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LỜI NÓI ĐẦU
“Táy Pú xấc” dịch ĐƢỜNG CHINH CHIẾN THỜI ÔNG
CHA là một tác phẩm cổ viết từ đầu thế kỷ thứ XI ở thời Lạng-Chƣợng đi
mở mang xây dựng Bản Mƣờng vùng Tây-Bắc nƣớc ta.
Sách này viết sau “Quam-Tô-Mương” KỂ CHUYỆN
BẢN MƢỜNG nên không nói kỹ đến các đời ông, cha, anh của LạngChƣợng. Ở thế kỷ thứ X các đời trƣớc thời Tạo-Ngân, Tạo-Xuông dẫn
dân Thái di cƣ từ Mƣờng-Ôm (Tùng-Lăng), Mƣờng-Ai1 (1) (Hoàng-Nham)
sang đầu sông Thao, qua vùng Tam-Đảo, lại men theo sông xuống đến
cửa sông Đà chảy vào sông Hồng rồi trở lên khai phá đất rừng hoang lập
thành Mƣờng-Lò và tới đời Tạo-Lò đều yên ổn, chƣa có tranh chấp đất
đai đánh giết nhau ác liệt.
Sau khi Mƣờng-Lò ổn định, đầu thế kỷ thứ XI, Lạng-Chƣợng
tổ chức di dân đi mở mang vùng Tây-Bắc rộng lớn , luôn phải hy sinh đổ
máu mới chiếm đƣợc từng vùng đất. Ngƣời Thái lập Bản Mƣờng và bảo
vệ vùng đất mình ở thật gian nan, phải chống lại giặc ngoại xâm liên tục.
Ngoài đó ra, các thủ lĩnh từng vùng có mâu thuẫn, tranh giành quyền lực
cũng đánh giết nhau.
Khi viết tập sách “Táy Pú-Xấc” Lạng-Chƣợng đã truyền lại
cho các thế hệ mai sau phải viết tiếp theo, giao cho lớp “ ông-Mo” viết
thành sách cúng.
Sách này dùng để cúng Mƣờng gọi “Xên-Cha”nói đầy đủ là
“Xên Pang cha đáp” cúng hồn ngƣời ngã xuống vì chinh chiến. Các vị
thủ lĩnh Mƣờng phải nhớ công lao, sự hy sinh thân mình của các vị tiền
bối đã đổ máu lập đƣợc Bản Mƣờng ta tồn tại và phát triển đến ngày nay.
Tập sách kể lại đời các thủ lĩnh Mƣờng thành biên niên sử
nhƣng lời lẽ cúng hồn tử sĩ là chủ yếu nên viết theo văn cúng tế. Sách
không kể chuyện tỷ mỉ từng việc sẩy ra mà gộp chung, có nhiều địa danh
thay đổi nay không còn biết đến. Sách có nhiều tập viết tại nhiều Mƣờng
nhƣng đến nay đều đã bị mất đi cả vì chiến tranh ác liệt kéo dài, chúng tôi
chỉ sƣu tầm đƣợc quyển Táy-Pú-Xấc này của ba châu Mƣờng-Muổi,
Mƣờng-La và Mƣờng-Muạk nên viết kể về ba Mƣờng này kỹ hơn, các
Mƣờng khác nói đến chỉ là liên quan, kể cả nói đến vùng ngƣời Thái
ngành Trắng.
Tập sách viết đến thế kỷ thứ XIX đời vua Thành-Thái lên ngôi
năm 1889 thì dừng nhƣng sách Quam-Tô-Mương đã viết đến cách mạng
1

Mƣờng-Ôm, Mƣờng-A i : Xƣa vẫn thuộc đất 16 châu Thái vùng Tây-Bắc Việt-Nam, năm
1884 thực dân Pháp xâm chiếm nƣớc ta , ký Hiệp ƣớc Thiên-Tân với nhà Mãn-Thanh cắt sáu châu
vùng ngƣời Thái của ta g iao hẳn thuộc Trung-Quốc . Sau này Trung-Quốc đổi tên Mƣờng-Ôm gọi là
Tùng-Lăng và Mƣờng-Ai gọi là Hoàng-Nham.
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tháng Tám năm 1945 mới ngừng, chúng tôi thấy cần đƣợc liên tục nên đã
viết tiếp sang đến tháng Tám giữa thế kỷ thứ XX vùng Tây-Bắc cũng nhƣ
cả nƣớc ta mới hết chể độ phong kiến chuyển đất nƣớc Việt-Nam sang
chế độ Dân chủ, Cộng hòa .
Chuyện “ Táy Pú Xấc” của ngƣời Thái vùng Tây-Bắc nƣớc ta
cũng đã đƣợc kể ra nƣớc ngoài, có lần Giáo sƣ Hoàng gia Thái-Lan bà
Prakong thấy ƣng ý muốn nghiên cứu sâu, đã có lời mời Nhà Thái học
Cầm-Trọng đem nguyên bản chữ Thái ở Việt-Nam sang BăngKok phổ
biến và dịch giảng tác phẩm này nhƣng chƣa kịp thực hiện thì ông CầmTrọng bị ốm và đã qua đời ngày 10-12-2007.
Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc.
NVH
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NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ

ĐƯỜNG CHINH CHIẾN DỰNG MƯỜNG
THỜI ÔNG CHA CỦA NGƯỜI THÁI
VÙNG TÂY-BẮC VIỆT-NAM

Đầu thế kỷ thứ XI : Sau khi Tạo-Lò qua đời, Lạng-Chƣợng
nói chuyện với sáu anh trai, nhắc lời cha truyền lại, đất Mƣờng-Lò đã
chia hết cho sáu anh, đến khi em út trƣởng thành thì khôngm còn Mƣờng
nào chia phần cho đến cai quản đƣợc nữa.
Là ngƣời em trai thứ bẩy, út nên từ nhỏ Lạng-Chƣợng còn có
tên Tạo Căm-Lả. Cậu Tạo học giỏi, tinh thông các sách sử, văn học, thạo
mọi luật tục, biết tổ chức cai quản Bản Mƣờng từ đời ông nội là TạoXuông truyền dạy các con cháu. Tạo thích đua đấu, ham học tập đƣờng
cung kiếm nên võ nghệ cao cƣờng. Tạo khéo nom chọn mã và có tài
luyện voi chiến, ngựa chiến dũng mãnh đến thuần thục.
Căm-Lả có tầm nhìn xa trông rộng, cậu thƣờng nói :” Đất Bản
Mường ta không phải chỉ bó hẹp trong pham vi đất sáu Mường từ Lò
Luông,Lò-Cha, Lò-Gia, Mường Min-Lung, Mường Vơn-Veng và Mường
Pục-Mường Meng. Nhìn xuống phía nam và sang phía đông, đấy là vùng
đất của vua chúa người Kinh đang ở và vùng đất người Mường đã có
chủ. Nhưng hướng Tây-Bắc còn rộng lớn, mênh mông”.Tạo muốn đi mở
mang Bản Mƣờng lên phía ấy.
Thấy em út có chí lớn , sáu ngƣời anh là Ta-Lảu, Lặp-Li, LòLi, Lạng-Ngạng, Lạng-Quang đứng đầu là anh cả Ta-Lúc đều hết lòng
chăm lo sửa soạn cuộc di dân lớn tiến vào vùng Tây-Bắc của chú em út.
Tạo Căm-Lả và các anh đều biết cuộc di dân lớn của em sẽ gặp
khó khăn bởi vùng đất ấy tuy còn rộng nhƣng nhiều nơi đã có chủ, ngoài
ngƣời Thái ta ra còn có dân tộc khác nữa. Một số nơi đất ngƣời Xá ở đã
có thủ lĩnh của họ. Khi Tạo đến lập Mƣờng mới ắt sẽ có va chạm, thậm
chí tranh giành với họ sẽ gặp gian nguy nên phải tổ chức chặt chẽ , sửa
soạn chu đáo, phải có lực lƣợng dân binh mạnh đi tiên phong và bảo vệ
dân.
Cả bẩy anh em đều nhất trí thành lập một Đoàn dân binh mạnh
đặt dƣới sự chỉ huy chung của Tạo Căm-Lả. Ý kiến đƣa ra Hội-đồng bô
lão và các chức sắc đều hƣởng ứng.
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Các Tạo thông báo, ra lệnh sức các trai tráng khắp sáu Mƣờng
thuộc Mƣờng-Lò gồm có các Mƣờng Lò-Luông, Lò Cha, Lò-Gia, MinLung, Vơn-Veng và Mƣờng Pục-Meng, tất cả mọi ngƣời nam giới khỏe
mạnh của các dòng họ từ 18 đến dƣới 40 tuổi đều phải vào dân binh gọi
là “ côn bản”.
Chọn con trai các chức sắc ngành hành chính từ Tạo Bản ,
quan Bản, con các ông trong Hội-đồng kỳ mục Mƣờng (lụk ông Mương),
con các ông trong Hội-đồng bô lão (lụk thảu ké hang Mương) và con các
ông ngành thần quyền nhƣ con các “ông Mo”, “ông Chang”, “ông Ho-Hé
“… làm chỉ huy.
Về vũ khí, chủ yếu tự trang bị cho mình, thanh niên nam giới
Thái ai cũng có một thanh kiếm “đáp” thật tốt, tự làm lấy cung “công
chang”, nỏ tên tẩm thuốc độc, đã có súng kíp nhƣng hồi ấy còn chƣa có
nhiều. Tạo Căm-Lả tổ chức lập các lò rèn đánh “cháo” dáo một xiên,
“lảng” dáo hai, ba xiên, “pen” rìu lƣỡi chọc, cắt, chém đều đƣợc và chế
thêm súng kíp.
Dân binh biên chế theo cụm Bản, cụm Mƣờng thành nhiều
Đội luyện tập cách đánh xa và đánh gần. Đánh xa thì dùng các Đội súng
kíp, cung nỏ bắn vào kẻ địch. Dùng tên tẩm độc bắn vào ngƣời, dùng tên
tẩm dàu mỡ đốt bắn lửa vào cháy nhà gianh doanh trại của kẻ thù. Khi
đánh gần sát nhau thƣờng tƣớng chọi tƣớng , quân chọi quân. Tƣớng
dùng voi, ngựa chiến quần nhau với tƣớng giặc. Tƣớng ngồi trên lƣng voi
hoặc ngựa chiến bắn nhau, khi giáp sát nhau thì đấu bằng vũ khí đâm có
cán dài nhƣ “cháo” dáo một xiên, “lảng” dáo 2-3 xiên hay “pen” rìu lƣỡi
sắc chặt, chém cắt cổ, giáp nhau nữa thì đấu kiếm.
Trang phục của dân binh cũng tự túc, mặc áo cánh quần dài
bằng vải Thái nhuộm đen chàm, chân ống quần thắt dây buộc lại cho gọn,
đi giầy vải (hài phải) tự túc hoặc đi chân đất, đầu đội mũ đỏ nhọn chóp
tròn. Chỉ huy thì có ba tua vải vàng đàng sau gáy, Đội trƣởng cụm Bản
tua ngắn chừng 10 phân, Đội trƣởng cụm Mƣờng tua vàng dài chừng 15
phân, Đoàn trƣởng tua vàng dài chừng 30 phân. Các chỉ huy phó thì đội
mũ đỏ có tua bằng vải trắng phía sau gáy.
Biên chế theo ba cấp , Bản và cụm Bản ( có thể liên kết vài
Bản với nhau), cấp trên Bản là “lộng” và cụm lộng (các lộng sáp nhập với
nhau thành cụm lộng để thêm đông lực lƣợng khi đánh lớn. Cao nhất là
Binh-đoàn cấp Mƣờng do Lạng-Chƣợng chỉ huy chung. Từ khi đứng ra
chỉ huy quân thì gọi theo tên lớn, không gọi Tạo Căm-Lả nhƣ khi còn nhỏ
tuổi nữa.
Bộ chỉ huy của Lạng-Chƣợng có bô lão làm cố vấn các
ngành,Hội đồng kỳ mục có bốn “ ông Xổng” , một Thừa phái và có
“Ông Mo,Ông-Chang” giúp việc.
*
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Đoàn dân di cƣ tình nguyện đi theo thủ lĩnh “Tạo”, tổ chức đi
theo từng hộ gia đình và theo từng dòng họ, ngƣời từng Bản có thể xáo
trộn, đi lập Bản Mƣờng mới không nhất thiết phải theo Bản Mƣờng cũ.
Trƣớc khi lên đƣờng các chủ hộ đều đƣợc phổ biến thấm nhuần luật tục
lập Bản Mƣờng mới của Tạo-Lò quy định họ Lƣờng làm “Mo”, họ Lò
làm “Tạo”. Mo và Tạo hai ngành chức năng khác nhau. Mo đƣợc Tạo
kính nể nhƣng Tạo lại là cấp trên ngành hành chính của các Ông-Mo. Tổ
chức cơ bản từ hộ gia đình, mỗi gia đình có thể đông ngƣời bao nhiêu
nhân khẩu tùy ý , khi đi lập Bản Mƣờng mới cần phát triển nên cứ một
đôi vợ chồng sinh một con nữa tách ra ở riêng thành một hộ gia đình
mới. Khi di cƣ, tìm đƣợc từng vùng đất rừng thung lũng khai hoang có
đồng ruộng cầy cấy thì lập thành từng Bản. Mỗi nơi có từ ba hộ gia đình
trở lên đƣợc tổ chức thành một Bản, cho đặt tên Bản , chọn cử có một
“Quan Bản” đứng đầu và một “Chá Bản” giúp việc. Bản nào ngƣời đứng
đầu là nòi thuộc dòng họ tầng lớp trên đƣợc gọi “Tạo Bản”cũng có một
“Chá Bản” giúp việc. Nơi nào có từ ba Bản trở lên đƣợc đặt thành một
“ Xổng”. Chọn ngƣời nào làm “Quan Bản “ hay “Tạo Bản” phải trình lên
“Ông Xổng” công nhận. Khi lập thành “Xổng”chọn ai làm “Ông Xổng”
phải trình lên đƣợc “Phìa Mường” công nhận. Khi có tử ba, bốn “Xổng”
trở lên đƣợc thành lập một Mƣờng. Mƣờng cấp dƣới cơ sở là “Mường
lộng” hay Mƣờng lỵ gọi là “Mường cuông Mường” đều phải do cấp
“Chảu Mường” đặt tên Mƣờng và bổ nhiệm chức sắc đứng đầu là “TạoMường” hay “ Phìa Mường lộng”, Phìa Mƣờng lỵ “Phia Mương cuông
mương”. Khi có từ ba Mƣờng lộng , bốn “xổng” và một Mƣờng lỵ thì
đƣợc lập một Mƣờng có “Chảu Mương” , xƣa gọi là “Phìa” sau này gọi
“Án nha Mương” do con nhà nòi Tạo đƣợc bổ nhiệm. Cấp “ChảuMương”, “Phìa” hay “Án nha Mương” có cơ quan hành chính giúp việc,
trong đó có 1 Thừa phái, có “Quan sự1 Quan Phòng2Ông Pách3
Quan Chiềng4…Phòng tín ngƣỡng “Hỏong tư xên” có “ Ông Mo5, Ông
Chang1 , Ông Ho-hé2 , Nàng Một 3 , Nàng Téng 4 …”,Hội đồng Kỳ mục
“Pưng ông Xổng” và Hội-đồng bô lão “Thảu ké hang Mương” .

1

Quan sự: Chức sắc của các châu Mƣờng đƣợc hƣởng ruộng chức thay cho lƣơng, phụ trách công việc
trị an Bản Mƣờng. Có quyền đem lính ở Mƣờng đi bắt ngƣời phạm các tội sai với luật Mƣờng đem
nhốt tạm giam tại nha đƣờng chờ Phìa xét xử, nhẹ thì phạt rồi cho về, nặng có thể bị bắt làm nô lệ ở
nhà Phìa hoặc nặng nữa có thể bị xử tử h ình, không có trại g iam tù lâu dài.
2
Quan phòng: Chức sắc của cấp Mƣờng đƣợc hƣởng ruộng chức không có tiền lƣơng tháng, phụ trách
phòng chống giặc giã, tổ chức và luyện tập dân binh , thời bình thì giáo dục nhân dân giữ yên Bản
Mƣờng, giữ chề độ luật lệ đi dân binh khi cần thiết.
3
Ông Pách: Chức sắc của cấp Mƣờng chuyên đi truyền lệnh, chỉ thị, trát sức của Chảu Mƣơng xuống
các Mƣờng “ lộng” mƣờng nhỏ cấp dƣới , cấp “Xổng” và cơ sở dƣới cùng là cấp Bản.
4
Quan Ch iềng: Chức sắc đƣợc thay mặt Phìa đ i g iao dịch với các Mƣờng khác, g iao dịch cả xuống cấp
dƣới. Khi Phìa có công việc gì phải đ i hoặc đứng ra nói thƣa trình thay Phìa. Có khi còn đƣợc cử đi tâu
trình, nộp thuế hay biếu nạp vật quý lên vua quan cấp trên hoặc cử đi quan hệ với nƣớc láng giềng
(sang Lào).
5
Ông Mo: Chức thấy cúng cấp châu Mƣờng, chuyên cúng tế các thần Mƣờng và cúng tổ tiên nhà Phìa.
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Những Mƣờng lớn còn đặt chức “lam” là sứ giả có quan hệ giao dịch ,
thông báo công việc và thu thuế đóng góp tại các Mƣờng dƣới quyền cai
quản.
Khi lập thành một vùng rộng lớn, không kể có đến bao nhiêu
Mƣờng có ” Chảu-Mƣờng , Phìa-Luông “ hay “ Án nha Mƣơng” mỗi
Mƣờng đều độc lập cai quản lấy Mƣờng của mình. Các Chảu-Mƣờng
Thái họp lại tôn lấy một “Mường Luông” làm Mƣờng trung tâm, xoay
quanh trục đồng tâm . Tổ chức này về sau thành hiện thực đã có 16 châu
Thái (Xíp hôốc chau Tay) và khi giảm mất đi 6 châu thì còn lại khu Thậpchâu (Xíp chau Tay), có lúc do Mƣờng-Muổi làm Mƣờng trung tâm
(Mường luông), ở thời Cầm Bun-Phanh thì do Mƣờng Chiềng-An làm
trung tâm, ông Phìa đứng đầu châu trung tâm ấy gọi lai “Phìa luông” đại
Phìa.
*
Đoàn dân di cƣ lên đƣờng có một Đội dân binh đi trƣớc dẫn
đƣờng và bảo vệ, tiếp sau đến đoàn dân đi theo từng tốp hộ gia đình, từng
dòng họ, theo Bản Mƣờng cũ của mình gộp lại thành đoàn lớn. Nhà nào
cũng đem theo gồng gánh . Quần váy áo, vải vóc, tiền bạc, đồ trang sức,
đồ dùng quý của từng ngƣời trong từng hộ gia đình đƣợc đựng xếp vào
trong những chiếc “ Ca bem” đan bằng nan mây vót nhẵn, đan hoa văn
hình cái rƣơng có bốn góc vuông dựng đứng, bên trên có nắp đậy, có chỗ
xâu móc khóa, có quai để đeo, mang xách hay xâu vào đòn gánh. Mỗi
ngƣời có thể gánh hai chiếc “Ca-bem”, nếu ngƣời gánh khỏe có thể xếp
thêm chăn đệm buộc vắt lên trên nặng vừa sức mình gánh. Thóc giống,
thóc ăn và gạo đem ăn đƣờng đƣợc đựng vào bao tải, nam nữ đều gánh
đƣợc. Thóc gạo, chăn màn, nồi ninh xôi, xanh chảo, nồi chậu, bát đũa thìa
đĩa dễ vỡ phải lót xếp vào “Ca bung” gánh hoặc thồ trên lƣng ngựa. “Cabung” đan bằng nan tre mau, ken mây, có hai quai để mang xách hoặc
xâu vào đòn gánh , nom tựa chiếc bồ nhỏ hở miệng, ngƣời Thái thƣờng
dùng để đong thóc nên hay đan hai cỡ, “Ca-bung” to đủ mỗi gánh 5 yến
ta thóc, “Ca-bung” nhỏ đủ mỗi gánh 3 yến ta thóc nên thƣờng có tên gọi
Bung 5 hoặc Bung 3.
Hộ nào đi đều phải mang theo diêm lửa, muối ăn, thức ăn khô
nhƣ thịt cá sấy khô dành ăn đƣợc trong nhiều ngày đi đƣờng, bao dao đeo
ngang lƣng, nam giới mang theo lƣỡi cầy đúc bằng gang, rìu đẵn cây, mai
xẻng, nữ mang thêm thuổng đào đất phòng còn đào kiếm thức ăn nhƣ đào
củ mài, đào củ măng, đào bắt con dúi…
1

Ông Chang: Chức thầy tính lịch Thái, nông lịch, dự báo thời vụ giúp Phìa chỉ đạo cầy cấy từng vụ lúa
trong năm và cùng Ông Mo lo việc cúng tế thần Mƣờng.
2
Ông Ho-Hé: Chăm lo mọ i việc vật chất phục vụ cúng tế, thu rƣợu thịt, gạo đủ sử dụng cho các cuộc
cúng tế.
3
Nàng Một: Bà nàng thầy cúng nữ chuyên cúng cầu các nữ thần.
4
Nàng Téng: Nàng bà trông nom xắp xếp đồ tế lễ cho đúng theo thủ tục.
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Gia súc giắt đi theo, phải có con trâu làm đầu cơ nghệp, bò,
lợn, dê, chó, gà, vịt, chim câu, chó mèo…vật nuôi làm giống.
Ngƣời Thái sinh sống bằng nghề trồng lúa nƣớc là chính để có
thóc gạo ăn , chăn nuôi gia súc và họ có nghề phụ làm nƣơng, làm vƣờn
nên khi di cƣ họ còn mang theo hạt ngô giống, hạt bầu bí, các giống
khoai, cây củ, hạt rau các loại, hạt một số quả cây, hạt bông, cây hạt
nhuộm vải, trứng tơ tằm… để tự túc đồ mặc, đồ nằm đắp, đồ nghề dệt
thêu thùa.
*
Sau khi đã sửa soạn đầy đủ , Lạng-Chƣợng ấn định ngày tổ
chức lên đƣờng. Đoàn dân di cƣ từ sáng sớm tập trung tại Mƣờng LòLuông đầy đủ, cả sáu ngƣời anh đều ra tiễn chân chú em út, bà con họ
hàng của những ngƣời đi di cƣ cũng đến tiễn rất đông. Sau hồi trống lệnh
xuất quân, Đoàn ngƣời di cƣ tấp nập lên đƣờng. Từ Mƣờng Lò-Luông đi
bộ qua hết tràn đồng ruộng leo lên đoạn đèo ngắn rừng rậm giữa sáng
ngày bỗng đoàn tiên binh gặp một con hoẵng lông vàng nhƣ lông bò chạy
ngang qua đƣờng trƣớc mặt rồi lẩn biến vào rừng sâu. Đoàn ngƣời vẫn
tiếp tục đi , một đoạn nữa bỗng lại gặp một con chim cuốc vụt chạy qua
trƣớc mặt. Đội tiên binh báo tin tới thủ lĩnh Lạng-Chƣợng nói:”Ngày đầu
chúng ta xuát quân gặp hoẵng và cuốc cản đường là điềm chẳng lành!
Tại sao vậy? “. Ông bảo “ông Mo” bói xem quẻ, “ông Mo” thƣa rằng:”
Chúng ta tiến thoái đều lưỡng nan” lui về sẽ không hay , đi tiếp sẽ gặp
điều chẳng lành! “ông Mo “ cầu xin quẻ tiếp xem sao? Đƣợc tổ tiên phán:
Tại ông tiến quân không làm lễ cúng “xên cha “.
Đoàn dân di cƣ đi lên đến Mƣơng-Min (Gia Hội) có đông nhà
trú, Lạng-Chƣợng cho dừng chân nghỉ lại.Ông bảo các chức sắc Phòng tế
lễ mổ đôi trâu , một con đen, một con trắng nấu cỗ, dựng giàn thờ giữa
trời, làm lễ cúng “Xên pang cha đáp”, Ông đứng làm chủ lễ, ông Mo tiến
hành thủ tục cúng cầu hồn tử sĩ, xin đến vong linh hai ông nội là TạoXuông và Tạo-Ngân phù hộ cho cuộc di dân đi mở mang các Bản
Mƣờng mới đƣợc thành công. Lạng-Chƣợng đứng lạy đƣợc hồn hai ông
nội, tổ tiên chứng giám ban cho mọi sự tốt lành.
Chọn ngày giờ lành, Lạng-Chƣợng lại tiếp tục đƣa đoàn dân di
cƣ lên đƣờng. Đoàn dân có dân binh đi tiên phong và hậu vệ, dẫn nhau
cùng cất bƣớc lên qua Mƣờng-Lung (Tú-Lệ), vòng vèo leo lên dãy núi
cao mang tên đèo chọc trời Khau-Phạ âm u. Khi đến đỉnh núi, LạngChƣợng leo lên mỏm đá cao nhất nom xuống , nhìn xa xa thấy có một số
Bản Mƣờng đông đúc, đồng ruộng xanh tƣơi khá rộng, đẹp mắt, ông cho
dẫn đoàn ngƣời hƣớng đi đến vùng ấy. Đoàn dân đi vòng vèo theo ven
sƣờn núi, xuống qua đèo Xam-Xíp đi tới đất Mƣờng nơi đấy.Mƣờng này
dân Thái dòng Trắng đến ở khai phá rừng thung lũng thành nhiều tràn
ruộng đồng, trồng lùa lên tốt, thƣờng đƣợc mùa nên dân có đời sống sung
túc, chăn nuôi nhiều đại gia súc, trâu bò ngựa, dƣới sân sàn nhà các hộ gia
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đình, lợn chó từng đàn tung tăng chạy, gà vịt cũng có nhiều đàn. Dân ở
nơi đây nam nữ, già trẻ đều mặc lành lặn, thanh thiếu niên diện đẹp, nhẫn
bạc trang sức đeo ngón, vòng đeo cổ tay lóng lánh. Hộ gia đình nào cũng
dựng nhà sàn gỗ năm gian rộng rãi, cột to vững chắc , lợp gianh. Nơi đây
ngƣời ta lập thành một Mƣờng-lộng tên gọi Mƣờng-Chiến, có một ông
Tạo đứng đầu cai quản tất cả các Bản trong toàn vùng gọi là Tạo-Chiến.
Dân nơi đấy mến khách, khi thấy đoàn dân di cƣ của Lạng-Chƣợng tới
nơi , Tạo-Chiến và quan các Bản ra đón tiếp niềm nở. Đoàn dân di cƣ
đƣợc bố trí phân chia đến nghỉ tạm trú chân tại các nhà dân ở nhiều Bản.
Gia đình nào cũng nấu cơm rƣợu mời khách tiếp đãi chu đáo, không để
khách phải tự túc nấu ăn. Đoàn dân di cƣ của Lạng-Chƣợng dừng chân
nghỉ lại tại Mƣờng-Chiến khá lâu ngày. Riêng thủ lĩnh đƣợc Tạo-Chiến
đƣa về nhà mình đón tiếp chu đáo, thịnh tình và mở tiệc chiêu đãi khao
các chức sắc. Lạng-Chƣợng nói với Tạo-Chiến về ý định của Đoàn di cƣ
sẽ đi mở mang các Bản, Mƣờng mới trên vùng đất miền Tây-Bắc rộng
lớn. Tạo-Chiến ngỏ ý sẽ cấp cho một số vùng đất có thể khai hoang mở
mang thêm đƣợc vài Bản mới ở đây nữa nhƣng Lạng-Chƣợng thấy vùng
này đất đai không lấy gì làm rộng lắm nên tỏ lời cảm ơn, không để hộ dân
di cƣ nào ở lại. Tạo-Chiến mến mộ chàng thanh niên tài ba, chí lớn này
nên đã gả con gái nàng cho Lạng-Chƣợng làm vợ. Lễ cƣới đƣợc tổ chức
linh đình, mọi phí tổn Tạo-Chiến đều chu cấp, không lấy của cải, thịt trâu
bò, lợn gà, gạo rƣợu gì , ông bảo Lạng-Chƣợng dành để đi đƣờng, việc di
cƣ còn cần đến nhiều công sức và tiền của. Đám cƣới Tạo lấy Nàng tổ
chức nghi lễ đầy đủ theo luật tục, ăn uống, múa xòe, chiêng trống, ca hát
suốt ba ngày đêm. Chỉ bớt đi một tục đƣa Nàng về thăm nhà chồng đƣợc
miễn bởi Lạng-Chƣợng còn đang trên đƣờng dẫn dân đi di cƣ. LạngChƣợng cƣới vợ xong công bố từ nay xin nhận Mƣờng-Chiến là vùng đất
Bản bác, Mƣờng ngoại. Ông quỳ xuống cúi đầu lạy tạ ơn bố mẹ vợ xong,
chon ngày giờ lành lại dẫn đoàn dân di cƣ tiếp tục lên đƣờng. Tạo-Chiến
cấp cho vợ chồng Lang-Chƣợng ít tiền bạc và gạo , thức ăn khô đem đi
đƣớng đủ dùng trong nhiều ngày. Mọi ngƣời dân di cƣ nghỉ tại nhà nào ,
các chủ hộ gia đình ấy đều thổi xôi, làm thịt gà hoặc trứng luộc,“chéo”1
muối gia vị chấm, gói thức ăn đƣa tiễn từng hộ di cƣ tiếp tục lên đƣờng.
Dân Mƣờng-Chiến ra tiễn chân đoàn di cƣ của Lạng-Chƣợng, vẫy chào
nhau chật cả đƣờng, cho đến khi đoàn ngƣời đi khuất , ai mới lại trở về
nhà ngƣời ấy.
1

Chéo: Món thức chấm khô của ngƣời Thái chế biến gồ m muố i ớt rang (tra ít nhiều tùy vừa đủ, nếu
không ăn cay thì không tra ớt), ít tỏi, ít lá thơm rau mùi Tàu, mù i ta trộn lẫn giã nhuyễn. “Chéo “ dùng
chấm thịt luộc, rau, măng luộc..
Có món “Chéo trộn óc” thì cho lẫn óc lợn luộc vào giã cùng muối , tỏi, ớt, rau thơm.
Có món “ Chéo trộn gan” thì cho lẫn gan gà hoặc vịt luộc vào giã cùng muối, tỏi, ớt, rau
thơm….
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Đoàn dân di cƣ của Lạng-Chƣợng rời khỏi Mƣờng-Chiến tiếp
tục lên đƣờng, hân hoan vui mừng, bằng lòng khi đƣợc dân cùng dân tộc
mà họ lại là dòng Thái Trắng tiếp đón, giúp đỡ ngƣời dòng Thái Đen thật
nhiệt tình, chân thật. Bản thân Lạng-Chƣợng và đoàn di cƣ đều mừng
thấy thủ lĩnh của mình đã có Nàng bà mới. Họ khen bà xinh đẹp lại khéo
ăn ở, đối xử tốt với mọi ngƣời dân di cƣ, bất kể từ già đến trẻ, từ nam đến
nữ ai cũng đều mến mộ bà Nàng.
Đoàn ngƣời kéo nhau đi trên đƣờng xa, băng qua nhiều đoạn
rừng liên tiếp, leo qua nhiều dốc núi đi tới một vùng đất có ngƣời ở, tên
gọi Bản-To gần bên tả ngạn sông Đà.
Vùng hai bên bờ tả hữu ngạn sông Đà có các Bản ngƣời Xá1
Cảu (11) đang ở khá đông đúc. Họ sống trên lƣng các triền núi trùng
trùng điệp điệp từ dƣới Mƣờng-Chiên 2 xuống đến Tạ-Bú3, họ bạt đất núi
cho phẳng làm nền, dựng nhà sàn ở từng nếp thƣờng nhỏ hẹp hơn nhà
Bản ngƣời Thái. Họ sống chủ yếu bằng nghề phát nƣơng rẫy trồng lúa
ngô, hoa màu và đánh bắt cá trên các vùng sông suối ven sông Đà. Toàn
vùng ngƣời Xá ven sông Đà nơi đây sống dƣới sự cai quản của một thủ
lĩnh tên gọi Khun-Quảng. Họ có đông quân lính đóng đồn trên lƣng triền
núi, canh gác giữ các Bản, đất rừng và khúc sông vùng dân họ ở. Họ có
đủ vũ khí thô sơ thời ấy, quân họ thạo đánh nhau nơi rừng núi và sông
nƣớc. Họ có ngựa và có cả voi chiến.
Đoàn dân di cƣ của Lạng-Chƣợng vừa đƣợc dân Thái Trắng ở
Mƣờng-Chiến tiếp đón trọng thị nên đang vui vẻ lên đƣờng tiếp, chủ quan
không cho dân binh đi trinh sát dò xét trƣớc xem tình hình có thuận lợi
hay không và liệu có gặp chinh biến gì mà có cách ứng phó kịp thời.
Quân Khun-Quảng canh gác trên núi cao , nhìn thấy Đoàn dân
di cƣ của Lạng-Chƣợng kéo nhau tới vùng đất kiểm soát của họ, có dân
binh dẫn đƣờng và hộ tống, liền đem quân đi chặn đƣờng đánh.
