
Giặc Nùng

Â 

Giặc Nùng

Giặc Nùng ở châu Quảng Nguyên.

Thuộc Lạng Sơn, thuở ấy chuyên loạn dài.

Mậu Dần năm ấy có tay.

Nùng Tồn Phúc, đúng năm này lập ra :

Â 

A Nùng vợ hắn, phong là :

Ninh Đức hoàng hậu. Phúc đà tự xưng :

Chiêu thánh Hoành đế, rồi từng.
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Giặc Nùng

Lập Tràng Sinh quốc, đưa quân gây hoài.

Â 

Thái Tông xua binh đánh ngay.

Hạ được họ, rồi bắt hai kẻ này :

Nùng Tồn Phúc và con trai.

Tức  Nùng Trí Thông rồi giải ngay tức thì.

Â 

Về đến triều sau giết đi.

Còn A Nùng lúc đó thì thoát thân.

Trí Cao con kế nhanh chân

Hai mẹ con với tàn quân thoát, và.

Â 
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Giặc Nùng

Năm Tân Tị lại lập ra.

Nước tên Đại Lịch, chống nhà Lý luôn.

Thái Tông cho tướng lên đường.

Bắt về được cả, nhưng thương tình là:

Â 

Anh, cha Cao trước đều đà.

Bị giết rồi, nên ngài tha người này.

Lại cho phục chức  trước đây

Là Quảng Nguyên Mục, sau này lại phong.

Â 

Chức Thái Bảo, nhưng không xong.

Nùng Trí Cao lại sanh lòng bất trung.
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Giặc Nùng

Năm Mậu Tí, Cao tự xưng.

Nhân Huệ hoàng đế, lại lừng lập ra :

Â 

Đại Nam quốc, thế nên là.

Thái Tông phải dụng can qua thêm lần.

Ngài cho Thịnh Dật đem quân.

Đánh Trí Cao, nhưng phải lần khó khăn.

Â 

Trí Cao quyết đánh xả thân.

Mặt khác thì lại cho quân sang Tàu.

Xin được phụ thuộc nước Tàu.

Nhưng mà vua Tống, bên Tàu không ưng.
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Giặc Nùng

Â 

Trí Cao tức giận, dẫn quân.

Quay sang Tàu, đánh lấy châu Ung và.

Chiếm thêm tám châu khác là :

Ngô, Tầm, Cung, Quí, Hoành, Khang, Đoan, Đằng.

Â 

Vua Tống đã toan nhờ quân.

Lý triều, nhờ viện giúp lần đầu tiên.

Địch Thanh, tướng Tống can liền.

Bảo rằng: "Việc ấy vô tiền xưa nay.

Â 

Trí Cao chỉ có, tên này.
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Giặc Nùng

Nếu không trừ được, nhờ tay nước ngoài.

Không may  lúc đó có ai

Nhân đó làm loạn, họa tai thế nào ?’’

Â 

Vua Tống nghe, liền cử mau :

Dư Tĩnh, Tôn Mậu ào ào đem quân.

Đánh Trí Cao, nhưng bất phân.

Địch Thanh quá giận, thêm lần thân chinh.

Â 

Ông  này dụng kế nghi binh.

Trí Cao tự đắc rằng mình vô song.

Cho nên bỏ việc bị phòng.
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Giặc Nùng

Địch Thanh biết, lệnh tấn công phủ đầu.

Â 

Trí Cao ôm hận thiên thâu.

Tàn quân bại tướng quay đầu chạy đi.

Sang đến nước Đại Lý thì.

Vua tôi Đại Lý, giết đi lấy đầu.

Â 

Rồi cũng từ đó về sau.

Người Nùng chính thức chìm vào lãng quên.
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