao nhiêu Çøc búa bÕ hÒ CÀu Kho;

1025  Th® ñåi Bái bÕ bŒ, bÕ lò,
BÕ kŠm, bÕ búa mÀn cho m¶t nhà;
Th® tiŒn mÃt s®i dây da,
Bao nhiêu xoi quét vÆy mà cÛng Çôi;

1029  Hãy còn m¶t n‡i th® tÖi,
MÃt mây mÃt lá kêu tr©i lao xao.
Låi thêm m¶t cø th® bao,
MÃt bÒ mÃt x‰p nhäy rào thäm thÜÖng.

1033  Hãy còn m¶t n‡i th® hÜÖng,
Måt cÜa cÛng bÕ ra ÇÜ©ng chåy ngay.
Cäm thÜÖng mÃy cø th® xây,
BÕ cÜa bÕ mác kh° thay nhiŠu bŠ.

1037  PhÜ§c Tích trª låi nhà quê,
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BÕ nÒi bÕ trách ra vŠ th£ng ro.
Låi thêm ba cø th® Ço,
CÜa mác cÛng bÕ n¢m co dÜ§i hào.

1041  Súng Tây nó b¡n lao xao,
Sa xuÓng dÜ§i hào e ch‰t mà thôi.
Cäm thÜÖng mÃy cø th°i vôi,
Hàu h‰n cÛng bÕ tr©i Öi h«i tr©i.

1045  ñån trúng Óng bŒ b‹ rÒi,
Choàng hai Óng thøt lÀn hÒi vŠ quê.
Thäm thÜÖng th® gÓi nhiŠu bŠ,
ñ¶i rong Ç¶i cÕ chåy kŠ sau lÜng.

1049  Cäm thÜÖng th® kËo bæng chØng,
BÕ ÇÜ©ng bÕ quä sau lÜng r¶n ràng.
Các cô buôn båc buôn vàng,
Tay bÜng hòm Çøc bæng ngàn chåy theo.

1053  Thäm thÜÖng mø bán thÎt heo,
BÕ dao, bÕ th§t, tay Çèo cái cân.
MÃy mø bán gåo phân vân,
Bao nhiêu thúng mûng sàng dÀn bÕ ngay.

1057  Cäm thÜÖng mø bán bánh tày,
ñÀu Ç¶i thúng bánh chay rày kêu con.   
ThÀy thuÓc rÜÖng tû bÕ rÒi,
Bàn nghiŠn cÛng mÃt kéo lôi sách troàn;

1061  ThÀy ÇÎa vØa chåy vØa than,
Tay thÜ§c ÇÎa bàn cÆy månh th‰ gian;
ThÀy phù thûy mÃt trÓng, mÃt tang;
ThÀy tu mÃt h‰t Çåo tràng c° y;

1065  ThÀy pháp mÃt gÜÖm hành trì,
Mõ chang cÛng mÃt lÃy chi mà trØ ;
Bà bóng bàn tÎnh cÛng hÜ,
Chàng mà xa bóng nay chØ lÈ Çôi.

1069  Gia tài s¿ nghiŒp bÕ rÒi.
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Khen cho th® vë quy‰t lôi các dao tàu.
Không bÕ mà chåy cho mau;
Tre Çùi th® quåt bÕ låi sau m¶t nhà.

1073  Ngó nhau tìm lÓi mà ra,
Thäm cho ông thÀy bói mÃt na mÕ rùa.

          Tr©i Çã cho nó th¡ng, ÇÃt khi‰n mình phäi thua.
Trông chØng sÖn lãnh phò vua phen này.

1077  Quan TÜ§ng ra cºa Chánh Tây,
          Quan ñŠ Ngô, quan ChÜªng Soån ra tay anh hùng.
          Ra tài tä Ç¶t h»u xung,

Ch£ng qua tr©i håi anh hùng phäi nguy.
1081   LÀn lÀn vØa Ç‰n TrÜ©ng Thi,

VØa g¥p Hoàng ñ‰ cùng thì tam cung:
‘‘Tôi xin th† t¶i cºu trùng,
‘‘Xin ngài cÙu nghÎ v§i cùng cho minh.

1085  ‘‘Cúi ÇÀu tâu låi triŠu Çình,
‘‘Tôi xin phøc mång nåp cùng thánh vÜÖng.
‘‘Tôn mi‰u xã t¡c tan hoang,
‘‘T¶i tôi thiŒt Çáng tan xÜÖng bêu ÇÀu.

1089  ‘‘S¿ tình k‹ h‰t mÃy câu,
‘‘Tôi phäi nåp ÇÀu t¿ vÅn phen ni.
‘‘Tây phiên chi‰m hãm thành trì,
‘‘TrÜ§c thËn thùng v§i Çåo, sau h° thì v§i Tây.

1093  ‘‘ThÃt binh cÖ phäi chÎu låc loài.
‘‘Trª vŠ cung ÇiŒn, Çåo v§i Tây cÛng cÜ©i.’’
Phân bua Thánh ThÜ®ng dÙt l©i,
BÜa vØa thân phø bæng ÇÒi chåy ra.

1097  ÷n tr©i con låi g¥p cha,
TÜªng là m¡c phäi lâu la trª lòng.
Hai hàng nÜ§c m¡t ròng ròng,
Thäm thÜÖng con v® m¡c vòng gian nan.

1101  Quan TÜ§ng nÜ§c m¡t chÙa chan,
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ThÜa cùng thân phø rõ ràng cho minh:
‘‘Mình Çã suy tÜ§ng båi binh,
‘‘Låi thêm quân nÎnh tÜ tình ÇÒ mÜu.

1105  ‘‘Xin cha ch§ khá cÖ lÜu,
‘‘Håi con không Ç¥ng, nó báo cØu håi cha.
‘‘DÀu mà s® t¶i v§i nÜ§c nhà,
‘‘Nó sº v§i giáo, Tây qua báo Ç©i.

1109  ‘‘Phò vua thiên lš chÖi vÖi,
‘‘Tây qua báo Ç©i låi nhøc mình cha.’’
Quan Cø nÜ§c m¡t nhÜ sa,
Tr©i Öi ÇÃt h«i vÆy mà thÃu không.

1113  Trung thÀn m¡c phäi tà hung,
TÃm thân lÜu låc phòng trong lo lÜ©ng.
MiÍn là phò Ç¥ng Ç‰ vÜÖng,
Trung thÀn nghïa khí th‰ thÜ©ng lÜu danh.

1117  KÈo Tây phiên nó Çã hãm thành,
Phò theo chân chúa m§i thành toàn danh.
‘‘Chú nào con sÖ chÜa thành,
‘‘Cho vŠ sª ÇÎnh sª sanh viŒc nhà.

1121  ‘‘Chú nào lÜa mË còn cha (53),
‘‘Cho vŠ bäo dÜ«ng vÆy mà ÇØng Çi.
‘‘Tôi nay thân phø låi thì,
‘‘Lòng ôm ch» hi‰u, då ghi ch» tòng.

1125  ‘‘Phò vua lÃy m¶t ch» tòng.’’
Tr©i cao bi‹n r¶ng non bÒng phäi Çi.
Giã tØ ª chÓn TrÜ©ng Thi,      
Bæng miŠn t‰ch d¥m ra Çi SÖn Phòng.

1129  Quan TÜ§ng nÜ§c m¡t ròng ròng,
Bao nhiêu cung ÇiŒn vÆy cùng m¥c ai.
Thánh thÜ®ng nÜ§c m¡t láng lai,
Ra Çi phäi bÕ ÇiŒn Çài kinh Çô.

1133  D¥n quan TÜ§ng, quan H»u HÒ,
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T§i nÖi Væn Xá (54) ghé vô ngoåi tØ.
Ch£ng qua NamViŒt mình hÜ,
Ghé vô ngoåi tØ cáo quá t° tiên.

1137  CÖ chi nhà nÜ§c Ç¥ng yên,
ThÜ©ng næm cúng t‰ t° tiên lâu dài.
Bæng miŠn ra chÓn sÖn Çài,
ThÜ®ng cÀm hå thú ai ai cÛng thÜ©ng.

1141  BÓn bŠ thiên hå ÇŠu thÜÖng,
Ai ng© Ç‰ vÎ thánh vÜÖng m¡c nàn (55).
Quan TÜ§ng Ç¥t gÓi tâu sang,
Tâu cùng Thánh Ç‰ rõ ràng Ç¥ng hay :

1145  ‘‘BŠ nào cÛng ch£ng Ç¥ng ª Çây,
‘‘Thì ta ÇÎnh tính coi ngay xuÃt hành.’’
Trung thÀn Çáo Ç‰n rØng xanh,
CÖ chi lòng nÎnh ch£ng bÕ thành mà Çi.

1149  Nay mà m¡c phäi gian nguy,
Quân thÀn phø tº lên thì non cao.
S¿ tình k‹ ch£ng xi‰t bao,
ñÜ©ng Çi lên M†i qua Lào còn xa.

1153  ñ‰n nÖi cung quán tåm tòa,
ñá ngÒi th‰ bŒ cho qua trÆn phiŠn.
C¿c này cÛng bªi Tây phiên,
Nên quân thÀn phø tº bæng miŠn ra Çi.

1157  Tâu qua Thánh thÜ®ng m¶t khi: 
‘‘Tam cung thÎ n» vÆy thì cho lui.
‘‘KÈo ÇÜ©ng lên núi xuÓng ÇÒi,
‘‘Khúc quanh, khúc våy t§i lui khó dò.

1161  ‘‘ñá thì viên nhÕ viên to,
‘‘BÓn bŠ khe núi nhÃp nhô r¶n ràng.
‘‘RØng xanh không xóm không làng,
‘‘Chim kêu vÜ®n hú r¶n ràng l¡m thay.

1165  ‘‘Ra Çi không k‹ Çêm ngày,
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‘‘S® h° lang Çón nÈo, thÜÖng thay phÆn Çàn bà’’
Thánh thÜ®ng nÜ§c m¡t nhÕ sa,
Phán v§i Thánh mÅu các bà tam cung:

1169  ‘‘Nay tôi xa cách bŒ rÒng,
‘‘Bà vŠ trÜ§ng phøng tåi cung ÇiŒn Çài.
‘‘Phøng th© tiên Ç‰ hôm mai,
‘‘Tôi nay Çành phÆn låc loài núi xanh.

1173  ‘‘HuyŠn tôn xÜa cÛng bÕ thành,
‘‘Vì chÜng tà t¥c lÜu danh Ç‰n chØ.
‘‘Ch£ng qua Nam ViŒt mình hÜ,
‘‘Nên bà xa cháu, mÅu tØ xa con.

1177  ‘‘CÖ chi tôi ª Ç¥ng lÀu son,
‘‘TrÎ vì thiên hå ti‰ng còn lÜu danh.
‘‘Bà mà trª låi kinh thành,
‘‘Ví dù nó tra nó khäo cÛng ch§ xÜng danh nÖi nào.

1181  ‘‘Tôi bæng miŠn lên chÓn non cao,
‘‘B¡t quân M†i dÅn l¶ qua Lào sang Xiêm.
‘‘BŠ nào nó cÛng tích hiŠm,
‘‘Tây phiên phän t¥c nhÃt tâm håi rÒi’’.

1185  Phân qua nói låi chÜa rÒi,
Tam cung thÎ n» nÜ§c m¡t th©i nhÕ sa.
Thánh mÅu nÜ§c m¡t h¢ng hà:
‘‘NhÃt sinh nhÃt tº mË mà theo con.

1189  ‘‘DÀu mà l¥n suÓi trèo non,
‘‘Lên ghŠnh xuÓng hÓ mË con d¡t dìu.
‘‘Lâm nguy chÎu ch» quånh hiu,
‘‘Trª vŠ cung ÇiŒn buÒn thiu h«i buÒn.’’

1193  Thánh ThÜ®ng nÜ§c m¡t nhÕ tuôn :
‘‘MË Öi mË h«i ÇØng buÒn làm chi.
‘‘Xin bà trª låi thành trì,
‘‘Tôi phê quan HÆu phò thì tam cung.’’

1197  Quan HÆu trª låi dinh trung,
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Bách quan væn võ h¶i ÇÒng phò Çi.
ñi theo v§i ÇÙc Hàm Nghi,
Quan TÜ§ng, quan ÇŠ Soån v§i thì ÇŠ Ngô.

1201  NgÛ trø có quan H»u HÒ,
Ngài làm thÎ vŒ thuª mô t§i chØ.
Ch£ng qua Nam ViŒt th©i hÜ,
Quân thÀn phø tº lên chØ rØng xanh.

1205  Thª than trong chÓn rØng xanh,
Bao gi© khôi phøc Ç¥ng thành kinh Çô.
Phen ni kÈ Hán ngÜ©i HÒ,
Thâm sÖn cùng cÓc t§i mô nh© tr©i.

1209  Quan TÜ§ng khi Ãy ngÕ l©i,
Nói cùng dinh vŒ vÆy th©i Ç¥ng hay:
‘‘Ra Çi không k‹ Çêm ngày,
‘‘Lên ghŠnh xuÓng hÓ kh° thay nhÜng là.

1213  ‘‘Chú nào lÜa mË còn cha,
‘‘ThÜÖng con nh§ v® vÆy mà cho lui.
‘‘Ra Çi trong då søt sùi,
‘‘Lên ghŠnh xuÓng hÓ t§i lui khó lòng.

1217  ‘‘Không Çi thì nói cho xong,
‘‘ñi thì båc lÜ®ng tiŠn ÇÒng ngài ban.
‘‘Phen ni bÕ h† bÕ làng,
‘‘BÕ con bÕ v® bæng ngàn phò vua.

1221  ‘‘NÕ mÃy Ç©i sãi nó bÕ chùa,
‘‘Mình phäi giúp nÜ§c phò vua h‰t lòng.’’
Giã tØ y Ü§c Çã xong,
Bæng miŠn t‰ch d¥m lên sÖn trung nhÜng là.

1225  ñình lÜu trong chÓn rØng già,
M†i MÜ©ng các Mán nó ra rùng rùng.
SÖn lâm cùng cÓc lå lùng:
‘‘Các ngÜ©i gian th‰ lên sÖn trung viŒc gì ?’’

1229  Ông huyŒn, ông t°ng tâu quÿ.
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Gian th‰ nói th¿c M†i thì Ç¥ng hay:
‘‘Tao nói cho Mán bây hay,
‘‘QuÓc vÜÖng thûy th° xÜa nay nÜ§c mình.

1233  ‘‘ñÙc Gia Long trÜ§c có phøc tình,
‘‘ViŒc Tây khôi phøc nÜ§c mình thành Çô.
‘‘Mênh mông th‰ gi§i häi hÒ,
‘‘N® cha con trä bi‰t Ç©i mô cho rÒi.