Đoàn dân di cƣ khi vừa qua vùng đất Bản-To tiến ra bờ sông
Đà gặp con suối lớn, đang tiến hành bắc “cuộm” cầu treo vƣợt qua suối,
sửa soạn đẵn gỗ lớn khoét làm thuyền độc mộc và đóng nhiều bè chắc
chắn để cả đoàn ngƣời vƣợt sông sang bên hữu ngạn sông Đà, bất ngờ bị
quân ngƣời Xá tiến đánh. Quân Khun-Quảng bắn nỏ, cung tên tẩm độc
diệt một số dân binh rồi xông vào chém giết, quân của Lạng-Chƣợng
chống đỡ yếu ớt , trở tay không kịp nên bị thua to. Ngƣời chết la liệt, máu
chảy lênh láng khắp chiến trƣờng. Theo sách “Quam-Tô-Mương” kể
chuyện Bản Mƣờng viết thì nói: dân binh của Lạng-Chƣợng bị tử trận đến
800 dũng sĩ (tai pét họi cốn han) và võ tƣớng chỉ huy tên là Căm-Tang
cũng bị tử trận nơi bờ quãng vũng nƣớc sâu sông Đà thƣờng gọi VăngĐoi, Văng-Quai.
1

ngƣời Xá-Cảu: nay gọi là dân tộc Khơ-Mú.
Mƣờng-Chiên: nay là huyện Quỳnh-Nhai thuộc tỉnh Sơn-La.
3
Tạ-Bú: vùng đất thuộc huyện Mƣờng-La , nơi xây dựng nhà máy thủy điện Sơn-La ngày nay.
2
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Quân ngƣời Xá của Khun-Quảng chỉ đánh giết quân của LạngChƣợng, không đánh giết dân nên đoàn dân di cƣ vẫn đƣợc an toàn.
Lạng-Chƣợng bị thất bại nặng, quân tan tác rút lui, khiêng xác nhau đi
chôn cất, ông ta khóc làm tang ma cúng qua quýt cho tử sĩ xong , kéo
nhau lên trú quân ở một Bản ngƣời Thái tên gọi Ít-Oong củng cố lai lực
lƣợng, dân di cƣ thấy sợ nhƣng vẫn tin tƣởng tuân theo chỉ dẫn của thủ
lĩnh.
Thủ lĩnh ngƣời Xá là Khun-Quảng thấy Lạng-Chƣợng bị thua
đau, gần nhƣ đã bị tiêu diệt, còn lại ít tàn quân không đáng đếm xỉa đến
nữa đã nói: “Lạng-Chượng biết sợ ta, hoảng hồn đến phải khóc” nên
không đuổi đánh nữa, kể cả đƣờng bộ lẫn đƣờng thủy, tha cho họ lui mà
đi sống ở nơi khác.
Lạng-Chƣợng không chịu thua, bèn cấp tốc một mặt cử KhunDuông phi ngựa đi đƣờng bộ suốt ngày đêm trở về Mƣờng-Lò và mặt
khác cử Khun-Dáng cấp tốc xuôi thuyền theo sông Đà đến Vạn-Yên thì
tạt lên về Mƣờng-Lò báo tin gấp về việc Lạng-Chƣợng bị quân ngƣời XáCảu của Khun-Quảng đánh thiệt hại lớn. Nay quyết trả thù và kế hoạch
dẫn dân di cƣ tiến lên xây dựng Bản Mƣờng khắp vùng Tây-Bắc vẫn
vững tâm không hề thay đổi. Xin anh cả và năm anh cấp tốc gửi giúp em
có viện binh mạnh . Ta-Lúc kêu gọi cả sáu anh em góp sức tổ chức tập
trung quân đem đầy đủ vũ khí trang bị, lập tức tiến đến cứu viện. Một
đoàn binh cƣờng theo Khun-Duông hành quân đƣờng bộ lên và một đoàn
dũng binh đƣợc trang bị mạnh tiến ngƣợc theo dọc tả ngạn bờ sông Đà do
Khun-Dáng dẫn đƣờng hành quân cấp tốc tới Ít-Oong.
Nhận đƣợc hai Đoàn quân hùng mạnh của các anh gửi tiếp
viện, Lạng-Chƣợng chọn ngày giờ lành, đội mũ tƣớng, đeo gƣơm chỉ huy
xuất quân đi đánh trả thù , tiêu diệt quân ngƣời Xá-Cảu của Khun-Quảng.
Do bị lực lƣợng lớn tiến đánh, quân Khun-Quảng chống lại không nổi, bị
tiêu diệt, tƣớng cầm đầu bị giết chết. Tàn quân chạy bạt vía, về dẫn gia
đình bỏ Bản quê chạy, ngƣời trở lên vùng núi đầu nguồn, ngƣời xuôi theo
dọc sông Đà trở xuống sống trên các sƣờn núi vùng đất Mộc-Châu.
Sau khi đánh thắng quân ngƣời Xá-Cảu và giết chết thủ lĩnh
Khun-Quảng của họ, hai Đoàn quân đƣợc Ta-Lúc và các anh gửi tiếp viện
không trở về Mƣờng-Lò nữa. Lạng-Chƣợng tổ chức khao quân mừng
chiến thắng tại Ít-Oong xong họ nhập vào Đoàn đại quân của LạngChƣợng tiếp tục hành quân tiến lên phía Tây-Bắc tìm vùng đất mới khác,
mở rộng Bản Mƣờng ngƣời Thái.
Khu đất từ Bản Ít-Oong ra Tạ-Bú bờ sông Đà, đất thung lũng
bằng hẹp, đã có cƣ dân cũ ở đấy, Lạng-Chƣợng không để bộ phận nào
trong số dân di cƣ của mình ở, tất cả đều lại tiếp tục lên đƣờng.
Đoàn dân di cƣ leo băng qua rừng núi hiểm trở, lội qua suối,
vƣợt qua sông Đà sang phía hữu ngạn. Lên bờ, men theo con suối NặmBú gồ ghề nhiều chỗ có đá nhọn, sắc dễ cứa đứt chân, họ liền theo suối đi
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ngƣợc lên. Đi mãi đến một chặng núi cao gọi tên Khau-Pha, dãy núi chỉ
có một kẽ cho ngƣời leo qua đƣợc gọi là Kéo-Teo. Vƣợt qua kẽ đèo rồi
xuống dốc ngoằn ngoèo, đoàn ngƣời đi xuống đến một vùng có đất thung
lũng, xung quanh toàn những quản núi đá cao cây cổ thụ um tùm , xanh
rì. Gần đấy có một con suối từ miền trên chảy xuôi đến đây suối chảy
chui xuống hang đá, chỗ này có tên gọi Nặm khảu hú. Vùng này xem ra
có thể phá rừng, khai hoang lập một Mƣờng mới đƣợc vì tiện có thung
lũng lại sẵn bên suối dễ dẫn nƣớc vào đồng ruộng nhƣng thủ lĩnh vẫn
chƣa quyết định gì. Đoàn ngƣời tiếp tục đi đến một nơi thấy có con suối
nƣớc trong vắt, cá bơi từng đàn nom rõ biết loại cá gì, dƣới lòng suối có
cát vàng lẫn đá cuội, đƣa tay xuống khoắng thấy nƣớc lạnh hơn nƣớc
sông suối khác. Lần lên đến ngọn nguồn hóa ra con suối từ trong một
hang đá to chảy ra, bên ngoài cửa hang có nhiều trùm cỏ tóc tiên xanh
tƣơi mơn mởn và có rừng cây hoa trứng gà tỏa mùi thơm ngát, nƣớc trong
hang đá sâu ngập con sào, cảnh rất đẹp, hang đó gọi là Thẳm Tát- Toong.
Con suối có tên Nặm-Bó-Cá, chảy ra nhập vào suối Nặm-La. Hai bên bờ
suối Bó-Cá có vùng rừng hoang thung lũng bằng, từ đó có thể mở rộng
thành một khu đồng ruộng khá rộng ăn liền ra ôm lấy vùng suối Nặm-La
cho đến tận sát chân núi đá. Lạng-Chƣợng nom phong thủy thấy vùng này
đẹp , núi cao bao bọc, nhiều suối nƣớc chảy, thuận tiện cho việc lập Bản
Mƣờng, mở mang phát triển kinh tế trồng lúa nƣớc của ngƣời Thái.
Lạng-Chƣợng lần vết từ chỗ cửa suối Bó-Cá ngƣợc theo dòng
suối Nặm-La đi lên phía trên , thấy có một hẻm hẹp nhƣng qua đó đi lên
phía trên nữa tìm ra một khoảng rừng thung lũng lớn có thể khai phá
thành một khu đồng ruộng rộng bát ngát, sau này khi bắt đầu mở mang
ông đặt tên là “Phôổng tôông Chiêng-Căm” Khu cánh đồng Chiềng-Cầm.
Ông quyết định cho xây dựng vùng đất này thành một Mƣờng,
có nhiều Bản, đủ bốn ông “Xổông” Kỳ mục và có Phìa Mƣờng lỵ đặt tên
Mƣờng Chiềng-An. Thế nhƣng có điều chƣa thuận do vùng này đang có
ngƣời Xá ở, họ xƣng làm chủ đất Mƣờng của họ.
Lạng-Chƣợng nghĩ lại, rút ra từ bài học xƣơng máu đau đớn bị
Khun-Quảng đánh bại, ông nói:” Ta đi tìm kiếm vùng đất mở mang Bản
Mường nếu không giết kẻ cầm đầu chống đối tại địa phương, ta sẽ không
thể được yên ổn mà lập Bản, xây dựng Mường của mình”.
Lạng-Chƣợng quyết tâm ra sức xây dựng Mƣờng Chiềng-An
nhƣng tại đó đang có ngƣời Xá do hai anh em Quảng-Têm và Quảng-Mi
làm thủ lĩnh, có khá đông quân , đầy đủ vũ khí , đang đóng đồn lớn tại
hủm Bôm-Tạu. Ông bàn với các dũng sĩ của mình , cần phải đánh tan đồn
này của ngƣời Xá ta mới có thể an lòng xây dựng Bản Mƣờng của ta
đƣợc yên ổn. Lần này ông thận trọng, cử dũng sĩ đi trinh sát, bí mật xem
xét doanh trại, lực lƣợng và địa hình quanh khu đồn của đối phƣơng để có
kế hoạch đánh chắc thắng. Bôm-Tạu là một vùng hủm bãi bằng không
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rộng lắm nhƣng hiểm trở, có các dãy núi cao bao bọc, có đặt một trạm
tiền tiêu trên ngọn núi Đá Đen quan sát rõ khắp các vùng xung quanh.
Khi phát hiện có đối phƣơng nào đến, họ có thể dựa vào núi mà phục kích
đánh ngăn kẻ thù từ bên ngoài, không cho tiến vào chiếm đồn của họ
đƣợc. Từ Bôm-Tạu tiện nhiều đƣờng tiến thoái. Phía Bắc có đƣờng lên
Mƣờng-Muổi (Thuận-Châu ngày nay), phía Nam xuống vùng suối NặmLa có khu cánh đồng Chiềng-Cầm, có đèo cao Pom Đán-Đăm. Phía Đông
có đƣờng nhỏ qua các kẽ núi đi Bản-Tam thông xuống Phiêng-Ngùa,
Bản-Cá ra vùng sông Đà. Phía Tây và Tây-Bắc có đƣờng đi MƣờngChanh , đi Muổi-Nọi ra vùng sông Mã rộng lớn. Địa thế vùng Bôm-Tạu
rất có lợi cho ngƣời chiếm đóng.
Sau khi cho quân bí mật đi dò xét kỹ lƣỡng , Lạng-Chƣợng hạ
quyết tâm đánh tiêu diệt đồn Bôm-Tạu. Ông tổ chức lực lƣợng thành hai
lớp quân tiến đánh:
Lớp tiên phong dùng một lực lƣợng nhỏ đánh vào bằng cách
bắn súng kíp, cung tên nỏ tẩm độc, tên quấn bông tẩm dàu đốt lửa bắn
vào nhà lợp gianh của Quảng-Têm, Quảng-Mi xong hô quân xung phong
vào chém giết. Đánh nhau kéo dài suốt một ngày, một đêm không thể
chiếm nổi đồn. Nhiều đợt xung phong đều bị đánh bật ra. Lạng-Chƣợng
đành phải cho quân rút lui, nghỉ lại sức vài ngày, sửa soạn đánh tiếp đợt
sau.
Đợt sau, Lạng-Chƣợng dùng kế hỏa công, cho quân đi tìm
kiếm mua đƣợc một đàn dê chọn toàn con to khỏe. Trƣớc tiên cho quân
bắn phá đồn xong, dòng đàn dê đã đƣợc tẩm dàu chẩu, mỡ lợn phết vào
mình đốt cháy, giắt đuổi đánh chúng xông vào nhà đồn trại quân Xá. Nhà
gianh, trời hanh khô, lửa bốc cháy ngùn ngụt khắp nơi, lan nhanh từ nhà
nọ sang nhà kia, quân của Lạng-Chƣợng xung phong vào đánh chém
giết chết hai tƣớng ngƣời Xá cả Quảng-Têm và Quảng-Mi. Còn sót lại
tàn quân chạy tan tác. Về sau số dân ngƣời Xá những gia đình tàn binh
này có ngƣời chạy đi xa, có ngƣời lẩn ở lại địa phƣơng rồi tự khai trở
thành Thái hóa mang họ tên ngƣời Thái.
Sau khi Lạng-Chƣợng đánh tan đồn Xá Bôm-Tạu rồi nhƣng
vẫn còn một cánh quân ngƣời Xá do Khun Ăm-Păm chỉ huy đang hoạt
động chiếm giữ vùng đất Chiềng-An nên chƣa thể yên. Lạng-Chƣợng lại
đƣa một cánh quân đi đánh, Ăm-Păm không dám chống lại, chạy trốn
thoát thân, tàn quân của họ đem gia đình chạy trốn tan tác đi các ngả tìm
nơi sinh sống trên các vùng lƣng sƣờn núi. Từ đó đất Chiềng-An đƣợc
yên ổn, ngƣời Thái xây dựng Bản Mƣờng.
Địa thế khu thung lũng bằng Chiềng-An có nhiều dãy núi cao
bao quanh, kẽ núi phía đông-bắc có đƣờng đi ra sông Đà, phía bắc có kẽ
núi thông lên đất Mƣờng-Muổi, phía tây-nam có thung lũng hẹp thông lên
cánh đồng lớn Chiềng-Cầm. Phía đông có một dãy núi đá cao, trên mỏm
núi tiện đặt tiền tiêu quan sát. Thung lũng chỉ có thể khai phá mở đƣợc
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đồng ruộng đến sát chân núi đá này. Lạng-Chƣợng cho dựng nhà ở tại
khu đất giáp núi đá cao bên bờ suối Nặm-La, khi có đồng ruộng xong lập
Bản dân đặt tên Bản-Hài, lấy Bản đấy dựng nhà thờ làm nơi cúng tế tổ
tiên của Mƣờng Chiềng-An. Khu đồng ruộng và Bản Mƣờng nơi đây ông
giao cho Khun-Dáng làm Tạo ở lại chăm lo xây dựng , mở rộng Bản
Mƣờng Chiềng-An (sau là huyện Mường-La cũ, ngày nay địa danh thu
hẹp chỉ còn lại là Phường Chiềng-An thuộc thành phố tỉnh Sơn-La).
Sau khi dẹp yên loạn lạc, lập đƣợc Mƣờng Chiềng-An, đƣa
Khun-Dáng lên làm Tạo, ông ta tổ chức bộ máy cai trị cấp Mƣờng, có hệ
thống tín ngƣỡng đủ “Mo, Chang”, có cơ quan hành chính giúp việc, đủ
bốn “Ông Xổng” trong Hội đồng kỳ mục gồm “Ông Pằn” Kỳ mục thứ
nhất, “Ông Poọng” Kỳ mục thứ hai, “ÔngHo-Luông” Kỳ mục thứ ba và
“Ông Lam-Ho”, Kỳ mục thứ tƣ. Có “Phìa Mường cuông mương” gọi là
Phìa Mƣờng lỵ, có “Thảu ké hang Mương” Hội đồng bô lão cùng các
viên chức nha lỵ đủ bƣớc đầu dựng một Mƣờng. Khi phát triển mở rộng
Mƣờng và thành lập các cấp xuống đến cơ sở các Bản do Khun-Dáng tự
lo liệu.
Sau khi tổ chức bộ máy cai quản một Mƣờng kiểu mẫu xong ,
chọn ngày tháng lành, làm lễ xuất quân, Lạng-Chƣợng lại tiếp tục dẫn
đoàn di cƣ đi mở mang thêm đất Mƣờng mới khác. Lần này , LạngChƣợng phân chia lực lƣợng làm hai cánh quân, cánh thứ yếu tiến theo
đƣờng tây-nam hƣớng sang phía tây đi mở mang lập Mƣờng ChiềngDong. Nơi đây, một vùng thung lũng không rộng lắm, xung quanh có các
dãy núi đá cao bao bọc, kẽ núi mở đƣờng từ Chiềng-An đi xuống và một
kẽ thông sang phía tây, có đƣờng đi sang nƣớc Lào. Ngƣời Xá cƣ trú tại
đây không đông, khi thấy đoàn quân dân di cƣ của Lạng-Chƣợng tới
đông, họ sợ nên tự bỏ nhà rủ nhau đi lên lƣng chừng núi ở lập Bản mới,
nhƣờng lại khu đất bằng cho ngƣời Thái khai hoang mở ruộng đồng, hai
bên không sẩy ra tranh chấp lẫn nhau. Đoàn dân Thái lập một Mƣờng ,
đặt tên Mƣờng Chiềng-Dong (sau này là huyện Mai-Sơn thuộc tỉnh SơnLa). Theo kiểu mẫu của Mƣờng Chiềng-An đoàn dân di cƣ trụ lại một
phần xây dựng mƣờng mới, phần lực lƣợng còn lại tiếp tục tiến sang phía
tây đến bờ sông Mã giáp đất nƣớc Lào họ xây dựng một số “Mường
Lộng” nhỏ đặt tên Mƣờng Sốp-Cộp, Mƣờng-Và phân chia ranh giới giữa
ta với nƣớc Lào, vùng đất này đặt dƣới quyền cai quản của Mƣờng
Chiềng-Dong. Tiếp đó đoàn quân dân di cƣ quay lên lập Mƣờng-Lầm rồi
đi gặp cánh quân chủ yếu.Vừa lúc Lạng-Chƣợng mới tiến lên giáp vùng
đất Mƣờng-Muổi gặp trở ngại, nguy hiểm. Tại đây đã có tên Mƣờng, một
vùng đất có uy thế lớn của chúa đất ngƣời Xá. Cánh đồng và đất rừng
thung lũng bằng nơi đây không rộng lắm , có nhiều dãy núi đá cao bao
bọc, nhiều con suối, có mỏ nƣớc ngầm, tiện dẫn nƣớc vào đồng ruộng.
Nơi Mƣờng lỵ có thủ lĩnh ngƣời Xá đóng bản doanh trên đồi Khau-Tu do
Khun Ăm-Poi cầm đầu. Mƣờng này là Mƣờng lớn, có nhiều Mƣờng nhỏ
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dƣới quyền nên vùng rừng đất khá rộng. Lạng-Chƣợng quyết tâm chiếm
Mƣờng-Muổi nhƣng cần suy tính kỹ lƣỡng, bởi Khun Ăm-Poi đóng đồn
trại trên đồi hiểm trở, lực lƣợng quân sự và trang bị vũ khí khá mạnh, họ
có cả voi chiến. Quân của họ quen thung thổ, giỏi đánh nơi miền núi,
chiến đấu hăng, trung thành với chủ tƣớng.
Đánh Khun Ăm-Poi bằng cách nào để chắc thắng , LạngChƣợng suy tính đủ kế. Nếu dốc lực lƣợng tiến đánh đồn Khau-Tu ắt sẽ
bị tổn thất, hy sinh nhiều xƣơng máu nhƣng chƣa chắc có thể tiêu diệt
đƣợc quân Xá nơi đây. Cuối cùng ông hạ quyết tâm dùng mỹ nhân kế.
Khi đại quân của Lạng-Chƣợng tiến gần đến Mƣờng-Muổi, đã
cử một đoàn sứ giả đem lễ vật đến thăm biếu Khun Ăm-Poi quà quý, xin
đƣợc kết nghĩa bạn bè, hai dân tộc cùng chung sống hòa bình, cùng xây
dựng Bản Mƣờng hai vùng Xá-Thái với nhau trên đất Mƣờng-Muổi.
Những chỗ nào là Bản của ngƣời Xá vẫn cứ ở yên, dân Thái của LạngChƣợng không động chạm tới , chỉ có một số ít dân di cƣ đến đây khai
hoang vài vùng đát rừng thung lũng mở thành đồng ruộng cầy cấy rồi lập
Bản gần ruộng. Bộ phận lớn dân Thái, Lạng-Chƣợng sẽ đem đi lên mở
mang phía Mƣơng-Quai. Khun Ăm-Poi đón mừng, mở tiệc rƣợu tiếp đãi
đoàn sứ giả Thái trịnh trọng, nhận quà biếu và nhận lời bang giao bằng
hữu, kết nghĩa huynh đệ, Lạng-Chƣợng tôn Khun Ăm-Poi là anh.
Sau khi tất cả đoàn quân dân Thái di cƣ đã tới Mƣờng-Muổi,
Lạng-Chƣợng đích thân đến thăm Khun Ăm-Poi, trong bữa tiệc chiêu đãi
ông tỏ tình thân thiết bền chặt và ngỏ ý muốn gả gái nàng cho Khun ĂmPoi làm vợ thứ. Thấy vậy vị thủ lĩnh ngƣời Xá này mừng lắm. Sau khi
Lạng-Chƣợng trở về ít ngày, Khun Ăm-Poi cử một đoàn bô lão cùng các
ông bà mối đem lễ vật đến xin cƣới Nàng ngƣời Thái. Chọn ngày lành ,
ông ta tổ chức lễ cƣới linh đình, đón vợ nàng về dinh thự trên đồn trại
Khau-Tu, truyền cho dân Xá mừng vị chủ tƣớng của mình cƣới vợ nàng,
dân toàn Mƣờng mừng đám cƣới, nổi chiêng trống ầm vang ăn tiệc và
nhẩy múa vui chơi suốt ba ngày đêm liền.
Bỗng một hôm Lạng-Chƣợng cho mổ trâu bò mở tiệc lớn
mừng bang giao hữu hảo giữa hai bên. Đoàn quân dân di cƣ của ngƣời
Thái mời thủ lĩnh Khun Ăm-Poi và các tƣớng sĩ quan trọng của ngƣời Xá
trên đồn Khau-Tu đến dự tiệc. Lạng-Chƣợng đã bí mật sắp sẵn kế hoạch
điều binh khiển tƣớng. Bữa tiệc vui, Lạng-Chƣợng chúc rƣợu Khun ĂmPoi nhiều đợt. Mỗi lần nâng chén, các tƣớng sĩ ngƣời Xá đều nâng cạn
chén theo thủ lĩnh. Khi thấy Khun Ăm-Poi và các tƣớng của ông ta đã ngà
ngà say rƣợu, quân của Lạng-Chƣợng xông vào chém cổ đứt đầu Khun
Ăm-Poi chết. Những tƣớng sĩ tùy tùng của Ăm-Poi trong bữa tiệc sợ quá,
tay không có vũ khí chống đỡ, vùng chạy trốn, có ngƣời cũng bị quân của
Lạng-Chƣợng chém chết, ngƣời thì bị thƣơng máu tóe ra, một số ngƣời
thoát thân chạy trở về doanh trại. Ngay lúc ấy , một đoàn quân của LạngChƣợng bố trí mai phục sẵn trong rừng gần đó xung phong ra, ào lên
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chiếm doanh trại của Khun Ăm-Poi trên đồi Khau-Tu. Quân lính ngƣời
Xá bị mất tƣớng, lại bị đánh bất ngờ, trở tay không kịp, không ai chỉ huy
ai, bỏ đồn, bỏ của cải, chạy trốn thoát thân lẩn vào rừng. Các Bản ngƣời
Xá có ngƣời đi lính cho Khun Ăm-Poi đều sợ, đem gia đình chạy đi ở
lƣng núi xa, ngƣời chạy lên phía bắc, ngƣời lên tới tận vùng biên giới
giáp đất Hán, kẻ chạy xuống vùng núi phía Nam, có một số hộ xuống ở
dƣới vùng đất Mộc-Châu lên lƣng chừng núi lập Bản, phát nƣơng rãy
trồng trọt để sinh sống.
Chiếm đƣợc đồn Xá, quân ngƣời Thái thu đƣợc toàn bộ chiến
lợi phẩm. Vũ khí các loại đều còn nguyên vẹn, ngựa voi chiến bỏ lại,
quân lƣơng thu đƣợc nhiều thóc gạo, hàng đàn trâu bò, lợn gà và quân
Thái lục soát kho bạc thu đƣợc nhiều vàng, tiền, châu báu của Khun ĂmPoi.
Lạng-Chƣợng chiếm đƣợc toàn bộ vùng đất Mƣờng-Muổi
nhƣng bản thân ông không ở lại lập nghiệp lớn tại đây. Xem địa thế, ông
bảo:” Đất thung lũng bằng vùng này hẹp, khai phá ruộng đồng chạy theo
dòng suối Nặm-Muổi hẹp, quản núi đá cao giữa Mường có một hang đá
lớn, trong đó có con quỷ dữ Da-Mom Da-Bai đang ở, đất này chưa xứng
để ông ở lập nghiệp lớn”. Ông giao cho Khun-Duống làm Tạo và cho một
số dân lo việc xây dựng Bản Mƣờng tại Mƣờng-Muổi. Việc lập Mƣờng
đã có luật tục của Tạo-Lò và đã có kiểu mẫu Mƣờng Chiềng-An, KhunDuống tự lo liệu, xắp đặt tổ chức Mƣờng của mình
Chọn ngày tháng lành, Lạng-Chƣợng lại tiến quân giắt dẫn
đoàn ngƣời Thái di cƣ đi tiếp lên phía bắc, thấy có một khu đất rừng
thung lũng có thể khai phá mở mang ruộng đồng, ông để lại đấy một ít
dân lập một Mƣờng nhỏ giao thuộc Mƣờng lớn Mƣờng-Muổi, đặt tên
Mƣờng mới này gọi là Mƣờng-Ek.
Số dân di cƣ đem đi đợt đầu từ Mƣờng-Lò , Lạng-Chƣợng đã
rải ra xây dựng đƣợc ba Mƣờng lớn là Chiềng-An, Chiềng-Dong và
Mƣờng-Muổi, nay còn lại số ít. Sau khi chiếm đƣợc vùng đất MƣờngMuổi nổi tiếng xong, Lạng-Chƣợng cử ngƣời về Mƣờng-Lò báo tin tới
anh cả Ta-Lúc và năm anh thứ Ta-Lảu, Lặp-Li, Lò-Li, Lạng-Ngạng,
Lạng-Quang. Sáu anh trai ở sáu Mƣờng đều rất vui mừng khen tài cán
của chú em út, nhất trí thấy thắng lợi này càng cần cổ vũ, hƣởng ứng việc
mở rộng thêm nhiều Bản Mƣờng nữa của dòng họ Thái Đen Tạo-Lò. TaLúc khởi xƣớng chủ trƣơng vận động đƣa thêm nhiều lực lƣợng quân dân
di cƣ lên tiếp thêm cho Lạng-Chƣợng còn xung sức, tiến quân chƣa
ngừng, đất đai vùng Tây-Bắc còn rộng lắm.
Nhận đƣợc quân và dân tiếp viện cho hành trình tiến lên mở
mang tiếp các Bản Mƣờng mới khác nữa. Chọn ngày giờ lành, LạngChƣợng lại làm lễ tiếp tục xuất quân đi lên phƣơng bắc. Từ Mƣờng-Ek đi
lên núi cao trùng trùng điệp điệp, ông chọn một kẽ núi thấp nhất để vƣợt
đèo rất vất vả, đi vòng men theo sƣờn núi đến kẽ đèo, leo lên mỏm núi
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cao quan sát, ông thấy dƣới chân núi phía trƣớc có vài thung lũng, có suối
nƣớc chảy, có thể khai phá thành đồng ruộng đƣợc, ông đặt tên kẽ núi
đƣờng nơi đấy là đèo Pha-Đin bởi quân của ông phải mở đƣờng đào đất
thành vách, xan phẳng mặt đƣờng đủ đƣa voi ngựa và dân từ già trẻ đến
lớn bé mới có thể qua lại đƣợc dễ dàng.
Nghỉ trên đỉnh đèo một lát đỡ mệt , mọi ngƣời giở gói cơm
trƣa ra ăn nhƣng ăn xong thiếu nƣớc uống . Một số ngƣời đeo ống nƣớc
đi đƣờng, phần lớn phải chịu khát chờ xuống chân đèo mới có nƣớc
nguồn hoặc múc nƣớc suối uống. Ăn cơm trƣa xong, đoàn ngƣời tiếp tục
men qua các sƣờn núi đi xuống. Khi xuống đến chân đèo, mặt trời trở về
hoàng hôn sà xuống thấp lấp ngọn núi, đã sắp lặn, báo hiệu sắp tối đến
nơi. Tại đấy có một Bản ngƣời Thái đã đến ở từ lâu, đoàn dân di cƣ cố
gắng tới đó nhƣng chỉ vào nhờ nhà nghỉ đƣợc ít ngƣời, ƣu tiên cho vợ
chồng thủ lĩnh và ngƣời già , trẻ nhỏ. Tất cả Đoàn đều phải lợp tạm lều lá
chuối ở ngoài Bản. Bản đây đã có tên, dân địa phƣơng tự xƣng mình là
Tay Bốôc (Thái cạn).
Đoàn dân di cƣ của Lạng-Chƣợng đến đây không có sự tranh
chấp vì cùng là ngƣời Thái với nhau. Tại đây có một vùng rừng hoang
trên đất bằng có thể khai phá thành đồng ruộng, sẵn các dòng suối dễ dẫn
đƣa nƣớc vào ruộng cầy cấy nhƣng có ruộng trũng vũng lầy. Vùng không
khí lạnh, mùa hè về tối sau khi mặt trời lặn trở về đêm ngủ phải đắp chăn,
mùa đông tuyết rơi, có đêm nƣớc đông đóng thành tảng nƣớc đá. LạngChƣợng không ƣng ở đây. Có hai vùng thung lũng bằng cách nhau không
xa, ông cho lập thành hai Mƣờng. Mƣờng-Huak nhỏ hơn, là Mƣờng phụ
thuộc đặt dƣới quyền cai quản của Mƣờng lớn là Mƣơng-Quai. Mƣờng
nhỏ ông giao cho Khun-Dai làm Tạo và cho ở lại một số ít hộ dân di cƣ
cùng nhau xây dựng mở mang Bản Mƣờng. Mƣơng-Quai mƣờng lớn ,
ông giao cho Khun-Dẹ làm Tạo cùng một số hộ dân ở lại lo khai phá
ruộng đồng xây dựng Bản Mƣờng. Bản Tay Bốôc địa phƣơng sáp nhập
vào thuộc Mƣơng-Quai đặt dƣới quyền cai quản của Tạo Khun-Dẹ.
Những ngƣời Thái Tay-Bốc thổ dân nơi đây cũng là ngƣời dân dƣới
quyền cai quản của thủ lĩnh Khun Bó-Dôm từ đã lâu đời.
Sau khi thành lập xong Mƣơng-Quai, Lạng-Chƣợng tiếp túc
dẫn đoàn quân, dân di cƣ đi nữa tạt sang phía tây tới một khu đất thung
lũng rừng hoang nom địa thế, phong cảnh rất đẹp. Xung quanh núi cao
bao bọc, giữa khu thung lũng có con suối chảy thẳng dọc suốt, khi khai
phá mở mang thành cánh đồng ruộng, phía giáp núi dựng lên khu dãy nhà
Bản, phong thủy thật đẹp nhƣng vùng đất không đƣợc rộng mấy, chƣa đạt
ý muốn của ông nên ông không ở lại. Ông cho một số ít dân di cƣ ở đấy
xây dựng Bản Mƣờng gọi tên Mƣờng-Ảng có nghĩa là Mƣờng khoe sắc
đẹp. Ông dẫn đoàn quân, dân di cƣ tiếp tục cuộc hành trình lên phía Tâybắc. Đi gần nửa ngày đƣờng lên đến một vùng có núi cao, xanh um cây
cổ thụ, quanh khu núi bao bọc, ở giữa một khu rừng thung lũng đất bằng,
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có suối nƣớc, tiện khai phá ruộng đồng, lập Bản cho dân ở. Ông cho cầy
cấy, ngay từ vụ năm đầu đã không đƣợc tốt, cây lúa cấy xuống mọc thƣa
thớt, khóm lúa không to mập, bông lúa ít hạt chắc, không thu hoạch đƣợc
nhiều. Giữa đồng lúa đàn chim cuốc lủi chạy qua mắt thƣờng ngƣời ta
nom thấy rõ hở lƣng con chim do cây lúa lên không tốt kín ruộng.Thời
tiết lạnh quá, mùa đông trời sáng muộn, mặt trời mọc muộn.Nhiều đêm
rét quá nƣớc lã đóng băng, sƣơng đếm sa xuống phủ trắng nóc nhà gianh.
