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P Ú T J - C H Ú A dòc-nhirt treo trên Thàp-
^ J ttr-giá, vira là Nguòi, vira là Birc. 
Chúa Trô*i. 

Bã'ng Tiên-tri inà niõi ItVí nói ra l:i 
chinh tieng phán cùa Birc Chúa Triri. 

Thiìy Tê'-l5 <!ã dàng cùa-le tion-von 
<lii dè tha het tòi-lõi. 

Vua hang ngày cai-tri loài nguói, 
nhirng vãn cho ho thàl diro-c tir-do. 

Biròng dâii chúng la dên chô binh-
an, thôi khòng phiii gimg sirc riêng 
cùa inình ntì'a. 

Chon-ly kh'ông hi' thay-doi, cir vĩrng-
vàng và trong-Sach, mìic dău inoi str 
kbãc cir thay-dòi kbông dúT. 

Sir song làm ngiiôn cho str song ciĩa 
chúng ía ; khi str sông cùa cbúng la 
chim-ngâp trong sir siíng cùa Ngùi, nó 
bèn diroc lion-ven và dal ìnuc-dich. 

Ánh sángđuôi hê't bóng tói-tăm, thà'u 
suõt câ niò-phãn inà ai náy soxsỳt. 

Ban-biru biê't rS đáy lòng chúng la 

, T H A N - K H O A T I K N - S Ĩ 

và chia-xê moi nòi đau-khocùa ta nùn. 
Vièn Cõ-vă'n cho la dõn bõi-han môì 

khi bi sir lo-lâng và tni-hna tièn d<Vi 
đè-năng. 

Tay Hirirng-dao diìn-dira chúng lii 
bìnb-yên vô-sir trâi qua nhũ-ng clion 
nguy-hicin, kinh-Uhiê'p. 

Ncn ilá bao gitV cũng vĩrng-c.liâc, 
khòng bi corn dòng dã't boăc giòng-lo 
lay-chuyèn. 

Macb nuirc hãng siíng văng lên diìy 
«chén» cliúng la càng ngày càng hon. 

Bánli hììng sôog nuòi-iiiìng linh-hon 
cliúng líi. 

Đã'ng ciing-cáp cbo chúng tá <IÌi inoi 
sir cììn-dùng. 

Đúc Cluĩa Triri ni:ĩ các Ihánh-do 
nniõn <lòi viĩ các Ihiên-sir dirong lliò-
lay viĩ <|uí-nien. 

Nlià ctĩa cluĩng lii khi.ta di het Inróc 
duòng dòi vá lói dícb.— 'l'rich báo 
« Tli e I'res bylerian.» 