1237  ‘‘Ch£ng may tiên Ç‰ vŠ tr©i,
‘‘Nó chi‰m lÃy ÇÃt vÆy th©i kéo sang.
‘‘ñÀu thì nó lÃy ThuÆn An,
‘‘Oai thÜÖng nó gi‰t quân quan ch£ng còn.

1241  ‘‘NÜ§c mình Ç¡p lÛy Ç¡p ÇÒn,
‘‘Nó phá Çi tan nát không còn chút chi.
‘‘Kinh thành nó cÛng lÃy Çi,
‘‘Phäi phò Ãu chúa vÆy thì lên Çây.

1245  ‘‘Ra Çi không k‹ Çêm ngày,
‘‘Ki‰m nÖi Çình trú luÆn bày mÜu cÖ.
‘‘CÆy cùng các Mán, Cà LÖ,
‘‘Làm nhà cÜ trú bây gi© cho mau.’’

1249  „m Àm các Mán kêu nhau,
Làm nhà cÜ trú cho mau tÙc thì.
Thánh ThÜ®ng ban hÕi m¶t khi:
‘‘QuÓc vÜÖng thûy th° Çây thì xÙ chi (56) ?

1253  Ông HuyŒn, ông T°ng tâu quÿ:
‘‘ñÎa ÇÀu Mai Lãnh thiŒt thì nÖi Çây.
‘‘Tâu lên Thánh ThÜ®ng Ç¥ng hay,
‘‘PhÀn ÇÃt Hà Tïnh dãy này sÖn trung.’’

1257  SÖn lâm cùng cÓc lå lùng,
M†i xin vô phép bÄm trong m¶t l©i:
‘‘Hay là sæn b¡n æn chÖi,
‘‘Quä thiŒt vua tr©i Çem Ãn ra so.

1261  ‘‘Rõ ràng cho bi‰t cæn do,
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‘‘Tuy là MÜ©ng M†i phò vua cho tÜ©ng.’’
--‘‘ñÀy Çû các Mán, M†i, MÜ©ng,
‘‘Tao cho khai khán rõ ràng quÓc gia.

1265 ‘‘Công bây cÓng thu‰ nÜ§c nhà,
‘‘Chi‰u b¢ng vi lŒ thuª mà Ç‰n nay.
‘‘ChØ tao Çem Ãn ra Çây,
‘‘Tao cho khai khán tÕ rày Çøc trong.’’

1269  --‘‘Då då, các Mán tôi cÛng Üng lòng,
‘‘Thà cho h£n rõ cái vòng gian ngay.’’
-- ‘‘B¢ng b¶ Ãn phû có Çây,
‘‘Hai Ãn nhÜ m¶t, kh° thay nÜ§c nhà.

1273  ‘‘LÃy ai chÙng giám quÓc gia,
‘‘Vua tr©i thÃt låc vÆy mà lên Çây.’’
Ra Çi không k‹ Çêm ngày,
Lên ghŠnh xuÓng hÓ kh° thay nhÜng là.

1277  Hai hàng nÜ§c m¡t nhÕ sa,
Nam Giao Xã t¡c nay Çà vŠ Tây.
Quân thÀn phø tº Çi Çây,
Long An, Bäo ñÎnh phen này sanh sÖ.

1281  Tä mi‰u, h»u mi‰u ai th©,
HiŠn lÜÖng, Trung nghïa bây gi© quånh hiu.
Làm chi cây ngã dÆp dìu,
Væn thánh, Võ thánh buÒn thiu Çã rÒi.

1285  MiŒng kêu ba ti‰ng h«i tr©i,
Bao nhiêu læng ÇiŒn vÆy th©i cÛng xa.
Công thÀn, LÎch Çåi ông bà,
HÜÖng tàn bàn lånh thiŒt là thäm thÜÖng.

1289  Trung thÀn h‰t sÙc phò vÜÖng.
Quan H»u lâm bŒnh gi»a ÇÜ©ng khÓn toan.
ñêm ngày thuÓc thuÓc thang thang,
Quan hình sát s¡c khÓn toan khó lòng.

1293  B¶ ngài e ngó không xong,
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Ngài qua không khÕi phiŠn lòng bách quan.
Chiêm bao giÃc ÇiŒp mÖ màng,
Vong hÒn quan H»u thª than mÃy l©i,

1297  Kêu r¢ng: ‘‘Quan TÜ§ng ngài Öi,
‘‘Xin ngài g¡ng sÙc phò th©i Ç‰ vÜÖng.
‘‘Lâm câu bán l¶ gi»a ÇÜ©ng,
‘‘BÃt trung thiên tº Ç‰ vÜÖng phen này.

1301  ‘‘Phò vua tØ thuª Ç‰n nay,
‘‘Lâm tay phiên t¥c kh° thay nhÜng là.
‘‘Quän bao con v® cºa nhà,
‘‘Lòng trung phò chúa cho qua trÆn này.

1305  ‘‘Tôi nói quan l§n Ç¥ng hay,
‘‘Lâm câu sÓ hŒ gºi thây phÆn già.’’
Trong mình nÜ§c giäi tuôn ra,
Chân tay chính måch thôi Çà lånh tanh.

1309  Vong hÒn quan H»u hiŒn Çêm thanh,
ñÜÖng Çi bán l¶ sao Çành lúc nguy.
Lúc nguy ngài bÕ Çành Çi,
Ai phò Ãu chúa cùng thì v§i tôi.

1313  Ngài Çà yên phÆn Çi rÒi,
TruyŠn quân mai táng vÆy th©i cho yên.
BŠ nào hÒn cÛng thæng thiên,
Trung thÀn tr†n Çåo vËn nguyŠn vua tôi.

1317  Bây chØ mai táng Çã rÒi,
Gªi cho các Mán vÆy th©i ª Çây:
‘‘D¥n cho các Mán bây hay,
‘‘ThÜ©ng næm nh§ m¶t ngày rày khói hÜÖng.

1321  ‘‘Trung thÀn toàn Çåo phò vÜÖng,
‘‘Nay chØ phÆn båc gi»a ÇÜ©ng không ai.
‘‘Ngày sau con cháu chi ngài,
‘‘Bæng miŠn Çáo xÙ bây khai tÕ tÜ©ng.

1325  "ThiŒt ngÜ©i thân thích b°n hÜÖng,
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‘‘Thì cho khai khán sºa ÇÜÖng cÓt hài.’’
Då då các Mán ÇŠu cÃt vào tai,
Y nhÜ các ti‰t không sai thÈ ÇŠ.

1329  Hai hàng nÜ§c m¡t ÇÀm ÇŠ,
ñi ra chÜa bi‰t Çi vŠ lúc mô.
Thäm thÜÖng quan l§n H»u HÒ,
ñ©i nào cho thÃy kinh Çô nÜ§c làng.

1333  Bæn khoæn ÇÜ©ng n† khôn sang,
TruyŠn cho quân M†i d†n ÇÜ©ng ngài Çi.
BÓn bŠ vÜ®n hú sÀu bi,
ñêm thì nghe ti‰ng tº quy kêu sÀu.

1337  ñ¥t chân gÀn ÇÃt Cºu Châu,
Lão bà cäm bŒnh Çau ÇÀu û ê.
Hai hàng nÜ§c m¡t ÇÀm ÇŠ :
‘‘Sao mà mË Óm không hŠ nói chi.

1341  ‘‘ChØ thì mË muÓn æn chi,
‘‘CÖm hay là cháo mË thì nói ra .
‘‘Vái cùng thiên ÇÎa ông bà,
‘‘Låy tr©i phò h¶ cho qua trÆn này.

1345  ‘‘KÈo mà bÓi rÓi l¡m thay,
‘‘PhÀn thì mË Óm, phÀn lo Tây hÆu Çoàn.’’
Hai bŠ ti‰n thoái lÜ«ng nan,
ñ¥ng trung mÃt hi‰u khôn toan nºa chØng.

1349  TruyŠn cho cháu là Ç¶i SØng,
Coi phong mà l‹ sau lÜng cho bà.
May mà cäm nhË thì qua,
H° ÇÀu, kim Çïnh lÃy xoa tÙc thì.

1353  MÃy l©i d¥n låi: ‘‘Tôi Çi,
‘‘ñ¶i SØng là cháu kêu thì b¢ng o (57).
‘‘Phen này mË Hán con HÒ,
‘‘Thâm sÖn cùng cÓc bŠ mô lÜ«ng toàn.

1357  ‘‘Låy cùng thiên ÇÎa Ng†c-hoàng,
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‘‘Tôi xin phò thánh chúa bæng ngàn qua Xiêm (58)’’
Không sai phân b§t chÙng låi thêm,
CÖm cháo không nåp sáu Çêm ngày tr©i.

1361  Ngóng nghe bà cø ngÕ l©i: 
‘‘ñ¶i SØng mi cháu, mi (59) Öi Ç¶i SØng.
‘‘Tao mang câu bán l¶ nºa chØng,
‘‘Xin mi cÃp táng, mi ÇØng phø vong.

1365  ‘‘Bao nhiêu båc lÜ®ng bông vòng,
‘‘Giao mi phøng thû n¶i trong Çây này. 
‘‘ChØ còn m¶t m¥t mi Çây,
‘‘Thành Çô khôi phøc nh§ ngày cúng cÖm.

1369  ‘‘Ví mà chén muÓi bát cÖm,
‘‘Cô dì thúc phø cúng cÖm nh§ ngày.
‘‘ChØ còn m¶t m¥t mi Çây,
‘‘Th¢ng hai th¢ng trÜªng bÎ vây nÖi nào?

1373  ‘‘Th¢ng hai th¢ng trÜªng bÎ vây,
‘‘Sinh ra quÓc bi‰n có tay trª lòng.
‘‘Ông TrÜÖng Væn ñ‹ triŠu trung,
‘‘Ông ñình Tº LÜ®ng phän lòng lúc nguy.

1377  ‘‘Gian tà tr©i Ç‹ làm chi,
‘‘Cái quân phän t¥c ngu si khác loài.
‘‘ˆn cÖm ai, m¥c áo ai ?
‘‘Trª lòng phän chúa, ra tài ngæn quân.’’

1381  Hai hàng nÜ§c m¡t rÜng rÜng,
ñêm khuya bà cø, Ç¶i SØng thª than.
Bao nhiêu thuÓc tán, thuÓc hoàn,
ñ° vô mÃy cÛng n¢m ngang y‰t hÀu.

1385  CÖm cháo Çã bÕ tØ lâu,
Kêu bà ba ti‰ng trên ÇÀu không Çi.
TÙ chi khuy‰t lånh Çi rÒi,
Con m¡t ÇÙng nhãn, mÒ hôi Ü§t ÇÀm.

1389  Ÿ nhà th° m¶c Cao Ly sâm,
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Nay Çà thÃt låc sÖn lâm làm vÀy.
Tôi xin kš táng o Çây,
D¡t dìu bà tÜ§ng h†a may g¥p ngài.

1393  SÖn lâm cùng cÓc non Çoài,
NguÒn cao nÜ§c Ç¶c hôm mai d¡t dìu.
D¡t dìu bà tÜ§ng lâu ngày,
Bà phát bÎnh thûng chân tay n¥ng nŠ.

1397  Bà n¢m m¶t ch‡ ly bì,
BÜ§c qua thu ti‰t hÒn vŠ ÇiŒn hon:
‘‘÷i chú Öi, chÒng tôi thÃt låc Çi xa,
‘‘TrÜ§c sau nh© chú, th‰ không qua Ç¥ng rÒi.

1401  ‘‘Tuy là o chú mË tôi,
‘‘Con o, con cÆu m§i m¶t Ç©i sinh ra.
‘‘BŠ nào th‰ cÛng không qua,
‘‘Bà gia ch‰t trÜ§c dâu mà ch‰t sau.’’

1405  K‹ tØ thÃt thû chåy ra,
ChÒng nam v® b¡c không bi‰t ông gia nÖi nào.
Thánh-hoàng không bi‰t làm sao,
Quân gia binh mã không bi‰t Ç‰n Lào hay chÜa.

1409  TrÆn này không bi‰t ai ch‰t ai lÜa (60),
Oai thÜÖng nhÜ th‰ ch£ng chØa ai ra.
NguÒn cao nÜ§c Ç¶c l¡m thay,
Låi thêm bà l§n n¢m rày không yên.

1413  Ra Çi ai nÃy cÛng phiŠn,
CÖm æn miŒng Ç¡ng, không yên trong mình.
ThÜÖng thân thì phäi nghï tình,
Ngó qua Túc vŒ Cai Bình Dã Lê.

1417  Ra Çi bi‰t khi mô vŠ,
Cai Bình m¶t xÙ m¶t quê v§i mình.
KÈo mà quan HiŒp không ai,
ThÜÖng lÃy thân ngÜ©i khác th‹ thân ta.

1421  NgÜ©i làng nhÜ th‹ ngÜ©i nhà,
ñØng làm sÃp ngºa vÆy mà không nên.
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Cai Bình ÇÙng dÆy thÜa lên:
          ‘‘Ông gia tôi làm ræng thì ngÜ©i làm rÙa, 
                                       hai bên cÛng có ông bà’’.
1425  Thäm thÜÖng bà TÜ©ng  nhÜng là,

CÖm cháo không nåp Çã ba Çêm ngày.
‘‘Cho tôi m¶t mi‰ng nÜ§c rày.’’
MiŒng thì kêu nÜ§c chân tay lånh rÒi.

1429  Quan TÜ§ng khi Ãy thÜÖng ôi:
‘‘Phò vua tr†n Çåo kh° v® tôi træm ÇÜ©ng.
‘‘Phò vui cho Ç¥ng ch» trung,
‘‘Thäm thÜÖng n‡i v® tÃm thân suy tàn.

1433  ‘‘V® tôi lâm bŒnh gi»a ÇÜ©ng,
‘‘Nh© chú Ç¶i ThÜ®c sºa ÇÜÖng vuông tròn.
‘‘Chú là cái phÆn tôi con,
‘‘Sºa ÇÜÖng vuông tròn, nghïa chú không quên.

1437  ‘‘BŠ nào chú cÛng làm nên,
‘‘Tôi không nói láo hai bên ông bà.’’
ñ¶i ThÜ®c ÇÙng dÆy thÜa qua :
‘‘ChØ phäi liŒm bà hai cái nŒm bông.’’

1441  Hai hàng nÜ§c m¡t ròng ròng,
Làm nên T‹ tÜ§ng, v® chÒng lâm nguy.
Rùng mình không bi‰t chuyŒn chi:
‘‘Tôi e phän t¥c nó thì kéo lên.