Khi trời ấm lên, ruồi vàng trong rừng bay ra từng đàn, chúng bám đốt hút
máu trâu, bò, lợn làm chậm lớn, có khi bị chết. Ruồi vàng bám đốt cả
ngƣời ta , ai đi rừng sơ ý bị chúng đốt về sinh ngứa, gãi toét ra thành ghẻ
lở. Không kể ban ngày hay về đêm, khi ngủ đều phải nằm màn để chống
cả ruồi lẫn muỗi.
Phía trên đầu Mƣờng có một dãy núi cao ngất, một hôm LạngChƣợng đem theo ít quân cận vệ đích thân vào rừng leo lên đỉnh quản nuí
cao nhất ngắm nhìn bốn phƣơng. Ông quan sát thấy dƣới xa xa có một
khu đất rừng thung lũng bằng rộng mênh mông, giữa có một con sông
chảy dài chạy suốt dẫn nƣớc đƣa sang phía tây chảy gộp vào sông lớn
thuộc đất Pathết Lào. Bao bọc thung lũng lớn có nhiều dãy núi cao và có
một quả đồi độc lập. Khu đất này rộng lớn quá sức tƣởng tƣợng của ông,
rộng hơn đất Mƣờng-Lò quê cha của ông nhiều. Ông nói: “ Nhờ có mảnh
đất hẹp này tôi tìm ra đất rộng nên đặt tên Mương-Phăng, có nghĩa là
Mường Nghe ngóng”. Ông để lại xây dựng Mƣờng-Phăng một ít dân ,
đây là Mƣờng nhỏ thuộc dƣới quyền cai quản của Mƣờng lớn ông sắp xây
dựng trên thung lũng lớn. Tiếp đó, ông dẫn đại bộ phận, tất cả số quân và
dân di cƣ, ông đƣa xuống vùng thung lũng rộng lập Mƣờng này tốt. Sử
Thái ghi lại lời của ông khen:” Mương đi xơi đi lai, Mương môn xượng
cóp đôổng lôộng côộng cớng khau quai” dịch là “Mƣờng tốt thật là tốt,
tròn trĩnh tựa cạp nong, cong cong thế sừng trâu”1(14).
Đến vùng thung lũng lớn, Lạng-Chƣợng thấy nơi đây lác đác
đã có Bản dân ở rất thƣa thớt, lọt thỏm trong khu đất rừng bằng phẳng
rộng lớn, họ đều tự xƣng là ngƣời Thái và đều nói tiếng Thái. Họ gọi tên
Bản của họ theo vùng cƣ trú, những Bản gần sông suối sống nghề chài
lƣới bắt cá, tự xƣng mình Tay-Nặm (Thái nước) và những Bản ở trên cạn
sinh sống bằng nghề làm ruộng, làm nƣơng tự xƣng Tay-Bốôc (Thái cạn).
Tất cả các Bản ngƣời Thái vùng này đều đã đƣợc lập Mƣờng có tên gọi
Mƣờng-Thanh đã từ rất lâu đời.
Cuộc hành trình tìm đất mở rộng Bản Mƣờng ngƣời Thái suốt
từ Mƣờng-Lò sang, Lạng-Chƣợng đã lập thành các Mƣờng Chiềng-An,
Chiềng-Dong, Mƣờng-Muổi, Mƣơng-Quai, đến đây đạt mục đích cuối
cùng, ông lấy vùng đất Mƣờng-Thanh ra sức xây dựng làm nơi lập nghiệp
suốt đời mình.
1

Thế sừng trâu: cả đoạn trích trong sách Quam-Tô-Mƣơng đã dẫn
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Mƣờng-Thanh trƣớc đấy từ thế kỷ thứ IX về trƣớc đã có thủ
lĩnh Khun-Bó-Dôm cai quản, đất cũ rộng ăn sang đến giáp sông MêKông, con trai cả của ông là Khun-Lo làm vua Mƣơng-Xoa, khi ngƣời
Lào lập quốc gia đã lấy đất sang đến tận giáp Mƣờng-Thanh. Con trai thứ
hai của Khun Bó-Dôm là Khun-Lạn đi cai quản Mƣơng Tung-Hoang (tức
Mương Ôm, Mường-Ai). Sau khi Khun Bó-Dôm qua đời, đến đời con
cháu ông nối tiếp lập nghiệp tại Mƣờng-Thanh bị suy yếu cả thế lẫn lực.
Khi Lạng-Chƣợng đến xây dựng mở rộng Bản Mƣờng mới, có lực lƣợng
hùng mạnh, lại đều là ngƣời Thái với nhau cả nên không có sự va chạm
tranh giành, chém giết lẫn nhau giữa hai thế lực cũ và mới.
Hai tác phẩm cổ kể chuyện lịch sử có Quam-Tô-Mƣơng (Kể
chuyện Bản Mường) và Táy Pú-Xấc (Đường chinh chiến thời ông cha)
đều do cha con Tạo-Lò và anh em của Lạng-Chƣợng khởi xƣớng viết để
lại nên chỉ nói đời họ, rất ít nói tới đời cha con Khun-Bó-Dôm.
Lạng-Chƣợng tổ chức lại Mƣờng-Thanh chia thành hai
Mƣờng gọi là Thanh Nƣa (Thanh Thượng) và Thanh Tăử (Thanh Hạ).
Mỗi Mƣờng đều có bộ máy hành chính riêng, có một Tạo đứng đầu cai
quản do ông điều hành chung cả hai Mƣờng gộp lại thành một Mƣờng
Thanh lớn.
Ông giao việc cử “Thảu ké hang Mương”Hội-đồng bô lão
đứng tổ chức khai quặng lấy gang đúc lƣỡi cày, luyện thép lập lò rèn
đánh dao, rìu, cuốc, mai, thuổng…cho dân dùng và làm súng kíp, đánh
kiếm, gƣơm dáo trang bị cho dân binh bảo vệ Bản Mƣờng thêm mạnh.
Sẵn biết nghề làm đồ gốm, ông cho tổ chức dạy dân khắp các
nơi đều biết nặn nung nồi đất, ấm, bát, đĩa to nhỏ các loại. Chậu và chum,
hũ, vò…đều đƣợc nặn nung. Ngƣời Thái thƣờng cần dùng nhiều để chế
biến và dành thức ăn lâu dài. Chum, hũ ủ rƣợu cất, làm rƣợu cần, làm
măng chua để giữ có cái ăn từ năm này đến mùa măng sang năm khác.
Hũ dùng để muối dƣa chua, đựng cá mắm…
Lạng-Chƣợng mải miết dốc sức chăm lo xây dựng MƣờngThanh, mở mang thành hai khu cánh đồng rộng lớn, bát ngát, bản thân
ông ít quan tâm đến việc xây dựng gia đình riêng. Bà vợ cả là nàng
Mƣờng-Chiến không có con. Sau khi công việc dựng Mƣờng hoàn thành,
Lạng-Chƣợng lấy bà vợ thứ hai là ngƣời Bản-Pe. Năm sau sinh ra đƣợc
một cậu con trai, ông mừng lắm, đặt tên gọi Khun-Pe, lấy tên Bản ngoại
đặt tên cho con mình. Bà chăm lo nuôi con mau lớn khôn, ông chăm lo
dạy bảo học hành giỏi văn võ và thành thạo luật tục xây dựng, cai quản
Bản Mƣờng.
Khi Khun-Pe lớn lên, Lạng-Chƣợng cho tổ chức lễ cƣới, lấy
Nàng trong họ về làm con dâu. Ít lâu sau vợ chồng Khun-Pe sinh đƣợc
một cậu con trai đặt tên gọi Khun-Mứn.
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Năm tiếp năm qua đi, Lạng-Chƣợng ngày một già yếu, ông
xin nghỉ việc và giao quyền làm Tạo cai quản Bản Mƣờng cho con trai là
Khun-Pe.
Khun-Pe lên làmTạo ở Mƣờng-Thanh chƣa đƣợc bao lâu đã
sinh yếu đau bệnh tật, phải nghỉ lo cầu cúng, thuốc thang, bỏ trễ nải việc
Mƣờng, Lạng-Chƣợng lại phải đứng ra trông nom, gánh vác công việc
Bản Mƣờng giúp con. Khun-Pe đã chữa nhiều thứ thuốc, các thầy thuốc
giỏi biết nhiều bài thuốc hay đều đã đƣợc mời đến chữa nhƣng bệnh
không thuyên giảm. Việc nuôi dƣỡng cũng hết sức chăm sóc chu đáo
nhƣng sức khỏe của Khun-Pe cứ suy yếu dần. Ngƣời xanh gầy, yếu quá,
đã sớm qua đời từ lúc tuổi còn trẻ, mới ba mƣơi hai.
Khun-Pe mất, con trai là Khun-Mứn còn nhỏ, mới mƣời ba
tuổi, lúc này Lạng-Chƣợng lại phải ra làm Tạo tiếp tục lo việc Mƣờng,
chờ nuôi dạy cháu nội cho đến khôn lớn. Năm đủ mƣời tám tuổi, ở lứa
tuổi trẻ nhất trong đời làm Tạo theo luật tục, Lạng-Chƣợng đƣa cháu nội
là Khun-Mứn lên làmTạo Mƣờng-Thanh thế quyền ông nội.
Ít năm sau, do già yếu Lạng-Chƣợng qua đời tại đất MƣờngThanh. Cháu nội ông cùng Hội đồng bô lão và các chức sắc toàn Mƣờng
tổ chức tang lễ tiễn hồn ông về Trời chầu tổ tiên rất trịnh trọng, xƣa nay
chƣa có đám nào to đến vậy. Dân hai Mƣờng Song-Thanh đóng góp
không tiếc của. Mổ nhiều trâu, lợn, gà làm lễ cúng cơm rƣợu tiễn biệt ông
suốt ba ngày đêm. Linh cữu của ông đặt nằm trên “choong” giữa nha
đƣờng. “Choong” là một chiếc chõng đóng đẹp, có bốn đòn khiêng chắc
chắn, trải đệm gối , đắp chăn bông mặt chăn bằng thổ cẩm vải “khít” tơ
tằm nhuộm thêu dệt hoa văn sáng, pha kim ngân tuyến óng ánh các màu
trên nền đỏ. Ông mặc quần áo, đội mũ tƣớng thủ lĩnh của ông vẫn mặc
cầm quân dẹp giặc khi còn sống, chân ông đi hài thêu rồng chầu nguyệt.
Cạnh ngƣời ông ngƣời ta đặt thanh kiếm lệnh của ông để tiễn biệt ông.
Ngƣời ông, sau khi tắm nƣớc thơm đun lá cây thuốc , thay quần áo, vuốt
mắt nhƣ ngƣời ngủ, mặt ông đƣợc phủ một chiếc khăn thêu rồng bay lộng
lẫy. Ngoài “choong” ngƣời ta úp lên một chiếc nhà táng lợp vải nhiều
màu đƣợc đan cầu kỳ, bên ngoài có hình vẽ đoàn quân hùng dũng và dân
di cƣ đi tiễn biệt ông. Dân đến lo việc đám cho ông rất đông, đƣợc phân
công tổ chức chu đáo dƣới sự điều hành của Hội-đồng bô lão và các quan
chức trong Mƣờng. Bộ phận nấu lo việc ăn tại nhà đám mổ trâu, làm thịt
lợn gà, thổi xôi, tiếp rƣợu, nấu cỗ đãi đòan các quan khách các cấp tử
Bản, Xổng, Mƣờng-ngoài, Mƣờng-trong, Mƣờng-lớn và các Mƣờng khác
từ nơi xa đến viếng liên tục suốt ba ngày không ngớt. Bộ phận may
phƣớn phải rải ra hai nhà khác, may gấp suốt ngày đêm để đủ dựng 20 cột
cờ “Co heo” quanh nhà mồ và cây cột phƣớn cao “chao phạ” đủ lệ bộ có
đẽo sẵn hình thù các vật “pi” bông hoa chuối, “ho” cái nhà lầu nhỏ, “nộc
cao” chim dẫn đƣờng đƣa hồn ông vể Trời đến “Liên pan luông” miền
đại cực lạc của các vị có chức tƣớc lớn.
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Việc của “Khươi cốc” con rể gốc cũng tấp nập, ngày hai bữa
do các con dâu mặc váy áo đẹp bƣng mâm cơm đến đặt trƣớc linh cữu
của ông. Con rể gốc chống gƣơm quỳ lạy, có vợ mặc váy áo chít khăn
tang quỳ lạy theo bên cạnh, mời ông dạy xơi cơm rƣợu bữa trƣa, bữa
chiều. Khi tiễn linh cữu ra rừng thiêu, con rể gốc cầm bó đuốc cháy sáng
đi đàng trƣớc, giơ dẫn đƣờng đám tang.
Ông “Mo Mường” bận suốt ba ngày đêm liền bởi luôn túc trực
bên linh cữu. Khi có Đoàn nào đến viếng phải xƣớng tên đoàn ấy trình
ngƣời quá cố, có thƣ ký ghi sổ số tiền và đồ phúng viếng. Thƣờng suốt
ngày tử sớm đến tối “Ông Mo” phải hát xƣớng lời tiễn hồn theo một
quyển sách dày. Ông-Mo kể cuộc đời của Lạng-Chƣợng từ còn nhỏ có
tên gọi Tạo Căm-Lả, cho đến lớn lên ông cầm quân dẫn Đoàn dân Thái di
cƣ đi thành lập đƣợc bao nhiêu Bản Mƣờng, đến Mƣờng-Thanh là nơi lập
nghiệp cuộc đời ông. Ông già yếu, bao nhiêu ngƣời chăm lo thuốc thang ,
cúng lễ cầu cho ông lành mạnh nhƣng đều không qua khỏi. Ông mất đi để
laị sự thƣơng tiếc kính cẩn cao cả nhất. “Thầy Mo” cúng dẫn tiễn hồn ông
đi đƣờng từ nơi ông mất tại Mƣờng-Thanh , ông phải qua quãng đƣờng
ông đã đi trở xuống Mƣơng-Quai, qua Mƣơng-Muổi, Mƣơng Chiêng-An,
qua Mƣơng-Chiến nơi quê ngoại của ông rồi trở về Mƣơng-Lung, Mƣơng
Min tới Mƣơng Lo-Luông nơi quê cha đất tổ của ông. Đến đấy ông lên
tắm cho sạch sẽ tại hồ nƣớc trong mát trên đỉnh núi đá Nặm Tốôc-Tát
sau đó ông cƣỡi “nộc cao”ngựa có cánh mặt chim dẫn ông len Trời. Ông
sẽ phải đến trình diện “Then-Luông” rồi ông mới đƣợc phép Then ban
cho đến ở nơi “Liên Pan-Luông” Mƣờng đại cực lạc cùng tổ tiên ông.
Mỗi khi có Đoàn nào đến phúng viếng, Ông-Mo xƣớng tên
xong, các con cháu, họ hàng mặc váy áo chít khăn tang ngồi quanh bên
linh cữu lại khóc lên kể lể lời than vãn bi ai.
Ban đêm “Ông Mo” không đƣợc ngủ, mệt thì ngồi thiếp đi
một lát, có “Ông Chang”giúp việc. Suốt đêm, đèn nến bên linh cữu và
trong nhà đám không để tắt, “ÔngMo” xƣớng điệu “Khắp xư” hát ngâm
thơ các tác phẩm cổ để ngƣời quá cố và mọi ngƣời nghe biết chuyện
“Quam-Tô-Mương” Kể chuyện Bản Mƣờng hoặc “Táy Pú-Xấc” Đƣờng
chinh chiến thời ông cha ngƣời Thái dòng Đen xƣa có công của LạngChƣợng.
Linh cữu Lạng-Chƣợng để trong nhà làm tang lễ ba ngày đêm,
sang ngày thứ tư ngƣời ta khiêng linh cữu ra rừng thiêu, ngƣời nhà, họ
hàng, các chức sắc và dân đi tiễn biệt ông đông nghịt có đến hàng nghìn
ngƣời.
Linh cữu Lạng-Chƣợng đƣợc đặt lên đống củi đã thiêu xong
nhƣng còn nóng, ngƣời ta phải để qua một đêm, có con cháu canh giữ
không cho con vật nào trong rừng dẫm vào đống tro thiêu. Sáng ngày thứ
Năm, các con cháu đến chỗ thiêu nhặt xƣơng đựng vào hũ sành có lót vải
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đỏ. Riêng xƣơng sỏ của ông đƣợc đặt vào một chiếc hũ nhỏ riêng do
Khun-Mứn cháu nội ông đem chôn dấu trong một hang đá kín không cho
ai biết. Cách này là tục đám của nhà Tạo tránh để bị ngƣời khác làm hại
đời các con cháu ông về sau sẽ bị suy vong. Nhặt xƣơng ở đống tro thiêu
xong ngƣời ta đem chôn nơi giữa nghĩa trang, trong hũ dòng bấy sợi chỉ
tơ chắc đƣa lên nhà mồ gọi là “Xai chăư” dây tâm, đồng thời lúc ấy
ngƣời ta đã dựng xong nhà mồ. Nhà mồ là một nếp nhà sàn nhỏ y nhƣ
kiểu nhà ở của ngƣời Thái nhƣng chỉ có một cầu thang lên xuống. Trong
nhà mồ làm thành ba gian, gian trong cùng trải chăn đệm, màn gối và
màn che thành một gian nằm. Phía đầu đệm xếp một chiếc “ca bem”
rƣơng đan bằng mây hoa văn đẹp đựng quần áo của ông. Gian giữa nhà
để trống, hai vách phía trên dƣới ngƣời ta treo đồ dùng của ông, có một
khẩu súng kíp, một thanh kiếm “đáp”, một con dao đựng trong bao, một
chiếc chài đánh cá, một chiếc nón nan để đội che mƣa nắng. Gian ngoài
phía gần cửa ra vào, các con cháu bầy một mâm cỗ cúng ông, có một đìa
gà luộc để nguyên con, một chiếc thủ lợn luộc để nguyên không thái, một
đĩa thịt lợn nƣớng, một đĩa thịt lợn luộc, một đĩa lòng lợn, một bát “lạp”
thịt trâu nƣớng băm trộn rau thơm, một đĩa rau đồ nộm, hai bát canh nƣớc
suýt lợn hoặc gà … , cạnh mâm cơm bầy 6 chén rƣợu, một chai rƣợu cất,
6 chiếc bát ăn cơm, 6 đôi đũa, 2 gói cơm xôi và một quả bầu đựng nƣớc
uống mời ông xơi. Con cháu ông còn đặt thêm một hũ rƣợu cắm sẵn 6
chiếc cần mút. Ngoài sàn dựng 6 ống nƣớc, một chậu rửa và một chiếc
khăn rửa mặt. Dƣới gậm nhà mồ con cháu buộc một con gà trống to để
sớm ngày nó gáy cho ông nghe và đánh thức ông khi trời sáng. Con gà
này buộc bằng chỉ lỏng, không chắc, để rồi khi dây đứt thả cho gà đi trở
thành gà rừng.
Dựng nhà mồ, đồng thời ngƣời ta cũng dựng 20 cây cột cờ
chạy vuông bao quanh một nghĩa trang lớn. Mỗi cây có 12 lá cờ ngũ sắc
cắm tỏa bên trên nhƣ 20 chiếc lọng. Gần nhà mồ ngƣời ta dựng một cây
cột phƣớn, dùng một cây bƣơng thật cao to làm cán, xâu gắn chặt vào đấy
một ngọn phƣớn may bằng vải tơ thổ cẩm can thêm viền nhƣ chiếc cờ lá
chuối đại xụ, cắm chốt gốc cho chặt, gió thổi không đổ. Trên gần ngọn
phƣớn có “pi”một búp hoa chuối đẽo bằng gỗ tƣợng trƣng hoa chuối
vàng, “ho” một hình nhà lầu nhỏ, “nôộc cao” hình một con ngựa có cánh
bay, đầu mỏ chim đẽo bằng gỗ sơn màu, có giỏ thóc cho ngừa bay đi ăn
đƣờng xa đƣa hồn ông cƣỡi bay đi và đặt cho ông một đôi ngà voi chiến
quý tiễn đƣa ông đem về Trời. Dƣới chân cột phƣớn cao đặt một chiếc
đầu trâu còn nguyên cả bộ sừng cong dài để ông đƣa đi làm giống trâu
cầy cấy trên Mƣờng Trời.
Ngày thứ sáu, từ sáng sớm các con cháu , Hội-đồng bô lão và
các quan chức làm việc tại nha đƣờng đến thăm nhà mồ của ông. Họ đem
theo thức ăn, nƣớc uống ra bầy lại mâm cỗ mới cho ông, khấn mời ông
xơi mâm cỗ ngày thứ hai tại nhà mồ. Trên đƣờng trở về , cạnh đƣờng cái
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nơi thƣờng ngày dân vẫn qua lại đến Bản Mƣờng và nha đƣờng, ngƣời ta
dựng một chiếc lều nhỏ, có bầy để đấy một mâm đựng bánh trái, hoa, ngũ
quả gọi “thiêng xo” là lều xin để hàng ngày con cháu hoặc viên chức qua
lại thay hoa, để quả bầy vào mâm cúng ông. Mọi ngƣời đƣa đám làm tang
lễ trở về tắm gội, thay quần áo, rũ sạch việc lo tang đám.
Sang đến ngày thứ bấy, từ đó trở đi các con cháu và viên
chức không ai ra nhà mồ thăm ông nữa. Tại nhà Tạo Khun-Mứn cháu nội
ông làm lễ ” Au phi khừn hươn” dẫn đƣa mời hồn ông về nhà thờ cúng
cùng nơi thờ tổ tiên tại “Ho hóong” lầu thờ. Khác với dân thƣờng làm
“Clọ hóong”đặt chỗ thờ nơi góc nhà trên mặt sàn, họ nhà Tạo đặt lầu thờ
cao trên gác quá giang. Các con cháu do cháu đích tôn của Lạng-Chƣợng
là Khun-Mứn làm chủ lễ, mổ trâu, lợn gà nấu cỗ có “Ông Mo” cúng khấn
theo bài bản mời hồn ông nội về nhà, từ nay trở đi con cháu cúng ông tại
nhà vào các ngày “Pạt tôông” cúng tuần và các ngày “Xên hươn” cúng
nhà hàng năm cùng tổ tiên. Đến đây xong phần tang lễ với ngƣời quá cố.
Ngày thứ tám là ngày cúng vía lành cho các con cháu, sau
bẩy ngày lo việc tang đám, tiễn hồn ngƣời quá cố đƣa về Trời với tổ tiên
đã hoàn thành tốt đẹp, các con cháu, họ hàng, các viên chức đến dự lễ
đem kèm theo thức ăn đến góp, mời Thầy Mo đến cúng mừng vía cho mọi
ngƣời, cầu chúc nhau mạnh khỏe, trƣờng thọ, làm ăn sinh sống thịnh đạt.
Từ sau khi Lạng-Chƣợng qua đời, toàn dân tộc tôn ông trở
thành “Lạn căm” Thần của dân tộc dòng Thái Đen nên gọi ông là LạnChƣợng , không gọi tên nhỏ của ông nữa. Quả đồi nơi ông thƣờng xích
voi chiến dân Mƣờng-Thanh đặt tên đồi Lạn-Chƣợng (ngày nay là đồi A
một).
*
Bước sang thế kỷ thứ XII , sau ba năm hết để tang ông nội,
Tạo Khun-Mứn lập gia đình riêng. Ông cƣới nàng ngƣời cùng dòng họ
Tạo, năm sau sinh một cậu con trai đặt tên Tạo-Pan.
Tạo-Pan lớn lên, trƣởng thành cƣới vợ sinh đƣợc hai cậu con
trai tên là Tạo Bôm-Chiêu và Tạo-Căm. Vào thời đất Mƣờng-Lay khuyết
Tạo, Tạo-Pan đƣa con trai cả của mình là Bôm-Chiêu lên làm Tạo cai
quản đất Mƣờng-Lay. Tạo-Căm cai quản đất Mƣờng-Muổi, khi lên làm
Tạo chƣa lập gia đình. Ông cử bô lão đi làm mối rồi xin cƣới nàng Chảu
Căm-Kẻo về làm bà nàng Mƣờng. Ít lâu sau sinh đƣợc một cậu con trai
đặt tên Tạo-Chôông. Ông bà chăm lo nuôi dạy đến lớn khôn, khi trƣởng
thành cƣới Nàng-Ƣ về làm vợ Tạo-Chôông. Vợ chồng Tạo-Chông sinh
đƣợc một cậu con trai là Tạo-Thâng. Khi trƣởng thành Tạo-Thâng cƣới
vợ là Nàng-Tha về làm nàng Mƣờng. Vợ chồngTạo-Thâng sinh một cậu
con trai nối nghiệp đặt tên Tạo-Lau. Khi lớn lên, Tạo-Lau cƣới vợ là bà
nàng Tứm-Luống. Vợ chồng Tạo-Lau sinh con trai tên là Tạo-Chƣng.
Tạo-Chƣng khi trƣởng thành nối nghiệp cha làm Tạo Mƣờng-Muổi, cƣới
vợ về lâu năm không có con. Ông lấy bà thứ hai về làm lẽ là bà nàng
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Căm-Hặc ngƣời Mƣờng-Xo. Bà này là ngƣời Xá sống với ngƣời Thái trở
thành Thái hóa vốn trƣớc đây là con gái Khun Ăm-Poi thủ lĩnh ngƣời Xá
đóng đồn Khau-Tu tại Mƣờng-Muổi bị Lạng-Chƣợng chém cổ giết chết.
Căm-Hặc khi ấy còn bé đƣợc gia đình địu trên lƣng chạy thoát chết đƣa
lên ở nƣơng nhờ đất Mƣờng-Xo khai là ngƣời Thái chạy loạn, không dám
nhận mình là ngƣời Xá, sợ sau này bị đời con cháu Lạng-Chƣợng lùng
giết.
Tạo-Chƣng cƣới, đón bà Căm-Hặc từ Mƣờng-Xo đƣa về nhà
tại Mƣờng-Muổi. Nàng Căm-Hặc xinh đẹp, giỏi văn học Thái, rất thông
minh, sống độ lƣợng, khéo giao dịch nên ăn ở dễ có cảm tình, đƣợc các
viên chức và nhân dân các dân tộc kính nể, quý mến. Bà hiến kế giúp
chồng nắm dân cần biết và khéo đoàn kết dân tộc. Bà nói một câu triết lý ,
cho đến ngày nay sử Thái Quam-Tô-Mƣơng vẫn còn ghi lại làm quan cần
biết:”Xả nhưn phay, Tay nhưn nặm” có nghĩa là Xá trao lửa, Thái trao
nƣớc. Đúng vậy, dân tộc Xá sống nghề làm nƣơng trên lƣng núi, cần quan
tâm “ trao lửa” châm lo giúp họ làm nƣơng, phát triển nghề nƣơng rẫy,
cải thiện đời sống. Đối với dân tộc Thái thì khác, ngƣời ta sinh sống nghề
làm ruộng trồng lúa nƣớc, làm quan cần quan tâm “trao nƣớc” cho dân,
chăm lo làm mƣơng phai, đào hệ thống thủy lợi nhập điền cho dân đủ
nƣớc cầy cấy, nuôi thả cá, phát triển nông nghiệp, cải thiện, nâng cao đời
sống cho dân. Ông chồng rất hài lòng lấy đƣợc bà nàng ngƣời Xá thông
minh, tài cán nhƣng ông phải sống theo luật tục của Bản Mƣờng, không
thể làm khác đi đƣợc. Trong nhà ông xếp giƣờng đệm chăn nằm nơi gian
đầu cùng với bà nàng vợ cả. Bà này tính nhỏ nhen hay ghen, đêm nằm
bên cạnh luôn để ý giữ chồng, thậm chí đêm ông dạy đi tiểu tiện bà cũng
dạy đi cùng. Ông Tạo-Chƣng rất khó đƣợc sang nằm với bà Cằm-Hặc vợ
lẽ ở nơi gian phía ngoài gần bếp nấu ăn. Nhân một đêm bà vợ cả ngủ say,
khẽ sờ vào ngƣời không thấy động đậy, ông buông chăn ra khỏi màn dón
dén tới gian ngoài nằm ngủ với bà vợ lẽ. Bỗng hai tháng sau , bà CămHặc báo cho chồng biết tin bà đã mang thai. Đang nhiều tuổi chƣa có con,
Tạo-Chƣng mừng lắm theo dõi xem liệu sẽ là con trai hay con gái đều tốt.
Qua chín tháng mƣời ngày , bà Căm-Hặc sinh một cậu con trai nom dáng
đẹp, ông đƣa “thầy Mo” đến xem tƣớng số nói rằng:”Cậu bé này lớn lên
sẽ rất có tài”, tuy vậy ông chỉ đặt tên con một cách khiêm tốn, hóm hỉnh
mà có ý nghĩa, ông gọi là Tạo Lo-Lẹt. Chữ “lẹt” tiếng Thái có nghĩa là
“quệt”,đúng thực, ông chỉ mới có dịp đƣợc lẩn sang quệt vào bà hai mà
có Lo-Lẹt. Bà Căm-Hặc chăm lo nuôi con đƣợc cha dạy bảo , anh này rất
thông minh, mạnh khỏe, chóng lớn, chăm luyện văn võ thành tài, thạo
luật cai quản Bản Mƣờng.
Năm Lo-Lẹt mƣời lăm tuổi, bà mẹ cả thấy thằng bé này rồi nó
sẽ thay cha nó làm Tạo đây, đáng lẽ mình có con thì con mình mới là
ngƣời nối dõi nghiệp cha. Bà ta tức giận nhỏ nhen bèn nghĩ ra một kế giết
chết thằng Lo-Lẹt này đi! Một hôm bà gọi Lo-Lẹt tới, bà bảo :” Con ơi!
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trên hang núi đá bên kia suối đang có một tổ chim yểng mới nở, đàn con
nó rất đẹp, nếu con trèo lên bắt được đem về nuôi treo trên cửa sổ làm
cảnh, lớn lên chúng biết nói thì Tạo cha con thích lắm”.Hóa ra trong
hang đá có một đôi rắn hổ mang già rất hung dữ, vài lần vợ chồng chúng
đã tƣờn ra , xuống cánh đồng cỏ cắn chết cả trâu bò nên trong dân ai cũng
rất sợ không dám tới gần cửa hang đá. Bà Căm-Hặc biết vậy liền bảo con:
“ Con vâng lời mẹ già đi cho mẹ được vui lòng!”.:Lò-Lẹt nhận lời :”Con
xin vâng, con sẽ cố, gắng sức leo lên hang đá bắt bằng được tổ chim yểng
non đem về nuôi !”.Nàng vợ cả Tạo-Chƣng chắc mẩm kỳ này nhờ diệu kế
của bà, nhất định thằng Lo-Lẹt sẽ bị rắn hổ mang cắn chết. Ai ngờ kế
thông minh của bà nàng hai Căm-Hặc lại cao thủ hơn ! Trƣớc khi con trai
mình sắp leo lên hang đá trên núi cao bắt chim yểng, bà đem sọt bông đã
bật tơi của bà định để vê kéo thành sợi dệt vải, quấn bông phủ kín khắp
ngƣời con chỉ để hở ra hai con mắt , xong bà bảo con:”Xong rổi đó! Con
leo lên hang đá bắt tổ chim yểng đi !”.Chào mẹ già và mẹ đẻ ở nhà , con
đi bắt tổ chim yểng.
Lo-Lẹt vừa leo đến cửa hang, chƣa vào tận bên trong, thấy
động có ngƣời, lập tức đôi rắn hổ mang kềnh tƣờn ra . Con đực to hơn lao
vào trƣớc, ngóc đầu lên đợp ngay vào ngƣời Lo-Lẹt, bị bông dính vào đầy
mồm không há miệng ra đƣợc nữa, lui ra lắc lắc đầu, càng lắc bông càng
bám chặt vào răng, rắn không cắn phun nọc ra đƣợc nữa. Con cái tiếp tục
lao đến ngóc đầu lên đớp cắn vào ngƣời Lo-Lẹt lại bị bông quấn dính chặt
đầy mồm nhƣ con đực, không còn cắn phun nọc độc gì vào ngƣời Lo-Lẹt
đƣợc nữa. Lo-Lẹt rút dao găm bên sƣờn mình ra , lùa nạo gẫy hết răng rắn
, cắt lƣỡi đi, cả hai con đều bị nạo hết nọc độc và không còn răng cắn. LoLẹt khỏe, ôm từng con ném từ trên miệng hang núi đá trên cao quẳng
xuống đám bãi cỏ dƣới chân núi. Xong chàng lần từ trên hang đi xuống.
Hai con rắn hổ mang đại xụ bị ném xuống đau đang quẳn quại bên nhau.
