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Bên canh ngai có cái bàn nhò, cũng 
toàn bàng vãng, ti'ên bàn có nhfrngcuón 
sách rát cô, chép bâng chfr Hè-bo-ro. 

Vua phán.— Trãm dã vcVi chir-khanb 
dê'n đây dê dir phăn trong sir kê'l-quã 
năm niuoi hăiri hoc-hành ciia tràm. 

Nlnr chir-khanh dã 

T7"HÔNG ai biè'l bao nhièu bác-sĩ dã 
dén Bét-lé-hem dàng lê-vàt cho 

Ghúa ; nhirng ta hay tircVng có ba vj , 
vì có ba thir ciĩa-lc. Cung thê, không 
ai biê't nhfrng bác-sĩ là ai, tíòăC lir dâu 
den. Truyên truyèii-khàu cho ràng 
ho là ba vua, dòng-
dõi ba con Nô-è . 
thay măt ba giÔrig 
thê-gian, là hoàng-
e.hùng, bach-chũng 
và hâc-chùng. Ho 
là nhfrngni ? Thòi, 
tã khòng căn biê'l! 
N h ir n g 1 e G i á n g-
sanh năy la sê nghĩ 
răng ba ngircVi dó 
làm bình-bóng vè 
cbihh mìnb ta, câ 
xác-thit, linh-hôn 
và tâm-thãn hièp 
lai dàng tron clio 
Ngài, lã Vua cũa 
nniôii vua, là Ngiriri 
cùa Gô-gô-tha, và là 
Dirc Chúa TrcVi õ 
cùng cbúng ta dày. 

Trong truyèn sau 
dày ta tiro-ng-tuo'ng 
ba, bác-sĩ dó daỳ ta 
sy làn-tàm trong 
khi thò-phirong 
Chúa ciia máng cô thành Bct-lè-hem. 

I 
No*i.—(^ung-diên cùa nuác Sè-ba, 

phía nani xir A-ra-bi. Có ngai toàn 
biíng vàng khíìm ngoc; trén ngai có 
mòt vua, da den nhung tóc bac và 
quăn nlnr lòng chiên, già-yéu và có vê 
riít hièn-lành, nhon-tir. 

Tririrc ngai, trong trieu-đình lô-thiên 
có 70 quan thirong-thu toiĩn là giõng 
da den, nlnrng ãn-măc rirc-iõ la-kỳ. 
IIo dang chăm-cluĩ nghe giong nói râ'l 
êm-diu cfia vua. 

biê'l, trãm dày, vua 
ciia E-thi-ô-bi và Sè-
ba, là dòng-dõi Sa-
lô-môri , vua dàn 
Giu-đa , và nfr-
virong ciia Sè-ba. 

Các quan tung-
h ô . - T à u bc-ba! 
Van tuê ! Vari tuê ! 

V u a p h á n . — 
C h ir - k h a n h b i ê t 
răng dây tram van 
gìn-gi f r các sách 
tiên-tri và văn-tbo-
ciia dàn Giu-đa, vì 
ĐúcChúa Triri Chí-
cao dã dùng dân dó 
dè khâi-thi nhfrng 
dieu giâ'u-kin cùa 
Ngài tir ngàn xua. 

Các quan tung-
hô.—Tâu bè-ha ! 
Van tuê ! Vantuê! 

V u a p h á n . — 
Trong mòt tho' cua 

Sa-lô-môn, có chép 
rãng thiên-ha sê dâng vàng Sê-l>a cho 
Vua cùa các lirng triri khi Ngài giáng-
the. Trăin cũng xem rát kỳ các liri 
tièn-tri cùa Đa-ni-ên, thâ'y rSng dã 
den kỳ Vua Tròi hiên ra. Vày nên 
phãi có mòt vi nào ò- Sè-ba làm tron 
liri ciia Sa-lô-môn mà dâng vàng danb-
tieng cùa xir la cbo Ngài. Ai ríêh thay 
íríăt dân ta ? 