1445  ‘‘R¶n ràng nó tÜªng mình quên,
‘‘E nó bôi m¥t kéo lên håi mình.’’
Ban mai hæm bäy bình minh,
Nó lên thình lình không bi‰t viŒc chi.

1449  Cái quân bÃt thiŒn vô tri,
ThØa cÖ nhi thÆp lúc suy nÜ§c nhà.
Vái cùng thiên ÇÎa ông bà,
Nh© M†i dÅn l¶ mau mà qua Xiêm.

1453  Ra Çi không k‹ ngày Çêm,
Mau mau kÎp Ç‰n ÇÃt Xiêm lánh mình.
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Vái cùng thiên ÇÎa chÜ linh,
Qu› thÀn xÙ sª thÜÖng tình phÆn tôi.

1457  NgÜ«ng m¥t mà vái cùng tr©i,
NhÃt sanh nhÃt tº Çåo vua tôi nhÜng là. 
ñ¶ thành quan QuÆn giao hoà,
L¿a chiŠu hÖn thiŒt nói mà v§i Tây.

1461  Tây phiên gÅm vÅn giÆn thay:
‘‘ñem lòng c¿ chi‰n còn Ç‰n Çây làm gì.
‘‘May mà Nam ViŒt båi suy,
‘‘Tây mà båi, Çåo phen ni không còn.

1465  ‘‘NgÜ©i thì phiêu låc núi non,
‘‘Bao nhiêu nhà cºa ch£ng còn gì Çâu.
‘‘Tây phiên thúc thû th† ÇÀu,
‘‘Hàng lai Nam ViŒt, mänh âu ch£ng lành.

1469  ‘‘Tây phiên trª låi Tây thành,
‘‘Ÿ Çây xÃu ti‰ng bia danh Çã rÒi.
‘‘H† không cho Çâm nhánh m†c chÒi,
‘‘Træm dao xÈo thÎt thä trôi giang hà.’’

1473  Quan QuÆn khi Ãy nói qua,
Nói cùng ñåi Pháp chÜ nha phiên trào :
‘‘Ân thâm nghïa tr†ng Çåi lao,
‘‘Bách quan Çáo Ç‰n Nam triŠu y‰n diên.

1477  ‘‘Nam trào v§i låi Tây phiên,
‘‘Có l©i y Ü§c phÌ nguyŠn hòa giao.
‘‘Tây phiên låi v§i Nam trào,
‘‘Tôi mà æn ª không xao chút tình.

1481  ‘‘Nay mà sinh s¿ s¿ sinh,
‘‘CÛng vì ông TÜ§ng dï binh vi cÜ©ng.
‘‘ñánh cho thiên hå båi tan,
‘‘Tôn mi‰u xã t¡c ch£ng an bŠ gì.

1485  ‘‘ñánh cho thiên hå suy vi,
‘‘NgÜ©i thì không mË kÈ thì ch‰t cha.
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‘‘NgÜ©i thì ch‰t cºa An Hòa,
‘‘NgÜ©i không con, kÈ không v®, kh° mà sanh sÖ.

1489  ‘‘Ông bà không chÓn phøng th©,
‘‘Vô phÜÖng sinh lš tr©i Öi h«i tr©i.
‘‘Ngài qua Nam ViŒt mà chÖi,
‘‘ChÜ hÀu mÜ©i tám nÜ§c Ç‰n nÖi sum vÀy.

1493  ‘‘S¡m sanh y‰n Äm b¢ng nay,
‘‘Xin cùng ñåi Pháp b¡t tay giao hoà.’’
Quan m¶t cho Ç‰n quan ba,
Quan næm quan sáu vÆy mà không nghe.

1497  ñòi triŒu các quan tÌnh trª vŠ,
S¿ tình y Ü§c cho ra bŠ Çøc trong.
Tin thì tin, då còn phòng,
Nam triŠu T‹ tÜ§ng nó Çem lòng phøc binh.

1501  Quan QuÆn trª låi triŠu Çình,
TriŒu các quan tÌnh lai kinh lo lÜ©ng.
ñông tây nam b¡c tÙ phÜÖng,
TriŒu các quan tÌnh sºa ÇÜÖng nÜ§c nhà.

1505  Có quan T°ng ÇÓc tÌnh Hà,
NgÜ©i cÓng HÒ, cÓng SÙ Çem Tây vŠ mà tÌnh ñông.
Ngày nay Tây thånh lÃy Ç¥ng thành trung,
Phäi triŒu vŠ y Ü§c h¶i ÇÒng hòa giao.

1509  Bao nhiêu thu‰ lŒ thÃp cao,
ñông tây nam b¡c chÓn nào Ç¥ng hay.
S¡m sanh y‰n tiŒc b¢ng nay,
Xin cùng ñåi Pháp b¡t tay giao hào.

1513  Quan m¶t cho Ç‰n quan ba,
Quan næm quan sáu giao hòa Çã xong.
Bách quan væn võ h¶i ÇÒng,
Sai quan ra chÓn SÖn Phòng triŒu ÇÙc Hàm Nghi.

1517  Rùng rùng binh mã kéo Çi,
Ra Ç‰n ÇÎa ÇÀu Mai Lãnh, ngài Çã Çi qua Lào.
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BÓn bŠ suÓi hi‹m non cao,
Ngài ng¿ qua Lào có M†i ÇÜa sang.

1521  MÃy l©i Çã d¥n rõ ràng,
Có quan hÆu Çoàn thì cÛng ÇØng ÇÜa.
MÃy l©i Çã d¥n thuª xÜa,
Có quân hÆu ti‰p, ÇØng ÇÜa khó lòng.

1525  ñÒ này e nói không xong,
HÒi triŠu thÜa låi Çøc trong rõ ràng:
‘‘Quân tôi lên hÕi M†i MÜ©ng,
‘‘Nó thì khai h‰t rõ ràng Çøc trong.

1529  ‘‘ñøc trong nó nói rõ ràng,
‘‘Nên chi vin nÈo tìm ÇÜ©ng trª lui.
‘‘Bao phen th£ng th£ng dùi dùi,
‘‘NgÜ©i thì Üng t§i, kÈ Üng lui vŠ thành.

1533  ‘‘BÓn bŠ khe suÓi rØng xanh,
‘‘Chim kêu vÜ®n hót trên cành hu hi.
‘‘BÓn bŠ vÜ®n hót hu hi,
‘‘VØa g¥p quan Cø Çang Çi hÆu Çoàn.

1537  ‘‘ThÜa qua quan Cø rõ ràng:
‘‘Ÿ nÖi ThÜÖng Båc có các quan h¶i ÇÒng.
‘‘Có quan t°ng ÇÓc Hà ñông,
‘‘Sai quân lên SÖn Phòng triŒu ÇÙc Hàm Nghi.

1541  ‘‘Rùng rùng binh mã dÅn Çi,
‘‘T§i Çåi ÇÀu Mai Lãnh, ngài Çi qua Lào.
‘‘BÓn bŠ suÓi hi‹m non cao,
‘‘Ngài ng¿ qua Lào, quân phäi lui Çây.

1545  ‘‘ChØ mà Çã g¥p ngài Çây,
‘‘Xin ngài trª låi lui rày v§i quân.’’
Hai hàng nÜ§c m¡t rÜng rÜng,
BÃy mÜÖi chÜa khÕi cái tuÀn lâm nguy :

1549  ‘‘Nay ta trª låi thành trì,
‘‘BŠ nào h† cÛng tra hÕi vua Çi phÜÖng nào.

95



‘‘Ta lui ThÜÖng Båc tåi trào,
‘‘H† có tra hÕi bŠ nào cÛng nói ngay.

1553  ‘‘ñŠu mØng quan vŠ nÜ§c này,
‘‘ViŒc có ñåi Pháp v§i các quan Çây h¶i ÇÒng.’’
Có quan t°ng ÇÓc Hà ñông,
HiŒp nghÎ h¶i ÇÒng có ngÜ©i tÙc vÎ trÎ ngôi.

1557  HiŒp nghÎ khi Ãy Çã rÒi,
L¿a trong hoàng diŒt cùng th©i hoàng huynh.
Bách quan væn võ triŠu Çình,
Xem ngày th¿c vÎ thái bình Çã xong.

1561  Quan NguyÍn khi Ãy trª lòng,
Nói cùng quan QuÆn Çøc trong rõ ràng:
‘‘÷n trong thiên ÇÎa thánh hoàng,
‘‘Không Çã m¡c phäi nÎnh gian bi‹u bày.’’

1565  Quan QuÆn giª chi‰u ra tay,
Do bà quan NguyÍn nói ai rày nÎnh gian :
‘‘Tôi mà có bøng nÎnh gian,
‘‘Tr©i Çày xuÓng ngøc suÓi vàng Çã lâu.

1569  ‘‘ChÜa chi sinh s¿ chÜ§c mÜu,
‘‘LÃy xÜa mà giÆn, tr©i Çâu Ç‹ Ç©i.’’
-- ‘‘Tâm xà khÄu phÆt n¿c cÜ©i,
‘‘Ngài Çà sinh s¿, ngài th©i chÓi không.

1573  ‘‘Làm quan t‹ tÜ§ng triŠu trung,
‘‘Mà ngài sinh s¿ khi‰n lão Vung Thanh Bình.
‘‘Ngài Çã sinh s¿ s¿ sinh,
‘‘Khi‰n lão Vung Thanh Bình Çáo Ç‰n håi tôi.

1577  ‘‘Nó ra vØa m§i t§i nÖi,
‘‘TÜªng tình sÜ ÇŒ tôi kêu th©i vào dinh.
‘‘Nó vô chÎu t¶i v§i mình,
‘‘Nó låi khai kh° s¿ tình Çøc trong:

1581  ‘‘Hai ngài y Ü§c d¿ ÇÒng,
‘‘Bách quan væn võ ngó cùng vô tri.
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‘‘Tôi ra Çây quan TÜ§ng sai Çi,
‘‘V§i låi quan QuÆn cä thì hai ông.

1585  ‘‘Hai ngài y Ü§c h¶i ÇÒng,
‘‘Sai tôi Ç‰n chÓn tÌnh ñông tÙc thì.
‘‘ñ‰n nÖi khi‰n håi ngài Çi,
‘‘Vào thành cho chÙc, båc thì ngài ban.

1589  ‘‘Lão nói ÇÜÖng Çói khát cÖ hàn,
‘‘Lão tham tài tham chÙc, khÓng toan viŒc thÀy trò.
‘‘Lão ra Çây nºa s® nºa lo,
‘‘Chi b¢ng viŒc th¿c thÀy trò nói ra.’’

1593  TriŠu Çình ñåi Pháp chÜ nha,
ñŠu mØng quan lão vÆy mà phÜÖng phi:
‘‘Con ngài làm Ç¥ng chÙc chi,
‘‘Ngó ngài tuÀn hÆu, phÜÖng phi râu dài.

1597  ‘‘Ch£ng bi‰t quan Cø là ai,
‘‘Ông già quan TÜ§ng th‰ ngài làm sao ?’’
-- ‘‘Con tôi chÙc l§n quyŠn cao,
‘‘Sºa ÇÜÖng viŒc nÜ§c trong trào chính minh.

1601  ‘‘ñÜ©ng quan chÙc tÜ§c triŠu Çình,
‘‘Tôi là quan Cø thân sinh dÜ«ng bào.
‘‘Lòng trung phò chúa qua Lào,
‘‘Tôi ª Çây sinh tº bŠ nào quän chi.

1605  ‘‘Sinh ra g¥p lúc gian nguy,
‘‘Vua còn thÃt låc huÓng gì là tôi.
--‘‘Tôi thÜa Çåi Pháp m¶t l©i,
‘‘Tôi không làm ÇiŠu ác, ti‰ng d« th©i tôi mang.

1609  ‘‘Ch» r¢ng: nhÆt cºu Ça Çoan,
‘‘Ông này æn nói nhÜ ông quan c¿u trào.
‘‘TriŠu Çình phäi nghï làm sao,
‘‘Ông quan c¿u trào æn nói Ça ngôn.

1613  ‘‘C†p thác thì da hãy còn,
‘‘B¡t cha ª ÇÃy thì con phäi vŠ.’’
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Hai hàng nÜ§c m¡t ÇÀm ÇŠ,
Bao gi© khôi phøc con vŠ thæm cha:

1617  ‘‘TriŠu Çình ñåi Pháp chÜ nha,
‘‘Cho tôi thÜa chuyŒn quan QuÆn vÆy mà Çøc trong.
‘‘Ngài làm t‹ tÜ§ng triŠu trung,
‘‘Mà ngài sanh sº lão Vung Thanh Bình.

1621  ‘‘Ngài mà sinh s¿ s¿ sinh,
‘‘Khi‰n lão Vung Thanh Bình Çáo Ç‰n håi tôi.
‘‘Nó ra vØa m§i t§i nÖi,
‘‘Nó mê tâm suy tång nó th©i nói ra.

1625  ‘‘ñ¶i hÀu m§i chåy bôn ba,
‘‘Ra hÕi thº nó khi‰n mà vào Çây. 
‘‘Trong dinh quan l§n Çòi thÀy,
‘‘ThÀy vào xÜ§ng xuÃt giäi khuây cho bà.

1629  ‘‘Hoàng mang xách cûa bôn ba,
‘‘Vào dinh bÄm låi thÜa qua chuyŒn này.’’
--‘‘ñ¶i Vung mi tÌnh hay say,
‘‘Do hà cÃp s¿ ra Çây viŒc gì ?

1633  --‘‘Tôi ra quan QuÆn sai Çi,
‘‘Låi v§i quan TÜ§ng cä thì hai ông.
‘‘Hai ngài y Ü§c d¿ ÇÒng,
‘‘Sai tôi ra tåi tÌnh ñông nhÜng là.

1637  ‘‘S¿ tình tôi Çã nói ra,
‘‘Låy ngài tha gi‰t, gi‰t tha cÛng nh©.
‘‘S¿ tình trong gói trong t©,
‘‘Låy ngài tha gi‰t, tôi nh© phen nay.

1641  ‘‘Nay chØ con Çã ra Çây,
‘‘Bao gi© chÌ triŒu con vŠ rày v§i ông.’’
--‘‘ThÜÖng thì thÜÖng då hãy còn phòng,
‘‘TruyŠn cho lính nó trên gông dÜ§i cùm.

1645 ‘‘May mô may chút n»a thì lÀm,
‘‘BÃt Ç¡c kÿ tº hÒn cÀm ÇiŒn hoa.
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‘‘ThÜa cùng ñåi Pháp chÜ nha,
‘‘Trong triŠu quan QuÆn trª ra phän thÀn.