Chúng nặng khoảng hơn một tạ, Lo-Lẹt bắt con hổ mang đực vắt lên vai,
một bên tay phải nắm lấy cổ nó, một bên tay trái vắt con cái lên vai trái
tuồn xuống nách vác về nhà. Khi đi qua Bản , nhiều ngƣời dân nom thấy
đều phục tài Lo-Lẹt, sợ khiếp vía. Khi về đến nhà, bƣớc lên cầu thang đi
thẳng vào giữa nhà tới trƣớc mặt bà mẹ cả, Lo-Lẹt nói:”Con bắt chim
yểng về cho mẹ đây !” rồi quăng hai cỏn rắn hổ mang đại xụ quằn quại
giữa nhà. Thấy vậy, bà mẹ cả sợ khiếp vía nhẩy qua cửa sổ xuống nhà
chạy, chẳng may bị vấp ngã đập đầu xuống đất chết tƣơi. Ông bố thấy
vậy cũng sợ quá bảo con :” Cơn ơi ! con bắt rắn hổ mang Thần về nhà rồi
! Lạy Ngài xá tội ! Con hãy đem trở lên hang thả trả cho các Thần đi !”.
Lo-Lẹt xin vâng, lại vác đôi rắn hổ mang thả trả lên hang đá trên núi cao
xong lai leo xuống trở về nhà.
Ngƣời ta làm tang ma trịnh trọng tiễn đƣa bà vợ cả của TạoChƣng. Từ đó trở đi bà Căm-Hặc trở thành bà nàng Mƣờng chính thức và
Lo-Lẹt con trai bà sẽ là ngƣời kế nghiệp cha làm Tạo Mƣờng.
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Từ bƣớc sang thế kỷ thứ XII qua năm đời Tạo cầm quyền cai
quản Mƣờng Muổi có Tạo-Pan; Tạo-Căm, Tạo-Chông, Tạo-Thâng đến
Tạo-Lau, Bản Mƣờng tuy vẫn yên ổn nhƣng các mặt kinh tế, văn hóa đều
chƣa đƣợc tiến triển đáng kể.
Đến khoảng cuối đời Tạo-Chƣng, sau khi bà vợ cả qua đời,
đƣợc bà vợ kế là Căm-Hặc thông minh, tài giỏi, bà đã giúp chồng chăm lo
xây dựng Bản Mƣờng tiến bộ hơn trƣớc, dẫn giắt dân làm nông nghiệp
khá giả, nâng tăng thêm mức sống cho dân, đƣa nền văn hóa, giáo dục
tiến lên một bƣớc mới. Mở mang cho toàn dân chăm lo học chữ Thái,
ngƣời biết dạy ngƣời chƣa biết tại nhà, tại từng Bản ban ngày ngƣời dân
đi lao động sản xuất, đêm đến cơm chiều xong, ngƣời trẻ và cả những
ngƣời đã đứng tuổi, đều dùng bằng dàu chẩu hay mỡ lợn làm đèn thắp
sáng giữa nhà, quây quần ngồi học chữ Thái. Hồi ấy còn thiếu dàu hỏa,
nói đến điện thắp sáng còn xa vời, còn thiếu sách bút, ngƣời ta tự làm lấy
giấy bằng vỏ cây dó, mua bút lông, mựcTàu về dùng và còn dùng lá cây
dứa dại thay cho giấy, dùng dùi sắt ( tận dụng dùi cũ se sợi vải đã hỏng)
thay bút viết. Thầy đọc từng chữ, ngƣời học đồng thanh đọc theo, tiếng
bo, bó, co, có…, tiếng học đánh vần ca-xăứ-po-lỏ= pa, ca- xăứ -bó- lỏ =
bá … ( a với p là= pa, a với bó là=bá) …râm ran khắp các nhà trong các
Bản. Phong trào học và sử dụng chữ Thái đƣợc mở rộng, trƣớc kia chỉ có
tầng lớp trên mới chăm chú học hành.
*
Sang thế kỷ thứ XIII sau khi Tạo-Chưng già yếu qua đời,
Lo-Lẹt thế quyền cha lên làm Phìa Mƣờng-Muổi lấy danh hiệu Chảu
Ngu-Háu có nghĩa là Chủ rắn hổ mang, vua Kinh thời ấy ở đời nhà Trần
gọi ông là Ngƣu-Hống. Năm sinh ra Lo-Lẹt thầy Mo đến xem tử vi đã
bảo cậu bé này có số mệnh cao hơn cha nên bà Căm-Hặc đã phải cúng
cầu lên Then xin cho đƣợc sống đến già, Lo-Lẹt mới lớn lên trƣởng
thành, nay thế quyền cha, ông xƣng chức Phìa không gọi Tạo nữa.
Từ khi lên làm Phìa Mƣờng-Muổi, Chảu Ngu-Háu đã nói :”
Mường muốn thịnh, dân phải khôn, muốn vậy phải chăm học chữ”.Ông
giao cho “Thảu ké hang Mương” Hội-đồng bô lão động viên sáng tác văn
học, ai có tác phẩm nào hay đƣa lên trình Hội-đồng bô lão rồi đệ trình
Phìa Mƣờng thông qua thì đƣợc công nhận là tài sản văn hóa tập thể của
toàn dân. Do vây, tác phảm Khun-Lù, Nàng-Ủa không ghi tên tác giả, sau
đó có tác phẩm Xống chụ-Xon-xao nổi tiêng ra đời rồi về sau liên tiếp đến
các tác phẩm Hiên-Hom, Cầm-Đôi… và nhiều tác phẩm khác nữa đều là
của chung để toàn xã hội Bản Mƣờng thƣởng thức, không ghi laị tên tác
giả. Các tác phẩm ghi lại biên niến sử nhƣ Quam Tô-Mƣơng (Kể chuyện
Bản Mường) , Táy Pú-Xấc (Đường chinh chiến thời ông cha) … đƣợc các
Ông Mo, Ông Chang viết các đoạn nối tiếp từ sau khi Lạng-Chƣợng qua
đời, Chảu Ngu-Háu cho viết tiếp, sửa đổi bổ sung cuốn sách Hịt-Bản
Khoong-Mƣơng (Luật tục Bản Mường) từ đời Tạo-Lò thế kỷ thứ X đã
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khởi thảo.

Chảu Ngu-Háu làm Phìa đóng nha lỵ tại Mƣờng-Muổi ở thời
vua Chính-Hoàng tức Trần Thánh-Tông tên thật là Trần-Hoàng , niên
hiệu Thiệu-Long (1258-1277).
Bên nƣớc Lào thời ấy do Phìa Su-Văn-Na Khăm-Phông làm
vua đóng đô tại Mƣơng Xiêng-Đông Xiêng-Thoong (sau này là kinh đô
Luông-Phạk-Bang).
Hồi ấy đất Mƣờng-Lay do Lôm-Lẹng Lạt-Ma làm Phìa. Chảu
Ngu-Háu thế quyền cha lên làm Phìa Mƣờng nhƣng chƣa có nàng sống
bên, bèn cử bô lão dẫn đoàn các ông bà mối mang đủ đồ lễ ăn hỏi theo
luật tục lên xin cƣới nàng Căm-Pun con gái Lôm-Lẹng Lạt-Ma. Nàng bà
Căm-Pun về sống sánh bên Chảu Ngu-Háu lo xây dựng Bản Mƣờng. Hai
ông bà sinh đƣợc tất cả mƣời cậu con trai gồm Ải Ún-Nọi , Cọn-Mƣơng,
Bun-Pƣơng, Nhốc Nha-Lƣ, Xen Chiêng-Đi, Tạo-Piêng, Tạo Thán-Phay,
Tạo Hán-Toong, Tạo-May và Tạo-Căm.
Chảu Ngu-Háu củng cố lại bộ máy chính quyền Mƣờng của
mình, chọn xứng ngƣời giao chức vụ lo công việc. Ông tập họp Hội-đồng
bô lão làm cố vấn, chọn ngƣời vào Hội-đồng kỳ mục, đƣa Khắt-Lƣ làm
“Ông Pằn” Kỳ mục thứ nhất, đặt Xa-Lƣ làm “Ông-Pọong” Kỳ mục thứ
hai, Cầm Đăm-Man làm “Ông Ho-Luông” Kỳ mục thứ ba. Củng cố lại hệ
thống “Hỏong tứ xên “ Phòng tế lễ, giao cho Xƣa Pak-Na làm “ Ông Hohé”có trách nhiệm chăm lo , đôn đốc mọi công việc tế lễ trong Mƣờng và
trong gia đình nhà Phìa.
Chảu Ngu-Háu quan tâm chăm lo xây dựng lực lƣợng dân
binh mạnh để bảo vệ và mở mang Bản Mƣờng, khuếch trƣơng thanh thế.
Đàn con trai của ông , từ nhỏ đến lớn ông cho học tập phát triển theo
năng khiếu của từng ngƣời nên ông có con học giỏi văn, lại giỏi cả việc
binh đao.
Khi con ông trƣởng thành , hai con ông, cả Tạo-Piêng và TạoMay đều thành thạo việc cầm quân . Ông giao cho hai con ông đem quân
tiến xuống chiếm vùng đất hai bên ven sông Đà, vƣợt qua đất tỉnh HòaBình xuống giáp gần Hƣng-Hóa, chiếm xong ông cho sứ giả xuống thu
thuế vùng này. Việc động chạm đến đất tỉnh Hƣng-Hóa của triều đình nên
vua Chính-Hoàng ( Trần Thánh-Tông) liền lệnh đem quân đánh trừng
phạt đoàn quân của Tạo-Piêng, Tạo-May động tới Ngu-Háu hoảng sợ. Bị
quân của triều đình đánh mạnh chống lại không nổi, quân của Ngu-Háu
thua lui về bị quân của triều đình truy kích đuổi đánh tới tận MƣờngMuổi. Không thể chống cự lại nổi Ngu-Háu bèn dẫn quân chạy sang Lào
xin ở nƣơng nhở vua Su-Văn-Na Khăm-Phông tại miền đất Xiêng-Đôông
Xiêng-Thoong. Vua Lào cho Chảu Ngu-Háu đi ở , cai quản một Mƣờng
nhỏ là Mƣờng-Kíu. Thời ấy trong nội bộ đang có vụ ông Phìa ở Mƣờng
Dôn-Hạ chống lại vua Lào, muốn tách Mƣờng độc lập, không chịu dƣới
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quyền cai quản của Khăm-Phông nên không chịu triều cống, nộp thuế,
dâng báu vật. Khăm-Phông bèn cử hai vị tƣớng của mình là Mứn-Luông
và Mứn-Cang đem quân đi đánh trừng phạt nhƣng khi tiến đánh bị quân
của Phìa tại Mƣờng Dôn-Hạ chống lại kịch liệt, quân lính của MứnLuông , Mứn-Cang bị hy sinh tổn thất nặng mà không chiếm đƣợc
Mƣờng-Dôn , đành thoái lui trở về tâu lên vua Su-Văn-Na Khăm-Phông.
Vua Lào không chịu kém hơn quân phản loạn Mƣờng Dôn bèn
tổ chức tiến quân đi đánh tiếp. Lần này đem đi lực lƣợng lớn hơn, chọn
tinh binh, trang bị vũ khí mạnh, chọn ngựa chiến, voi chiến dũng mãnh
quyết tấn công tiêu diệt Phìa phản loạn Mƣờng Dôn-Hạ. Su-Văn-Na
Khăm-Phông giao cho Chảu Ngu-Háu đích thân chỉ huy trận đánh này.
Ngu-Háu dẫn quân xuất phát lên đƣờng, khi hành quân qua Sốp-Mu nơi
cửa suối Nặm-Hắm tới dãy núi Pha-Đăm, Pha-Đeng thuộc đất ChiềngHung thì Phìa Mƣờng-Dôn-Hạ hoảng sợ, tự thấy mình không thể nào
chống đỡ lại với đoàn dũng binh này đƣợc, lo sẽ bị tiêu diệt bèn tính kế
xin đầu hàng để hòa hoãn. Phìa Mƣờng-Dôn-Hạ cử sứ giả đi đón đoàn
quân đang tiến, xin gặp Chảu Ngu-Háu . Sứ giả xin đầu hàng, yêu cầu
Ngu-Háu không tiến đánh nữa. Phìa Mƣờng-Dôn-Hạ xin nộp ba nghìn ba
trăm đồng bạc, một nghìn lạng vàng, ba mƣơi con trâu, bốn mƣơi con
ngựa, xin đƣợc xóa bỏ oán thù, từ nay trở đi xin chấp nhận là một Mƣờng
dƣới quyền cai quản của vua Su- Văn-Na Khăm-Phông và xin đƣợc bái
yết nộp thuế định kỳ theo luật lệ. Số chiến lợi phẩm thu đƣợc này, ChảuNgu-Háu đều đem nộp tất cả giao lên vua Khăm-Phông. Để ban thƣởng
công trạng, vua Lào giao cho Ngu-Háu làm Phìa cai quản Mƣờng TóKén.
Vừa qua sang một năm sau, đất Lào sẩy ra vụ Mƣờng-Mẹt và
Mƣờng-Pa lại nổi lên đòi độc lập, không chịu dƣới quyền cai quản của
nhà vua Khăm-Phông (sách Quam-Tô-Mương người Thái gọi là vua
Phạk-Phôông-Căm), họ chống lại không nộp thuế, không dâng lễ vật.
Vua lại cử hai tƣớng Lào là Mứn-Luông và Mứn-Cang đem quân đi đánh
trừng phạt phản loạn. Khi tiến đánh, gặp quân Mƣờng-Mẹt, Mƣờng-Pa
chống lại mạnh, không thể chiếm nổi Mƣờng của họ, lại bị thƣơng vong
nhiều nên hai vị tƣớng Mứn-Luông, Mứn-Cang đành lại phải rút lui trở về
tâu lên vua Su-Văn-Na Khăm-Phông.
Vua Khăm-Phông tức giận , lệnh cho tổ chức lực lƣợng lớn
mạnh hơn lần trƣớc, lại triệu Chảu Ngu-Háu đến giao quyền chỉ huy trận
tiến đánh dẹp phản loạn Mƣờng-Mẹt, Mƣờng-Pa. Bị lực lƣợng do NguHáu chỉ huy đánh mạnh, quân phản loạn thua tháo chạy , bỏ lại Mƣờng.
Ngu-Háu thu chiến lợi phẩm đƣợc nhiều vũ khí của họ chạy bỏ lại , voi
chiến, ngựa chiến, của cải, thóc gạo, quân lƣơng, vải vóc… Riêng thóc
gạo nhiều quá khuân không xuể đành phải bỏ bớt lại. Ngu-Háu bắt đƣợc
hai chị em cô nàng thiếu nữ trẻ là con gái của Phìa phản loạn, tên hai cô
là Thi-đi-nạt Kẻo-chuông-ngân và Thi-đi-nạt Kẻo-chuông-khăm, ông đƣa
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về làm con gái nuôi. Bỗng rồi Khun-Phi-Phạ lên cƣớp ngôi của KhămPhông, vẫn đóng đô tại Mƣờng Xiêng-Đôông, Xiêng-Thoong . Sau khi
Khun-Phi-Phạ lên ngôi vua nhƣng chƣa có nàng bèn hỏi xin Chảu NguHáu cho cƣới cùng một lúc cả hai cô con gái nuôi của Chảu Ngu-Háu là
Thi-đi-nạt Kẻo-chuông-ngân và Thi-đi-nạt Kẻo-chuông-khăm về làm vợ.
Khun-Phi-Phạ tin cẩn và muốn trả ơn bèn đƣa Ngu-Háu lên làm “Xen
khoa” Hữu trụ của triều đình nhƣng Ngu-Háu cảm ơn, chối từ bởi xa
Bản Mƣờng, sống nơi đất khách quê ngƣời, lúc nào ông cũng nghĩ đến
muốn đƣợc trở về nơi quê cha đất tổ tại Mƣờng-Muổi thuộc đất nƣớc
Nam Việt. Chiều lòng ông, Phi-Phạ giúp tiễn đƣa ông trở về làm Phìa
Mƣờng-Muổi và giữ con trai cả của ông ở lại Lào.
Chảu Ngu-Háu trở về làm Phìa đất Mƣờng-Muổi, ông tổ chức
củng cố lại bộ máy làm việc Mƣờng. Đƣa Hán-Toong con trai thứ tám lên
làm “Ông Mứn” ngƣời giúp việc có quyền thay mặt Phìa, đặt Tạo-Piêng
con trai thứ sáu của ông lên giữ chức “Xen khoa” Hữu trụ. Lúc ấy con trai
cả của ông là Ải Ún-Nọi ở Lào. Ông cho Nhốc -Nha-Lƣ con trai thứ tƣ
của ông đi làm Tạo cai quản Mƣờng Song-Thanh ăn xuống đến giáp sông
Mã. Giao cho Ta-Căm con trai út làm Tạo cai quản Mƣờng-Huak,Mƣơng
Quai. Ông đƣa Cọn-Mƣơng con trai thứ hai sống cạnh ông nắm việc quản
trị Mƣờng. Chảu Ngu-Háu xắp xếp bộ máy cai quản Bản Mƣơng xong
ông dựng nhà thờ tổ tại Chiềng-Ken, Chiềng-Cang. Năm ấy ông đã tuổi
về già, tại vùng đấy sẵn gạo trắng nƣớc trong, dễ kiếm thịt, cá có nhiều.
Ngu-Háu trao việc Mƣờng cho con trai thứ hai là Cọn-Mƣờng
thay ông làm Phìa cai quản dân toàn vùng Mƣờng-Muổi và phải chăm lo
cả việc cúng lễ tổ tiên , tế thần Mƣờng.
Sau khi đã xắp xếp mọi công việc xong xuôi, cũng đến lúc đã
già yếu, Chảu Ngu-Háu qua đời. Hai anh em Cọn-Mƣờng và Ta-Căm viết
giấy cáo phó cấp tốc cử ngƣời sang trình báo tới vua Lào là Khun-PhiPhạ bên Xiêng-Đôông, Xiêng-Thoong. Bởi Chảu Ngu-Háu có công với
nƣớc Lào nên Phi-Phạ cử một Đoàn ngƣời sang dự lễ tang tiễn đƣa NguHáu về chầu tổ tiên. Đoàn sang dự lễ tang mang theo một số nam nữ
thanh niên phục dịch, giắt theo trâu đực, trâu cái, khiêng một chiếc vạc
đồng đại đúc bốn quai, vải thổ cẩm tơ lụa nhiều tấm, nhẫn bạc, nhẫn
vàng, ngựa hồng giao cho hai vị tƣớng Mứn-Luông và Mứn-Cang đem
sang. Khi đoàn quân đi sang đến Mƣơng-Quai gần tới Mƣơng-Muổi,
Cọn-Mƣơng đƣợc tin có Đoàn quân của nƣớc Lào hùng dũng tiến tới
chƣa biết tra sao, hoảng sợ vội chạy trốn về xuôi cậy nhờ chúa ngƣời
Kinh. Đoàn của Mứn-Luông, Mứn-Cang đem giao đồ lễ, dự tang đám
tiễn đƣa Chảu Ngu-Háu xong, cử ngƣời đi tìm gọi Cọn-Mƣơng trở về
nắm quyền cai quản đất Mƣờng-Muổi đang vắng Tạo cầm đầu nhƣng
không thấy. Mứn-Luông và Mứn-Cang bèn cử Chọ-Mƣơng tạm giữ
quyền Phìa cai quản dân Mƣờng-Muổi xong, hai ông dẫn quân rút trở về
bên Xiêng-Đôông, Xiêng-Thoong. Liền sau đấy Cọn-Mƣơng đem quân
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quay trở về đến Mƣờng-Muổi lập tức bắt sống Chọ-Mƣơng đem xử tử
hình. Cọn-Mƣơng tiếp tục nắm quyền làm Phìa cai quản vùng đất
Mƣờng-Muổi. Tin tới Phi-Phạ biết rằng Cọn-Mƣơng đã giết chết ChọMƣơng là ngƣời của mình đặt giữ quyền nên lập tức cử một vị tƣớng đem
quân sang qua Mƣờng-Thanh xuống Mƣờng-Muổi đánh đuổi, CọnMƣơng chạy trốn không thoát, bị quân của vua Lào bắt đƣợc đem xử
chảm ngoài cánh đồng. Tƣớng của Phi-Phạ đặt Ta-Căm là con út của
Chảu Ngu-Háu lên cầm quyền làm Phìa vùng đất Mƣờng-Muổi nhƣng
Ta-Căm chê vùng đất hẹp . Phi-Phạ liền cho mở rộng hƣởng thêm đất đai
từ hai bên bờ sông Mã trở lên đến Mƣờng-Huak, Mƣơng-Quai giao thuộc
quyền Phìa Mƣờng-Muổi cai quản, khi ấy Ta-Căm mới vui lòng tiếp
nhận. Ông tổ chức củng cố lại bộ máy cai quản vùng Mƣờng, đƣa con trai
Quan-Tang lên làm “Ông Pằn” Kỳ mục thứ nhất, giao cho Cầm-Xen làm
“Ông Mo”, Tạo-Lu làm “Ông Nghè” giúp thay thế hoặc làm những việc
đƣợc Ông Mo phân công.
*
Sang thế kỷ thứ XIV Ta-Căm lên làm Phìa vùng đất
Mường-Muổi, chƣa có nàng sống bên cùng lo việc Bản Mƣờng. Ông
giao cho Hội-đồng bô lão và nha đƣờng đƣa ông bà mối đem đầy đủ lễ
vật đi hỏi con gái Tạo Púng-Cha xin cƣới Nàng Cầm-Lau về làm vợ, Ít
lâu sau Nàng-Lau đẻ liên tiếp, sinh đƣợc tám cậu con trai và hai cô con
gái gồm Ta-Ngân, Ta-Léch, Ta-Toong, Ta-Hin, Ta-Đăm, Căm-Măm
Man, Tạo-Quen, Xoong-Khuôn, Nàng-Nọong Nọi và Nàng-Muôn.
Ta-Căm nuôi dạy đàn con đến lớn khôn, khi trƣởng thành ông
giao cho từng ngƣời đi làm Tạo cai quản từng vùng đất và củng cố lại tổ
chức bộ máy chính quyền giúp ông lo mọi công việc của Bản Mƣờng.
Ông cử con trai cả của ông là Ta-Lếch đi làm Phìa ở Mƣờng-Lầm một
Mƣờng nhỏ gần bờ sông Mã thuộc dƣới quyền Mƣờng-Muổi. Ông giao
cho To-Năn-Đi làm “Ông Pằn” Kỳ mục thứ nhất, Xay-Toong làm “Ông
Ho-Luông” Kỳ mục thứ ba. Ta-Đăm con trai thứ năm, ông giao cho đi
làm Tạo ở Mƣơng-Quai. Căm-Măm-Man con trai thứ sáu, ông cho đi làm
Phìa Mƣờng-Mụak. Tạo-Quen con trai thứ bẩy, đi làm Tạo mƣờng
Chiềng-Muôn. Xoong-Khuôn con trai thứ tám , đi làm Tạo ở Mƣờng-Bú
kiêm “Pên Khoa” là Hữu trụ. Cô Nàng-Nọi con gái thứ chín ông gả cho
con rể ngƣời Kinh đón về ở dƣới xuôi. Cô gái út là Nàng-Muôn ông gả
sang làm dâu dòng họ Tạo bên Lào.
Khi Ta-Căm đến tuổi già sức yếu, ông thu xếp đi dựng nhà ở
dƣỡng lão tại Mƣờng-Lầm. Ông giao việc cho Hội-đồng bô lão đi mời
con cả của ông là Ta-Ngân lúc ấy đang làm Tạo ở Mƣờng-Lầm, nay đón
trở về thế quyền cha làm Phìa Mƣờng-Muổi. Nhƣng Ta-Ngân xin kiếu
bởi phải lo việc tế lễ thần Mƣờng và thờ cúng tổ tiên nặng nề , ông lại
chƣa có nàng sống bên cùng chăm lo việc Mƣờng nên gặp khó khăn. Hộiđồng bô lão biết ý kiến của Ta-Ngân bèn trở về báo cáo trình lại với Phìa
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cha Ta-Căm. Ông liền giao việc cho Băử-Chích-Ngoi lo toan cùng KhunHụ và Quan-Hài tổ chức đoàn ông bà mối đem lễ vật lên xin hỏi cƣới
nàng Xen-Mƣơng, con gái Phìa Mƣờng-Lay về làm vợ Ta-Ngân. Lễ ăn
hỏi rồi cƣới xin tổ chức thuận lợi, chu đáo. Sau khi cƣới vợ xong, TaNgân nhậm chức Phìa Mƣờng-Muổi thế quyền cha. Phìa tổ chức, củng cố
lai bộ máy chính quyền của mình. Ông cử Quan-Khang là con trai QuanBay làm “Ông Pằn” Kỳ mục thứ nhất. Cử Tó-Căm làm “Ông -Pọong” Kỳ
mục thứ hai. Già Đoi làm “Chá hươn luông” Quản trị gia đình nhà Phìa
lớn. Vợ chồng Ta-Ngân sinh đƣợc tám ngƣời con trai gồm Pha-Nhu,
Ngua-Chu-Lun, Mứn-Hắm, Cầm-Ban, Tạo-Dẹ, Tạo-Chom, Duông-Căm
và Căm-Hiêng.
Năm ấy, đến tuổi già sức yếu, Phìa cha Ta-Căm qua đời. Khi
cha vừa tắt hơi, Ta-Ngân liền viết thông báo gửi xuống cho em thứ hai là
Ta-Lếch đang làm Phìa ở Mƣờng-La và em thứ ba là Ta-Toong đang làm
Phìa ở Mƣờng-Mụak. Gọi hai em về để các anh em cùng lo tổ chức tang
đám chu đáo tiễn đƣa cha về Trời lên nơi “Liên pan luông” Niết bàn lớn
cùng tổ tiên. Thế nhƣng do có mƣu đồ riêng của em nên hai anh em TaLếch và Ta-Toong bảo nhau, lờ đi không lên, việc lo tang cho cha mặc kệ
Ta-Ngân.
Trong lúc Ta-Ngân đang tang gia bối rối thì Ta-Lếch đƣa quân
từ Mƣờng-La lên. Ta-Toong đem quân từ Mƣờng-Mụak lên Mƣờng-Muổi
và rủ thêm quân từ Mƣờng-Lay xuống. Họ đến bao vây sục bắt sống TaNgân nhƣng ông ta lẩn trốn thoát thân. Họ tịch thu toàn bộ tài sản gia
đình Ta-Ngân, bắt sống đƣợc Xoong-Khuôn là em trai thứ tám đang sống
làm việc với anh cả. Trƣớc tình hình loạn gia ấy, bà Xen-Mƣờng liền ra
đứng ngoài sàn kêu thét lên mắng bọn các em làm loạn. Bà trách mắng cả
đoàn quân làm phản rằng:”Quân Mường-La, Mường-Mụak bọn bay thế
nào ? Giữa lúc đang đau buồn lo tang đám tiễn cha qua đời, là phận con
bay phải đến cùng anh chị đưa tiễn cha mới phải theo lẽ sống trọn đạo
nghĩa của con người. Đàng này bọn bay lại nhân dịp tang cha đến làm
phản cướp quyền của anh, làm như thế đang tâm được sao ? Còn bọn
quân Mường-Lay kia ! Mi là người Bản bác , Mường ngoại, giữa lúc bên
họ rể đang có tang đám, bọn bay đến giúp lo việc đám và phúng viếng
mới phải đạo làm người chứ ! Đàng này bọn bay lại hùa với lũ phản loạn
đến đánh phá, bọn bay là người trồng dâu lên tươi tốt rồi bay tự nhổ đi,
là người quê Bản bác, Mường ngoại bọn bay đến tiếp tay giúp phản loạn,
làm như thế đành lòng được à ?Bọn mi trả lời ta xem!...”Tất cả bọn họ
đều im không dám nói gì cãi lại, bèn bảo nhau lặng lẽ rút lui. Quân
Mƣờng- Lay trở về Mƣờng-Lay, quân Mƣờng-La theoTa-Lếch trở về
Mƣờng-La,quân Mƣờng-Mụak theoTa-Toong lui trở về Mƣờng-Mụak.
Khi rút lui, bọn quân Mƣờng-Lay bắt dẫn Xoong-Khuôn đem đi theo đƣa
lên Mƣờng-Lay.
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Sau khi Ta-Ngân lo tổ chức tang đám tiễn đƣa cha chu đáo và
thoát khỏi bị phản loạn bắt. Ông liền đích thân đem ít dân binh bảo vệ đi
sang Lào trình báo lên vua Phi-Phạ tại Xiêng-Đôông, Xiêng-Thoong.
Nhƣng vào lúc Phi-Phạ vừa bị lật đổ. Vua Xam-Xen-Thay mới lên ngôi.
Ta-Ngân bèn báo cáo phó và trình tình hình rối ren bên đất vùng MƣờngMuổi, xin đƣợc giúp đỡ trị an. Vua Lào liền cử hai chức quan võ MứnLuông và Mứn-Cang đem một số quân sang giúp dẹp loạn. Khi đoàn
quân sang tới Mƣờng-Ek đất Việt, Ta-Hin ra đón chào lạy và mở tiệc
rƣợu thịt trâu tiếp đãi hai vị quan cùng đoàn quân Lào. Mứn-Luông và
Mứn-Cang tiếp tục giao đât Mƣờng-Ek cho Ta-Hin làm Tạo nhƣ trƣớc.
Sau đó hai vị quan Lào tiếp tục hành quân xuống đến Mƣờng-La, thấy
vậy Ta-Lếch sợ liền bỏ gia đình chạy trốn lẩn vào rừng nơi Che-Lếch,
Che-Căm. Mứn-Luông, Mứn-Cang biết vậy liền đem quân đi bao vây,
lùng sục, bắt đƣợc Ta-Lếch, trói đem ra giữa sân nha đƣờng xử chảm về
tội phản nghịch, lật ngôi Phìa của anh cả giữa lúc đang có tang đám của
cha. Tịch thu toàn bộ tài sản và bắt tất cả mọi ngƣời trong gia đình TaLếch đƣa sang Lào làm kẻ hầu tại Xiêng-Đôông, Xiêng-Thoong.
Tiếp đó Mứn-Luông, Mứn-Cang hành quân xuống MƣờngMụak, Ta-Toong ra trình diện thƣa rằng: “Việc tổ chức làm phản là do
Ta-Lếch cầm đầu, tôi là em phải theo anh, tôi không chủ mưu, xin được
xá tội”. Hai vị quan của Lào phạt hạ chức không cho Ta-Toong làm Phìa
tại Mƣờng-Mụak nữa, điều đi làm Tạo ở Mƣơng-Mơn là Mƣờng nhỏ cấp
dƣới. Đƣa Thảu-Cớp đến thay làm Phìa Mƣờng-Mụak và làm tai mắt cho
vua Lào.
Giải quyết xong vụ phản nghịch, Mứn-Luông, Mứn-Cang
quay trở lên đặt Ta-Ngân tiếp tục làm Phìa vùng đất Mƣờng-Muổi. Tình
hình trị an đã dẹp yên, hai vị quan tiếp tục trở về trình vua Lào.
Ta-Ngân cử Nho-Nha-Điêu đi lên Mƣờng-Lay xin cho em trai
thứ tám của mình là Xoong-Khuôn đƣợc trở về , họ thả cho về MƣờngMuổi. Ta-Ngân phong cho Xoong-Khuôn đi làm Tạo cai quản đất
Mƣờng-Bú đồng thời kiêm Hữu trụ. Khi giao vùng đất từ BảnTen-Khủn
đến ngọn suối đầu nguồn, Xoong-Khuôn không phục tùng nên bị cách
chức điều đi làm Tạo ở Muổi-Nọi. Ông Duông-Căm ở Mƣờng-Dàng đƣợc
điều đến hƣởng chức Phìa ở Mƣờng-Bú. Lúc ấy Duông-Căm chƣa có gia
đình riêng, nên đã cử bô lão và đoàn mối đến hỏi, xin cƣới con gái ông
Pằn-Xan là nàng Ngân-Toong vể sống bên. Ít lâu sau vợ chồng DuôngCăm sinh đƣợc hai cậu con trai là Ải Têm-Mƣơng và Tạo-May.