Các quan tung-hô.—Tàu bê-ha! 
Van van tué! Xin tùy thánh-y kra-
chon lay nguòi dó. 
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tô-phu trãm, là 
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Vua (ilirng lên, căm-áòng, nhirng 

ngó lèn tríri, mĩm cm'ri, chi đin mòt 

ngòi sao Iq-limg) nói. — Táu Vua cùa 

trcVi <i;ít! Tòi tliãy Ngài dã sai ngòi 
sao Ngài báo tin ràng kỳ den rõi. Tôi 
tbáy ! Tôi tbeo ! Tôi xin thay inăt 
dàn tòi dâng vàng xú tôi clìo Con cao-
câ cua Sa-lô-mòn ! Tôi vui lòng lieu 
xíic-thil già-yeu năy dè làm dai-bicu 
<làn Sê-ba lioan-nghinh Vua Tròi den ! 

II 
No*i.—Pliòng sách trong mõt cung-

dièn, ban dem, tai nuóc Ba-ttr. Mõt 
vi dúng bèn canh cái bàn nhõ lièn bày 
sácli i;ìt cò, cliép bàng tieng Hè-h<r-ro 
và tiêng Canh-dè. Vi iíy niăc áo lua 
tráng, lliát hrng vàng, trèn dâu đôi mòt 
niũ tiieu vàng, nliò, dii chúng vi nììy 
là vua. Tóc vua cũng nhir vàng, và 
da llii Irang, uiat xanh, vi dòng Ba-lir 
là lò-phu bach-cliùng. Tuôi vua chirng 
35. Bèn canh vua có bà hoàng-hàu và 
ba em bé ; bà cúi <Iììu khóc-Ióc ; ba em 
bé dirng yèn, bôi-iõi, kliông hieu... 

Vua (dqt tag /r<:;i Í / Í / I I hoàng-hiiu) 

phán. — Năy ái-klianli nià tiàm yèu-
qui bon muòn niróc o i ! Ái-khanli 
biè't ràng Đirc Clnia TrcVi là Thăn, và 
ai thà-lay Ngãi phài lày het làm-than 
ni;i thir-lay, mac dãu phiii hi-sinh cà 
gia-đìnb và moi su vui-llni cùa dcri... 
Năy! Trâm dã xem trong sách DAn-
so Kỳ ìàng sê có môl ngòi sao hiên ra 
báo tin \e tìirc. Clnia Triri, là Em-ma-
nu-èn, hièndên. Ngôi sao ãy kia rôi! 

(Vua chì váo cái cìra riit to-lirn, mv 

róng vê phia dimg ; cr trèn triri có mòt 

ngôisao thât lq-lùng, nhung hà hoùng-

him khóc quii, nèn không thSg. Nhirng 

lioiing-lir thãg và hôi vua). 

Hoàng-tù* hôi.—Ngôi sao <ló là gi, 
inà phu-lioàng muôii theo? Theo lliì 
sè cli dàu ? 

Vua đáp.—Dó là dáu-hicìu ràng 
Ch<rn-Than trèn Iriri trà nèn xác-thit, 
là Em-ma-nu-ên, và sè cr \à\ loài 
ngiròi. Ta di thà-phiro-ng Ngài, dãng 
nbũ-hirong qui nhirt cùa xir ta cho 

Ngài. Các con biè'l răng Irong dãy núi 
xir ta có nhũ-hiioiig tho-m nliirt Ihê-
gian ; nhirng đã làu năm ta cám bon-
thây bói dùng nhũ-lnr<rng dó làni lê 
cho các quì, nèn bày gió ta có clnĩa 
khá nhièu dc dàng Ngál. 

(Hoàng-hSu Iqi càn'g khóc, nam líig 

lag oua, và các em bàt-chuirc, cũng 

nám liíij clurn vua, vira khóc, vira kcu-

xin). 

Hoàng-hâu kêu-xin .— ô i , bcVha 
dlVng <Ii! Dircrng xa, kbông biet đi 
dàu. Bao nhiêu giăc-giã và noi nguy-
hièm ! Các vua nliũ-ng nuóc khác sè 
bát bê-ha. (̂ ã thièn-ha sê ché-nhao 
inòt vua lón hò mrác vi cá ngôi sao 
nào kia...! 

Vua (q<r minh ra, buircili, vira do iurirc 

nu'il, vùa ngô'Ìên triri) cău-nguyên.— 
Lay Dirc. Clnĩa Tròi ChÌ-tÔn, Clií-cao! 
Ngãi goi, tôi vàng. Tõi dânggia-dlnh 
vá ngai báu cho Ngãi. Tôi lâ'y cã tàm-
thăn tôi luòn vái iiliũ-huo-ng dàng cho 
Ngài. A-inen I 

III 
No*i. — Cung-dièn tai Trung-boa. 