1649  ‘‘ñåi Pháp phäi xét cho cân,
‘‘Ngài mà phän thÀn, nhiŠu kÈ ch‰t oan.
‘‘Lây ra phø trái tº hoàn,
‘‘Hay thì ch§ Ç‹ nÎnh gian trong trào.

1653  ‘‘Trong trào ÇØng Ç‹ nÎnh gian,
‘‘Xoi hao måch nÜ§c, không an nÜ§c nhà.
‘‘ThÜa cùng ñåi Pháp chÜ nha,
‘‘M©i vŠ bên nÜ§c Lang Sa h¶i ÇÒng.’’

1657  Quan QuÆn binh mã d¿ phòng.
Xin vŠ y‰n tiŒc hai ông xuÓng tàu.
‘‘M©i quan T‹ tÜ§ng xuÓng mau,
‘‘ñ‹ kÎp xuÓng tàu vŠ nÜ§c Lang Sa.’’                              

                                      
___________________________________________________

(1) tài gia bá h¶ : nhà giàu, ngÜ©i ÇÜ®c hàm cºu phÀm, các chÙc s¡c
trong làng.
(2) hÜu trí hÜu dÜ«ng : các quan vè hÜu hay các quan ÇÜ®c vŠ nghÌ dài
hån Ç‹ dÜ«ng sÙc trÎ bŒnh.
(3)  phù vân : Çám mây n°i lên rÒi låi tan Çi. Nghïa bóng: Có Çó, rÒi
mÃt Çó.
(4) thân chinh : Çi Çánh gi¥c.
(5) xích hÆu : trinh sát.
(6) mÛi rày : døng cø dùng Ç‹ xäy rÖm rå phÖi cho khô.
(7) quan TÜ§ng : chÌ Tôn ThÃt Thuy‰t.
(8) quan QuÆn : chÌ NguyÍn Væn TÜ©ng.
(9) giao lân : bang giao.
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(10) løc huyŒn : sáu huyŒn. TrÜ§c 1945, phû ThÙa Thiên có sáu huyŒn:
HÜÖng Trà,  HÜÖng Thûy,  Phú Vang,  Phú L¶c,  Phong ñiŠn,  Quäng
ñiŠn. 
(11) hòa hÜu : hòa giäi, không kiŒn tøng, không truy tÓ.
(12) các cÓ : các cÓ Çåo Thiên Chúa giáo La Mã.
(13) phân tháp : dø cÃm Çåo, ai không chÎu bÕ Çåo thì bÎ kh¡c xæm trên
trán hai ch» "Tà Çåo" b¢ng ch» Hán.
(14) nhà chung : nÖi ª và làm viŒc cûa các giáo sï Thiên Chúa giáo La
Mã.
(15) hiŒp chi‰n giao công : phân công tác chi‰n. Tôn ThÃt Thuy‰t phân
công trong k‰ hoåch tÃn công quân Pháp vào Çêm 22, rång ngày 23
tháng 5 næm ƒt DÆu.
(16) Gia-Tô : Çåo Thiên Chúa.
(17)  hÒng mao,  mÒ hóng, chà và :  ngÜ©i  Âu châu (lông hÒng,  da
tr¡ng), ngÜ©i Phi châu (da Çen nhÜ mÒ hóng), ngÜ§i ƒn Ç¶.
(18) phÃn th° : bøi ÇÃt.
(19) vân vi : l©ì nói và viŒc làm.
(20) ng†c diŒp kim chi : lá ng†c cành vàng.
(21) triŠu trung : triŠu Çình.
(22) nÕ nhÎn : không nhÎn.
(23) cÜ©i mÖn : cÜ©i gÜ®ng.
(24) bán då : nºa Çêm.
(25) s¿ sinh : gây ra viŒc lôi thôi, r¡c rÓi cho ngÜ©i khác.
(26) dÜ«ng h° di hoån : nuôi c†p vŠ sau nó håi mình. Nghï bóng: nuôi
dÜ«ng kÈ xÃu, vŠ sau nó së hãm håi mình.
(27) phiêu : ngø tåi, sÓng ª m¶t nÖi nào Çó.
(28) PhÓ Lª : ngày xÜa PhÓ Lª là phÓ ch® Bao Vinh, vŠ sau vì b© sông
bÎ nÜ§c xoi lª phäi d©i vŠ làng Minh HÜÖng gÀn bi‹n.
(29) tam ty : tam tòa; Ty Tam Pháp, cÖ quan pháp luÆt tÓi cao cûa triŠu
Çình nhà NguyÍn, tr¿c thu¶c B¶ Hình.
(30) ba ông : chÌ các ông Tôn ThÃt Thuy‰t, NguyÍn Væn TÜ©ng và ´ch
Khiêm.
(31) tam canh : canh thÙ ba. (M¶t Çêm có 5 canh, m¶t ngày có 6 kh¡c).
(32) TrÀn TiÍn Thành bÎ Tôn ThÃt Thuy‰t và NguyÍn Væn TÜ©ng âm
mÜu ám håi.
(33) Çi mô : Çi Çâu. 100



(34) Ç¥ng : Ç‹ mà.
(35) hai gã : chÌ Tôn ThÃt Thuy‰t và NguyÍn Væn TÜ©ng.
(36) vua Hi‰p Hòa bÎ gi‰t, Ki‰n Phúc lên ngôi.
(37) quan ñŠ Ngô : chÌ Ngô TÃt Ninh,ThÓng ch‰ ChÜªng VŒ.
(38) B¡c kÿ : B¡c ViŒt.
(39) quan ñŠ Soån : chÌ ñŠ ñÓc TrÀn Xuân Soån.
(40) quan Ti‹u : chÌ ông ´ch Khiêm.
(41) mÒ hóng Xiêm La : chÌ ngÜ©i Thái lan da Çen nhÜ mÒ hóng (mÕ
nghË).
(42) TrÃn Bình : ÇÒn Mang Cá. Vào th©i vua HiŒp Hòa, th¿c dân Pháp
xây ÇÒn Mang Cá. Mang Cá là nÖi tr†ng y‰u cûa kinh thành Hu‰, xem
nhÜ cái mang cûa con cá. 

"ñÒn r¢ng ông TÜ§ng có tài,
 Cºa Thu¥n An Tây lÃy, trÃn Bình ñài Tây vô ! ".
                                      (Khuy‰t danh)

(43)  Ki‰n Phúc : vua Ki‰n Phúc (Ki‰n PhÜ§c) mÃt ngày 10 tháng 6
næm Giáp  Thân  (1884).  Có  giä  thuy‰t  cho  r¢ng  vua  Ki‰n  Phúc  bÎ
NguyÍn Væn TÜ©ng ÇÀu Ç¶c.
(44) tây phiên : ngÜ©i phÜÖng tây, chÌ ngÜ©i Pháp.
(45) Nam Vi‰t : ViŒt Nam.
(46) v†t ao : nhäy qua cái ao.
(47) træng l© : træng m©.
(48) Trong khi quân Pháp tÃn công vào thành n¶i, NguyÍn Væn TÜ©ng
Än trÓn tåi Nhà Chung ª làng Kim Long. Khi vua Hàm Nghi trên ÇÜ©ng
chay ra SÖn Phòng, NguyÍn Væn TÜ©ng Çón ÇÜ©ng, m©i vua vào trú  Än
trong Nhà Chung.
(49) ban mai : lúc sáng s§m.
(50) rÃt hung : rÃt nhiŠu.
(51) troàn : truyŠn.
(52) lÃy mô mà mÀn : lÃy gì mà làm.
(53) lÜa mË còn cha : cha mË còn sÓng.
(54) Væn Xá : làng Væn Xá, quê ngoåi cûa vua Hàm Nghi.
(55) m¡c nàn : g¥p phäi tai nån.
(56) xÙ chi : nÖi nào.
(57) o : cô; chÎ hay em cûa cha.
(58) Xiêm : Thái Lan. 101



(59) mi : mày.
(60) lÜa : còn, còn låi.

¤       ¤       ¤

3 - Vè Tàu Ô cÜ§p thuyŠn

Næm 1873 (Quš DÆu), vua T¿ ñÙc ng¿ du thuyŠn vŠ cºa
ThuÆn An, có nhiŠu quan væn, quan võ theo h¶ giá. Khi thuyŠn
rÒng cûa vua Ç‰n cºa ThuÆn An thì có chín chi‰c thuyŠn vÆn täi
cûa  triŠu  Çình vØa ra  khÕi  cºa bi‹n.  BÃt  thình  lình,  hai  chi‰n
thuyŠn buÒm cûa b†n Tàu Ô xuÃt hi‰n, chÆn b¡t dÅn Çi hai thuyŠn
vÆn täi cûa triŠu Çình và làm bÎ thÜÖng nhiŠu binh lính triŠu Çình. 

Vua giÆn l¡m. Khi trª vŠ triŠu vua làm m¶t bài vè châm bi
‰m, rÒi dåy cho cung nhân thÎ n» hát, làm cho cä triŠu Çình xôn
xao xÃu h°.

 1   R¢ng næm Quš DÆu (1) tháng tÜ,
ñŠu vâng Hoàng ThÜ®ng thánh tØ s¡c ban:
MÜ©i hai giá ng¿ ThuÆn An,
TriŠu Çình væn võ, quân quan h¶ tùng.

 5   TÜng bØng c© phÃt, trÓng rung,
Chèo ba mái nhË, thuyŠn rÒng nhÜ bay.
Càng nhìn càng ÇËp càng say,
DÅu mà træm cänh không tày (2) ThuÆn An.

 9   Ai ng© m¶t phút t¿ nhiên,
B‡ng Çâu chín chi‰c täi thuyŠn (3) chåy qua.
Ng†n buÒm trông thÃy xa xa,
GÀn v©i nghe ti‰ng súng ra Çùng Çùng.

13    Tàu Ô hai chi‰c buÒm giong,
ñŠu buông ti‰ng súng gÅm cùng to gan!
TrÜÖng buÒm chåy d†c chåy ngang,
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Cæm h©n mÃy lÛ mÃy Çoàn Tàu Ô.
17    Tung hoành "bÓ mÆy", "xí lô",

ñÙa Çâm, ÇÙa chém, ÇÙa xô xuÓng tàu.
Các quan khi Ãy gªi tâu:
"Ngºa trông Hoàng thÜ®ng lên lÀu ng¿ ra."

21    LŒnh truyŠn h¶ vŒ thÀn cÖ:
"Ai mà b¡n Ç¥ng Tàu Ô nó rày. 
QuyŠn ban l¶c thÜªng cao dày."
S¡c vØa ban xuÓng nåp ngay súng liŠn.

25    B¡n th©i phát th£ng phát xiên,
B¡n ra ch£ng trúng vào thuyŠn Tàu Ô.
Hª ra thì nó chåy vô,
B¡t Çi hai chi‰c ai mô ch£ng tÜ©ng (4)!

  29    ThÃy thôi nºa giÆn nºa thÜÖng,
GiÆn thay chúng nó, thÜÖng ÇÜ©ng quân ta:
ñÙa th©i bÎ thuÓc cháy da,
ñÙa th©i bÎ Çån máu ra ÇÀm mình.

  33    Làm cho chúng nó dÍ khinh
Nghï låi giÆn mình ch£ng bi‰t cÙu nhau.
Phäi chi diŒu v®i nÖi Çâu,
ñã toan lÆp lÜ®ng (5) chÜ§c mÀu (6) tâu vô.

  37    Ch£ng qua s¿ Çã s© s©,
Ai ai cÛng l¥ng nhÜ t© nín hÖi.
Nghï Ç©i mà ngán cho Ç©i,
Làm tôi æn uÓng l¶c tr©i l¡m ru !

  41    Nghênh ngang võng võng dù dù,
Bài vàng mÛ mão, xuân thu tháp ÇÀu (7).
GÅm không tài cán gì Çâu,
RÒi ra múa mõ, vênh râu chõm chòe !

   45   Phen này m¡t thÃy tai nghe,
Tham sanh, úy tº m¶t bè nhÜ nhau.
ˆn th©i giành trÜ§c giành sau,
ñ‰n khi có gi¥c røt ÇÀu røt Çuôi!
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49    CÛng xÜng là ÇÃng làm tôi,
C§ sao ch£ng bi‰t h° ngÜÖi (8) trong mình ?

*      *
_________________________________________

 (1) Quš DÆu : næm 1873.
(2) không tày : không b¢ng.
(3) täi thuyŠn : thuyŠn vÆn täi.
(4) ai mô ch£ng tÜ©ng : ai mà ch£ng bi‰t. 
(5) lÆp lÜ©ng : Ç¥t chuyŒn không Çúng s¿ thÆt Ç‹ lÜ©ng gåt ngÜ©i khác.
(6) chÜ§c mÀu : mÜu k‰ hay.
(7) ÇÜ®c thæng ti‰n, ÇÒng th©i tu°i tác cÛng tØng träi.
(8) h° ngÜÖi : xÃu h°, h° thËn.
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4 - Vè Thu‰ thân

Hoàng Thái HÆu TØ DÛ, mË vua T¿ ñÙc, tên thÆt là Phåm
ThÎ H¢ng, quê ª Gò Công. Bà là m¶t phø n» có ÇÙc hånh.

Næm  14  tu°i,  bà  ÇÜ®c  tuy‹n  vào  cung  hÀu  Hi‰n  T°
(NguyÍn Phúc TuyŠn). Khi Hi‰n T° lên ngôi, niên hiŒu ThiŒu TrÎ,
bà ÇÜ®c phong làm Cung TÀn. Næm ThiŒu TrÎ  thÙ 3,  bà ÇÜ®c
phong làm Thành Phi; næm ThiŒu trÎ thÙ 6, tân phong làm Quí
Phi.

Bà n°i ti‰ng là ngÜ©i có tài næng ÇÙc Ç¶, bi‰t dåy d‡ các
hoàng tº, các hoàng n». Bà thÜ©ng quan tâm Ç‰n viŒc nÜ§c, lo
l¡ng Ç‰n Ç©i sÓng cûa dân.

Næm MÆu TuÃt, Pháp Ç¥t ra thu‰ thân, dân tình khÓn kh°.
Bà TØ DÛ Çích thân sang tòa Khâm sÙ Pháp xin miÍn thu‰ cho
dân.

Bài  "vé Thu‰ thân" ghi  chép theo tài  liŒu cûa Tôn ThÃt
Bình, giäng viên ñåi h†c T°ng h®p Hu‰.

1-   Ai ai l£ng l¥ng mà nghe,
Tôi Ç¥t cái vè hai ch» thu‰ thân.
GÅm trong nhà nÜ§c phân vân,
ñ‰n næm MÆu TuÃt (1)Çã gÀn nåp tô.