Bên Lào nơi kinh đô Xiêng-Đôông, Xiêng-Thoong lại có giặc
nội phản nổi lên vùng Mƣờng Chiềng-Ten Chiềng-Tƣ, vua Xam XenThay lai cử hai quan võ Mứn-Luông và Mứn-Cang sang Mƣờng-Muổi
yêu cầu cho thêm lực lƣợng chi viện giúp Lào dẹp giặc. Phìa Ta-Ngân
đáp ứng, liền cử em trai là Xoong-Khuôn cùng với Mứn-Hắm thay mặt
mình sang đó. Ta-Ngân trao kiếm lệnh (gươm quý liền cán), một số bạc,
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vàng và cho chọn trong đàn ba mƣơi con ngựa chiến tùy ƣng con nào thì
lấy, đem sang giúp Xam-Xen-Thay đánh giặc. Chuẩn bị chu đáo xong,
Xoong-Khuôn cùng Mứn-Hắm dẫn một số quân sang đến Xiêng-Đôông,
Xiêng-Thoong. Vua Lào cho đem ra ba mƣơi con cả voi lẫn ngựa chiến
để tùy hai ông lựa chọn con nào hay ƣng ý thì lấy đem đi đánh giặc cho
chắc thắng. Hai ông cầm quân lên đƣờng, khi đến Chiềng-Ten, ChiềngTƣ, tới cửa sông Nặm Hắm, tới khu vách núi đá cao Pha-Đăm, Pha-Đeng
gặp quân giặc đã bố trí sẵn tại đó. Hai ông dẫn quân tiến công mạnh, quân
giặc bị tổn thất thua bỏ chạy thoái lui, hai ông thu đƣợc nhiều vũ khí và
các chiến lợi phẩm khác , hai ông đều đem về nộp cả lên vua Xam-XenThay rổi chào tạm biệt xin lui quân trở về Mƣờng-Muổi. Vua Lào tặng lƣ
bạc, lƣ vàng tiễn chân hai ông trở về quê cũ. Khi trở về tới Mƣờng-Muổi ,
Xoong-Khuôn và Mứn-Hắm đều đem đồ vàng, bạc vua Lào tặng trao nộp
đủ cả đƣa lên Phìa Ta-Ngân. Phìa vui mừng khen ngợi chiến công đã đạt
đƣợc, còn mang ý nghĩa bang giao nhờ vua Lào đỡ đần cho trong mọi lúc
khó khăn xa vua Kinh. Dạo ấy nƣớc ta ở vào thời nhà Trần, đời Trần
Duệ-Tông (1372-1376) và Trần Phế-Đế (1377-1387).
Phìa Ta-Ngân cho mổ trau bò nấu cỗ mừng chiến thắng lập
công với vua Lào của Xoong-Khuôn và Mứn-Hắm, mời hai vị tới dự tiệc
cùng đông đảo các quan chức và Hội-đồng bô lão trong Mƣờng. Sau khi
dự tiệc mừng chiến công xong Ta-Ngân cho ngƣời dẫn ngựa tiễn đƣa hai
vị trở về nhà riêng.
Vào thời ấy, trên đất Mƣờng-Lay có giặc đến đánh phá, PétLạn không đủ khả năng chống cự nên đã lui xuống nƣơng náu nhờ Phìa
Ta-Ngân dƣới Mƣờng-Muổi. Pét-Lạn đề đạt ý kiến nhờ Ta-Ngân giúp đỡ
đem lực lƣợng quân sự mạnh lên đánh dẹp giặc, khi chiến thắng , đuổi
đƣợc giặc đi, Pét-Lạn trở về làm Phìa Mƣờng-Lay nhƣ cũ thì ông hứa sẽ
cắt nhƣờng phần đất từ Chiềng-Chan, Vạn-Áng phía sông Đà trở lên sẽ
giao thuộc đất Mƣờng-Muổi của Ta-Ngân. Hai bên đồng ý đã ký giấy
cam kết với nhau xong xuôi. Ta-Ngân cử quan võ Pha-Tu Me-Hạng đem
quân lên Mƣờng-Lay dẹp giặc.
Sau khi Pha-Tu Me-Hạng đi đánh đuổi giặc cƣớp ra khỏi
Mƣờng-Lay, trao lại đất Mƣờng cho Pét-Lạn trở về làm Tạo cai quản Bản
Mƣờng nhƣ cũ. Giữ đúng lời hứa, Pét-Lạn đến Mƣờng-Muổi trao phần
đất đã cam kết cho Ta-Ngân.
Ta-Ngân bố trí lại viên chức , cử Xƣa-Cặm-Phạ đi cai quản
Mƣờng-Chiên . Xả-Pak-Phạ đến cai quản Mƣờng Dôn. Ngứt-Pak cai
quản Mƣờng-Chai và Mƣờng-Pia. Giao Bản-Áng thuộc quyền XoongKhuôn cai quản đƣa về thuộc Mƣờng-Bú và kiêm làm Hữu trụ.
Hồi ấy, bên Lào do Phi-Phạ tranh ngôi vua thất bại bị Phìa SuVăn-Na Khăm-Phông bắt sống, đem trói buộc vào bè thả trôi trên sông
Mê-Kông. Bè trôi xuống đến vùng đất Khơ-Me (nay gọi Căm-Pu-Chia),
một ngƣời dân tên là Chiệt-Xak-Đa đi đánh cá, thấy bè mắc dạt vào bờ,
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trên bè có một ngƣời đàn ông bị trói ghì chặt vào bè. Xak-Đa bơi xuống
cứu, cởi trói dẫn ngƣời bị nạn đem về nhà nuôi. Vua nƣớc Khơ-Me biết
tin, cho ngƣời đến bảo Chiệt-Xak-Đa đem ngƣời bị nạn ấy đƣa vào nhà
chuà để các sƣ nuôi làm phúc. Từ đó Phi-Phạ trở thành ngƣời Khơ-Me
cho đến chết không có tin tức gì về Lào nữa.
Sau đó vài năm, con trai Phi-Phạ là Pha-Ngùm trƣởng thành,
có tài cầm quân, đã chiêu tập binh mã đánh giặc ngoại xâm lúc ấy do PhaNghịa còn gọi triều Xu-Khổ-Thay bên Thái-Lan sang chiếm đóng. Quân
của Pha-Ngùm tiến quân bí mật, đi đƣờng men sông nặm Xƣơng, nặm
Xeng tạt sang Bon-Lằm bên đất Thái Việt-Nam thuộc Mƣờng-Muổi. Khi
qua Mƣờng-Muổi , Pha-Ngùm đến nƣơng nhờ Ta-Ngân giúp đỡ. Chẳng
quản ngại, Phìa Ta-Ngân đã giúp một số quân và lƣơng thực, tiền bạc,
nhập vào đoàn quân của Pha-Ngùm trở về Lào đánh giặc Xu-Khổ-Thay
thua, chúng phải bỏ Xiêng-Đôông, Xiêng-Thoong rút lui chạy về đất
Xiêm (Thái-Lan). Pha-Ngùm lên ngôi vua Lào năm 1353, ông đổi tên
nƣớc là Pa-thết Lạn-Xạng (nước Vạn-Tượng), ở ngôi vua đƣợc 20 năm,
ông qua đời năm 1373.
Sau khi vua Pha-Ngùm qua đời, con trai ông là Thạo UnHƣơn lên kế vị. Năm 1376 điều tra dấn số ở kinh đô Lào có ba vạn dân
nên Un-Hƣơn xƣng danh hiệu Phìa Xam-Xen-Thay (có nghĩa là Phìa của
ba vạn dân).
Ở đời Ta-Ngân làm đại Phìa đóng sở lỵ tại Mƣờng-Muổi (nay
là huyện Thuận-Châu thuộc tỉnh Sơn-La) ,ông khéo bang giao với vua
Lào, đã mở đƣờng dẫn vua Xam-Xen-Thay bang giao hữu hảo với vua
nhà Trần bênViệt-Nam ta. Vua Lào Xam-Xen-Thay đã cử một phái đoàn
hữu nghị sang thăm Việt-Nam, ông cho đem voi ngà mập dài sang biếu
vua nhà Trần, cử vị quan Khun-Xai và bà nàng Khăm-Lƣởng phụ trách
đoàn ngoại giao. Khi Đoàn đem voi ngà đẹp sang biếu , vua Trần Phế-Đế
(1377-1387) cho thử thấy con voi này tuy to đẹp khỏe nhƣng không thể
luyện thành voi chiến, bèn cảm ơn gửi hoàn lại đoàn bang giao đem trở
về Lào. Đoàn ngoại giao của Khun-Xai cƣỡi voi trở về nƣớc trình rõ sự
việc tới Xam-Xen-Thay.
Lần sau vua Lào lại chọn voi ngà chéo, voi dũng mãnh giao
cho vị quan Phun-Bun mang sang Mƣờng-Muổi rủ Phìa Ta-Ngân cùng
xuống kinh đô Nam-Việt tặng voi chiến biếu vua Trần Phế-Đế.Voi chiến
lần này hay nên nhà Trần rất hài lòng nhận và gửi lời cảm ơn vua XamXen Thay. Nhân có thêm voi chiến quý mới,vua liền phán, giao cho Phìa
Ta-Ngân trở về đem nạp cho nhà vua một số vải thổ cẩm đẹp của ngƣời
Thái để vua may đệm bành voi và cho voi nằm. Phìa Ta-Ngân trở về thu
gom đƣợc 3.300 chầu (bằng 4.950 mét) cả vải thổ cẩm lẫn vải thô trắng
giao cho Khun-Dẹ phụ trách mang xuống kinh đô tiến vua.
Phìa Ta-Ngân có công đƣợc vua Kinh tín cẩn đã ban cho mũ
áo hia quan và đã giao mở rộng vùng đất cho phụ trách quản lý thu thuế
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trong dân từ khu vực núi Tam-Đảo , vùng chín con sông, từ cửa sông Đà
chảy vào sông Thao, Chu-Nhi, Chu-Phùng, Che-Lãm, Chiềng-Cuông trở
lên đến đầu ngọn sông Đà, sông Nặm-Na (Lai-Châu) tất cả vùng đấy
thuộc quyền Ta-Ngân (Phìa Mường-Muổi) thu thuế hàng năm.
Do đƣợc vua ban thƣởng mở rộng vùng đất đai cho nên Phìa
Ta-Ngân phải tổ chức phân bổ lại lực lƣợng viên chức dƣới quyền. Ông
giao cho Hội-đồng bô lão dựng nhà đón tiếp khi có khách từ nơi xa đến
thăm hoặc tới làm việc. Ông giao cho Ta-Hin cai quản Mƣờng-Ek kiêm
làm Tả trụ và làm sứ giả phụ trách thu thuế ở Mƣờng-Hằng , MƣờngHung.
+ Giao cho Xoong-Khuôn cai quản Mƣờng-Bú kiêm làm Hữu
trụ và làm sứ giả phụ trách thu thuế ở Mƣờng-Bang, Mƣờng-Giang,
Mƣờng-Tài.
+ Giao cho Mứn-Hắm cai quản Chiềng-Muôn kiêm làm sứ giả
phụ trách thu thuế ở Mƣờng-Xôn, Mƣờng-Tông.
+ Giao cho Căm-Duông cai quản đất Mƣờng-La kiêm làm sứ
giả phụ trách thu thuế nơi Mƣờng lỵ và Mƣờng ngoài.
+ Giao cho Cầm-Ban cai quản đất Muổi-Nọi kiêm làm sứ giả
phụ trách thu thuế vùng Mƣờng-Cúc, Mƣờng-Át (vùng đất người Mường
nay thuộc tỉnh Phú-Thọ).
+ Giao cho Ban-Căm cai quản Bản-Bó kiêm làm sứ giả phụ
trách thu thuế vùng Mƣờng-Pục,Mƣờng-Meng.
+ Giao cho Pha-Nhu cai quản đất Mƣờng-Piềng kiêm làm sứ
giả phụ trách thu thuế ở Mƣờng-Mƣơn, Mƣờng-Veng.
+ Giao choTạo-Dẹ cai quản Bản-Lụak kiêm làm sứ giả phụ
trách thu thuế tại Mƣờng-Tang và Mƣờng-Luông.
+ Giao choThảu-Dáng lên làm sứ giả Mƣờng-Lò thƣợng.
+ Giao cho Han-Xƣa làm sứ giả Mƣờng Lò-Hạ.
+ Giao cho già nhỏ Ngân-Păn làm sứ giả phụ trách thu thuế ở
Mƣờng-Tấc, Mƣờng-Pua.
+Giao cho Thảu Nha-Hôn làm sứ giả phụ trách thu thuế ở
Mƣờng-Muông, Mƣờng-Vén.
+ Giao cho Phải-Chạy làm sứ giả phụ trách thu thuế ở MƣờngMụak, Mƣờng-Vạt.
+ Giao cho Pha-Tu Me-Hạng lám sứ giả phụ trách thu thuế ở
Mƣờng-Mọoc, Mƣờng-Xang.
+ Giao cho Phổng Kin-Mak Tếng-Hua làm sứ giả phụ trách
thu thuế ở Mƣờng-Bang.
+Giao cho Xƣa Kin-Chịn Me-Hạng làm sứ giả phụ trách thu
thuế ở Mƣơng-Quai.
+ Giao cho hai ngƣời Khun-Hụ và Khun-Hài cùng làm sứ giả
phụ trách thu thuế ở Mƣờng-Lay.
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+ Giao cho Băử Chích-Ngoi Hua-Chúa làm sứ giả phụ trách
thu thuế ở Mƣờng-Xo, Mƣờng-Là.
+ Giao cho Thi-Nhá-Hôn làm sứ giả phụ trách thu thuế ở
Mƣờng-Pi.
+ Giao cho Căm-Xen-Xảu làm sứ giả phụ trách thu thuế ở
Mƣờng-Kíu.
+ Giao cho Quan-Vay làm sứ giả phụ trách thu thuế ở MƣờngMả, Mƣờng-Xát.
+ Giao cho Xả-To-Phít làm sứ giả phụ trách thu thuế ở Mƣơng
Pha-Vi (huyện Ba-Vì).
+ Giao cho Tó-Căm làm sứ giả phụ trách thu thuế ở MƣờngBan.
+ Giao cho Phạ-Lôm-Lẹng làm sứ giả phụ trách thu thuế ở
Mƣơng-Ảng.
+Giao choThảu Quai-Hƣa làm sứ giả phụ trách thu thuế ở
Mƣơng-Bám, Mƣơng-Môn.
Hàng năm tát cả các sứ giả phải thu đủ thuế đem nộp lên đại
Phìa Ta-Ngân, sau đó Phìa gộp lại đem về Kinh đô nộp lên triều đình nhà
Vua.
Đối với nƣớc Lào, đại Phìa Ta-Ngân giao cho Hội-đồng bô lão
thu sợi tơ trong dân gom lại rồi đem sang biếu vua Xam-Xen-Thay. Do
khéo biết bang giao, ăn ở đƣợc lòng vua Kinh và vua Lào cùng mến nên
phía Lào đã tặng cho Ta-Ngân đƣợc hƣởng thêm đất đai và công nhận
ông cai quản cả vùng đất Pi, Áng, Lẹng, Xong-Thanh cho xuống tới bờ
sông Mã từ Ắng, Lăng, Huổi-Quai trở về thuộc vùng đất của MƣờngMuổi cai quản.
Đời đại Phìa Ta-Ngân phát triển nhiều văn thơ, chữ Thái thịnh
hành nhất. Ông ra sức xây dựng Bản Mƣờng phồn thịnh nhƣng rồi ông
cũng đến tuổi già yếu qua đời. Bỏ sự nghiệp dựng xây Bản Mƣờng lại cho
con trai là Pha-Nhu kế vị.
Đến đời Pha-Nhu bị suy yếu dần. Làm một vị Phìa cai quản
Mƣờng lớn, không chịu giữ nối tiếp truyền thống tốt đẹp thời ông cha .
Pha-Nhu làm việc cầm quyền độc đoán, không chịu nghe lời khuyên
răn của Hội-đồng bôlão . Dựa vào quyền thế, cậy mang kiếm lệnh truyền
thống quý trong tay, ức hiếp dân lành làm cho bị mất uy tín trong dân.
Một vị Phìa có vợ con , đầy đủ kẻ hầu ngƣời hạ, kẻ hầu là con gái trẻ
không thiếu nhƣng có tính ham dục vọng nên bắt hiếp gái đẹp. Làm Phìa
mà ít khuyên bảo dân, một khi thấy ai có lỗi gì chút ít bắt phạt liền, lỗi ít
bắt phạt tiền, lỗi kha khá bắt phạt làm nô lệ suốt đời. Hội-đồng bô lão
thấy Bản Mƣờng có một ông Phìa quá tệ nhƣ thế này, không còn coi luật
Mƣờng lệ Bản ra gì nữa, quan ăn ở mất lòng dân thì khi giặc giã đến sẽ
mất Bản Mƣờng , quan không thƣơng dân làm cho dân khổ, Bản Mƣờng
phồn thịnh ra sao đƣợc ? Hội-đồng bô lão phải suy tính tìm cách cứu lấy
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dân, giữ vững kỷ cƣơng, luân thƣờng đạo lý của Bản Mƣờng. Muốn chấn
chỉnh một vị Phìa là quan đầu Mƣờng phải do quyền thế của vua quan
cấp trên nữa mới có thể xét tội, bắt ông ta phải sống có đạo đức , làm việc
tốt cho dân, cho Bản Mƣờng. Hội-đồng bô lão muốn về kinh đô tâu lên
triều đình nhƣng nếu lộ ý định sợ bị Pha-Nhu bắt xử chảm, lại do đƣờng
xa cách trở nên định tổ chức đƣa ngƣời bí mật sang tâu cầu xin vua Lào
cứu giúp. Đúng vào dịp ấy vua Xam-Xen-Thay già yếu qua đời.
*
Sang thế kỷ thứ XV, Lạn Khăm-Đeng lên ngôi vua bên
nước Lào năm 1416. Bô lão ở Mƣờng-Muổi cử sứ giả sang tâu tới vua
Lạn Khăm-Đeng xin đƣợc cầu cứu giúp dân lành bên ta. Vua Lào cử một
phái đoàn đem theo quân hộ tống sang giúp giải quyết việc dân ta kêu.
Sang đến Mƣờng-Muổi, vị quan trƣởng phái đoàn Lào cho triệu tập các
viên chức và đại biểu nhân dân đến đông đủ tại sân bãi trƣớc nha đƣờng,
ông ta hỏi ý kiến của dân về việc dân muốn chấn chỉnh, thay thế vị Phìa
độc đoán. Một viên chức ở nha đƣờng là Xen-Cang-Ho xin đƣợc nói :
”Xưa nay trong dân gian Thái có câu tục ngữ :
+ Mọi con nòi Tạo đều tốt
Mọi con gấu, con hổ trong rừng đều hung dữ ! “
Qua ýkiến của Xen-Cang-Ho dân yên lặng, không ai dám phát
biểu gì thêm vì còn sợ Pha-Nhu nên không dám nói ra. Vị quan Lào tuyên
bố :” Hôm nay thông báo tới dân biết, phái đoàn chúng tôi được lệnh vua
Lạn-Khăm-Đeng sang đây giúp dân Mường-Muổi việc an dân do có vị
Phìa làm việc mất lòng tin của dân. Mọi người từ các viên chức dưới
quyền Phìa Pha-Nhu cho đến mọi người dân hãy suy nghĩ kỹ, ngày mai
chúng ta lại họp bàn tiếp, hãy nói lên sự thực và ý muốn của mình, không
sợ bị tội tình gì cả !”.Dân giải tán ra về.
Sáng hôm sau lại tiếp tục cuộc họp mặt tại sân bãi. Vị quan
của vua Lạn-Khăm-Đeng tuyên bố và thực hiện, khi đó có mặt cả PhaNhu đứng đó :” Tại sân buổi họp mặt này tôi cho kẻ vạch giữa ngăn ra
làm đôi, bên này phìa tay phải tôi gọi là bên Pha-Nhu. Bên kia, phía tay
trái tôi gọi là bên Mứn-Hắm. Mọi người ai thích vị nào làm Phìa MườngMuổi thì đứng sang phía người ấy. Bây giờ ta tiến hành !”.
Vị quan Lào vừa dứt lời, Xen-Cang-Ho liền sang đứng bên
phía trái nửa sân của Mứn-Hắm. Tiếp đó tất cả các viên chức, Hội đồng
bô lão và đại biểu nhân dân đều ào tràn vào đứng sang phần nửa sân bên
trái cả tức là nhất trí đƣa Mứn-Hắm lên làm Phìa Mƣờng-Muổi thay PhaNhu. Lúc ấy trơ khấc ra, phía nửa sân bên phải chỉ có một mình Pha-Nhu
đứng bẽ bàng.
Vị quan Lào tuyên bố:” Thừa lệnh vua Lạn-Khăm-Đeng và thể
theo ý muốn của dân Mường-Muổi kể từ nay cất chức Phìa Mường-Muổi
của Pha-Nhu, cho ông đi làm Tạo ở Lả-Cha, Mường-Pục, Mường-Teng
nơi phương xa. Từ nay trở đi chức Phìa Mường-Muổi thuộc Mứn-Hắm
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cai quản “.Giải tán cuộc họp ra về, mọi ngƣời từ viên chức, bô lão cho
đến dân thƣờng ai cũng đều hỉ hả ủng hộ Mứn-Hắm ra sức chăm lo xây
dựng Bản Mƣờng phồn vinh. Giải quyết xong, phái đoàn Lào trở về nƣớc,
họ trình đã hoàn thành công việc lên vua Lạn-Khăm-Đeng.
Cuộc đời của vợ chồng Pha-Nhu sinh đƣợc hai ngƣời con là
Tạo Cầm-Boong và nàng Cầm-Toong.
Mứn-Hắm lên làm Phìa Mƣờng-Muổi đã củng cố lại bộ máy
làm việc của Mƣờng Bản. Ông cử Cang-Họk làm “Ông Pằn” Ủy viên Hội
đồng Kỳ mục thứ nhất, Cang-Viêng làm Ủy viên thứ hai của Hội đồng
Kỳ mục. Năm đầu mới lên làm Phìa, Mứn-Hắm còn trẻ chƣa có gia đình
riêng , bên Phìa chƣa có nàng. Ông nói với Hội-đồng bô lão cử một đoàn
các ông bà mối đến nhà Chảu Căm-Kẻo ở Bản Púng-Cha, thuận lời gả
nàng Cầm-Cƣơng làm bà nàng về sống bên Phìa Mứn-Hắm. Vợ chồng
Phìa Mứn-Hắm cùng nhau chăm lo xây dựng Bản Mƣờng, đã sinh đƣợc
hai ngƣời con trai đặt tên Mứn-Pu và Mứn-Lạn. Ông bà nuôi dạy hai con
lớn khôn, đến trƣởng thành Phìa giao chức tƣớc cho các con. Mứn-Pu
giữ lại sống bên cha làm việc cai quản Mƣờng Bản , kèm cặp để sau này
nối nghiệp cha. Mứn-Lạn cho đi làm Tạo mƣờng Chiềng-Pấc.
Năm ấy (1428) bên nƣớc Lào vua Lạn-Khăm-Đeng qua đời,
nội bộ loạn do Phạ-Khƣng với Phạk-Chich-Khăm tranh nhau ngôi vua.
Hai bên đều có lực lƣợng quân sự nên dàn quân đánh nhau. Hai vị quan
trong triều đình cũ của Lạn-Khăm-Đeng là Xen-Khoa và Xen-Han đều
đứng sang phía lực lƣợng của Phak-Chích-Khăm. Lúc ấy có thêm lực
lƣợng của Mứn-Moong ở Mƣờng-Hạ cũng nổi lên tham gia để có phần
đƣợc hƣởng lợi nên đã cùng góp sức với Phak-Chích-Khăm. Do lực
lƣợng yếu hơn đối phƣơng, chống lại không nổi bèn rút quân xuống phía
Mƣờng-Hạ, trên đƣờng rút lui gặp quân của Mứn-Moong phục kích chặn
đánh, giết chết Phak-Khƣng.
Bên phía Mƣờng-Thanh (Điện-Biên) đất Việt-Nam ta lúc ấy
Xam-Mứn tuyên bố là dòng dõi con cháu nòi Tạo, Phìa cũng khuếch
trƣơng thanh thế, muốn cai quản vùng đất rộng, cần có lực lƣợng quân sự
mạnh, bèn cử Cầm-Boong xuống kêu gọi Mứn-Hắm ở Mƣờng-Muổi góp
sức thêm. Mứn-Hắm cũng không hƣởng ứng, bèn phân chia cho bấy
Mƣờng nhỏ thuộc dƣới quyền mình, góp sức ngƣời tham gia với lực
lƣợng của Xam-Mứn. Ông cử :
+ Mƣờng-Muổi doTạo-Pấng phụ trách đem một ít quân đi.
+ Mƣờng-La doTạo-Đeng phụ trách đƣa một ít quân đi.
+ Mƣờng-Xại do Tạo-Dốm phụ trách đƣa một ít quânđi.
+ Mƣờng-Ek doTạo- Pọong phụ ttrách đƣa một ít quân đi.
+ Mƣờng-Khiêng do Pằn-Ngau phụ trách đƣa một ít quân đi.
+ Mƣờng-Piềng do Ho- Hé phụ trách đem một ít quân đi.
+ Mƣờng-Chanh do Quan-Lếch phụ trách đem một ít quân đi.
Tuy vậy Xam-Mứn vẫn tỏ ý chƣa bằng lòng bởi trong thâm
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tâm muốn đánh đổ Mứn-Hắm cƣớp cả chức Phìa Mƣờng-Muổi mới đạt
nhƣ ý. Xam-Mứn bèn đem một nghìn ba trăm cuộn chỉ cả chỉ tơ lẫn chỉ
sợi làm quà biếu và hối thúc Cầm-Boong đem quân đi đánh Mứn-Hắm ở
Mƣờng-Muổi. Mứn-Hắm bị yếu thế chống lại không nổi bèn tạm phải rời
bỏ Mƣờng đi lên nƣơng náu nhờ Tấc-Căm đang làm Tạo ở Mƣờng-Lay.
Giữa lúc ấy, tại Mƣờng-Muổi còn có hai ngƣời con trai của Mứn-Hắm là
Mứn-Pu và Mứn-Lạn mang ý chí quyết tâm giữ lấy vùng đất Mƣờng Bản
của ông cha. Hai anh em nghĩ kế, lúc này lực lƣợng mình yếu , phải tỏ ra
hết sức mềm dẻo để lấy lòng Xam-Mứn . Họ ra giả vờ đầu thú CẩmBoong và xin tự nguyện đem quân lên Mƣờng-Thanh tham gia cùng lực
lƣợng của Xam-Mứn đánh giặc ngoại xâm. Cầm-Boong vui lòng chấp
nhận. Hai anh em Mứn-Pu, Mứn-Lạn đem một số quân tiến lên đến
Mƣơng-Quai (Tuần-Giáo) nghỉ lại đó, đêm đến có quân lính là ngƣời sẵn
lòng trung thành với Mứn-Hắm bèn giả vờ làm ngƣời đi ăn trộm lẻn vào
nơi buộc ngựa chiến nói đến tai Mứn-Pu, Mứn-Lạn rằng :” Nói là Mường
Tạo, Mường Phìa, lúc này sao mà còn bắc cầu chắc cho kẻ thù vượt qua?
Voi chưa chét đâu !”.Rồi ngƣời giả là kẻ trộm lẩn biến đi đâu mất trong
đêm tối ! Sáng hôm sau, hai anh em Mứn-Pu, Mứn-Lạn giở sổ tính lịch ra
xem việc đang tiến hành của mình lành hay dữ ? Và bói quẻ ! Kết quả
xem ngày và bói quẻ đều cho biết :”Việc không lành !”.
Mứn-Pu và Mứn-Lạn kéo quân lui trở về báo cho Cầm-Boong
ở Mƣờng-Muổi lấy cớ là việc xem quẻ không lành nên tạm thời hãy lui
quân đã ! Biết tình hình không thuận, họ khéo chống lại mình, họ lại
chuẩn bị rục rịch muốn hại mình, lúc này họ có lợi thế hơn mình, họ ở đất
Mƣờng của cha con họ đã cai quản xƣa nay. Cầm-Boong liền chuyển
quân đến đóng ở vùng Bản Bon, Mƣờng-Lầm. Hai anh em Mứn-Pu,
Mứn-Lạn thúc quân truy kích, dọc đƣờng bắt sống đƣợc Cầm-Boong, họ
liền xử chảm luôn tại chỗ. Quân lính của Cầm-Boong tan tác, ai nấy đều
chạy về Bản, về nhà mình sống thoát thân.
Hai anh em Mứn-Pu, Mứn-Lạn trở về gom dân cai quản vùng
đất Mƣờng-Muổi đồng thời cử đại biểu Hội-đồng bô lão đi lên MƣờngLay gặp Phìa Kết-Căm xin cho cha là Mứn-Hắm đƣợc trở về Bản Mƣờng
cũ của mình nơi Mƣờng-Muổi. Kết-Căm đồng ý cho đón đƣa Mứn-Hắm
trở về quê cũ, lúc bấy giờ ông ấy đang ở tại Mƣơng-Quai. Đón đƣợc cha
trở về Mƣờng, hai con trai ông, họ hàng, viên chức, bô lão, ai cũng vui
đến dự mừng lễ cầu vìa lành của ông.
Sau khi trả Mứn-Hắm bị giữ tại Mƣờng-Lay trở về quê mình,
Phìa Kết-Căm muốn phải trả công bằng cách đòi lại vùng đất xƣa kia đã
giao cho thuộc Mƣờng-Muổi từ khi giúp Mƣờng-Lay dẹp giặc.Các con
Mứn-Hắm chƣa ai đồng ý trả lại đất cũ cho Mƣờng-Lay vì là chuyện xƣa
trả công dẹp giặc xong rồi.Nay họ bắt bí nhân lúc cha bị yếu thế phải
lên nƣơng nhờ Mƣờng-Lay mà họ giữ lại thế là họ làm sai, còn đòi công
trạng quá đáng nhƣ vậy ?
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Tạo Mƣờng-Lay không chịu nên Kết-Căm đã đem quân xuống
hỏi Mƣờng-Muổi có trả lại đát cũ cho Mƣờng-Lay hay không ? nếu
không sẽ sẩy ra đánh nhau.
Trƣớc tình hình căng thẳng ấy Mứn-Hắm cử đại biểu Hội đồng
bô lão phi ngựa cấp tốc xuống Mƣờng-La báo tin tới Phìa Duông-Căm
yêu cầu đƣa quân lên gấp giúp đánh quân Mƣờng=Lay. Duông Căm là
ngƣời trực tính , ngay thẳng, thật thà, rộng lƣợng nên lập tức đƣa quân đi
gấp suốt đêm, sáng sớm hôm sau đoàn dân binh và ngựa chiến đã tới cánh
đồng Bản-Tảng, Na-Bai. Ông liền cho ngƣời phi ngựa đến Mƣờng-Muổi
báo tin cho Mứn-Hắm biết. Mứn-Hắm trả lời :” Anh đang dở dang buổi
cúng tế chiêu hồn tử sĩ, giặc vừa đi xong”.Thì ra Mứn-Hắm nói dối, để
cho ngƣời em cứ đi gặp giặc sẽ đánh nhau trƣớc để quân giặc yếu mệt rồi
mình sẽ ra tay tiếp sau chắc thắng, có lợi hơn. Biết vậy, Duông-Căm thật
thà một mình cứ dẫn quân đi , khi đén cánh đồng Dôm, đồng Củ quân
Mƣờng-La gặp quân Mƣờng-Lay, hai bên dàn trận đánh nhau. DuôngCăm bị quân Mƣờng-Lay chém ngã gục từ trên mình ngựa, hy sinh. Khi
tƣớng mất thì cả đoàn quân khiêng xác chủ tƣớng về mai táng, quân lính
tan tác bỏ về Bản, về nhà cả. Sau khi Duông-Căm hy sinh, Mứn-Hắm mới
dẫn quân tới nhƣng không đánh nhau.Mứn-Hắm kêu gọi điều đình với
bên quân Mƣờng-Lay, hai bên nhất trí, quân của Kết-Căm rút cả trở về
Mƣờng-Lay. Mứn-Hắm cũng lui quân trở về an tâm cai quản, xây dựng
vùng đất Mƣờng-Muổi.
Sau khi Duông-Căm bị tử trận, con trai ông cũng đã lớn tên là
Ải Têm-Mƣơng, nhƣng mới mƣời sáu chƣa đủ tuổi làm việc nên Hộiđồng bô lão chƣa đệ trình xắp xếp chức vụ gì đƣợc.
Tại Mƣờng-La lúc ấy không còn Phìa cầm quyền nên loạn nội
bộ, hai ngƣời Tạo-Pộp và Tạo-Păm tranh nhau chức Phìa Mƣờng , lủng
củng kéo dài một thời gian.
Trên phía Mƣờng-Muổi, Mứn-Lạn xin trao quyền làm Phìa trả
lại cho cha nhƣng Mứn-Hắm không nhận, bởi bàn giao công việc giữa
con với cha thật là khó vả lại ông cũng nói ông đã tuổi cao, ông muốn ở
một mƣờng nhỏ nào đó công việc đỡ nặng để cho ông còn dƣỡng già.Ông
bảo hai anh em con ông hãy tự gánh vác lo lấy việc Mƣờng. Sau đó
Mứn-Hắm đi cai quản Mƣờng Chiềng-Muôn. Mứn-Pu làm Phìa MƣờngMuổi, Mứn-Lạn xuống làm Tạo cai quản Mƣờng nhó Chiềng-Pấc. Phía
Mƣờng-La do Khoa-Nghiêm làm phìa. Hai ngƣời Tạo-Pấng và Tạo-Nộôc
cử đi cai quản bản mƣờng nhỏ Muổi-Nọi. Khi đi cai quản một mƣờng
nhỏ, Mứn-Hắm đem theo một đứa cháu là Ải Têm-Mƣơng đi nuôi dạy,
nâng đỡ. Rồi ông cử đoàn ông bà mối đi hỏi vợ cho cháu, Ải TêmMƣơng cƣới vợ về, lấy nàng Căm-Toong là em gái Cầm-Boong, vợ
chồng lo xây dựng gia đình riêng, nhờ có sự giúp đỡ của ông Mứn-Hắm.