Phòng ngu răt lich-sir, theo lôi Tàu rát 
cô. Trên ngai có vua, nguòi Tàu, nhà 
Hán, tirc-giàn quá chirng. Ù ducri 
chon có máy cuôn sách, chép rã't càn-
Ihàn, l ĩ-mĩ bang chũ Hán. Truire 
măt vua có hoàng-tù* cbirng hai nnroi 
tuôi, r;it xihh-đep, hièn-líĩnb, cúi dsìu 
cung-kíiili. Dàng sau có hoàng-hàu, 
inòt sô còng-liau và còng-chúa, thây 
dèu biíi-iôi, buôn-giàn, thàni-tliié't. 
Cũng có nhieu quan và linh. 

Vua phán.—Nay con yêu-dâ'u cũa 
trám phiĩt dièn ! Tiãm chiu biet bao 
su khó-khăn, phí-tòn, cho con di hoc 
xa-xôi; con hoc rál chăm, lai dăt ra các 
bài văii-chuong ríil la-lùng năy (vua 
chi các sách cr duiri diit). Bôi con 
niuon bò hel vì mòt ngôi sao nào... 
Điênchó*! Ngòi sao dàu? Chác chĩ 
là con doin-dóm trong vuòn ban dèin. 
Con phài biêt tiàm già-yeu, muõn.con 
guĩp-dir trong viêc nhà-nuóc... Biít-

llièll ! (Coi Il8p tinng 35<i) 
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(Tiep tlico 

Hoàng-tù* (có vc rcit buon, nhung 

vân qnii-quget) tâu.—Tàu jíli 11 -lioãng, 
x i n cho p l i é p c o n chĩ đ imô t l á l , rõi 
con sê" trĩV lai đây, l o f r o n bòn-phàn 
làm con. 

Vua (ilirng lèn, sac mSt bien că trong 
cirngiàn)quát-tháo.—Im ! Nguoi di 
Ihì đi ! Trâm không còn nhàn ngiro-i 
là con tràm nfra. Em nguo-i se n'ó'i 
ngòi! 

(Vua ngiv đi) 

Hoàng-tir(Iut/nic(ícbái văn-chuirng, 
dáng cho hoùng-hàu) tâu.—Tàu thâu-
hàu, lúc con d i xa hoc thì d ã n g h e vè 

Dúc Thu-oTig-Bò' trên tròù sê thành ra 
Ngiròi, tírng-trai su buôn-buc. Con 
muõn tôn Ngài dirong lúc thô'-gian 
chói Ngái, n ê n con trà lai cho phu-
hoàng hê't cã cùa-câi, con dàng c h o 
mãu-hãu các tác-phâm cùa con, còn 
iihfrng áo trieu cũa con thì c h o các 
em con. Con d i theo ngòi sao! 

(Bã hoàng-hàu ngã, bát-tĩnh. Lính 
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vàng linh vua, dièu đuoi hoàng-lir ra. 
Bi dàu? Làm gì ? Bi theo ngôi sao 
trên dinVng khó-khăn. Qua núi Vân-
nam, qua rìrng An-dò, hoàng-tir vui-
mùng ra đi, nhung chĩ tiêc không có 
gì quí dãng cho Ch.úa. Môl hôm, ngõi 
duói bóng cày vè phía bác An-đô, 
hoàng-tir thay nlnra trang tir cày mòt-
diroc cbi'iy nlnr tuôn chàu. Hoàng-l(r 
lirom l;iy nliieu, vì tháy môt-duoc ay 
là thir (]uí khôn xiê't. Biròng cò-don, 
său-thãm dàn mình dên ciĩa-lê xírng-
hièp vói Clnia ! ) » 

Qua núi-non Trung-hoa, qua dòng 
vâng Ba-tu, qua sa-mac Sè-ba, có ba 
vi den, vá trong ânb sáng ngòi sao dó 
ba dòng-dõi Nô-ê găp nhau, dàng vàng 
cho Vua, dâng nhũ-lnrong cho Eni-ina-
nu-èn, và dâng mòt-duoc cho Nguòi 
cùa Gò-gô-tha, châng khác chi xác-thit, 
linh-hôn và tâm-than cùa ta. Xin 
Cluia nhàn lãy ! A-men. 
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