5-   Bao nhiêu thiên hå ª mô,
Tai nghe Çánh thu‰ Kinh Çô Nam triŠu.
ñÙc TØ DÛ nghe ti‰ng dân kêu, 105



Th‰ gian nhiŠu kÈ khó nghèo riêu rao.
9-   ñình thÀn phäi nghï làm sao ?

TØ ThØa Thiên Ç‰n các tÌnh, nÖi Çâu ch£ng tØ.
Ch£ng qua Nam ViŒt (2) mình hÜ,
Tây qua Çánh thu‰ nay chØ phân vân.

13-   Phán r¢ng væn võ Çình thÀn,
Phäi qua thÜÖng sÙ (3) cho dân nó nh©.
Cho dân Ç« kh° sanh cÖ,
Nói cho dân nh© ñåi Pháp có dung tha.

17-   Tâu lên Hoàng thÜ®ng:" ñÙc Bà,
Phen này phäi Çáo sÙ tòa (4) h¶i thÜÖng".
TruyŠn bày võng giá kim thÜÖng,
ñÙc Bà qua nghÎ h¶i thÜÖng sÙ tòa.

 21-  ThuyŠn rÒng phÃp ph§i chèo qua,
LÅy lØng binh mã bôn ba qua lÀu.
NghÎ v§i ñåi Pháp Çã lâu,
Nay tôi Ç‰n lÀu bàn chuyŒn mà chÖi.

25-   Các quan ñåi Pháp liŠn m©i,
Bông dua (5) tay n¡m miŒng cÜ©i a ha:
"MÃy khi LŒnh Thánh Ç‰n tòa,
Chào ÇÙc TØ DÛ vÆy mà qua chÖi .

29-   Khi không nói chuyŒn mà cÜ©i,
Thu‰ lŒ nhà nÜ§c vÆy th©i làm sao?
Công tÜ ÇiŠn th° thÃp cao,
N¶i dân chánh tráng n¶p mÃy hào, mÃy nguyên ?"

33-   ñÙc Bà nghe nói hÕi liŠn:
"Th° ÇiŠn, thâu thu‰ ÇÒng niên m¶t lÀn.
NÜ§c Nam thÜ©ng lŒ thu‰ thân,
M‡i næm tám tiŠn nó chåy không ra.

37-   ñÙa th©i bán cºa bán nhà,
Th¢ng vô gia sän vÆy mà cÛng dung.
Bao nhiêu ÇÃt ru¶ng ngoài ÇÒng,
ñ‰n mùa lúa gåo d¿ phòng nåp kho.
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41-   CÀm quyŠn nhà nÜ§c phäi lo,
Dân tình Çã khó, phäi cho gåo tiŠn.
TÌnh Nam, tÌnh B¡c, ThØa Thiên,
CÃp cho gåo tiŠn, bäo h¶ phÜÖng dân.

45-   Nay quyŠn ñåi Pháp cÀm cân,
Xin cân nhË nhË cho dân nó nh©.
Xem trong s° b¶ tàng thÖ (6),
Công ÇiŠn, công th°, nó nh© thÃp cao.

49-   Tây qua bäo h¶ Nam trào,
Công ÇiŠn, công th°, bao nhiêu tÕ tÜ©ng.
Dù ai ª lính viŒc quan,
Tên dân chánh tráng, rõ ràng tên dân.

53-   ChÜ nha binh thánh Çình thÀn,
CÛng ÇŠu thÓng thi‰t phân vân Çêm ngày.
Coi trong bài chÌ b¢ng nay,
Thu‰ thân Tây Çánh, tính rày làm sao ?

57-   Dï tØ b° thÜ®ng thÃp cao,
Thâu dân chánh tráng hai hào hai nguyên (7).
Cho Ç‰n thu‰ th°, thu‰ ÇiŠn,
Thu‰ muÓi, thu‰ ch®, Çánh liên thu‰ Çò.

61-  Hãy còn tåp thu‰ nhÕ to,
Thu‰ chi cÛng Çánh ch£ng cho chút nào.
Ba quân thiên hå lao xao,
Xin Ç¥ng ít nhiŠu trong då m§i yên.

65-   Mª l©i kêu h«i Hoàng thiên,
Có mô mà nåp thÜ©ng niên, thÜ©ng lŠ".
ñÙc Bà nÜ§c m¡t dÀm dŠ,
Dân tình ÇÒ kh° làm thuê ra gì.

69-  Ch£ng qua Nam ViŒt mình suy,
MÃt mùa Çåi hån lÃy gì mà thu.
C¿c th©i nó cÛng Çã lâu,
ñÙa th©i bán ru¶ng, d¡t trâu Çi cÀm.

73-   KÈ th©i buôn bán kêu thâm,
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D¡t con Çi cÀm ª t§ ngÜ©i ta:
"Nói cùng ñåi Pháp chÜ nha,
Tôi xin ñåi Pháp vÆy mà thu‰ thân.

77-   NÜ§c Nam nhiŠu ÇÙa cô bÀn,
ñói no nh© ch®, dÜ«ng thân tháng ngày.
Bây gi© ñåi Pháp sang Çây,
Bäo h¶ Nam ViŒt ngày rày phäi suy.

81-   Sá chi nh»ng viŒc t‰ vi,
Thu‰ Çò, thu‰ ch®, vÆy thì xin tha.
NÜ§c Nam hay kœ ông bà,
Næm trâu bäy l®n phäi gia muÓi vào.

85-   ñåi Pháp phäi lÜ®ng làm sao ?
Bäo h¶ Nam trào phäi nghï bøng ta".
Nghe l©i ÇÙc TØ DÛ phán ra,
ñåi Pháp Çã ÇÎnh dung tha ít nhiŠu:

89-   "Chúng tôi qua bäo h¶ Nam triŠu,
CÀu s¡t, ÇÜ©ng sá cÛng nhiŠu ngÜ©i Üng.
Tâu Bà nghï låi cho cân,
Công viŒc æn mÀn Tây cÛng phân minh.

93-   Bà nghe cho tÕ s¿ tình,
Bà dåy Tây ni‰t, dân tình kêu ca.
ñÜ©ng Çi cÕ m†c h¢ng hà,
Tây qua bäo h¶ thôi Çà thêm xinh

97-  Tây không bäo h¶ Kinh thành,
Làm chi mà có thông hành hÕa xa.
Båc tiŠn vô sÓ quá Ça,
Tây không ni‰t xº (8) Ç‹ mà Tây æn.

101-   Bà ÇØng næn nÌ, nÌ næn,
Hãy còn quan võ, quan væn trong nÜ§c nhà.
Nên chi phäi Çánh thu‰ ra,
Thu‰ Çò, thu‰ ch®, vÆy mà thu‰ thân.

105-  ThÜÖng dân c¿c kh° cô bÀn,
TrÜ§c sau Tây cÛng cho dân ít nhiŠu.
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Bà nghe tôi nói mÃy ÇiŠu,
Th‰ mô cÛng Ç¥ng ít nhiŠu m§i Üng".

109-  - "Xin ngài nghï låi cho dân,
KÈo dân ÇÒ kh° làm æn ra gì.
Lên non xuÓng bi‹n cÛng Çi,
ñào sông phá núi, vÆy thì cÛng dân.

113-   Nghï ra cÛng c¿c træm phÀn,
ˆn sÜÖng, n¢m tuy‰t tÃm thÀn tÒi tàn.
PhÀn th©i hàng huyŒn, các quan,
V® con Çói rách mà làng không tha.

117-   ñÙa th©i lo n‡i mË cha,
Tám mÜÖi ngÒi Çó bi‰t mà cÆy ai.
TÜªng sinh m¶t chút con trai,
ñ‹ khi ÇÀu gÓi quá tai (9) mà nh©.

121-   TÜªng n‡i nhÕ dåi bé thÖ,
ñ‹ l§n mà nh© låi chÎu ch» thu‰ thân.
Xin Tây hãy nghï cho dân,
CÛng nhÜ thÜÖng lão tu°i gÀn chín mÜÖi.

125-   SÓng thêm ch£ng Ç¥ng mÃy Ç©i,
ñåi Pháp phäi nghï mÃy l©i tôi phân.
Xin ra cÛng Çã nhiŠu lÀn,
ñåi Pháp phäi nghï cho dân v§i cùng.

129-   KÈo m¶t mai tôi bóng x‰ vŠ Çông,
PhÜÖng dân lao lš kh° trong Çoån tình.
Tôi chØ sÓng có m¶t mình,
DÅu tôi nh¡m con m¡t låi, dân tình phân vân".

133-   Nghe l©i ÇÙc TØ DÛ, phán r¢ng:
"Tây tuân lŒnh thánh phân trÀn m¶t khi.
Nói ra cÛng phäi vÆy thì,
N¶i triŠu ít kÈ r¶ng suy nhÜ lòng bà.

137-   Con dân là ru¶t là rà,
ñi xin thu‰ lŒ, vÆy mà cho dân.
Bà xin thiŒt Çã nhiŠu lÀn,
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Th‰ mô Tây cÛng cân phân ít nhiŠu.
141-   NÜ§c Nam ái Ó, mÏ miŠu,

Båc tiŠn dÜ triŒu, tiêu thiŠu vui chÖi.
Tuân nghe ÇÙc TØ DÛ cho tr†n Ç©i,
Cho dân m¶t sÓ, nåp th©i ÇÒng hai".

145-   Bà nghe chuyŒn Çã êm tai,
Ch£ng xin thì cÛng c¿c ngoài phÜÖng dân.
ThÜa cùng væn võ Çình thÀn,
Tôi vŠ trÜ§ng phøng an thân chÜng là.

149-   V§i cùng ñåi Pháp chÜ nha,
Lui vŠ lÀu các chÜÖng tòa an thân.
HÒi triŠu khi Ãy phân trÀn:
"Ta qua h¶i nghÎ thu‰ thân bên lÀu.

153-   PhÜÖng dân c¿c kh° Çã lâu,
Ta qua bên lÀu bàn chuyŒn m§i an.
ThÜÖng thay nh»ng ÇÙa không làng,
Gia cÜ kš ngø tìm Çàng (10) lánh xa.

157-   MÒ côi thÜÖng kÈ không cha,
Nên chi phäi Çáo sÙ tòa phân phô.
Già chÜa bi‰t ch‰t khi mô,
Nên chi ta phäi phân phô h‰t l©i.

161-   Phân cùng væn võ Çình thÀn,
Tôi nh¡m m¡t låi thÜÖng dân v§i cùng.
Làm quan phäi nghï thûy chung,
Xin ÇØng ni‰t sº ÇÙa bÀn cùng nhÖn.

165-   Có phÜ§c Çá låi thành vàng,
Vô phÜ§c vàng låi bi‰n than mÃy hÒi.
Làm nhân có kÈ ân bÒi,
Hoàng thiên ngó låi mÃy hÒi nên công.

169-   ñ¡n Ço m¥c Ãm thung dung,
ThÜÖng dân v§i cùng nhiŠu ÇÙa mÒ côi.
Nay tôi Çã mãn sÓ rÒi,
Hay là vÆn khí Ç°i Ç©i âm dÜÖng.
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173-   ñông, tây, nam, b¡c bÓn phÜÖng,
HiŒu tr©i ra bäng Çêm trÜ©ng khôi tinh.
Nói ra không phäi triŠu Çình,
TÙ chi cÓt ti‰t trong mình suy vi".

177-   TruyŠn Çòi chánh ng¿ Çông y
H¶i ÇÒng xem måch thº thì làm sao ?
Thæm trong sáu b¶ th‰ nào ?
ñÜÖng khi hå vø thÃp cao måch già.

181-  "Tâu cùng Thánh mÅu chÜÖng tòa,
Xem trong måch bà, nhÃt thi‰t thÆm suy".
Sâm, nhung, truÆt, thäo, hoàng kÿ,
DÀu thang tÙ khí Ç¥ng thì dÜ«ng hÖi.

185-   "ThÜa cùng væn võ m¶t l©i,
Tôi nay gÀn ÇÃt xa tr©i mÜ©i phân.
Nay mà ra khÕi cùng chæng,
DÀu tôi qua không khÕi, nh© ân Çình thÀn.

189-   Tiên hoàng trÓi låi ân cÀn,
Thûy chung tr†n vËn Çình thÀn ch§ quên".
Ái Ban, Ái Lïnh n¶i ÇŠn,
ñŠu th©i xích låi m¶t bên lÜng bà.

193-   Nghiêng tai hÕi nhÕ thÜa qua:
"ChØ trong bøng bà, bà muÓn th©i (11) chi ? "
- "HÕi thÀy chánh ng¿ lÜÖng y,
Bøng tôi Üng uÓng m¶t ly y‰n sào.

197-   MÖ màng tÜªng tÜ®ng chiêm bao,
ThÃy ñÙc ThiŒu TrÎ c© sao trên ÇÀu.
PhÜÖng phi m¥t ÇÕ dài râu,
NgÒi ngang trên ÇÀu nhÜ thº tiên ông.

201-   M¶ng xong nh§ tÜªng trong lòng,
Mª hai con m¡t th©i không thÃy ngài.
PhÜÖng phi m¥t ÇÕ râu dài,
Tôi tÜªng nhÜ ngài thuª trÜ§c ngày xÜa.

205-   Canh ba âm khí còn xa,
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ñÒng hÒ næm kh¡c Çã qua gi© dÀn.
Tây làm chính lŒnh cân phân,
Ai có công vø cÙ lÀn mà khai.

209-   Ví dÀu ông ñ¶i, ông Cai,
MÃy anh ngÛ trÜªng phäi khai s¡c b¢ng.
Ông Tây không nói làm x¢ng,
Ai có s¡c b¢ng Ç‰n chÓn công ban.

213-   Sáu mÜÖi thu‰ lŒ Çã an,
Bäy mÜÖi sÜu ích thu‰ quan Çã trØ.
Thu‰ lŒ nhà nÜ§c Çã trØ,
VŠ làng gi» mi‰u làm tØ th¡p hÜÖng".

217-   ñÙc bà phán bäo tÕ tÜ©ng,
Phút Çâu tr©i tÓi t® dÜ©ng mây mÜa.
ñông, tây, nam, b¡c bÓn phÜÖng,
HiŒu tr©i xa bäng k› cÜÖng lå lùng.

221-   N°i ba ti‰ng súng Çùng Çùng,
Ba quân thiên hå ai cùng ÇŠu kinh.
Ba cung sáu viŒn v§i triŠu Çình,
Tai nghe ti‰ng súng rùng mình ngåi nghi.