Do tuổi già sức yếu, ở Chiềng-Muôn đƣợc có vài năm ông ốm
qua đời, để lại Mƣờng Bản cho hai con trai là Mứn-Pu và Mứn-Lạn chăm
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lo xây dựng.
Khoa-Nghiêm thực hiện mƣu đồ chia rẽ làm suy yếu uy thế
cƣa hai anh em Mứn-Pu và Mứn-Lạn, đã tung tin Mứn-Lạn đang chuẩn bị
bí mật giết chết Mứn-Pu để chiếm lấy chức quyền làm Phìa Mƣờng-Muổi
của Mứn-Pu. Nghe nói nhƣ vậy , Mứn-Pu tức điên ruột, bảo thằng em này
láo, phản anh phải xử tội chết, bèn đem quân xuống vây nhà bắt sống
Mứn-Lạn ở Chiềng-Pấc ! Thấy rục rịch, Mứn-Lạn trốn thoát bèn về kinh
đô tâu sự việc oan ức này lên vua Hồng-Đức triều Lê. Hồi ấy vào năm
1473, sau khi vua Hồng-Đức lên ngôi đƣợc ba năm. Vua liền phán cho
quan quân lên bắt dẫn Mứn-Pu đƣa về kinh đô nhốt vào cũi trị tội. Vua
ban sắc chỉ cho Mứn-Lạn lên làm Phìa Mƣờng-Muổi. Sau đó ít ngày, vua
tha tội cho Mứn-Pu trở về làm Tạo cai quản Mƣờng nhỏ Chiềng-Pấc.
Khoa-Nghiêm lúc ấy vẫn làm Phìa Mƣờng-La và vẫn mang
mƣu đồ lo việc giết hại Mứn-Lạn để chiếm đoạt chức Phìa lớn MƣờngMuổi. Khoa-Nghiêm có chân tay đắc lực đồng lõa là Păn-Mƣơng. PănMƣơng bí mật lên dụ dỗ hai viên chức của Mứn-Lạn là Tạo-Hốôc và TạoPấng xúi dục hai ngƣời này giết chết Mứn-Lạn đi xong xuống ở dƣới
Mƣờng-La sẽ đƣợc Khoa-Nghiêm trọng thƣởng. Giữa lúc rối ren ấy,
Khoa-Nghiêm đem quân từ Mƣờng-La lên đến Chiềng-Pấc phối hợp với
Păn-Mƣơng tiến lên Chiềng-Đi mƣờng lỵ Thuận-Châu. Nổi trống lệnh
Mƣờng lên tập họp trai tráng , bắt đƣợc Tạo-Pấng là viên chức không
đồng ý giết hại Mứn-Lạn, Khoa-Nghiêm chém cổ giết ngay Tạo-Pấng đi.
Tạo-Hốôc cũng là ngƣời không đồng ý với ý đồ xấu bảo giết Mứn-Lạn đi.
Tạo-Hốôc thét lên mắng :” Bọn bay giết Tạo-Pấng khác nào đã hại Phìa
Mứn-Lạn !”.Thế rồi Tạo-Hốôc chạy trốn sang nƣớc Lào, bọn KhoaNghiêm trả thù hèn nhát, bắt tất cả các con cùa Tạo-Hốôc giết đi hết.
Đồng thời Khoa-Nghiêm giao trách nhiệm cho Ải Têm-Mƣơng đem quân
đi truy đuổi, tới Pu-Hƣa, Nặm-Hao họ bắt đƣợcTạo-Hốôc chém cổ chết
liền.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ải Têm-Mƣơng lui quân trở về
Mƣờng-La trình bẩm đƣợc Khoa-Nghiêm khen thƣởng công trạng.
Tiếp sau đó rồi bè lũ Khoa-Nghiêm cũng thực hiện đƣợc mƣu
đồ giết chết Mứn-Lạn. Vợ chồng Mứn-Lạn năm ấy sinh đƣợc một cậu
con trai đăt tên Mứn Ngân Păn-Ma còn bé tí mới dăm tháng tuổi. Nếu để
Khoa-Nghiêm biết ắt hắn sẽ giết chết cậu bé nòi của Mứn-Lạn này đi để
trừ hậu họa. Lúc ấy bà nàng vợ Mứn-Lạn cùng bô lão và Tạo-Lọt, KhunHụ, Khun-Xam ngày đêm túc trực bảo vệ mẹ con cậu bé Păn-Ma.Tập thể
liền tính kế bí mật đƣa mẹ con cậu bé này trốn tránh sao cho thoát khỏi bị
Khoa-Nghiêm giết hại. Đang đêm , họ liền cậy giát sàn nhà, một ngƣời
đứng dƣới sàn nhà đỡ, một ngƣời trên nhà quấn chặt tã lót khẽ đƣa lọt qua
kẽ sàn xuống , ngƣời đứng dƣới đón đỡ lấy cậu bé.Sau đó cả đoàn ngƣời
dẫn mẹ con cậu bé Mứn-Ngân Pă-Ma trốn đi giữa đêm tối trời. Họ đến
tạm trú để lấy sức tại một bờ mƣơng có tên gọi Xam-Xíp Pak-Mƣơng,
cậu bé đang còn ãm ngữa. Tiếp đó đoàn ngƣời hộ vệ đƣa mẹ con cậu bé
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đến Mƣờng-Piềng vào nƣơng nhờ Cầm-Bang. Ông ta khen các ông có
sáng kiến đƣa cậu bé là nòi Phìa Mứn-Lạn trốn tránh đi là điều hay nhƣng
tôi ở đây “con suối nhỏ, cá lăng không thể sống được đến lớn”.Đoàn bảo
vệ thống nhất ý bàn, cử đại biểu đƣa mẹ con cậu bé ra bến sông Đà, bí
mật chở thuyền dẫn cậu Mứn Ngân Păn-Ma xuống Mƣờng-Xang (MộcChâu) nƣơng nhờ quan Tƣ mã tƣ đồ, đƣợc ông vui lòng chấp nhận làm
con nuôi và nhận sẽ nuôi dạy cậu bé này đến khôn lớn trƣởng thành, đại
biểu bảo vệ hoàn thành công việc, tạ từ ra về, đảm bảo bí mật thành công.
Sau khi giết chết Mứn-Lạn và một số ngƣời thân cận của ông,
Khoa-Nghiêm lên Mƣờng-Muổi tự xƣng nhậm chức đại Phìa nhƣng dân
đồng lòng không phục tùng bởi đặt Phìa sai quy định của lệ Mƣờng. Hộiđồng bô lão phản đối, các viên chức cũ trong toàn Mƣờng không ai ra làm
việc và họ cũng đều phản đối, Khoa-Nghiêm thấy mình sống trơ trọi, bẽ
mặt bèn bỏ Mƣờng-Muổi lại trở xuống sống ở Mƣờng-La.
Hội-đồng bô lão, các viên chức và nhân dân đều nhất trí đƣa
Păn-Mƣơng lên làm Phìa Mƣờng-Muổi, rồi cử đoàn ngƣời xuôi về triều
đình tâu lên vua đƣợc chuẩn y.
Thời ấy vợ chồng Păn-Mƣơng cùng nhau chăm lo xây dựng
mƣờng Bản , dân làm ăn sinh sống khá trù phú. Hai ông bà sinh đƣợc ba
cậu con trai đặt tên Mứn Cầm-Binh, Cầm Xi-Lăng và Cầm-Ban. Hai ông
bà chăm lo nuôi dạy các con đến khôn lớn trƣởng thành.
Phìa Păn-Mƣơng phân bổ ,giao chức quyền cho các con. Ông
để Mứn-Cầm-Binh là con cả ở gần giúp việc cai quản Mƣờng Bản với ý
đào tạo để sau này kế nghiệp cha. Cử Cầm-Xi-Lăng đi làm Tạo cai quản
đất Mƣờng-Ek. Giao chức cho Cầm-Ban con trai út làm Tạo một Mƣờng
nhỏ Chiềng-Muôn giàu có.
Thời gian này Khoa-Nghiêm vẫn làm Phìa cai quản vùng đất
Mƣờng-La. Ải-Têm-Mƣơng đƣợc cử đi làm Tạo ở một Mƣờng nhỏ trực
thuộc nhƣng có tính tham lam, ăn tiền của dân sai luật Bản lệ Mƣờng, bị
dân kiện lên Phìa cấp trên nên bị cách chức. Hạ xuống cấp Bản thấp hơn
và điều đến Bản Na-Hiêng nơi đất đồng ruộng hẹp lai đất rất xấu. Năm
đầu đến đấy làm việc , nhận phẩn ruộng chức đem về cầy cấy, do thửa
ruộng đất xấu, trồng cây lúa lên hạt lép, khi thu hoạch gặt đập xong quạt
sạch, thóc lép bay đi hết, chỉ đem về nhà đƣợc có một gánh năm yến thóc.
Ải Têm-Mƣơng đƣợc điều đến làm Tạọ Bản nhƣng tại Bản Na-Hiêng đã
có Tạo Bản cũ nên anh ta chỉ là Tạo Bản danh nghĩa, không có thực
quyền. Trƣớc tình hình “một thửa ruộng chung hai chủ”, một Bản chung
hai Tạo, đặt nhƣ vậy không nên, do có ý kiến của các viên chức cơ sở
gồm Quan-Hốôc, Quan-Mƣơi, Quan-Thảu, Quan-Lai, Quan-Pùak, QuanMoong, Quan-Đum, Quan-Nhọt, Quan-Túc, Mo-Lu và Mo-Bửa khi họp
đã đề đạt lên Phìa Mƣờng hãy xắp xếp lại chức vụ cho Ải-Têm-Mƣơng và
giúp cƣới vợ cho anh ta có gia đình mà yên tâm làm ăn sinh sống, phấn
đấu làm một viên chức tốt của Bản Mƣờng, đƣợc Phìa Mƣờng chuẩn y.
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Hội-đồng bô lão đứng ra giúp thu xếp, cử một đoàn các ông bà mối đem
đồ lễ đi xuống Mƣờng-La xin cƣới con gái Phìa Khoa-Nghiêm là nàng
Nhọt-Ngân về làm vợ Ải Têm-Mƣơng .Ông bà ngoại đều ƣng thuận, đám
cƣới đƣợc tổ chức chu đáo theo tục lệ. Từ đấy trở thành con rể của Phìa
Khoa-Nghiêm nên đƣợc bố vợ nâng đỡ nhƣng chƣa có mƣờng nào khuyết
Tạo mà đặt chức khấm khá cho con rể. Tạm thời Phìa xếp đƣa Ải TêmMƣơng đi làm Tạo nhỏ ở Bản Ún-Bon, năm ấy gặp thời tiết hạn hán nên
lúa không tốt mấy, gặt về thu hoạch đƣợc có ba mƣơi tƣ gánh thóc
(bằng một tấn , bẩy trăm cân ta).
Dịp ấy ở Mƣờng-Khiêng là một Mƣờng nhỏ nhƣng ruộng đất
phì nhiêu, dân sống khá giả, ông Pằn-Xan mới qua đời nên khuyết chức
Tạo. Ải Têm-Mƣơng liền đến van xin bố vợ giúp cho anh ta đƣợc đến
Mƣờng-Khiêng nhận chức Tạo thay thế Pằn-Xan. Đƣợc bố vợ thƣơng
tình nâng đỡ, Phìa Khoa-Nghiêm đã xắp xếp đƣa Aỉ Têm-Mƣơng đến làm
Tạo Cai quản đất Mƣờng-Khiêng.
Thời gian này , cậu bé Mứn Ngân-Păn-Ma con trai Mứn-Lạn
năm xƣa, từ còn ãm ngửa đƣợc đƣa đến nƣơng nhờ quan Tƣ mã tƣ đồ
Mƣờng-Xang nuôi dạy đã đến lúc lớn khôn. Đƣợc cha nuôi dạy bảo nên
cậu Păn-Ma đã thông thạo văn võ, biết đƣợc luật Mƣờng lệ Bản , biết
cách làm quan cai quản dân, xây dựng Mƣờng Bản. Năm qua mƣời tám
sang tuổi mƣời chín , Tƣ Mã tƣ đồ dẫn cậu con nuôi Mứn Ngân Păn-Ma
xuôi về triều đình tâu vua Hồng-Đức :”Cậu Mứn-Ngân-Păn-Ma này là
con Mứn-Lạn chính nòi Phìa Mường-Muổi (Thuận-Châu) cha bị ám hại,
nay con đã khôn lớn, xin Hoàng đế rộng lượng soi xét , thương tình,
phong chức cho cậu lên làm Phìa Mường-Muổi, nối nghiệp cha”.Vua
chuẩn y, cấp sắc chỉ cho trở về và dặn Tƣ mã tƣ đồ tổ chức hộ tống chu
đáo. Ông Tƣ mã tuân chỉ, hai cha con bái biệt Hoàng đế rồi ngƣợc thuyền
ra về. Khi trở về đến Mƣờng-Xang (Mộc-Châu) xong, ông đem ba tổng
binh xứ và thân chinh hộ tống tiễn đƣa con trai nuôi lên đƣờng , cờ rong
trống mở, rƣớc cha con ông qua Mƣờng-Xang, Mƣờng-Vạt (Yên-Châu)
dân đón chào mừng đầy hai bên đƣờng, trở về đến Mƣờng-Muổi (ThuậnChâu).
Mứn-Ngân-Păn-Ma con nhà nòi Phìa Mứn-Lạn chính thống đã
trở vè, Hội đồng bô lão hân hoan , các viên chức đến chào mừng, nhân
dân đến đón mừng đông hơn ngày hội. Tƣ Mã tƣ đồ cùng Phìa Mứn
Ngân-Păn-Ma truy xét bọn làm phản trƣớc đây thực hiện mƣu đồ độc ác ,
ám hại Phìa Mứn-Lạn, giết các viên chức kể cả chu di các con họ phạm
tội nay bắt xử chảm để an ninh Mƣờng Bản đƣợc bình an . Tiễn chân
con nuôi đến nhậm chức Phìa Mƣờng-Muổi xong , quan Tƣ mã tƣ đồ lui
binh trở về Mƣờng-Xang.
Phìa Mứn Ngân-Păn-Ma củng cố lại bộ máy chính quyền, đƣa
ngƣời tốt, chọn ngƣời trung thành ra làm việc Mƣờng. Xắp xếp đầy đủ
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Hội-đồng kỳ mục , Hội đồng bô lão, các chức sắc trong nha đƣờng xong ,
ông bắt tay vào lo việc nâng cao đời sống cho dân , xây dựng Mƣờng
Bản phồn thịnh. Năm ấy Phìa chƣa có nàng bà sống bên để cùng chăm lo
việc Mƣờng. Ông báo cho Hội đồng bô lão và các viên chức trong nha
đƣờng tổ chức một đoàn các ông bà mối , đem lễ vật đi xuống MƣờngXang thƣa tới ngoại Cầm-La hỏi xin cho đƣợc cƣới nàng Ngân-Chăn.
Bên họ ngoại đều đồng lòng thuận ý gả, đám cƣới đƣợc tổ chức long
trọng theo nghi thức, đón nàng bà từ Mƣờng-Xang về Mƣờng-Muổi dân
ăn mừng suốt ba ngày đêm liền.
Ông bà Phìa Mứn Ngân-Păn-Ma xây dựng Mƣờng Bản có uy
tín lớn trong dân. Đời ông bà sinh đƣợc bẩy cậu con trai tát cả gồm TạoNhi,Tạo-Pở, Tạo-Pan, Tạo-Chắn, Peng-Mƣơng, Peng-Kẻo và Bun-Xung.
Ông bà chăm lo nuôi dạy các con từ nhỏ đến trƣởng thành ai cũng đều
học giỏi, văn võ tinh thông và đều thành thạo các luật Mƣờng lệ Bản đủ
tài sau này ra làmTạo các Mƣờng không bỡ ngỡ.
Hồi ấy trên đất Mƣờng-Lay Phià Cầm-Kíu đang nắm quyền
cai quản Mƣờng Bản , Tạo-Tum đang làm Tạo Mƣờng-Bôm có đông con
đã tỗ chức lực lƣợng lên tranh quyền với Cầm-Kíu. Lại gặp cảnh MƣờngLa cũng đấu tranh giành đất đai với Cầm-Kíu, ông ta bí thế không sống
yên ổn nổi đƣợc bèn tạm phải bỏ xa rời Mƣờng, xuống nƣơng náu sống
nhờ Phìa Mứn-Ngân Păn-Ma ở Mƣờng-Muổi. Khi Cầm-Kíu xuống kể rõ
sự thể tình hình, Păn-Ma thấy Tạo-Tun tổ chức đến tranh quyền của CầmKíu là làm một việc phi nghĩa, tham lam, không tuân theo luật Mƣờng lệ
Bản. Ông liền tổ chức một đoàn thuyền xuôi theo dọc sông Đà, đích thân
dẫn Tạo Cầm-Kíu xuôi về triều đình kêu sự việc sẩy ra tâu lên vua HồngĐức. Vua phán:” Tạo-Tun vô cớ tranh quyền của Cầm-Kíu là làm điều
sai. Nay ta ban sắc chỉ cho Cầm-Kíu trở về được giữ chức Phìa MườngLay, Tạo-Tun phải trở về làm Tạo Mường-Bôm như trước.Y lệnh!”
Hai ông quỳ bái lạy , tạ ơn vua rồi xin phép lui, lại ra bến ngồi
thuyền chở ngƣợc sông Đà trở về. Mứn-Ngân-Păn-Ma đích thân tiễn đƣa
Cầm-Kíu trở về Mƣờng-Lay, tổ chức công bố sắc lệnh của Hoàng đế từ
nay Cầm-Kíu tiếp tục làm Phìa Mƣờng-Lay và Tạo-Tun trở về làm Tạo
Mƣờng-Bôm nhƣ trƣớc đây! Giải quyết giúp Cầm-Kíu xong việc, MứnNgân-Păn-Ma lại xuôi thuyền trở về Mƣờng-Muổi.
Thời ấy Mứn Ngân-Păn-Ma làm Phìa xây dựng vùng đất
Mƣờng-Muổi có uy tín khắp các Mƣờng ngƣời Thái vùng Tây-Bắc , là
một vị Phìa thanh liêm, chính trực, thông minh, tài giỏi, đƣợc tiếng lành
ca ngợi khắp bốn phƣơng.
Phía vùng đất Mƣờng-La, Khoa-Nghiêm đang làm Phìa cai
quản Mƣờng Bản nhƣng tự cao tự đại , coi thƣờng dân và không tuân
lệnh triều đình , không về kinh đô nộp thuế hàng năm, hàng quý. Vua
Hồng-Đức liền sai quan quân của triều đình lên đến Mƣờng-La, lập tức
bao vây nhà để bắt sống Khoa-Nghiêm. Biết vậy , Khoa-Nghiêm ra phía
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sau nhà tƣờn xuống sàn chỗ cột buộc trâu lẩn trốn. Quân của nhà vua bao
vây, lùng sục khắp vùng, khi sục vào khu rừng Che-Toi thì bắt đƣợc
Khoa-Nghiêm trói giật cánh khỉ dẫn về Mƣờng trƣớc nhân dân, vị quan
tuyên tội của Khoa-Nghiêm rồi công bố quyết định xử chảm. Hoàn thành
nhiệm vụ , đoàn quân lui trở về triều đình. Dân Mƣờng-La sợ hãi, nhiều
ngƣời bỏ nhà tránh vào rừng ở. Bản Mƣờng hoang tàn, không có ngƣời
cầm đầu. Trƣớc tình hình đó, để đƣợc an dân , cần có Phìa mới đến tập
họp dân xây dựng Mƣờng Bản. Mứn-Ngân-Păn-Ma liền cử em họ mình là
Tạo-Toong đến nhậm chức Phìa Mƣờng-La nhƣng việc chƣa kịp thành.
Đoàn ngƣời tiễn đƣa Tạo-Toong từ Mƣờng-Muổi xuống Mƣờng-La, đang
đi trên đƣờng chƣa tới nơi thì bất ngờ Tạo-Toong đột tử giữa đƣờng. Bỏ
bẵng ít ngày nữa , Mƣờng-La chƣa có chủ. Phìa Mứn Ngân –Păn-Ma bèn
giao việc cho ông Ho-Hé đến gặp hỏi ý kiến Ải Têm Mƣơng xém sao ?
Lúc ấy ông Ho-Hé bói quẻ xin âm dƣơng xem :
“Con bên tả đi về phía trái lành chăng ?
Con bên hữu đi về phía phải lành chăng ?...”Bởi lúc ấy còn
có nhiều ngƣời già có, trẻ có muốn đƣợc đảm nhiệm chức vụ này! Kể cả
còn có các Quan-Tôm, quan-Dôm, Quan-Chạu, Quan-Đoi, Quan-Pộn,
Quan-Bon, Quan-Tục, Quan-Xan, Mo-Lù, Mo-Bửa bằng ấy ngƣời bàn
luận còn chƣa nhất trí với nhau.Trƣớc tình hình không đƣợc an toàn Phìa
Mứn-Ngân-Păn-Ma phải đem kiếm lệnh chuôi ngà, bọc bạc lẫn vàng ,
khiêng cồng lớn nổi vang , mặc áo gấm do vua ban thân chinh xuống
Mƣờng-La giải quyết việc đặt ngƣời mới lên nhậm chức Phìa Mƣờng-La.
Ông cho gọi Ải Têm-Mƣơng từ Mƣờng-Khiêng đến, đƣa theo một đoàn
cả Hội-đồng bô lão cùng về Mƣờng-La. Từ Mƣờng-Khiêng, ông đi đƣờng
qua Noong-Đứa, Noong-Luông khi tới hang đá Phau mới có điều kiện
cúng cầu lành. Tiếp đó ông cho Mo-Lù, Mo-Bửa tính lịch chọn ngày lành
rồi ông mới lại tiếp tục dẫn đoàn tùy tùng và các bô lão đi đƣờng KhauHẻo, qua các Bản Lả -Thúm, Le-Lao, qua Bản ngƣời Mèo xuống PhiêngNghè, qua các Bản Cok-Thek, Na-Mon khi đến Tông-Phủ , cánh đồng
Bản-Cá bất ngờ gặp hai mẹ con ngƣời Xá đem bạc nén trong sọt đeo sau
lƣng đi bán đổi tiền đồng và hào cho dễ tiêu. Gặp đoàn đông ngƣời của
Ải-Têm-Mƣơng , mẹ con ngƣời Xá sợ quá, đặt chiếc sọt trong đó đựng
bạc nén bỏ xuống đƣờng vội chạy lẩn đi cho thoát thân, gọi không tìm
thấy họ đâu. Ải Têm-Mƣơng liền nói:”Hôm nay chúng ta lên đường sắp
tới Mường-La , gặp bắt được bạc nén , là điều hay, thật là điềm lành
lớn!”.Ông liền đặt tên Bản ngƣời Xá gần Bản Cá ấy là Bản Chiêng-Ngân.
Đoàn của ông di chuyển đi một số gia đình có cả ngƣời già, phụ nữ, trẻ
nhỏ nên khi gần đến nha lỵ ,ông cho dựng tạm nhà nghỉ để ngƣời già và
phụ nữ có con còn nhỏ ở lại đấy , để ông có nơi nƣơng tựa. Tại đó, một số
gia đình tùy tùng, dân đi theo ông ra sức phát rừng lau, rừng sậy khai
hoang làm ruộng cấy cầy và phá rừng cỏ gianh dựng nhà thành Bản. Ban
đầu thành lập đƣợc Bản-Cọ mở xuống Chiêng-Ngân, Bản-Cá.
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Sang năm sau, ông cho đi rủ thêm đƣợc một số dân nữa và tổ
chƣc đi xuống vùng bờ suối lớn Nặm-Pàn đánh bẫy bắt đƣợc trẩu rừng về
nuôi tập thuần chủng thành trâu biết kéo cầy bừa. Hai gia đình đƣợc
phân chia chung nhau một con bò. Ải Têm-Mƣơng dựng nhà cúng tế thần
Mƣờng và tổ tiên. Phân chia các bô lão đi ở các Bản góp ý giúp dân tiếp
tục khai hoang lập Bản, hƣớng dẫn cách làm lụng, sản xuất nông nghiệp.
Ngoài làm ruộng còn phải làm nƣơng vừa trồng lúa, ngô, khoai, sắn, vừa
trồng các thứ rau, củ, quả nhƣ bí đỏ vừa ăn rau vừa ăn quả, bí đao, rau
cải, hành, tỏi, ớt…làm nƣơng cho đến sát chân núi đá tốt, ta tận dụng đất
dƣới thấp không phải leo lên đồi cao. Ải Têm-Mƣơng đến nhậm chức
Phìa ở Mƣờng-La từ lúc ban đầu đã chăm lo tổ chức cho dân khai hoang
mở rộng ruộng đồng. Khi có ruộng đồng và làm nƣơng bát ngát thu đƣợc
thóc và ngũ cốc dƣ ăn, còn dùng để chăn nuôi phát triển lợn, gà, vịt, dân
sẽ có thêm nhiều gạo thịt ăn, tiếp đó còn hƣớng dẫn cho dân lo đến cái
mặc, chăn, đệm nằm đắp , dân còn phải trồng bông , trồng dâu nuôi tằm
kéo tơ dệt vải cho đủ dùng.
Phía đất Mƣờng-Muổi , sau khi Phìa Mứn-Ngân-Păn-Ma về
một Bản nhỏ nghỉ dƣỡng lão, con trai cả là Tạo-Nhi lên thế quyền nhƣng
làm điều dở phạm trọng tội bị vua bắt đem về xuôi xử chảm. Hội-đồng bô
Lão, viên chức và dân Mƣờng Bản đƣa Mứn Cầm-Binh lên làm Phìa, cai
quản Bản Mƣờng bình an. Ông bà sinh đƣợc bốn ngƣời con gồm Cầm
Bek-Lun, Cầm-Bek-Hô, Cầm-Bek-Hoa và nàng Ún-Xuôn. Ông bà nuôi
dạy các con đến lớn khôn , trƣởng thành, ông phân chia chức quyền cho
các con . Ông đặt Cầm-Bek-Lun con cả sống gần giúp Phìa cai quản
Mƣờng Bản và dìu dắt để sau này kế quyền ông. Ông cử Cầm-Bek-Hô
làm Tạo ở Mƣờng-Ek, giao cho Cầm-Bek-Hoa làm Tạo ở Mƣờng-Piềng.
Phía đất Mƣờng-La đời vợ chồng Ăỉ Têm-Mƣơng sinh đƣợc bốn
ngƣời con gồm Căm-Mựt , Căm-Kheo, Căm-Hông và Căm-Lải. Ông ấy
chăm lo xây dựng vùng đất Mƣờng-La một thời gian khá lâu, cho đến khi
già yếu bệnh tật không chữa khỏi, ông qua đời. Con trai cả của ông là
Câm-Mựt lên thế quyền cha.
Vùng đất Mƣờng-Muổi, bô lão đƣa Mứn Cầm-Binh lên làm
Phìa nhƣng không về triều đình tâu tới vua, không đƣợc vua ban sắc chỉ
cho nên vua không công nhận Mứn Cầm Binh làm Phìa. Vua cử quan cận
thần lên gọi Mứn Ngân-Păn-Ma ra tiếp tục nhậm chức Phía Mƣờng Muổi
nhƣ trƣớc, nhƣng ông xin kiếu không nhận . Thế là ông bị khép tội khi
quân , không tuân chỉ lệnh của vua nên vua Hồng-Đức cho quân bắt ,
Păn-Ma chạy trốn lẩn sống ở Mƣờng-Piu, Mƣờng-Cha, quân nhà vua phá
tan hai Mƣờng này. Bị lùng sục ráo diết ,Mứn-Ngân-Păn-Ma sợ nên đã ra
đầu thú xin vua tha lỗi cho, vì nay già yếu không muốn ra làm việc
Mƣờng nữa chứ không dám làm sai lệnh vua, nay tuân chỉ xin trở về
Mƣờng-Muối làm Phìa nhƣ trƣớc . Không chấp nhận lời cầu xin ấy nữa
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vua lệnh cho dẫn Păn-Ma đến sống ở vùng ngƣời Kinh dƣới xuôi cấm
không đƣợc trở vè đất quê nơi Mƣờng-Muổi nữa.
Sống ở vùng ngƣời Kinh nhƣ bị quản thúc đƣợc ba năm , PănMa giận quá ! Ông liền âm mƣu trốn sang nƣơng nhờ bên đất Hán thiên
triều. Ông bí mật cho ngƣời đóng bè , khi đêm đến sẽ trốn , bơi bè ngƣợc
sông Thao lên đất Lào-Cai rồi sang Tàu. Thế nhƣng việc làm và ý định
của ông bị bại lộ. Vua cho quân đi chặn đƣờng sông nhiều chặng , đêm
Mứn-Ngân Păn-Ma trốn, đang bơi bè ngƣợc sông thì bị bắt. Lính giải ông
về tâu triều đình, vua ra lệnh xử chảm Mứn-Ngân-Păn Ma, cả Tạo-Bửa,
Tạo-Pan, Pha-Chăn, Păn-Mƣơng và Peng-Kẻo mọi ngƣời đều bị xử chảm
tất. Riêng một mình Tạo-Nộc khi lính dẫn đến bãi xử chảm bỗng trời tối
sầm , sấm nổi lên ba hồi. Thấy điềm lạ, vua sai thầy tƣớng xem vân tay
Tạo-Nộc, thầy tƣớng tâu vua :”Bẩm bệ hạ, người này nếu ta để lại không
giết, sau này ta sẽ được cậy nhờ hắn”. Vua tha tội chết nhƣng phải sắc
mực dấu vào má để hắn mang mặt nguệch ngoạc suốt đời nhớ đến có tội !
Phía vùng đất Mƣờng-Muổi, Phìa Mứn Cầm-Binh xây dựng
Mƣờng Bản cũng đã qua nhiều năm, nay già yếu đã qua đời. Mƣờng Bản
đƣa Cầm-Bek-Lun lên làm Phìa Mƣờng thì đúng nòi nhƣng năm ấy anh ta
chƣa đủ tuổi mƣời tám trở lên. Chờ khi đủ tuổi thì còn một năm nữa,
không thể bỏ Mƣờng một năm không có ngƣời đứng đầu đƣợc. Trƣớc
tình hình ấý, Cầm-Ban liền xuôi về triều đình tâu lên vua Hồng-Đức, vua
chuẩn y ban sắc ấn cho Cầm-Ban trở về làm Phìa Mƣờng-Muổi. CầmBan cùng nàng bà chăm lo xây dựng Mƣờng Bản và đã sinh đƣợc hai cậu
con trai là Cầm-Nhân-Hoa Và Cầm-Nhân-Xăƣ. Ông bà đã chăm nom
nuôi dạy đến lớn khôn, trƣởng thành. Ông xắp xếp chức quyền cho hai
con. Ông để Cầm-Nhân-Hoa làm phụ tá sống bên ông, giúp ông cai quản
Mƣờng Bản và kèm cặp để sau này thế quyền ông. Ông phân bổ đƣa Cầm
Nhân-Xăƣ đi làm Tạo Mƣờng nhỏ Chiềng-Pấc. Cầm-Ban xây dựng
Mƣờng Bản cũng đã đƣợc nhiều năm, nay tuổi già sức yếu qua đời. Con
trai cả của ông là Cầm-Nhân-Hoa lên làm Phìa thế quyền cha. CầmNhân-Xăƣ vẫn làm Tạo ở Mƣờng Chiềng-Pấc. Hai anh em này có va
chạm xích mích với nhau.
Phía vùng đất Mƣờng-La, Cầm-Mựt lên nắm quyền làm Phìa
nhƣng ông này xấu tính, thƣờng hay bắt vạ ăn tiền của dân không chính
đáng. Một hôm thu đƣợc một món tiền phạt bắt dân phải nộp, ông dấu
diếm buông màn xuống rồi vào trong màn cất đi, có một bô lão đến nom
thấy quả tang, đã nói chuyện với Hội-Đồng nhiều ngƣời biết , dân chúng
thì oán thán vị Phìa bất chính này. Bô lão kiện lên Phìa Mƣờng-Muổi cất
chức Cầm-Mựt và đƣa Cầm-Kheo lên thay nhậm chức Phìa Mƣờng-La.
Ông củng cố lại viên chức nha đƣờng, thay hai tả và hữu trụ. Năm ấy
Cầm-Kheo chƣa có gia đình riêng, bên Tạo chƣa có nàng, ông giao cho
bô lão và viên chức trong nha đƣờng tổ chức một đoàn ông bà mốí đem
đủ lẽ vật theo tục lệ đến nhà ngoại Mo-Lù xin cƣới nàng Ngân-Chom. Vợ
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chồng Phìa Cầm Kheo xây dựng Mƣờng-Bản, hai ông bà đã sinh đƣợc ba
cậu con trai là Cầm-Peng, Cầm-Puôn và Cầm-Khao. Ông bà nuôi dạy đến
lớn khôn nhƣng chƣa kịp xắp xếp trao chức quyền cho con nào, bỗng
ông ốm rồi qua đời. Hội đồng bô lão và Mƣờng Bản đã đƣa Cầm-Peng
con trai cả của Cầm-Kheo lên làm Phìa thế quyền cha. Cầm-Peng chƣa có
gia đình riêng bèn tổ chức đoàn ông bà mối đem theo lễ vật, xuống gặp
ông bà ngoại Cầm-La ở Mƣờng-Vạt. Bên họ ngoại ƣng thuận gả, CầmPeng tổ chức cƣới xin đón nàng bà Ngân-Chăn về sống bên Phìa. Đời hai
ông bà sinh đƣợc năm cậu con trai gồm Cầm-Vun, Cầm-Chan, Cầm -Păn,
Cầm-Miến và Cầm-Phăứ. Ông bà nuôi dạy các con đến khôn lớn trƣởng
thành liền giao chức quyền cho các con. Cầm-Vun khi trƣởng thành ra
làm việc Mƣờng xƣng danh là Ún-Mƣơng , đi làm Tạo Mƣờng-Bú. CầmChan khi ra làm việc Mƣờng xƣng danh là Chom-Mƣờng, đƣợc giữ lại
làm phụ tá sống bên cha kèm cặp bởi tuy con thứ hai nhƣng là con chính
do nàng Ngân-Chăn sinh ra.
Hồi ấy gánh vác nặng việc tiếp khách qua lại, triều đình cử các
quan lên xem xét tình hình miền Tây-Bắc và sứ giả, các quan bên vua
Lào cũng qua lại luôn. Đoàn nào đến cũng phải tiếp đãi ăn ở chu đáo,
ngoài việc tiếp có đoàn có khi còn phải biếu tiền lộ phí trở về. Có đón tiếp
tốt mới đƣợc lòng các quan trên. Mỗi lần mở tiệc đón tiếp khách dân đều
phải đóng góp nên không những bận thêm việc cho nha đƣờng mà còn
nặng cả cho dân địa phƣơng làm ăn sinh sống chƣa lấy gì làm giàu có ,
sung túc. Dạo ấy đƣờng cái lớn chƣa có, các quan ở tỉnh Hƣng-Hóa đi
thuyền ngƣợc sông Đà lên Tạ-Bú rồi Phìa cho ngƣời đem ngựa ra đón các
quan qua Mƣờng-Bú vào nha lỵ Mƣờng-La. Mƣờng-Bú là một chặng
nghỉ dọc đƣờng của các quan qua lại, Ún-Mƣơng (tức Cầm-Vun) con cả
của Phìa Căm-Peng, ngại thƣơng con nặng việc tiếp đón khách nên bà
nàng Ngân-Chăn nói với chồng xắp xếp thuyên chuyển con về làm việc ở
nha lỵ Mƣờng-La, cử ngƣời khác đến thay làm Tạo Mƣờng-Bú. Khi Phìa
cha hỏi ý kiến con muốn thế nào thì Ún-Mƣơng thƣa cha xin cho con vẫn
đƣợc tại vị nhƣ cũ :” Con không ngại việc nặng đưa đón khách mà lấy đó
làm điều vinh dự cho cha con ta “.
Qua một thời gian khai hoang ổn định, các Bản đã có đủ thậm
chí có Bản nhiều ruộng mà nhân khẩu ít nên dƣ thóc gạo. Dân số ban đầu
rất ít ngƣời, nay dân đua nhau sinh đẻ tự do , trẻ lớn lên dần, thanh niên
nam nữ trƣởng thành kết duyên với nhau từng đôi lại có lớp trẻ con nữa
tiếp ra đời. Đất đai còn nhiều vùng thung lũng để hoang, cây cỏ mọc
thành rừng, ta nên phân chia dân ra đi mở mang thêm các làng Bản mới.
Nghĩ vậy, nàng Ngân-Chăn đã bàn với chồng ra sức thực hiện. Bà xuống
bốn Bản gồm Bản-Muông, Bản-Chạy, Bản-Puakvà Bản Li Pu-Pháy, mỗi
Bản chia ra thành hai , có Bản bà chia ra thành ba Bản, một Bản cũ ở lại
còn số bản chia mới tiếp tục tìm vùng đất thích hợp, thuận tiện mở mang
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đồng ruộng cấy cầy xây dựng Bản làng mới. Do sáng kiến của bà nàng
Ngân-Chăn thực hiện, Mƣờng-La lúc ấy đã mở rộng thêm từ bốn Bản trở
thành có mƣời Bản. Cách phát triển làng Bản này sau đó đƣợc vận dụng
thực hiện trong toàn mƣờng Mƣờng-La và làm gƣơng cho nhiều nơi khác
đã noi theo. Bản nào khi thành lập Bản mới thì tự đặt tên Bản , cử ngƣời
làm Quan Bản có một Chá Bản giúp việc, Bản nào có con cháu thuộc
dòng dõi nòi Tạo thì sau khi thành lập Bản, ngƣời đứng đầu Bản ấy gọi là
Tạo Bản và cũng có một Chá Bản giúp việc. Đặt ai làm Quan Bản hay
Tạo Bản phải trình lên Phìa trên công nhận.
Phìa Cầm-Peng xắp xếp, thuyên chuyển viên chức dƣới cơ sở
thƣờng xuyên bởi các Bản cứ mỗi ngày càng phát triển thêm đông đúc và
mở rộng. Ông cử Căm-Păn đang làm Quan Bản ở Bản-Kẹk nay thăng
chức đƣa về nha lỵ làm Ông Pằn (Ủy viên thứ nhất trong Hội đồng Kỳ
mục ). Cử Cầm-Miến đến làm Tạo bản Bản Na-Áng thuộc Mƣờng-Lỵ. Cử
Cầm-Phúc làm Tạo ở Bản-Tông.
Cầm-Peng lảm Phìa ở Mƣờng-La cũng đã đƣợc nhiều năm ,
nay tuổi già sức yếu ông qua đời. Mƣờng Bản đƣa Ún-Mƣơng con trai cả
của ông lên thế quyền cha. Ún-Mƣơng chƣa có nàng sửa túi nâng đệm
gối, bèn giao việc cho Hội-đồng bô lão và các viên chức nha đƣờng tổ
chức đoàn ông bà mối, đem đủ lễ vật theo tục lệ, lên thƣa cùng ông bà
Mứn Cẩm-Binh trên Mƣờng-Muổi xin cƣới nàng Ún-Xuôn về sống sánh
bên. Ông bà Ún Mƣơng xây dựng Mƣờng Bản một thời gian dài và trong
đời đã sinh đƣợc hai cậu con trai là Toong-Mƣơng và Nho-Mƣơng.
Dạo ấy trên vùng đất Mƣờng-Muổi, hai anh em Cầm NhânHoa và Cầm Nhân-Xăƣ không hòa hợp, sẩy ra có mâu thuẫn nặng nề đến
mức lìa bỏ tình anh em ruột với nhau. Dựng chuyện, đặt điều chia rẽ hai
anh em này do mƣu đồ xấu xa của Po-Muổi và Po Lam-Pấc . Họ tung tin
rằng Cầm Nhân-Xăƣ đang chuẩn bị bí mật ám sát Cầm Nhân-Hoa để đoạt
chức Phìa Mƣờng-Muổi. Nhân một hôm , tại Mƣờng Chiềng-Pấc tháo
phai lớn bắt đƣợc nhiều cá , mời Phìa Cầm Nhân-Hoa từ trên nha lỵ
xuống dự tiệc cá. Nhân-Hoa cƣỡi ngựa xuống gần đến nơi mở tiệc, bất
thình lình Po-Muổi và Po Lam-Pấc ra chặn đƣờng giữ cƣơng ngựa của
Cầm Nhân-Hoa dừng lại ! Nhân-Hoa bực mình mắng:” Sao bầy bay dám
hỗn thế này ! “, không vào dự tiệc cá nữa , lập tức quay ngựa trở lại, phi
lên Chiềng-Đi nơi Mƣờng lỵ, nổi cồng Mƣờng lệnh gấp tập họp dân binh,
viên chức, điểm danh thấy vắng mặt Po-Muổi và Po Lam-Pấc . Lúc ấy
Cầm Nhân-Xăƣ sợ quá, nếu không trốn gấp sẽ bị Cầm Nhân-Hoa bắt tội
xử chảm, bèn cấp tốc đƣa cả gia đình và một số dân Chiềng-Pấc cùng
chạy trốn sang Lào. Trên đƣờng cùng chạy trốn, Nhân-Xăƣ gặp Po-Muổi
và Po Lam-Pấc cũng đang chạy trốn nhƣng không cùng sang Lào mà họ
chạy trốn về vùng ngƣời Kinh nơi kinh đô, đi tìm gặp Chính Nghẹ BunXung (tức Tạo-Nôộc) đang sống ở đấy , bởi trong đoàn Mứn-Ngân PănMa bị xử chảm may mắn chỉ còn sống sót lại một mình Tạo-Nộôc bị vua
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cho sắc mực đen vết vằn lên má rồi đƣa tới sống ở một làng ngƣời
Mƣờng suốt đời tại đó đến hết đời vua Hồng-Đức (năm 1496).
*
Sang thế kỷ thứ XVI : Năm 1504 trong nước ta vua Lê-Uy
Mục-đế (Đoan-Khánh) lên ngôi nhƣng chỉ đƣợc bốn năm vua băng hà
(1508).Vua Lê-Tƣơng-Dực (Hồng-Thuận) kế ngôi năm 1509. Đúng trong
năm vua Hồng-Thuận vừa lên ngôi liền nhận đƣợc tờ bẩm của dân Thái,
cả triều đình không ai đọc đƣợc nên không biết có sự việc gì. Vua cho gọi
Chính Nghẹ Bun-Xung vào xem tờ bẩm , đọc đƣợc làu làu tâu lên vua
biết đƣợc tình hình . Từ đấy vua mới dùng đến làm kẻ sai bảo, vua phán
triều đình dựng nhà cho Bun xung ở tại phía cửa hậu bên cƣa Đông. Vừa
lúc ấy Po-Muổi và Po Lam-Pấc từ trên Thuận-Châu chạy trốn để thoát
khỏi bị Cầm Nhân-Hoa giết đã xuống tới kinh đô. Tìm đến gặp Chính
Nghẹ Bun-Xung, họ kể rõ tình hình Mƣờng-Muổi nơi quê nhà với BunXung. Họ bảo :”Hiện nay hai anh em Cầm Nhân-Hoa và Cầm Nhân-Xăư
không dốc lòng quan tâm lo xây dựng Mường Bản, họ tranh giành ngôi
Phìa, mâu thuẫn lớn, mưu chém giết lẫn nhau, Nhân-Xăư đã đưa cả gia
đình cùng một số dân chạy trốn sang bên nước Lào rồi”. Nắm rõ tình
hình ấy và có nhân chứng xác thực , Chính Nghẹ Bun-Xung xin đƣợc đƣa
cả Po-Muổi và Po-Lam-Pấc vào tâu vua . Vua thấy trên đất Mƣờng-Muổi
(Thuận-Châu) hiện đang loạn nội bộ trong nhà cầm quyền thì an dân sao
đƣợc bèn phán ra tờ sức truất quyền Phìa của Cầm Nhân-Hoa đồng thời
chuẩn y ban sắc ấn bổ nhiệm Chính Nghẹ Bun-Xung cho trở về quê giữ
chức Phìa Mƣờng-Muổi . Đang từ là kẻ có tội bị vua Hồng-Đức giam
lỏng ở làng ngƣời Mƣờng, nay nhờ ơn đức vua Hồng-Thuận, Bun-Xung
đƣợc về ở cổng sau triều đình hầu vua và bỗng lại đƣợc trở về quê làm
Phìa thật phúc đức, may mắn lớn cho cuộc đời của Bun-Xung. Sau khi
nhận sắc chỉ của vua ban, Bun-Xung quỳ lạy tạ ơn vua , xin phép lui trở
về Mƣờng Bản quê hƣơng. Theo luật lệ của triều đình, mỗi khi đƣợc vua
ban sắc bổ nhiệm chức quan dƣới một địa phƣơng nào phải cử đoàn quan
tùy tùng tiễn đƣa vị quan mới ấy về, công bố sắc chỉ của vua trƣớc công
chúng cho ngƣời mới nhậm chức . Thật vinh dự lớn cho Chính Nghẹ
Bun-Xung. Sau khi chính thức làm Phìa Mƣờng-Muổi, Bun-Xung xắp
xếp lại bộ máy hành chính nha đƣờng và ông đã cử Po-Muổi làm “Xen
xại”tả trụ và phong chức cho Po-Lam-Pấc làm “Xen khoa”hữu trụ.
Trở về quê hƣơng Bun-Xung mới lập gia đình riêng, hai Tạo
và Nàng ra sức chăm lo xây dựng Mƣờng Bản phồn thịnh, an vui. Đời hai
ông bà sinh đƣợc ba cậu con trai là Cầm-Bun, Cầm-Coong và Cầm-Phúc.
Hai ông bà nuôi dạy các con đều lớn khôn, trƣởng thành, hiểu biết , thông
thạo luật Mƣờng, lệ Bản, đủ khả năng cầm quyền rồi, Phìa cha phân chia
ba con trai ra gánh vác công việc Mƣờng Bản. Ông giữ con trai cả ở lại
nha đƣờng làm phụ tá cho ông và kèm cặp để sau này thế quyền cha. Cử
Cầm-Coong đi nhận chức làm Tạo cai quản vùng đất Mƣờng-Piềng. Ông
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cử Cầm-Phúc đến làm Tạo ở Mƣờng-Ek.
Ông tổ chức , củng cố chính quyền Mƣờng vững mạnh , nội
bộ đoàn kết, các viên chức từ Mƣờng xuống đến cơ sở Bản đều dốc lòng
chăm lo việc xây dựng Mƣờng Bản . Bun-Xung đều rất tin tƣởng ở bộ
máy làm việc của mình trong Mƣờng, hai vị Xen tả, hữu trụ rất trung
thành với ông. Nếu đi vắng lâu ngày ông cũng yên tâm. Nhờ ơn đức vua
Hồng-Thuận, ông đƣợc xóa tôị lại đƣợc nâng đỡ đƣa trở về quê hƣơng
làm đại Phìa. Công ơn ấy hơn trời biển, ông càng luôn tỏ ra là vị quan cấp
dƣới phải hết sức trung thành với triều đình. Hàng năm ông lo thu nộp
thuế đầy đủ, chuyển bằng tiền bạc đƣa xuống triều đình . Mỗi lần cử bô
lão hay viên chức nào về triều đình nộp thuế ông đều tìm của quý hiếm từ
trên miền núi xa xôi gửi về tiến vua. Vua Hồng-Thuận thích nuôi thú
rừng, trong vƣờn ngự uyển của vua có cấc chuồng thú và chim muông
nuôi làm cảnh đẹp . Bun-Xung thƣờng gửi những con hổ, con gấu non,
các loài khỉ vƣợn và các thứ chim muông đẹp nhƣ công, trĩ, phƣợng
hoàng, lẫn cả chim yểng nuôi đang tập nói . Ông gửi về dần , mỗi năm,
mỗi lần một ít làm quà nhỏ tiến vua. Quen lệ nên cứ mỗi lần có ai về nộp
thuế vua lại hỏi có đem đƣợc con gì về không ?
Các năm về nộp thuế lên triều đình, thƣờng Bun-Xung cử phái
đoàn đi, bởi ông rất bận rộn với những công việc bề bộn của Mƣờng Bản.
Lần này ông quyết định xuôi về triều đình nộp thuế , tâu lên vua tình hình
đời sống của dân miền núi vùng ông cai quản và ở đấy hầu để tỏ lòng tạ
ơn cao nghĩa cả của ông với hoàng đế Hồng-Thuận. Năm ấy ông cũng đã
59 tuổi, dự định sang năm ông nghỉ việc, trao quyền cho con lên thay,
ông sẽ không còn có dịp nào về triều đình tạ ơn vua đƣợc nữa. Ông cho
chuẩn bị đại biểu bô lão,một số viên chức nha đƣờng và dân binh bảo vệ,
lƣơng tiền đem theo đủ dùng lâu ngày, chon những chiếc thuyền độc mộc
to và lái thuyền giỏi đƣa Đoàn xuôi về triều đình. Ông dẫn đoàn đại biểu
Mƣờng-Muổi (Thuận-Châu) miền núi vào yết kiến vua Hồng-Thuận tiến
quà biếu và trao tiền nộp thuế xong, Đoàn bái lạy cáo lui ra nghỉ nơi nhà
khách của triều đình bỗng ông bị một trận ốm bất thƣờng chỉ trong vài
ngày ông từ trần ngay tại đó. Triều đình tổ chức khâm liệm, đóng áo quan
bằng gỗ trắc, đƣa linh cữu ông chở ngƣợc về Thuận-Châu tổ chức tang
đám xứng đáng cho ông.
Trên đất Mƣờng-Muổi từ trƣớc lúc ông đi công cán về xuôi,
đã giao cho con trai cả của ông là Cầm-Bun giữ quyền Phìa Mƣờng chờ
ông trở về.
*
Nay nói đến vùng đát Mƣờng-Mụak (Mai-Sơn) là một châu
Mƣờng khác, Mƣờng nhỏ hơn Mƣờng-Muổi và Mƣờng-La, phía Bắc giáp
Mƣờng-Muổi (Thuận-Châu), phía đông giáp Mƣờng-La, phía nam giáp
Mƣờng-Vạt (Yên-Châu), phía tây giáp nƣớc Lào. Ở thời ấy Mo-Xang đã
ba đời làm Phìa Mƣờng-Mụak tại đó nhƣng đến đời này thì bị dân kêu ca,
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oán thán. Ún-Mƣơng khi ấy đang làm Phìa ở Mƣờng-Muổi bèn lấy ý kiến
của Hội-đồng bô lão và viên chức tại nha đƣờng, mọi ngƣời đều nói :
”Quyết định thế nào tùy do Phìa Mường tâu lên vua định đoạt !”.Phìa
Ún-Mƣơng liền viết sớ tâu lên vua tình hình Mƣờng-Mụak dân kêu ca,
oán thán về vị Phìa của họ. Ông giao cho Quyền-Mụak đem sớ đi thuyền
về xuôi chuyển sớ tâu ấy tới triều đình xem vua Hồng-Thuận ngài phán
thế nào ? Vua có đáp lời :” Ủy quyền cho Phìa Thuận-Châu giải quyết”.
Ún-Mƣơng liền đƣa Toong-Mƣiơng đến làm phụ tá cho mình, cử NhoMƣơng đi làm Tạo cai quản vùng đất Mƣờng-Mụak. Sau đó, Ún-Mƣơng
đến tuổi già sức yếu đã qua đời. Hội-đồng bô lão, các viên chức Mƣờng
Bản đƣa Toong-Mƣơng lên thế quyền nhƣng ông chƣa có nàng sửa túi
nâng chăn gối, bèn tổ chức đoàn các ông bà mối đem đủ lễ vật đến hỏi
xin Tạo Bek-Hoa ở Mƣờng-Piềng. Hai ông bà, họ hàng bên ngoại đều
thuận ý, gả nàng Cầm-Cam cho Toong-Mƣơng cƣới về làm nàng Mƣờng
bà , sống bên giúp chồng chăm lo xây dựng Mƣờng Bản. Hai ông bà đã
sinh đƣợc bốn cậu con trai gồm Chƣởng-Hai, Chƣởng-Ba, Cầm-Mƣơng
và Bua-Căm.
Tại Mƣờng-Mụak, Nho-Mƣơng đƣợc cử đến đấy làm Tạo
Mƣờng nhƣng cũng chƣa có gia đình riêng, bèn tổ chức đoàn các ông bà
mối , cử đại biểu đem lễ vật xuống Mƣờng-Tấc (Phù-Yên) thƣa tới ông bà
ngoại Tiến-Tổng xin cƣới nàng Ngân-Tok về sống bên Nho-Mƣơng để
đôi bạn đời cùng nhau chăm lo xây dựng Mƣờng Bản. Hai ông bà sinh ra
đƣợc ba cậu con trai là Quảng-Khế, Chảu Chiêng-Mƣa và Quảng-Xôn.
*
Nói về vùng đất Mƣờng-Muổi, bởi do Cầm-Bun-Phúc làm
Phìa nhƣng có tính tham ô, thƣờng ăn tiền của dân một cách bất chính ,
dân oán thán trình báo nhiều lần với Hội-đồng bô lão nhƣng quyền của
Hội-đồng có hạn nên đã khuyên bảo Cầm-Phúc . Ông ta tức giận, bỏ bễ
việc Mƣờng, rời bỏ nha đƣờng, làm nhà nhỏ ở trong rừng, kẻ hầu ngƣời
hạ phải theo vào lo cơm nƣớc, phục dịch ông ta suốt ba năm liền. Nhân
có cớ Phìa Mƣờng bỏ nha đƣờng không làm việc, Hội đồng bô lão do
Phìa Then-Thảu đứng đầu, lấy ý kiến của các viên chức và đại biểu nhân
dân đều nhất trí, đƣa Mứn-Tang về nha đƣờng giữ quyền Phìa, mặc kệ, bỏ
rơi Cầm Bun-Phúc cứ giận mà sống riêng rẽ trong rừng mãi đƣợc sao ?
Bỗng rồi ông Trƣởng Hội đồng bô lão Phìa Then-Thảu qua đời. Tỏ ra đã
lành, không giận gì ai nữa, Cầm Bun-Phúc lại quay trở về Mƣờng, đến
nha đƣờng làm việc nhƣ thƣờng lệ. Do chƣa phải bị cấp trên có quyết
định cách chức nên Cầm Bun-Phúc vẫn nguyên là Phìa Mƣờng-Muổi
hợp luật lệ, Mứn-Tang phải lẳng lặng tự rút lui.
Dạo ấy, Cầm-Bun-Phúc vẫn còn chƣa có vợ, bèn giao việc cho
Hội-đồng bô lão và viên chức nha đƣờng, tổ chức một đoàn ông bà mối,
cử một đại biểu Trƣởng đoàn đem lễ vật đầy đủ đến thƣa cùng ông bà
ngoại Ok-Ma và họ hàng bên ngoại, xin cƣới nàng Cầm-Nang về sống
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bên Phìa Bun-Phúc. Không có gì trở ngại, ông bà Ok-Ma và họ hàng đều
nhất trí gả cƣới, đã đón dẫn dâu về cùng chồng lo việc xây dựng Mƣờng
Bản. Ông bà Cầm Bun-Phúc sinh đƣợc bốn cậu con trai tên là PengMƣơng, Quảng-Họ, Quảng-Nga và Tạo-Ba. Hai ông bà nuôi dạy các con
đến lớn khôn, trƣởng thành. Đã là con trai của Phìa đứng đầu Mƣờng, là
tầng lớp trên, bao giờ ông Phìa ấy cũng dạy con từ nhỏ học chữ Thái tại
nhà, thời xƣa không có trƣờng, con nhà nòi Tạo càng phải học nhiều hơn,
học đầy đủ các tác phẩm lịch sử nhƣ Quam-Tô-Mƣơng, Quam-PhanhMƣơng,Táy-Pú-Xấc, Quam-Phanh-Mƣơng Mƣờng-La, Quam-Bun-Phanh
Mƣơng Chiêng-An, Căm-Héng đánh giặc Cờ-Vàng , Hán phản MƣơngXăm v.v…Học thông thạo các tác phẩm văn học nhƣ Khun Lu-Nang Ủa,
Xống Chụ-Xon-Xao, Quam Hiên Hom-Căm Đôi, Khun Tinh- Khun
Tâng, Taọ Thi-Thôn, Nàng Phôm-Hom, Chàng-Tƣ v.v…Học để sau này
ra làm Tạo làm Phỉa cai quản và xây dựng Mƣờng Bản phải học thông
thạo các quyển sách dày Hịt-Bản Khoong-Mƣơng nói về các luật Mƣờng
lệ Bản, phong tục tập quán. Các con Phìa Tạo còn phải học thông thạo
các tục lệ cúng bái tế Thần bởi tại nha đƣờng Mƣờng nào cũng có tổ chức
một “Hỏong tư xên”, Phòng tín ngƣỡng mà ngƣời làm Tạo phải thông
thạo để chỉ đạo đôn đốc, tổ chức thực hiện. Còn phài học biết thông thạo
tổ chức hành chính các cấp từ “Mường luông” đại Phìa, Phìa Mƣờng,
“Mường Lộng” Mƣờng trực thuộc, “Mương Cuông Mương”Mƣờng lỵ,
“Pưng Xổng” các Tổng trở xuống đến cơ sở các Bản. Các ông Tạo, ông
Phìa phải là ngƣời chỉ huy dân binh nên phải thạo biết tổ chức chỉ huy,
phải học võ, biết quân sự và thạo luật dân bịnh của ngƣời Thái… Cho nên
nói chung chung thƣờng chỉ gộp lại là dạy con đến khôn. Việc nuôi con
đến lớn là lẽ thƣờng nhƣng nuôi thế nào, các con nhà nòi Tạo cũng khác
với các con thƣờng dân. Các con nòi Tạo không thiếu gì thức ăn, thịt cá,
rau quả, của ngon vật lạ nhƣng ngƣời ta không nuôi con ngồi ăn đến béo
phì. Đi đôi với nuôi ăn ngon, đầy đủ, các Tạo ngƣời Thái rất quan tâm
đến luyện tập sức khỏe cho con. Từ còn nhỏ tuy con nhà Tạo không phải
lao động sản xuất nhƣng họ đã cho con đi săn bắn, leo núi. Có nỏ, có
súng kíp đủ các loại, nhà Tạo không thiếu. “Ống bén nộôc” súng kíp nhỏ
dùng bắn các loại chim, gà rừng, gà lôi, khỉ. “Ống pan cang” súng kíp
hạng trung dùng săn bắn hƣơu nai, hoẵng,gấu… “Ống tại chí” súng kíp
đại chí dùng săn hổ, voi, bò tót và dùng đánh giặc bảo vệ Bản Mƣờng ,
trang bị cho dân binh. Ngƣời Thái ít tập thể thao nhƣng ngƣời của họ rất
khỏe và thƣờng có tuổi thọ cao.
Tại vùng đất Mƣờng-Muổi khi Mƣờng Bản đƣa Peng-Mƣơng
lên làm phụ tá theo ý của Cầm-Bun-Phúc để sau này sẽ là ngƣời thế
quyền cha. Peng-Mƣơng mới lớn, còn trẻ, chƣa có gia đình riêng. Phìa
cha giao việc cho Hội đồng bô lão và viên chức nha đƣờng tổ chức đoàn
đi ăn hỏi đến Mƣờng-Bú thƣa trình ông bà ngoại và họ hàng bên ngoại
xin cƣới nàng Ngân-Chăn về sống sánh bên với cậu Tạo Peng-Mƣơng.
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Peng-Mƣơng làm việc phụ tá bên cha một thời gian, khi thấy con thông
thạo việc hành chính nắm chính quyền các cấp, thạo việc tổ chức chăm lo
xây dựng Mƣờng Bản rồi, Phìa Cầm Bun-Phúc xin nghỉ việc bởi đã già
yếu , đƣợc Hội-đồng bô lão , tả hữu tru, các viên chức trong nha đƣờng
đều đồng ý, ông chính thức trao chức quyền Phìa Mƣờng-Muổi cho con
trai cả là Peng-Mƣơng.
*
Về phía vùng đất châu Mƣờng-La, giữa hai vị cầm quyền làm
việc Mƣờng là Toong-Mƣơng và Nho-Mƣơng sẩy ra mâu thuẫn lớn với
nhau, thƣờng đấu khẩu nhau, ông này chê bai ông kia và ngƣợc lại ông
kia chê lại ông này ! Việc mâu thuẫn nhau giữa hai vị đứng đầu Mƣờng
làm ảnh hƣởng xấu trong nhân dân. Theo ý kiến của ông Mo-Xang đề đạt
và việc xem xét của Hội-đồng bô lão thì lỗi do ở Toong-Mƣơng. Các bô
lão nhất trí cử Mo-Xang làm Trƣởng đoàn dẫn một số đại biểu của dân
Mƣờng-Muổi đi về triều đình tâu sự việc rắc rối này lên vua. Vua phán :”
Cho quân đi cùng đoàn đại biểu này lên Thuận-Châu bắt Toong-Mương
đưa về triều đình xét xử !” Toong-Mƣơng bị bắt dẫn về triều đình còn
đang bị giam giữ chƣa đƣa xử tội, bỗng nhiên ông ta bị chết đột tử. Toong
Mƣơng bị tội, phe phái làm việc, anh em họ hàng nhà ông ta đều bị mất
uy tín trong dân. Sau khi Toong-Mƣơng bị bắt, Nho-Mƣơng cũng bị cất
quyền trở về nhà thành dân thƣờng. Mƣờng Bản đƣa Cụn-Mƣơng lên làm
Phìa Mƣờng-Muổi. Ông chƣa có gia đình riêng, bèn tổ chức một đoàn
ông bà mối, đem lễ vật đến thƣa trình tới ông bà Quảng-Khế và họ ngoại
hỏi xin cƣới nàng Căm-Păn về sống sánh bên cùng Phìa Cụn-Mƣơng.
Liền sau đó Cụn-Mƣơng cũng lại cử Hội-đồng bô lão , đại biểu Mƣờng
Bản tổ chức đi hỏi vợ cho Bua Căm xin cƣới nàng Ngân-Toong con gai
ông bà Chanh-Băử , việc thành công đã nên duyên tốt đẹp.
*
Vùng đất Mƣờng-Mụak, đời vợ chồng Phìa Quảng-Khế sinh
đƣợc hai ngƣời con trai là Pha-Cun và lạn Căm-Toong.
Trên Mƣờng-Muổi lúc ấy ông Phìa Căm-Peng bị ốm nặng
chữa chạy không khỏi, đã qua đời. Phìa già cha là Phìa-Bun đề ra ý kiến
đƣợc Hội đồng bô lão và các viên chức nha đƣờng đều nhất trí nên đã tạm
đƣa Phìa-Mứn lên thế quyền làm Phìa. Năm ấy, Phìa-Bun làm việc phạm
sai trái bị vua bắt đƣa về triều đình tạm giam, chƣa xét xử, bỗng ông ta bị
chết trong trại giam.
Phìa-Mứn chính thức nhậm chức Phìa mƣờng Mƣờng-Muổi
đƣợc ít lấu sinh ra tính làm việc độc đoán, tự cao, tự đại, coi thƣờng tập
thể Hội-đồng bô lão, khinh các viên chức cấp dƣới .Bô-Lao đã trình bầy
góp ý kiến xin Phìa làm việc tôn trọng luật Mƣờng lệ Bản đã định nhƣng
Phìa-Mứn không nghe, còn ghép tôị bô lão hỗn với quan trên. Cực chẳng
đã, một bô lão là bố hai ông Quảng-Hụ, Quảng-Nga liền viết sớ, tự đứng
lên tổ chức một đoàn đại biểu nhân dân, thân chinh xuống triều đình tâu
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lên vua. Vua cử một vị quan của triều đình thƣờng gọi ông quan Bang
đem quân theo đoàn đại biểu dân Mƣờng-Muổi dẫn lên . Tới nơi, QuảngHụ và Quảng-Nga dẫn Đoàn quân của ông quan Bang đến bao vây nhà ,
bắt trói Phìa-Mứn dẫn đến nha đƣờng xét xử. Các bô lão, viên chức và đại
biểu nhân dân đều tố giác những việc làm sai trái quá đáng của Phìa-Mứn
Quan-Bang kết tội :” Phìa-Mứn làm Phìa lớn đã độc quyền,độc đoán,
khinh bô lão,các viên chức cấp dưới và khinh dân, tội phải bị xử chảm “.
Thế là quân lính của nhà vua lôi Phìa-Mứn ra giữa sân nha đƣờng chém
đầu. Xác Phìa-Mứn giao trả cho gia đình họ đem về Bản làm tang đám
chôn cất.