225-   Tâu cùng Hoàng thÜ®ng tÙc thì:
"C§ sao phát lŒnh viŒc chi ch£ng tÜ©ng ?"
Hoàng thÜ®ng truyŠn kh¡p bÓn phÜÖng,
Phán cùng hÕa pháo xa thÜÖng hÕi liŠn.

229-   Ai ng© hiŒu lŒnh Hoàng thiên,
N°i ba ti‰ng lŒnh t¿ nhiên Çùng Çùng.
ñÙc TØ DÛ khi Ãy hÒi cung,
Bá quan væn võ ai cùng lŒ sa.

233-   MiŒng kêu ba ti‰ng:"H«i bà,
C§ sao bÕ phû bÕ tòa mà Çi  ?"
Hoàng thÜ®ng nÜ§c m¡t lâm ly:
"Bà Öi, bà h«i, bà Çi sao Çành.

237-   Cháu th©i xung Ãu m¶t mình,
Bà vŠ cung ÇiŒn sao Çành bà Öi !"
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TruyŠn Çòi phùng tÜ®ng (12) tÙc th©i.
Sô, sa, gÃm, nhiÍu, lãnh th©i c¡t Çi,

241-   May ÇÒ mång phø tÙc thì,
ñÒ mà kš thác m¶t khi cho bà.
Låi Çòi khâm giáo chÜÖng tòa,
Coi ngày thành phøc vÆy mà trÎ tang.

245-   H¶i triŠu væn võ bách quan,
CÛng ÇŠu làm lÍ trÎ tang chÜng là.
LŒnh truyŠn løc b¶ chÜ nha,
Tam cung løc viŒn trong tòa ÇŠu hay.

249-   Bäng tiêu các cºa b¢ng nay (13),
Bao nhiêu ÇiŠu ÇÕ cÃm rày tam niên.
M¥c toàn Çen tr¡ng thÜ©ng xuyên,
ñÕ, ÇiŠu phi pháp b¡t liŠn không tha.

253-   Ai mà có š tÜ tà,
Không kiêng pháp luÆt, b¡t mà giäi quan.
Vua truyŠn thÀy ÇÎa khai sÖn,
Coi ngày tÓng táng cho an bà rày.

257-   LŒnh truyŠn thÎ n» chân tay,
Cùng quan v§i lính b¢ng nay chÜng là.
Thái giám vâng lŒnh truyŠn ra,
Cùng quan v§i lính vÆy mà m¶t khi.

261-   Coi ngày hæm sáu ÇÜa Çi,
Hæm hai luyŒn tÆp vÆy thì Çi‹m binh.
L¿a cùng ngàn lính cho xinh,
ñi ra tiŠn Çåo l¶ trình cho minh.

265-   ñi cho nghiêm chÌnh trung bình,
MiŒng th©i có thÈ trong mình có roi.
Chú nào chú nÃy h£n hoi,
TØ tØ mà ti‰n Çi coi cho ÇŠu.

269-   ñØng cho chén nÜ§c Ç¥t chao,
Các quan n¶i trào m§i g†i r¢ng danh.
ñÜ©ng Çi nh»ng suÓi v§i gành,
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Khó nh†c cÛng Çành ch§ nåi công lao.
273-   Trung bình ch£ng thÃp ch£ng cao,

Xích qua xích låi coi sao cho tÜ©ng.
ñòi thêm mÃy Ç¶i hå ban,
Ba ngày tŠ t¿u cho quan Çi‹m rày.

277-   ThÜ©ng Çòi m¶t Ç¶i lính Tây,
Næm mÜÖi lính tÆp, b¢ng nay hÀu bà.
Quan m¶t cho Ç‰n quan ba,
Tai nghe kèn th°i ÇÙng ra hai hàng.

281-   Quân nha khí gi§i nghiêm trang,
LÅy lØng binh mã, các quan ch¿c hÀu.
Xem trong bi‹n Thánh có câu:
"B¡t ky b¡t cÀu, hå døng bÃt tang (14) ".

285-   ViŒc bà m¶t Ç©i m¶t lÀn,
G¡ng công ra sÙc, chuyên cÀn phân minh.
Bách quan væn võ triŠu Çình,
CÛng ÇŠu bái tå tính tình m§i an.

289-   ñÜa bà cho Ç‰n Nam SÖn,
Tå tØ quÿ låy lui chÖn kinh thành ....
"ChØ thâu thu‰ lŒ bÓn phÜÖng,
LÃy tiŠn nuôi bŒnh nhà thÜÖng tháng ngày.

293-   NgÜ©i buôn kÈ bán Çâu Çây,
 DÜ§i Çò, trên ch®, thu‰ nay thâu liŠn.
Ngày xÜa Nam ViŒt cÀm quyŠn,
C§ sao không b¡c cÀu TrÜ©ng TiŠn mà qua. 

297-   Trách Tây hay Çánh thu‰ ra,
CÀu TrÜ©ng TiŠn Tây b¡c, Tây không qua m¶t mình.
Lòng Tây vÓn thiŒt công bình,
TrÈ già l§n bé ÇÒng tình nhÜ nhau.

301-   Không phân kÈ khó ngÜ©i giàu,
Ông tra (15) ch‰t h‰t, trÈ sau này l§n lên.
Lão già hay lú hay quên,
Th©i b¡t gi» b¶ th‰ ÇiŠn thÀy hÜÖng.
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305-   Væn khoa nhÃt, nhÎ, tam trÜ©ng,
TruyŠn quan phúc håch rõ ÇÜ©ng væn khoa.
ñÆu th©i khÕi thu‰ nÜ§c nhà,
Không th©i hai giác v§i mà hai nguyên.

309-   MÃy cÆu: giáo, Ãm, tº viên (16),
S¡c b¢ng không có hai nguyên hai hào.
Tây không ni‰t sº ngÜ©i nào,
Thu‰ lŒ nhà nÜ§c lš hào nhÃt danh.

313-   Hãy còn viên tº, Ãm sanh,
Thu‰ lŒ nhà nÜ§c, m‡i anh bÓn hào.
Dï tØ b° thÜ®ng thÃp cao,
Không nói chùa nào, nói viŒc chùa quan.

317-   TrØ cho m¶t bÆc tæng canh (17),
Hãy còn các chú (18) lai hoàn nhÜ dân.
Ai mà lãnh sÜ§ng træm phÀn,
Ngao du t¿ tåi lánh thân chùa chiŠn.

321-   Chùa th©i th© PhÆt th© Tiên,
Chùa Çem con gái ngºa nghiêng trong chùa.
Dï tØ b° thÜ®ng hÖn thua,
ñã xong viŒc chùa, thÜa cÓ, thÜa cha.

325-   Ngày xÜa Nam ViŒt nÜ§c ta,
Nay chØ Nam ViŒt, Lang sa d¿ ÇÒng.
Bên lÜÖng xº viŒc Çã xong
Hãy còn bên giáo xº ÇÒng cân phân.

329-   Ch» r¢ng pháp bÃt vÎ thân,
ChØ mà nghï bøng th‰ thÀn không hay.
PhÜÖng dân Nam ViŒt ª Çây,
Có ngÜ©i nghÎch mång, nói Çåo v§i Tây vÎ tình.

333-   ThÜa cha lÃy phép công bình,
BÃt kÿ ngoåi, Çåo phân minh rõ ràng.
Bên lÜÖng trØ thu‰ các quan,
ThÀy chùa trØ thu‰, tæng cang, trø trì.

337-   Hãy còn mÃy sãi tØ bi,
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Lánh thân n¥ng, nhË, vÆy thì ch£ng tha.
ñåo thì m¶t cÓ v§i cha,
Dï tØ b° thÜ®ng ai mà nhÜ nhau.

341-   Còn ba chú ChŒt bên Tàu,
Thông hành buôn bán phÓ lÀu nghênh ngang.
TruyŠn ra thu‰ lŒ cái ban,
MÜ©i ÇÒng næm giác rõ ràng nhÃt danh (19).

345-   MÜ©i ÇÒng næm giác nhÃt danh,
Nhà nÜ§c trØ thu‰ mÃy anh Çui què.
MÃy ngÜ©i Çi‰c lác không nghe,
Tay chân không què cÙ thu‰ mà ra.

349-   ñÙc ông cho chí ÇÙc bà,
Kim chi ng†c diŒp vÆy mà phäi khai.
Tính ra mÃy gái mÃy trai,
Tính mÃy træm mŒ (20) chia hai båc vàng.

353-   Có l©i di chúc Thiên hoàng,
Chia hai båc vàng cho ÇÒng tº tôn.
MÃy hÀm båc nén vàng chôn,
Chia ra chín hŒ ÇÜ©ng tôn (21) v§i cùng.

357-   Chia ra chín hŒ ÇÜ©ng tôn,
M¶t lÀn triŒt b°ng phát dÒn ngÛ niên.
Công sÜu công ích Çã yên,
HiŒp ÇÎnh ÇÒng tiŠn ÇÒng Ç£ng chÜ nha.

361-   K‹ tØ Nam ViŒt Tây qua,
KiŠu lÜÖng, Çåo l¶ (22) ngó Çà hi‹n vang.
ñÜ©ng Çi tØ Hu‰ vô Hàn,
Tính ra phí l¶ mÃy quan mÃy tiŠn.

365-   Ai ngÜ©i Bình ñÎnh, Phú Yên,
Có ra båc tiŠn Çài các, tråm phu.
Thiên sÖn vån thûy d¥m cù,
Tính bŠ l®i håi phäi trù hÕa xa.

369-   Ai ngÒi ngoài trÃn ÇÜ©ng xa,
NgÜ©i vô Bình ñÎnh, kÈ ra B¡c Kÿ.
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DÅu mà cha mË có chuyŒn chi,
Ra tin B¡c Kÿ cÃp báo cÛng mau.

373-   Tây không ni‰t dân lÃy cûa làm giàu,
Thâu ra làm Çó ch£ng Ç‹ sau Çem vŠ.
LÃp hÒ, phá núi thi‰u chi,
Thêm dân m¶t ÇÒng mÓt, vÆy thì Üng không ?

377-   Tính ra bäy giác ba ÇÒng,
M¶t næm mÜ©i hai tháng, Tây không nói gì ".
Cø ThÜ®ng nói låi làm ri:
"Xin cùng ñåi Pháp nghï suy cho dân nh©.

381-   Ngó chØ có hån ít mÜa,
B¡p ÇÆu không trái, ru¶ng trÜa (23) mÃt mùa.
Ru¶ng th©i Çåi hån,  gåo thua,
MÃt sáu bäy mùa, các tÌnh xác xÖ.

385-   Nghï sao cho dân ÇÜ®c nh©,
M¶t mai tát nÜ§c lª b© hÜ hao.
Tôi làm quan nhÎ phÄm tåi trào,
ˆn no m¥c Ãm, chÙc cao l§n quyŠn.

389-   Dân tình thu‰ lŒ không yên,
Nghï ra cÛng phiŠn Çáo Ç‹ cho dân.
ThÜa qua ñåi Pháp trào thÀn,
Tôi xin giäm b°ng cho phÜÖng dân ít nhiŠu".

393-   - "Sao ông quan l§n trong triŠu,
Mª l©i æn nói nhiŠu ÇiŠu khác tai ?
Tây nào có ni‰t sº chi ai,
Nói t§i không nói mà ngài nói lui.

397-   Ai Çi buôn cÛng muÓn nhiŠu l©i,
Gåo mình Çã Ç° vào nÒi còn b§t cho ai ?"
Nghe qua mÃy ti‰ng nói ngài,
TriŠu Çình væn võ, ai ai cÛng n¿c cÜ©i.

401-   Tu°i ÇÀu tôi Çã sáu mÜÖi,
Nghe ra n¿c cÜ©i chuyŒn Ãy khi không.
Bách quan væn võ h¶i ÇÒng,
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Nghe l©i quan ThÜ®ng tÕ lòng v§i quÓc gia:
405-   "K‹ tØ khi Nam ViŒt Tây qua,

VŠ m¥t hành chánh nÜ§c nhà không ÇÜÖng (24).
Bày ra quÓc h†c t¿ cÜ©ng,
HÜªng lo trong nÜ§c trào ÇÜ©ng (Çình) không bi‰t chi.

409-   Khi không xuÃt š bÃt kÿ,
ñÙc vua Thành Thái ng¿ Çi phÜÖng nào ?
TriŠu Çình phäi nghï làm sao ?
Làm quan phò chúa ª trào này, phò ai ?

413-   Ch‡ nào có m¡t có tai,
QuyŠn ÇÜÖng ñåi Pháp, nào ai dám quyŠn.
Lë ra tº k‰ phø truyŠn (25),
ñem ai vô Çó cho yên nÜ§c nhà.

417-   Xui lòng xa xót xót xa,
ñêm n¢m nghï låi con không cha cÛng Çành.
CÛng buÒn cùng n‡i không cha:
ThÜa cùng væn võ chÜ nha trong triŠu.

421-   Tº sanh tôi chÜa bi‰t ngày nào,
Tôi lâm phäi bŒnh t°n hao nhiŠu ngày.
Xin dâng nåp chÙc tåi Çây,
ñ‹ vŠ phøc ÇÜ®c, h†a may phÆn già ".

425-   TriŠu Çình væn võ chÜ nha,
Nghe l©i quan ThÜ®ng nói ra h‰t tình:
"ThÜa qua væn võ triŠu Çình,
Quê nhà chÌ d¥m lách mình lui ra.

429-   Khi không bình ÇÎa phong ba,
CÛng ÇŠu Nam B¡c, vÆy mà Çông tây;
Quäng Nam, Quäng Ngãi phen nÀy,
ñŠu ôm om trách t§i xin Tây sÙ tòa:

433-   C¿c lòng dân phäi kêu ca,
K‹ tØ ñåi Pháp ngài qua Nam trào.
Làm cho thu‰ lŒ càng cao,
Nên dân Nam trào nhiŠu kÈ suy vi.
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437-   Ch£ng nghe ai nói chuyŒn chi,
M¶t l©i v§i Pháp vÆy thì hÖn thua.
NhiŠu næm cÖ c¿c mÃt mùa,
Không ai nói viŒc hÖn thua nÜ§c nhà.

441-   ñ‹ quyŠn ñåi Pháp Lang sa,
Dân ÇŠu muÓn ch‰t, ch‰t mà không êm.
Thôi quyŠn ñåi Pháp thì quyŠn,
Cho dân m¶t sÓ tám tiŠn nhÜ xÜa.

445-   ñành lòng ñåi Pháp hay chÜa ?
Dân vŠ sinh lš ru¶ng trÜa cho kÎp th©i ".
- "Khi không sinh s¿ n¿c cÜ©i,
ñû dân các tÌnh vÆy th©i Ç‰n Çây.

449-   Nghe ai sinh sº (26) cho bây,
Chòm ong lÛ ki‰n cho rÀy l‡ tai".
ChuyŒn này dân nó ra oai:
"C¿c trong thu‰ lŒ bên ngoài ni‰t dân.

453-   Ai giàu cÛng h‰t lÀn lÀn,
Cøc nghèo t§i thu‰ bán thân Ç« mình.
Kêu Tr©i, Tr©i cÛng làm thinh,
C¿c lòng thu‰ lŒ dân tình kêu ca.

457-   Dân Çành liŠu ch‰t trÈ khÕe ma,
Ngài có b¡n ch‰t, ch‰t mà cÛng Üng.
SÓng Çây nhÜ cây úa nºa chØng,
SÓng mà bÎ kŠm kËp, thà ÇØng sÓng hÖn".

461-   - "Tôi nay nói thiŒt dân hay,
Làm thuê æn båc, tháng ngày v§i quÓc gia.
Dân tình t§i Çó kêu ca,
Tôi Çánh giây thép tin ra kinh kÿ.

465-   Hai gi© t§i Hu‰ m¶t khi,
M©i quan cä hai nÜ§c vÆy thì vŠ Çây.
Tôi ra xÙ Hu‰ ÇÜ®c hay,
M©i quan Nam ViŒt vŠ Çây ÇiŠu Çình.

469-   M©i quan Nam ViŒt vŠ Çây,
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KÈo mà tác ngøy (27), mình Tây không quyŠn.
HÕa xa cÃp báo cho liŠn,
KÈo mà cai trÎ Çäo Çiên khó lòng".

473-   Làm chi nh»ng viŒc khi không,
Làm chi sinh chuyŒn ra trong nÜ§c nhà.
Làm chi mà n°i ngÜ©i ta,
C§ chi làm n°i nÜ§c nhà không hÜ hao.

477-   Quan nhÃt nhì phÄm tåi trào,
Bu°i nguy phäi chÎu, bŠ nào có dåi chi.
HÕa xa cÃp báo tÙc thì,
VØa hai ông l§n m¶t khi t§i Hàn.

481-   Lao xao lui t§i nh¶n nhàng,
Dân ÇØng làm loån, thûng th£ng có quan Nam Trào.
Tôi nghe sÙ nói làm sao,
Th©i quan Nam Trào nói låi v§i dân.

485-   "Låy quan T‹ tÜ§ng Çåi thÀn,
Tiên hoàng thuª trÜ§c thÜÖng dân vô cùng.
Tiên hoàng thuª trÜ§c thÜÖng dân,
MÃt mùa giäm Ç£ng (28) gia ân cho nh©.

489-   Không ngài dân c¿c sanh cÖ,
NgÜ©i ta lÅn trí không nh© cÆy ai.
Cúi ÇÀu træm låy hai ngài,
Dân Çây ª các tÌnh môn khoai mÃt mùa.

493-   Ru¶ng thì Çåi hån gåo thua,
MÃt sáu bäy mùa không nghï cho dân.
LÃy chi công ích công Ön,
Cha già mË y‰u kh° thân làm vÀy ".

497-   - "ñû dân các tÌnh t§i Çây,
Kh¡p trong huyŒn này lš trÜªng là ai ?"
- "Vì vô gia sän thÜa ngài,
ñem treo m¶c triŒn ra ngoài Çình trung.

501-   Bao nhiêu thºa ru¶ng ngoài ÇÒng,
C¿c làm không n°i ÇŠu cùng bÕ hoang.
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Nên chi Çói khát cÖ hàn,
Nh© lÜ®ng ñåi Pháp v§i quan phen nÀy.

505-   Nh© quan Nam ViŒt phen nÀy,
KÈo mà ñåi Pháp sang Çây cäi quyŠn.
NÜ§c Nam bu°i trÜ§c lành hiŠn,
Cho dân m¶t sÓ tám tiŠn mà thôi.

509-   Nam Giao, Xã T¡c cÛng rÒi,
Xây ÇŠn d¡p lÛy, vÆy th©i không bi‰t ai.
ñåi Pháp sang Çây quyŠn ngài,
Làm ÇÜ©ng dân ch‰t n¢m hai bên ÇÜ©ng.

513-   LÆp ra cái ch‡ nhà thÜÖng,
CÛng hai ÇÒng sáu trong xÜÖng dân tình.
Dân bi‰t mà phäi làm thinh,
CÀu TrÜ©ng TiŠn bà TØ DÛ cúng, dân tình låi qua.

517-   Ngài vŠ các xã truyŠn ra,
BÒng con t§i trÒng ÇÆu, v® mÃt båc mà ngày sau (29).
Låy quan T‹ tÜ©ng Nam trào,
Cho dân m¶t sÓ hai hào thÜ©ng niên."

521-   - "Dân kia sao ch£ng muÓn yên,
Ngó vô Nam ViŒt có ai quyŠn chi Çâu !
CÖ chi Nam ViŒt có quyŠn,
Cho dân m¶t sÓ tám tiŠn mà thôi.

525-   Bây nói v§i Tây th‰ cÛng không rÒi,
Tan xÜÖng nát thÎt vÆy th©i hÜ hao.
Tôi làm quan nhÃt phÄm tåi trào,
Làng tôi cÛng nhiŠu kÈ khóc gào thu‰ sÜu.

529-   NÜ§c mình thi‰u dÛng vô mÜu,
Cái quyŠn thånh n¶ tích lÜu nhiŠu ngày.
Tôi nay nói thiŒt dân hay,
Trª vŠ sinh lš (30) tháng ngày thì hÖn.

533-   Theo bŠ trÜa ru¶ng (31) cÀu may,
Hån lâu th‰ cÛng có ngày mÜa sa.
Quê cha ÇÃt t° ông bà,
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XÜa vay nay trä kêu ca làm gì.
537-   Ch£ng qua Nam ViŒt båi suy,

Tôi nay cÛng bi‰t, Ç®i gì dân kêu.
ThÜa qua ñåi Pháp m¶t ÇiŠu,
Giäm thu‰ cho chúng ít nhiŠu chi không ?"

541-   - "XÜa có mÃy nÜ§c h¶i ÇÒng,
ñÙng vô thuÆn lš m¶t lòng v§i Tây.
Nên cho ñåi Pháp sang Çây,
Së do ÇÒng š, m¶t mình Tây không quyŠn.

545-   Dân mô vŠ nÃy cho yên,
Hai tuÀn chû nhÆt, có Toàn quyŠn låi Çây.
Có quan Nam ViŒt nÜ§c này
CÙu (32) ra cho bi‰t ai bày cho dân.

549-   Bao nhiêu các tÌnh xa gÀn,
Dân mô vŠ nÃy hai tuÀn t§i Çây ".
- "Dân liŠu dân ch‰t m¥c thây,
TrÜ§c sau cÛng ch‰t ª Çây nh© ngài ".

553-   Dân kia æn nói khác tai,
Nhäy lên tàu cån (33) ra ngoài kinh Çô.
TruyŠn cho lính tÆp kéo vô,
Oai thÜÖng thånh n¶ ch‡ mô cÛng phäi vŠ.

557-   HÕa xa cÃp báo m¶t bŠ,
VØa hai ông l§n Çã vŠ t§i kinh.
H¶i thÜÖng cÃp báo triŠu Çình,
B‡ng Çâu cái viŒc thình lình  khi không.

561-   Ngày xÜa mÃy nÜ§c h¶i ÇÒng,
Nay ai sinh chuyŒn ra công nÜ§c nhà.
Thánh hoàng m§i bÜ§c chân ra,
Dân Çâu các tÌnh kêu ca liŠu mình.

565-   Không nói ra thì  uÃt oán bÃt bình,
Có ngÜ©i xui trÈ quÃy mình mà chÖi.
Nghï lâu, thôi låi n¿c cÜ©i,
Sanh ra ngÜ©i Ç©i tích hÆu làm chi.
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569-   Trách ai bÃt thiŒn vô tri,
Tây qua hai mÜÖi bäy næm ni v§i triŠu thÀn.
Sºa ÇÜÖng viŒc nÜ§c cÛng cÀn,
ChØ Tây hÕi thiŒt Çình thÀn chuyŒn chi.

573-   Dân tình hËp nghï vøng suy,
TÜªng nhÜ ngày trÜ§c vÆy thì còn cha.
Bao nhiêu con nít Çàn bà,
MÃt mùa, Çåi hån kêu ca v§i ngài. 

577-   Nay chØ ch£ng bi‰t kêu ai,
Tiên vÜÖng ngày trÜ§c ngài thÜ©ng th† ân.
Ngài thÜ©ng chÄn cÃp tr® bÀn,
MÃt mùa giäm thu‰ cho dân thÕa tình.

581-   H¡n thêm viŒc rÓi cho mình,
Væn võ triŠu Çình mang ti‰ng vì Tây.
Khi không sinh chuyŒn ra Çây,
NgÜ©i dân các tÌnh kéo Ç‰n lÀu Tây r¶n ràng.

585-   Kéo vô mà låy quš quan:
"Ngài Öi dân tình ÇÒ kh° l¡m thay.
Cho nên kéo t§i xin Çây,
TrÜ§c nh© ñåi Pháp quan Tây nghï cùng:

589-   Bao nhiêu trÜa ru¶ng ngoài ÇÒng,
MÃt mùa mÃt h‰t không trông chi mùa.
Dân tình bu°i trÜ§c (34) nh© vua,
Ru¶ng có mÃt mùa có gåo trong kho ".

593-   Nhân tâm måc tr¡c (35) khó dò,
Có ngÜ©i xui trÈ giä Çò t§i xin.
D¥n cùng lính tÆp ÇØng tin,
Dân tình trª då (36) phäi vin máy cò.

597-   TrÜ§c sau th©i cÛng giäm cho,
H¶i thÜÖng hai nÜ§c cæn do có ngài.
ViŒc này không bi‰t nghe ai,
Dân Çâu lòng m¶t då hai v§i mình.

601-   H¶i thÜÖng cÃp báo triŠu Çình,
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B‡ng Çâu có chuyŒn thình lình bªi ai.
ñông tây nam b¡c trong ngoài,
NgÜ©i nào sinh s¿ các ngài bi‰t không ?

605-   Vô tình cái chuyŒn khi không,
Khó soi chÆu úp, bi‰t ai lòng th£ng då ngay.
Không ai sinh s¿ bi‹u bày,
ChØ mà sinh chuyŒn ra Çây khó lòng.....

609-   CÆy cùng quan võ triŠu trung,
ChÃp ÇÜÖng quyŠn Ãn tây Çông r¶n ràng.
Ch© cho ng†n gió qua làn,
Ngân hoàng diŒn phái s¿ hoàn tôn vÜÖng (37).

613-   CÙ trong cÓt cách phi thÜ©ng,
Kim chi ng†c diŒp sºa ÇÜÖng nÜ§c nhà.
ñ« l©i ñåi Pháp chÜ nha:
"PhÆn tôi bách tánh truyŠn mà khó nghe.

617-   Th‰ thÜ©ng nhiŠu kÈ ong ve (38),
M¶t hai mang ti‰ng ch£ng thè (39) kém chi ".
- "Can chi quan l§n hÒ nghi,
TrÜ§c có ñåi Pháp chÙng tri Ç‰n cùng.

621-   Ngài làm t‹ tÜ§ng triŠu trung,
ChÃp ÇÜ©ng m¶t bu°i tây Çông rõ ràng ".
Vào cung thiên ÇÎa ng†c hoàng,
Không nghe ñåi Pháp lÜ«ng nan khó lòng.

625-   R¶n ràng nam b¡c tây Çông,
Thiên hå cÙ t§i ch†c ông mà cÜ©i.
Lâm nguy không chÎu v§i Tr©i,
Sao không tùy th©i m¶t bu°i cho qua.

629-   ñem lòng khinh ÇÎch ngÜ©i ta,
Ch‰t khô ch‰t nÜ§c kÈo mà mÃt thây.
Thành hang sao Ç¥ng chu¶i bÀy (40),
BÈ que cûi møc mà quay hang rùa.

633-   Khi không Çem c° mua gông,
Quan mình tra khäo, cò ÇÀm (41) b§p tai (42).
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N¶i triŠu quan l§n ThÜ®ng Bài (43),
H¶i thÜÖng cÄn tín Çã hai gi© chiŠu.

637-   H†a may giäm Ç¥ng ít nhiŠu,
Toàn quyŠn m§i t§i n¶i triŠu Çû bách quan.
H¶i thÜÖng hai nÜ§c luÆn bàn,
Xét ra là chuyŒn vô tang khó lòng.

641-   Làm chi nhÜ ki‰n nhÜ ong,
H¡n Çi ÇÆp bÆy bå không xong n‡i gì.
C§ chi t§i Çó nó quÿ,
M¶t l©i dÎu ng†t vÆy thì phäi tha.

645-   ñem lòng kình ÇÎch ngÜ©i ta,
BÈ dù quæng nón khi‰n ngÜ©i ta lìa giày.
Có ngÜ©i giä tÌnh giä say,
Giä làm lš trÜªng cä ngày vênh vang.

649-   Xét ra không phäi là sang,
H¡n Çi ÇÆp bÆy thêm mang ti‰ng Ç©i.
NÜ§c Nam nhiŠu kÈ æn chÖi,
Móc mách (44) quái s¿ (45) ª Ç©i mÏ danh.

653-   NhÖn tâm nhiŠu chuyŒn ch£ng lành,
Sº sanh này n† mÏ danh ti‰ng mình.
ñåi Pháp bi‰t vÆy vÅn làm thinh,
Lš Üng tra tÃn tÕ tình ngay gian.

657-   Sao không ÇÒng thuÆn m¶t ngày,
Rû dân các tÌnh Ç‰n lÀu Tây rùng rùng.
Sông cùng cá l¶i không cùng,
ñ‹ cho th‰ s¿ vÅy vùng m¥c ai.

661-   TÜ ra y‰t thÎ Çåi bài, 
Nam B¡c løc tÌnh ra ngoài phÜÖng dân:
"Hai ÇÒng sáu giác công ngân,
ThÜ©ng niên chi‰u lŒ thu‰ thân nÜ§c nhà ".
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_______________________________________________
                                 
(1) MÆu TuÃt : næm 1898.      
(2) Nam Vi‰t : ViŒt Nam.
(3) thÜÖng sÙ : thÜÖng thuy‰t v§i Khâm sÙ Pháp.
(4) sÙ tòa : tòa Khâm sÙ Pháp.
(5) bông dua : phát âm ti‰ng bonjour, ti‰ng Pháp. Cách chào vào bu°i
sáng (Chúc m¶t ngày tÓt ÇËp).
(6) tàng thÖ : kho d¿ tr» tài liŒu væn bän, sách vª.
(7) nguyên : ÇÒng. Hai hào hai nguyên là hai ÇÒng hai.
(8) ni‰t xº : áp ch‰, chèn ép, cÜ«ng bách.
(9) khi ÇÀu gÓi quá tai : khi vŠ già.
(10) Çàng : ÇÜ©ng.
(11) th©i chi : æn gì (Cách æn nói lÎch s¿ v§i ngÜ©i trên).
(12) phùng tÜ®ng : th® may.
(13) b¢ng nay : tØ Çây.
(14) ñåi š : Gây khó dÍ kÈ dÜ§i thì không có b¢ng chÙng.
(15) tra : già.
(16) giáo, Ãm, tº viên : nh»ng ngÜ©i con cháu các quan låi ÇÜ®c hÜªng
Ç¥c ân.
(17) tæng canh : tæng cang, sÜ trÜªng.
(18) các chú : các chú ti‹u.
(19) nhÃt danh : m¶t mÙc Ç¶ duy nhÃt.
(20) mŒ : tØ chÌ con trai hay con gái thu¶c Hoàng t¶c.
(21) chín hŒ ÇÜ©ng tôn : chín hŒ cûa Hoàng t¶c nhà NguyÍn.
(22) kiŠu lÜÖng, Çåo l¶ : cÀu cÓng, ÇÜ©ng sá.
(23) ru¶ng trÜa : ru¶ng nÜÖng.
(24) không ÇÜÖng : không Çäm trách.
(25) tº k‰ phø truyŠn : cha truyŠn con nÓi.
(26) sinh sº : xúi giøc.
(27) tác ngøy : làm ÇiŠu sai trái.
(28) giäm Ç£ng : giäm thu‰.
(29) ñåi š : chûng ngØa ÇÆu mùa cÛng phäi tÓn tiŠn.
(30) sinh lš : sinh sÓng.
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(31) trÜa ru¶ng : ru¶ng trÜa, ru¶ng nÜÖng.
(32) cÙu : ÇiŠu tra, tra cÙu.
(33) tàu cån : hÕa xa, xe lºa, tàu hÕa.
(34) bu°i trÜ§c : ngày trÜ§c.
(35) nhân tâm måc tr¡c: lòng ngÜ©i khó lÜ©ng.
(36) trª då : thay Ç°i lòng då.
(37) ñåi š : Ç®i cho m†i viŒc xong xuôi, rÒi m§i ch†n m¶t ngÜ©i cÓt
cách trong hoàng t¶c, tôn làm vua.
(38) ong ve : Òn áo l¶n x¶n nhÜ con ong con ve.
(39) ch£ng thè : ch£ng thà.
(40) Thành ng» "chu¶t bÀy Çào không nên l° "
(41) cò ÇÀm : cò là cänh sát Pháp; ÇÀm là phø n» Pháp.
(42) b§p tai : tát tai.
(43) thÜ®ng Bài : thÜ®ng thÜ b¶ låi NguyÍn H»u Bài (1933).
(44) móc mách : th†c måch.
(45) quái s¿ : chuyŒn khác thÜ©ng, chuyŒn lå.
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5 - Vè Næm ƒt DÆu (1945)

1-   Nhân khi nhàn hå Ç¥t vè,
Xin m©i cô bác låi nghe s¿ Ç©i.
Nôm na s¡p Ç¥t trò chÖi,
NgÅm trong s¿ th‰ cu¶c Ç©i xót xa.

5-   K‹ tØ nån Çói nÜ§c ta,
Trung Kÿ, B¡c B¶ k‹ ri (1) thêm phiŠn.
BÜ§c qua ƒt DÆu (2) tháng giêng,
LÆp h¶i cÙu t‰ Çi quyên nhà giàu.

9-   ñem vŠ nÃu cháo mau mau,
NgÜ©i bò kÈ l‰t kêu nhau låi ngÒi.
Cäm trông tình th‰ thÜÖng ôi,
M‡i ngÜ©i m¶t chén húp vô tÌnh liŠn.

 13-    Nh¡m chØng s¡p Ç‰n tháng hai,
B¡p ÇÆu chª t§i m‡i ngÜ©i m¶t lon.
ˆn vô mË m§i thÃy con,
ChÒng Çà thÃy v® vuông tròn b¢ng nay.

 17-    Bªi chÜng (3) NhÆt Bän qua Çây,
Cho nên lúa gåo th¢ng Tây tr» dành.
M¶t ÇÒng båc ch£ng Çû cÖm canh,
NgÜ©i nào cÖ c¿c cam Çành giÖ xÜÖng.

 21-    BÜ§c qua hai læm tháng giêng,
Th¢ng NhÆt h¡n lÃy ñông DÜÖng m¶t gi© (4).
ñông, tây, nam, b¡c nó Çã treo c©,
ñÒn Mang Cá bây gi© Çang Çánh nhau.
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 25-    Th¢ng th©i bÎ ch‰t trên lÀu,
Th¢ng thì ÇÙt ru¶t, b‹ ÇÀu nát thây.
Th¢ng NhÆt lÃy cûa th¢ng Tây,
Áo quÀn NhÆt m¥c, tÃt giày NhÆt mang.

29-    Kho lúa, kho båc cho t§i kho vàng,
Ba góc thành NhÆt gác, bÓn phía Çàng (5) NhÆt canh.
Khâm SÙ ch‰t tåi Mô Ranh (6),
C¡t ÇÜ©ng dï thÜ®ng (7), Tây nhanh bæng ngàn.

*   *   *

____________________________________________________

(1) ri : nhÜ th‰ nÀy.
(2) ƒt DÆu : næm 1945.
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(3) bªi chÜng : bªi vì.
(4) NhÆt Çäo chính Pháp lÃy toàn cÕi ñông DÜÖng vào ngày 9 tháng 3
næm 1945, túc là này 25 tháng Giêng næm ƒt DÆu.
(5) Çàng : ÇÜ©ng.
(6) Mô-Ranh : khách sån Morin Frère cûa ngÜ©i Pháp ª Hu‰.
(7) c¡t ÇÜ©ng dï thÜ®ng : chåy trÓn là thÜ®ng sách.

6 - Vè T‰t MÆu Thân (1968)

Trong nh»ng ngày T‰t MÆu Thân (1968), chi‰n-tranh khÓc
liŒt kh¡p lãnh-th° miŠn Nam nÜ§c ViŒt Nam. TØ Quäng TrÎ Ç‰n
Cà Mau, Hà Tiên, Çâu Çâu cÛng khói lºa ch‰t chóc, tang thÜÖng.
NhÜng chi‰n trÆn ª Hu‰ khÓc liŒt, thäm thÜÖng hÖn các nÖi khác
rÃt nhiŠu. 

Sau T‰t Mâu Thân (1968), tØ thành phÓ Hu‰ Ç‰n các làng
hÈo lánh thu¶c tÌnh ThØa Thiên, Çâu Çâu cÛng thÃy ÇÀy nÜ§c m¡t
khæn tang.

Vè ThÃt  Thû Kinh ñô có 1660 câu,  ÇÜ®c tác-giä  ghi rõ
tØng chi ti‰t, có giá-tri væn-h†c và lÎch-sº. Vè T‰t MÆu Thân do
Hoàng Tr†ng ThÜ®c ghi, chÌ có 20 câu ng¡n g†n, mô tä sÖ sài
cänh dân chúng chåy loån.  Tác giä e dè không nói rõ nguyên
nhân, không nêu rõ th¿c trång, không ghi låi trung th¿c tâm trång
và cänh tÜ®ng vô cùng bi Çát cûa dân chúng. Tuy vÆy, chúng tôi
vÅn ghi chép låi  bài  vè T‰t  MÆu Thân này, vì  T‰t  MÆu ThÃn
(1968) Çã Ç‹ låi trong trí Ùc v‰t thÜÖng lÎch-sº vô cùng bi Çát cûa
dân-t¶c ViŒt Nam.

1-   Khói un lºa dÆy mÎt tr©i,
Nhân dân chåy loån tÖi b©i lá hoa.
Cháu thÖ l‹n m‹n (1) cõng bà,
ChÒng xiêu v® låc kêu la ki‰m tìm.

5-   ñào thÖ chân y‰u tay mŠm,
Bay hÒn chÎ kéo bØa em chåy ào.
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Cänh tình thäm thi‰t dÜ©ng bao,
Con thÖ låc lõng, khóc gào mË cha.

9-   Ngoài thành: Gia H¶i, ñông Ba,
BÕ phÜ©ng, bÕ phÓ xuÓng phà qua sông.
NÜ§c sâu, sông r¶ng mênh mông,
Gió xao, sóng lÜ®n, ngÜ©i Çông, Çò ÇÀy.

13-     ThÆt là thäm não vÆy thay,
Loån kia khûng khi‰p, nån này hi‹m nguy.
Tháo thân, thøc mång chåy Çi.
Không qua sông, bi‰t chåy Çi phÜÖng nào ?

17-     ñò giang (2), thuyŠn b‰n lao xao,
Trùng triŠng (3), nghiêng úp, xi‰t bao Çoån sÀu.
Phú Cam, An C¿u Çâu Çâu,
Lò Rèn, B‰n Ng¿ chung sÀu nÜ§c non.

¤        ¤
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1) l‹n m‹n : cÒng kŠnh, không g†n.
(2) Çò giang : con thuyŠn ÇÜa khách qua låi trên sông.
(3) trùng triŠng : nghiêng qua nghiêng låi. 

7 - Vè Khâm sai

Sau khi kinh Çô Hu‰ thÃt thû (1885), vua Hàm Nghi chåy
ra SÖn Phòng tìm ÇÜ©ng kháng chi‰n chÓng Pháp. Th¿c dân Pháp
ÇÜa vua ñÒng Khánh lên ngôi Ç‹ mua chu¶t lòng dân. Lúc bÃy
gi© có m¶t sÓ ít quan låi chåy theo Pháp nhÜ Hoàng Cao Khäi,
NguyÍn H»u ñ¶, NguyÍn Thân, Lê Hoàn, v.v. . Da sÓ nho sï và
nhân dân ÇŠu theo CÀn VÜÖng chÓng Pháp.

Bài Vè Khâm sai này cho chúng ta thÃy rõ hành-Ç¶ng cûa
b†n theo Pháp và lòng dân lúc bÃy gi©.

Bà con cô bác,
L£ng l¥ng mà nghe.
Tôi nói cái vè,

4-  Cái vè sai Çåo.
      Danh vÎ trÃp bäo,

Vø dï an dân.
Khâm sai Çåi thÃn,

8-  Kéo vô ñà-n¤ng.
TÜ§ng quân ÇŠu s¤n,
Tán lš tán tÜÖng.
Chú Bang chú ThÜÖng, 

12-  Chú ñŠ chú Lãnh (1).
Quân hùng tÜ§ng månh, 
Các Ç¶i các cÖ.
Dóng trÓng mª c©,

16-  Kéo vô tÌnh cÛ.
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        Phân quân vØa Çû,
Phát vãng ThÜ®ng du.
Thác cá, RÆp cu,

20-  ñôi ÇÜ©ng ti‰n tiÍu.
NhÃt th©i phÜÖng liŒu,
Væn mi‰u ÇÒn binh.
Ai thÃy cÛng kinh,

24-  G†i Khâm sai giÕi.
Kêu dân t§i hÕi,
R¢ng Nghïa Çã tàn.
Hånh ho¥c tÜÖng an,

28-  ThÎ vi thÎnh s¿.
Sau lên Phong sº,
Nghïa dÛng tÙ vi.
May ch£ng hŠ chi,

32-  Nh© ba chú Pháp.
Thâu qua Yên Giáp,
Trª låi La Thành.
TØ Ãy thÃt kinh,

36-  VØa làm vØa s®.
TÜ§ng chi, tÜ§ng dª,
VÎ luyŒn quân tinh.
Ch£ng có Tây binh, 

40-  E không khÕi ch‰t.
ChÜ§c chi cÛng h‰t,
Næm ngoái næm ni,
Làm ch£ng ra chi,

44-  Låi thêm æn bÆy.
LÛ quân Çi lÃy,
Các tÜ§ng vŠ chia.
Thôi Çã tràn Çìa,

48-  Cái chi ch£ng xách.
Cái quÀn Çã rách,
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Cái áo tä tÖi.
CÛng dành cÛng quÖ,

52-  HuÓng chi cái khá.
KÈ thì Çào mä,
Th¢ng låi phá nhà.
Nh»ng chó nh»ng gà,

56-  Nh»ng heo nh»ng vÎt,
B¡t mà æn thÎt,
Låi bán lÃy tiŠn.
ñem vŠ ThØa Thiên,

60-  Nghïa, Bình, Quäng TrÎ.
ThÆm vi khä bÌ (2),
Quân lŒnh Khâm sai !
Thiên hå ai ai,

64-  Ch§ tin mà m¡c.
Thác tØ (3) Çánh gi¥c,
Håi ngã lê dân.
Thiên ÇÎa qu› thÀn,

68-  NguyŒn kÿ chi‰u giám (4).
Nói càng thêm thäm,
Ch£ng bi‰t làm sao.
HiŒu lŒnh dÜ©ng nào,

72-  Quân gia Ç‰n th‰ !
Hà mÜu hà k‰,
Hà l¿ hà tÜ ? (5)
ViŒn nh»ng ÇÒ hÜ,

76-  ñ‹ Çi æn gi¿t.
B®m nào Ç¡c l¿c,
Ti‰n chÙc ti‰n quan.
L§n bé m¶t Çoàn,

80-  Vô sª bÃt chí (6).
Nhân dân nghÎ nghÎ,
Thùy låc chi tùng.
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S¿ th‰ nhÆt cùng,
84-  Quäng Nam ª l‡.

Tr©i làm chi kh°,
ThÃt Çäo bát Çiên.
Nói l¡m cÛng phiŠn,

88-  NhÜ tÜ nhi dï (7).

____________________________________________________

(1)Bang: Bang biŒn.
    ThÜÖng: ThÜÖng biŒn. 
    ñŠ: ñŠ ÇÓc.
    Lãnh: Lãnh binh. 
(2) thÆm vi khä bÌ: rÃt Çánh khinh bÌ.
(3) thác tØ: mÜ®n l©i mÜ®n ti‰ng.
(4) nguyŒn kÿ chi‰u giám: cÀu mong chÙng giám.
(5) hà mÜu hà k‰, hà l¿ hà tÜ: mÜu gì k‰ gì, lo gì nghï gì.
(6) vô sª bÃt chí: không có ch‡ nào không ruÒng t§i.
(7) nhÜ tÜ nhi dï: Ç‰n th‰ là thôi vÆy.

*    *    *
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