Sau khi xử tội Phiaf-Mứn xong, quan Bang lui quân trỏ về
triều đình đã dặn lại Hội đồng bô lão và viên chức nha đƣờng MƣờngMuổi:”Tôi đượcvua giao cho lên đây xét việc làm sai của Phìa-Mứn theo
sớ tâu của dân kêu, nay đã hoàn thành, tôi trở về triều đình. Mường-Muổi
sẽ phải chọn cử người khác lên làm Phìa, không để đất Mường một ngày
không có chủ, cử ai phải thuận lòng dân, sau khi tạm cử Phia mới xong
Mường phải đưa người ấy về triều đình tâu trình Hoàng đế ban sắc chỉ
cho mới được chính thức nhận chức Phìa “. Mƣờng Bản nhất trí chọn
Phìa Tƣ tạm quyền lên làm Phìa Mƣờng-Muổi, sau đó tổ chức đoàn
thuyền đƣa Phìa-Tƣ và đai biểu nhân dân xuống triều đình tâu lên Hoàng
đế Quang-Thiệu, năm ấy (1516) Lê Chiêu-Tông lên ngôi kế tiếp vua
Hồng-Thuận đã băng hà. Vua Ban sắc chỉ cho Phìa-Tƣ về chính thức
nhậm chức Phìa Mƣờng-Muổi. Phìa-Tƣ chƣa có gia đình riêng , Mƣờng
bản đã tổ chức một đoàn các ông bà mối, có đại biểu Trƣởng đoàn đem lễ
vật đầy đủ đến nhà ông bà ngoại Chƣởng-Khế, hỏi xin ông bà cùng họ
ngoại cho cƣới nàng Bà-Cô về sống sánh đôi cùng Phìa-Tƣ. Hai ông bà
cùng nhau chăm lo xây dựng Mƣờng Bản, cuộc đời đã sinh đƣợc bốn cậu
con trai gồm Văng-Mƣơng,Xỏm-Mƣơng, Xăng-Nghịa và Đô-Tiêng. Ông
bà đã nuôi dạy các con đến lớn khôn, trƣởng thành.
*
Nói đến ông Phìa châu Mƣờng-La, Cụn-Mƣơng chăm lo xây
dựng Bản Mƣờng, đời vợ chồng ông sinh đƣợc hai cậu con trai là CầmChang và Cầm-Thâng.
Vợ chồng Bua-Căm cũng sinh đƣợc hai ngƣời con trai là TạoChạng và Tạo-Peng. Hai ông bà cũng nuôi dạy hai con mình đến lớn
khôn, trƣởng thành.
Trải qua một thời gian đã khá lâu năm , Cụn-Mƣơng làm Phìa
chăm lo xây dựng vùng đất Mƣờng-La, bỗng ông bị ốm nặng, thuốc
thang và cầu cúng đều không khỏi , ông đã qua đời . Mƣờng Bản đƣa
Bua-Căm lên thế quyền.
Bua-Căm là em Phìa-Tƣ, dạo ấy một thời gian dài châu
Mƣờng-Muổi là Mƣờng lớn, đƣợc chọn làm Mƣờng trung tâm trong
mƣời sáu châu Thái vùng Tây Bắc, ông Phìa Mƣờng đƣợc xƣng là “Phìa
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luông” đại Phìa. Số các châu khác không đƣợc dùng chữ “đại” nên coi là
Mƣơng đàn em đặt dƣới quyền Mƣờng anh cả. Anh em nhà Phìa-Tƣ và
Bua-Căm vẫn sống hoà thuận, ngƣời anh làm đại Phìa (quan lớn) ở
Mƣờng-Muổi, ngƣời em làm Phìa (quan) ở Mƣờng-La. Thấy vậy có kẻ
ghen ghét, lập mƣu chia rẽ anh em họ. Kẻ xấu không xƣng danh đã tung
tin nhảm Bua-Căm mƣu phản ám sát Phìa-Tƣ để tranh chức quyền làm
Phìa lớn Mƣờng-Muổi. Khi biết tin này Phìa-Tƣ nổi giận đùng đùng, vác
kiếm lệnh đem dân binh xuống vây nhà bắt Bua-Căm chém đầu lập tức
không nói năng gì cả. Thế là Bua-Căm bị chết oan !
Mƣờng Bản đƣa Căm-Chạng lên làm Phìa Mƣờng-La sau khi
Bua-Căm chết nhƣng chỉ cầm quyền đƣợc năm năm thì ốm qua đời.
Mƣờng Bản đƣa Cầm-Thâng lên thay làm Phià Mƣờng-La tiếp theo.
Cầm-Thâng là em Cầm- Chang con trai Phìa Cụn-Mƣơng trƣớc đây.CầmThâng mới nhậm chức Phìa Mƣờng-La đƣợc hơn một năm thì sẩy chuyện
hai anh em xích mích lớn với nhau. Mỗi ngƣời mỗi ý kiến trái ngƣợc
chống nhau kịch liệt. Cầm-Chang rằng:” Tao là con cả phải được lên làm
Phìa mới đúng tại sao mày lại cướp quyền của Tao?. Cầm-Thâng rằng:”
Tôi nhậm chức Phìa do dân Mường tiến cử”.Cầm-Chang cậy là anh,
không chịu là bề dƣới của em, nói rằng:” Thế thì phải chết, không thể
cùng chung sống”. Hai anh em bèn ra giữa cánh đồng khô lúc đang chƣa
đến mùa cầy cấy, nơi ấy thoáng đãng, đáu kiếm với nhau. Hai ngƣời đâm
nhau cùng ngã xuống chết giữa cánh đồng hiu quạnh !
Sau vụ đấu kiếm đâm nhau của hai anh em Chang, Thâng ,
Hội đồng bô lão cử đại biểu lên gặp đại Phìa-Tƣ , xin đặt Bun-Văng lên
làm Phìa Mƣờng-La và cƣới nàng bà về cùng sống sánh bên. Đời hai ông
bà sinh đƣợc hai cậu con trai là Bun-Duống và Tạo-Nhọt. Hai ông bà
chăm nom nuôi dạy hai con đến lớn khôn trƣởng thành.
Miền đất châu Mƣờng-Mụak hồi ấy Quảng-Khế qua đời ,
Mƣờng Bản đƣa Pha-Cúm lên thay thế.
Lại quay trở về nói đến vùng đất Mƣờng-Muổi, ông Phìa-Tƣ
qua đời, Mƣờng Bản đƣa Văng-Mƣơng lên thế quyền. Văng-Mƣơng vẫn
chƣa có vợ làm nàng bà, bèn giao việc cho Hội-đồng bô lão và viên chức
nha đƣờng tổ chức một đoàn các ông bà mối, đem lễ vật đầy đủ, đi xuống
Mƣờng-Tấc (Phù-Yên) gặp ông bà Tiến-Côn và họ hàng bên ngoại hỏi
xin nàng Ngân-Nọi cƣới về sống bên Phìa Văng-Mƣơng. Vợ chồng
Văng-Mƣơng cùng chung sức chăm lo xây dựng Bản Mƣờng .Cuộc đời
đã sinh đƣợc ba cậu con trai là Tạo-Chạng, Căm-Kẻo và Quế-Đài.
Khi các con lớn lên Phìa Văng-Mƣơng giữ con trai cả là TạoChạng ở lại bên cha làm phụ tá, để cha kèm cặp sau này thế quyền cha.
Cử con thứ là Căm-Kẻo đi làm Tạo ở Mƣơng-Quai (Tuần-Giáo). Đất
Mƣờng-Piềng ông giao cho Mứn-Ek đến cai quản. Văng-Mƣơng lên
làm Phià xƣng danh Thái-Bảo, những năm mới lên cầm quyền ông ra sức
chăm lo xây dựng Mƣờng Bản, khi thấy có chút uy tín ông đâm ra dở,
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độc đoán, tự cao, tự đại, coi các Tạo dƣới quyền mình kể cả Hội-đồng bô
lão cũng không đƣợc tôn trọng đúng mức. Đã trở thành con ngƣời độc
đoán nên ngay cả hai vị gần bên mình là tả hữu trụ khuyên ông, góp ý đề
đạt nhiều việc đúng lý ông cũng không tiếp nhận nghe theo. Chẳng những
việc Mƣờng, việc gia đình ông ta cũng không quan tâm làm bà nàng
Ngân-Nọi phàn nàn. Ông đi ăn chơi bừa bãi, uống rƣợu bê tha, hiếp cả
con gái trẻ mới lớn. Ông ta tự cao, thƣờng nói rằng :” Người tài như ta,
cái chức Phìa nhỏ Mường-Muổi này chưa xứng với tài của ta, các người
chê bai ta, ta sẽ sang nương nhờ Hán thiên triều, khi ta làm nên to, bầy
bay hãy coi chừng !”. Ông ta huênh hoang, khoác lác nhƣ vậy chứ có bỏ
đất Mƣờng-Muổi đi đâu đƣợc !
Lúc ấy trong Hội-đồng bô lão có ngƣời đƣa ra ý kiến trƣớc
tình hình này ta nên mời Bun-Piêng ra thay thế tâu lên vua xin truất
quyền Thái-Bảo Văng-Mƣơng đi. Thế nhƣng khi Bun-Piêng biết tin ông
đã không đồng tình với cách giải quyết này của bô lão, ra nhận chức ông
e sẽ mang thù oán nhau. Lúc bấy giờ ông đang ở ẩn dật bên bản họ cuả bố
mẹ vợ.
Thời này sẩy nhiều chuyện rắc rối, nơi vùng đất Mƣờng-La ,
Quảng-Xôn cai quản Mƣờng Bản đƣợc tám năm bình an, sang năm thứ
chín thì chính hai cha con ông cũng lại có mâu thuẫn với nhau, chểnh
mảng việc chăm lo xây dựng Mƣờng Bản.
*
Trên đất châu Mƣờng-Muổi ít ngày sau bỗng Thái-Bảo
Văng-Mương ốm nặng , thuốc thang cầu cúng đều không lành , ông ta đã
qua đời . Văng-Mƣơng có hai ngƣời con trai là Tạo Chạng và Căm-Kẻo,
theo lệ Mƣờng thông thƣờng thì khi cha qua đời con nối tiếp, con cả trọng
hơn con thứ. Nhƣng trƣờng hợp Văng-Mƣơng làm Phìa không có uy tín,
mất lòng tin của dân, Hội-đồng bô lão và ngay cả các viên chức trong nha
đƣờng dƣới quyền Phìa đều không ai ƣng ông ta. Do vậy, sau khi TháiBảo Văng-Mƣơng qua đời, nòi nhà ông ta cũng không đƣợc trọng vọng.
Mƣờng Bản không tính đến Tạo-Chạng, Căm-Kẻo mà mời Xỏm-Mƣơng
đứng ra cầm quyền cai quản vùng đất Mƣờng-Muổi tiếp sau Thái-Bảo
Văng-Mƣơng đã qua đời. Xỏm-Mƣơng chƣa có nàng bà sống bên. Hộiđồng bô lão và các viên chức phải lo tổ chức một đoàn ông bà mối tổ
chức đi ăn hỏi. Theo tục lệ ngƣời Thái dòng họ Tạo đi hỏi vợ càng phải
tiến hành đầy đủ thủ tục, trong đoàn các ông bà mối phải có hai mối bà
đến nhà ngoại trƣớc gọi là (Má tham do) đến thăm tin, có đem theo một
đôi gà trống thiến to (hoặc một con trống, một con mái cũng được), hai
chải rƣợu cất loại ngon và chừng hai cân gạo nếp, mối bà nói chuyện
ƣớm lời thử, khi thấy bên ngoại không có ý kiến gì cản trở thì số gạo,
rƣợu, gà kia để lại nhà ngoại. Nhà ngoại mời hai mốí bà ở lại xơi một bữa
cơm cùng gia đình. Đôi gà đôi rƣợu, đôi đấu gạo nép kia có thể gia đình
bên ngoại nhận cất đi hay làm cơm thịt ngay tùy ý. Thông thƣờng nhà
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ngoại đem đôi gà này làm thịt nấu cỗ ngay, mời một số cô chú bác ruột
đến cùng dự bữa cơm liên hoan tiếp khách coi nhƣ đã mời mối ông đến
tiếp. Hai mối bà đến gặp bên ngoại thấy thuận, dự cơm xong cáo từ ra về
báo tin cho bên nhà trai. Xem lịch chọn ngày lành, nhà trai cử hai mối
ông sang, cả hai mối bà cùng đi theo sang nhà gái lần nữa. Mối ông đem
sang chừng 5kg thịt lợn (Nếu đám ăn hỏi sang trọng thì đem nguyên một
con lợn sữa choai choai), 10 chai rƣợu cất, 10kg gạo nếp và ít đồ nấu cỗ
nhƣ măng, miến, rau quả…gọi là (Tham khát ca) hỏi ăn lễ. Họ nhà gái
đến đông đủ đón tiếp đoàn mối ông, mối bà bên họ nhà trai. Thƣờng một
mối ông đƣợc cử làm Trƣởng đoàn, chọn ngƣời thạo giao dịch, khéo nói
năng, giỏi ca hát đối đáp tới nhà ông bà Xen-Xăm và họ nhà gái ở châu
Mƣờng-Xang. Trƣớc đông đủ họ hàng gần bên nhà gái, ông mối Trƣởng
đoàn có lời thƣa, đại ý:”Hôm nay ngày lành tháng tốt, đoàn mối nam nữ
chúng tôi tới thưa với các ông bà, cô chú bác bên ngoại, chúng tôi đến
hỏi cưới nàng Ngân-Xỏi về sánh bên Tạo Xỏm-Mương của chúng tôi. Bên
ngoại cho ý kiến về tổ chức lễ cưới , nhà trai chúng tôi xin được đội ơn !
...”.Nhà gái trả lời:” Không có gì trở ngại, lễ cưới xin đủ 20-30 con gà
còn sống,120 kg thịt lợn (hơn hay kém tùy), 120lits rượu, 120 kg gạo nếp
và đủ đồ nấu cỗ. “Hắp hó” ống giỏ gói theo thường lệ có 30 ống thịt
trâu hoặc thịt bò muối chua, 20-30 giỏ thịt khô,30 giỏ nan cá khô, 10 gói
thịt gà luộc nguyên con, 10 gói xôi, 20 quả trứng gà,2 giỏ nan nhỏ gừng
củ tươi, vòng tay đôi hoa tai bạc, vài thổ cẩm theo lệ, 120 lít rượu cất và
vải trắng nhiều chầu ( mỗi chầu vải thô trắng 4 sải tay bằng 6 mét), bạc
nén hoặc bạc đồng, bạc hào tạ ơn vú sữa của mẹ, bạc nén hoặc bạc hào tạ
ơn “muông pa” giỏ cá công của cha đi kiếm về nuôi con từ nhỏ cho đến
nay lớn thành con gái đi lấy chồng. Một đôi độn tóc để ngày cƣới cô dâu
“tẳng cảu”búi tóc ngƣợc …Tạo lâý nàng phải ở rể 7 năm nhƣng thƣờng
Tạo không phải làm lụng ở rể, mà có kẻ hầu thay Tạo đến làm việc đồng
áng, lao động phục dịch nhà bố mẹ vợ. Nếu ở rể không đủ 7 năm thì phải
nộp bằng thóc thay lao công mỗi năm 7 gánh thóc (7x50=350 cân ta) nếu
thiếu thóc thì nộp bằng tiền …
Sau khi nhà gái nêu ý kiến về việc chi phí tổ chức đám cƣới
nếu nhà trai chấp nhận thì trả lời về lo liệu , nếu thấy nặng có thể xin
giảm bớt, thƣơng lƣợng hợp lý với nhau. Nếu bên Mƣờng nhả trai giàu có
thì vòng và hoa tai tặng mẹ vợ dùng bằng vàng càng thêm sang…Đây
mới là ngày cƣới đầu tiên chƣa kể còn tiếp hai ngày sau nữa.
Sau khi ăn hỏi xong, ít ngày sau nữa chọn ngày lành tổ chức
lễ cƣới, Tạo đón Nàng về nhà riêng của Phìa do Mƣờng Bản dựng cho ở
gần nha đƣờng, trong nhà Phìa có đầy đủ kể hầu ngƣời hạ.
Tục Tạo cƣới Nàng tổ chức ăn cƣới linh đình suốt ba ngày
đêm liền. Ngày thứ nhất gọi là “Đoong khửn” cƣới lên. Ngày này bên
Mƣờng phía nhà trai cử một đoàn đi tổ chức cƣới có khoảng từ 30 đông
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thì tới 50 ngƣời, có một Trƣởng đoàn nam và một bà nữ phụ trách số nữ.
Khi đoàn lên đƣờng, Trƣởng đoàn dẫn đầu , tiếp đó số ngƣời khiêng lợn,
gánh gà, rƣợu, gạo, đồ nấu cỗ và đồ lễ “Hắp hó” các giỏ thịt khô, cá khô,
các ống thịt chua, vải, tiền bạc…đi hàng dọc kéo dài trên đƣờng , nổi
chiêng trống ầm vang, khi gần đến nhà gái, cách nhà chừng 100 mét thì
gặp Đoàn ra đón cuả nhà gái. Bên nhà gái chắn đƣờng, bên nhà trai dừng
lại, nhà gái hát hỏi vặn trêu nhà trai cho vui. Một nữ thanh niên bên nhà
gái hát, đại ý :” Hôm nay thật lạ thấy có đoàn khách nào từ đâu lạc lối
đến đây ? Đi đâu mà chiêng trống ầm vang vách núi vui làm vậy ?Xin
hãy dừng chân ngỏ vài lời hát đối đáp cùng chúng em. Nếu các anh thắng
cuộc, chúng em xin mở đường mời đoàn nhà trai vào nhà. Nếu các anh
chưa thắng, chúng em chưa chịu mở đường mời đoàn đi…”.Bên nhà trai
đáp lời do một thanh niên nam hát, đại ý :”Hôm nay ngày lành tháng tốt ,
đoàn nhà trai các anh sang đây xin được làm lễ “đoong khửn” cưới
nàng. Chiêng trống nổi ầm vang cho núi rừng cùng vui với Tạo Nàng.
Các em lên tiếng điều gì bên anh đay xin đối đáp. Các anh xin dừng chân
ngỏ vài lời cùng các em cho thêm vui ngày cưới lên của Tạo Nàng. Đoàn
các anh có nhiều người hát giỏi chưa chịu thua em nào bao giờ. Nhưng
các nàng ơi ! Con lợn đang kêu và nặng vai người khiêng , gánh gả đang
đè trĩu vai người gánh , gạo rượu và đồ nấu cỗ sẵn đây rồi, các quan
khách bên nhà Nàng đang chờ ăn cỗ, nếu chúng ta cứ đứng lại ở đây hát
đối đáp với nhau mãi thì bao giờ mới được nấu cỗ, làm lễ “đoong khửn “
Tạo cưới Nàng “…Cuối cùng các nữ thanh niên bên nhà gái hát đại ý :
“ Đoàn dẫn lễ của Tạo sang cưới Nàng, hai họ chúng ta đều vui thật là
vui ! Chúng em mở đường xin mời Đoàn nhà trai vào nhà!”.Đoàn nhà gái
dẫn đoàn nhà trai lên cầu thang vào nhà, hƣớng dẫn giúp họ nhà trai sửa
lễ “đoong khửn” .
Nhà trai nấu cỗ xong bầy bàn tiệc trải dọc khắp nhà. Các mâm
đồ lễ, xếp nơi gian nhà thờ tổ tiên . Ông bà ngoại ngồi chính giữa, các cô
chú bác họ gần ngồi xúm quanh bên ông bà ngoại. Trƣởng đoàn bên nhà
trai dẫn cậu Tạo đến đứng trƣớc các mâm đồ lễ xin có lời dạo đầu xong
cậu Tạo quỳ lạy bố mẹ vợ ba lễ. Tiếp đó ông Trƣởng đoàn nhà trai và cậu
Tạo mời các quan khách vào mâm tiệc, vừa ăn uống vừa hát mừng Tạo
Nàng dâu rể mới.
Các quan khách cứ tiếp tục ở mâm tiệc, một số ngƣời đƣợc
phân công chuẩn bị lễ “tẳng cảu” búi tóc ngƣợc cho Nàng, vừa búi tóc
vừa nói lời chúc mừng từ nay Nàng đã sống bên Tạo. Lễ búi tóc ngƣợc
xong, có hai bà chọn ngƣời phúc hậu vào căng dèm, trải chăn đệm, soạn
phòng riêng cho đôi vợ chồng mới.
Tại tiệc cƣới vui hát, ăn uống liên tục suốt ngày đến đêm
khuya. Thanh niên và cả ngƣời lớn nổi trống, cồng chiêng múa xòe chơi
vui suốt đêm đến sáng mới chia tay nhau ra về.
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Ngày “đoong khửn”lên nhà tổ chức cƣới ngày đầu của Tạo lấy
Nàng, và cả hai ngày sau nữa, toàn dân trong Mƣờng đều nghỉ việc, nhà
nào cũng tiệc vui, tổ chức múa xòe vui hát mừng Tạo cƣới Nàng.
Ngaỳ thứ nhất “cưới lên”xong cậu Tạo nhập phòng, ngủ với
Nàng một đêm bên nhà gái. Hôm sau lại tổ chức tiếp.
Ngảy thứ hai gọi là “đoong lôông” cƣới xuống, tức là cƣới
đón Nàng xuống cầu thang về nhà Tạo. Ngày này bên nhà trai cũng phải
có lễ xin dâu. Đặt lễ đầy đủ xong Trƣởng Đoàn mối lại dẫn cậu Tạo đến
trƣớc mặt ông bà nhạc quỳ xuống lễ ba lạy và nói :”Con xin cha mẹ cho
con được đón nhà con về bên nhà con !”. Lễ xong lại vào mâm tiệc . Bữa
tiệc ngày “đoong lôông”ít khách hơn hôm qua, chỉ họ hàng thân thích
trong họ ngoại dự, tổ chức ăn uống ngắn gọn hơn, xong còn dành thì giờ
dẫn dâu tiễn đƣa Nàng về nhà Tạo.
Nhà gái cử một đoàn nam nữ thanh niên , có ít ngƣời lớn tuổi
và có một ông Trƣởng đoàn đi tiễn đƣa, giao tiếp với nhà trai. Tất cả số
của hồi môn ông bà ngoại cho con gái đem về nhà chồng đƣợc xắp xếp
gọn ghẽ. Thƣờng bố mẹ cho con gái đủ lệ bộ nhƣ đôi lợn giống, vài gánh
thóc giống, con trâu cầy làm giống, bò nuôi ăn thịt, gà vịt giống đựng
trong lồng vài gánh, tất cả số vải vóc , chăn đệm, màn che, váy áo, đồ
trang sức của riêng thời con gái đều xắp gánh đem cả về nhà chồng. Nếu
bên nhà ngoại có thì tặng con rễ một con ngựa cƣỡi thắng đủ cả yên
cƣơng. Đoàn dẫn dâu đi sang đến nhà chồng, thƣờng bên nhà trai có bữa
cơm rƣợu đãi những ngƣời đi tiễn dâu. Xong việc họ chào tạm biệt ra về.
Ngày thứ ba gọi là lễ “xo xửa” xin áo, ngày này bên nhà trai
tổ chức tiệc lớn cúng gia tiên và cũng là ngày kết thúc lễ cƣới. Dân tộc
Thái ngành Đen vùng Tây-Bắc thời trƣớc có tục lệ treo “tạy,ho”. Mỗi khi
trong gia đình sinh ra một ngƣời con đều làm lễ trình gia tiên, Buổi lễ có
mâm đồ lễ đặt một chiếc “tạy”nếu sinh con trai và đặt một chiếc ”ho”nếu
sinh con gái . Cái “tạy” và cái “ho” thƣờng do ông hoặc bác ngoại đan.
Nan lạt giang vót nhẵn nhỏ sợi , đan vừa bằng ngón chân cái, khổ rộng
chừng 4 cm, dài chừng 12 cm, có một cái cán treo vừa bằng chiếc đũa để
cài dắt lên mái gianh. Cái “tạy” đan hình ống đựng tên để bắn nỏ và cái
cung , làm lễ xong giắt lên mái gianh nơi gian thờ tồ tiên . Cái “ho” đan
hình chiếc hài và kèm một chiếc hình cung bật bông , làm lễ xong giắt lên
mái gianh phía sàn “chan”.
Phụ nữ từ nhỏ sinh ra đến lớn sống cùng cha mẹ và các anh
chị em trong gia đình bố mẹ đẻ của mình. Cái “ho”, chiếc áo cúng vía
vẫn để ở trong nhà bố mẹ đẻ. Nay lấy chồng cần đƣợc tháo chiếc “ho”ra
cùng với áo vía đƣa về nhà chồng mới hẳn là ngƣời thuộc họ nhà chồng.
Khi nhà trai đến làm lễ “xo xửa”xin áo vía, nhà gái tháo chiếc “ho”và đặt
một chiếc áo cũ đã mặc của cô gái đựng trong một chiếc “hốp”mẹt có cạp
thành cao. Đại biểu nữ bên nhà trai có lời thƣa cùng bên ngoại sang đây
xin đem “ho”và áo vía của Nàng đƣa về nhà Tạo. Nói xong không chờ
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bên ngoại đáp lời đồng ý hay không ! Hai đại biểu nữ bên nhà trai nhanh
tay chợp bƣng lấy mẹt đựng chiếc “ho”và áo vía chạy nhanh xuống khỏi
cầu thang đem về nhà trai. Nhà gái giả vờ “thủy thui” đuổi họ đi, có ý
nghĩa : “đã ra đi cấm kỳ trở lại” phụ nữ đi lấy chồng đã đem cả cái “ho”
và áo vía về nhà chồng rồi cấm không đƣợc trở lại nhà bố mẹ đẻ nữa. Bởi
ngƣời Thái kiêng , khi con gái đã về nhà chồng , chỉ khi chồng chết hoặc
chồng bỏ mới đƣợc phép lại trở về sống cùng bố mẹ đẻ.
Hai phụ nữ đem đƣợc cái “ho” và áo vía của Nàng về nhà Tạo
rồi , lại làm lễ đón nhận “ho” và áo vía của cô dâu mới.
Ngày cƣới thứ ba này , sau khi đã xong xuôi mọi thủ tục với
bên nhà gái. Nhà trai tổ chức mở tiệc to mừng Nàng dâu mới, mời đông
họ hàng nội ngoại, thân thích và khách tới dự. Ngƣời ta mổ lợn gà và còn
mổ làm thịt trâu hoặc bò nấu cỗ mới đủ nếu mời đông khách.Nàng dâu đã
về nhà chồng, trƣớc mâm tiệc đầy đủ họ nội ngoại và đông khách, vợ
chồng Tạo Nàng ra chào hai họ cùng khách . Nàng dâu trao đồ tặng, Nàng
tặng bố chồng một bộ quần áo có cả khăn xếp gọi là “khăn pau”, tặng mẹ
chồng một bộ váy áo, khăn piêu kèm một chiếc “xửa nhing” áo quàng
dùng hai mặt khoác mùa rét, một mặt dệt thổ cẩm toàn tơ các màu và một
mặt may bằng vải chàm thông thƣờng . Bộ quần áo nam và váy áo nữ này
bố mẹ chồng cất kỷ niệm , khi qua đời đem treo ở nhà mồ cho ông bà.
Các khách đến dự tiệc đều đƣợc tặng vật phẩm kỷ niệm dự ngày cƣới. Bố
mẹ chồng còn đƣợc tặng thêm đôi gối tựa lƣng của ngƣời già, khách nam
đƣợc tặng khăn thêu vắt vai, khách nữ đƣợc tặng khăn piêu, ngƣời trẻ
đƣợc tặng khăn tay thêu. Mọi ngƣời nhận đồ tặng đều có tiền đáp lại
mừng nàng dâu mới.
Tiệc kéo dài suốt cả ngày đến đêm khuya, các nam nữ thanh
niên, ngƣời trẻ tuổi thức nổi chiêng trống múa xòe chơi vui đến trời gần
sáng mới tan cuộc.
Mọi đám cƣới của các ông Phìa Mƣờng rất tốn kém nhƣng
đều phân bổ xuống dân đóng góp , lo liệu, Phìa không phải bỏ tiền riêng
của mình ra một đồng nào !
Từ khi lên làm Phìa ông Xỏm-Mƣơng lấy danh hiệu Bun-Thao
Xỏm-Mƣơng. Haivợ chồng ông bà Xỏm-Mƣơng cùng nhau chăm lo xây
dựng Mƣờng Bản . Ít năm sau ông bà sinh đƣợc hai cậu con trai là Tạo
Công-Mƣơng và Cầm-Tun.
Bun-Xao Xỏm-Mƣơng làm việc Mƣờng tốt đƣợc ít năm, sau
khi có hai con trai, yên chí có ngƣời nối nghiệp cha và thông thạo công
việc Mƣờng Bản rồi cũng lại sinh ra làm việc độc đoán, chuyên quyền.
Nhiều việc tự ý giải quyết , bảo sao dân phải nghe làm theo ý riêng của
mình, không cần họp bàn việc Mƣờng với Hội-đồng Kỳ mục và Hội-đồng
bô lão. Hai vị Tả hữu trụ thấy vậy sẽ có hại cho Mƣờng Bản bèn nhắc nhủ
khuyên răn nhƣng đều không chấp nhận nghe theo. Làm việc Mƣờng đã
dở lại sinh tính uống rƣợu bê tha và phạm tội hiếp con gái mới lớn. Xỏm62

Mƣơng là một vị Phìa đứng đầu Mƣờng cai quản toàn dân, quản lý toàn
vùng đát đai một Châu, dân thấy không xứng đáng làm ngƣời bề trên của
dân, quá đáng đã làm dân oán ghét. Những nhà có con gái mới lớn bị
Xỏm-Mƣơng hiếp, cha mẹ họ tức giận, muốn đi kiện lên quan trên thì
phải tâu lên đến triều đình, dân lấy tiền đâu và lấy quyền gì mà kiện nổi.
Những ngƣời dân bị oan ức thì thầm với nhau “Thà ta tự xử quách hắn ta
đi cho xong !”. Vào một đêm tối trời có ngƣời lẻn đến lọt vào gậm sàn
nhà đến đúng chỗ đầu đệm gian Xỏm-Mƣơng nằm ngủ, bắn lên một phát
súng kíp hắn ta chết liền. Ngƣời bắn lẻn đi mất, không biết ai nữa mà bắt
tội! Thế là dân tự kết liễu đời một vị Phìa tàn ác. Vợ con, gia đình họ tự
lo việc tang đám. Hội-đồng Kỳ mục, Hội-đồng bô lão, các viên chức đều
không có tổ chức nào đứng ra làm tang lễ, đám ma lèo tèo vợ con, họ
hàng nhà Xỏm-Mƣơng tiễn đƣa, tổ chức đơn sơ không bằng một đám
tang của dân thƣờng !
Sau khi Bun-Xao Xỏm-Mƣơng qua đời, vùng đất MƣờngMuổi không có ngƣời đứng đầu, trong Hội-đồng bô lão có ý kiến đề đạt
Xăng-Nghịa đƣa lên làm Phìa nhƣng lại có vấn đề ? Bởi từ còn nhỏ bố
mẹ Xăng-Nghịa đã giao cho bà Cô ở Phù-Yên nuôi đỡ đầu ăn học cho
đến thành tài. Lớn lên trở về với bố mẹ đẻ, sửa soạn đƣa ra làm việc
Mƣờng Bản, anh này phủ sạch công lao, thậm chí tuyên bố cắt đứt quan
hệ không có tình nghĩa gì với bà Cô. Khi biết Mƣờng-Muổi có ý định đƣa
Xăng-Nghịa lên làm Phìa mƣờng, bà Cô liền gửi đơn tố giác lên các cấp
làm việc ở Mƣờng nói :” Xăng-Nghịa có tội bất nghĩa “.Thế là Mƣờng
Bản rút ý kiến, không ai tán thành đƣa Xăng-Nghịa lên làm Phìa Mƣờng
nữa !
Trong Hội-đồng bô lão lại có ngƣời đề nghị đƣa Quế-Đài lên
làm Phìa cai quản vùng đất Mƣờng-Muối. Không chọn đƣợc ai hơn nên
Hội-đồng bô lão, Hội-đồng Kỳ mục khóa cũ (bởi khi một vị Phìa mới lên
làm việc có quyền tổ chức Hội-đồng Kỳ mục mới theo ý mình lựa chọn),
các viên chức cũ đều nhất trí mời Quế-Đài đứng ra tổ chức bộ máy giúp
mình cai quản vùng đất Mƣờng-Muổi. Khi mới ra làm việc thì tỏ ra là
ngƣời tốt , nhƣng sau đó ít lâu cũng lại sinh ra có tính tự cao, tự đại, độc
đoán nên không đƣợc lòng các bô lão, thành ra kém tín nhiệm trƣớc nhân
dân.
*
Nói tới vùng đất Mƣờng-La, Quảng-Xôn đang nắm quyền cai
quản Bản Mƣờng đã tám năm qua, sang năm thứ chín thì ông luôn ốm
yếu, thuốc thang, cúng cầu đều không lành, ông đã qua đời. Mƣờng Bản
thấy có Bun-Piêng ngƣời xứng đáng mời ra làm phụ tá giúp cha cai quản
Mƣờng Bản , lúc bấy giờ ông ta đang ở bên Bản họ ngoại. Hội-đồng bô
lão cử đại biểu đến gặp Bun-Piêng sang trƣớc, sau đó mời tiếp Bun-Văng
là cha về chính thức làm Phìa Mƣờng-La.
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Dạo ấy ở Mƣờng-La có Bun-Duống muốn cƣớp quyền của cha
con Bun-Văng nhƣng không thành.
Nơi phần vùng đất Mƣờng-Mụak (Mai-Sơn) Pha-Cún đang
làm Phìa bỗng ốm nặng rồi qua đời. Mƣờng Bản chọn đƣa Cầm-Toong
lên thay thế làm Phìa tiếp sau Pha-Cún. Cầm-Toong xây dựng Mƣờng
Bản đƣợc ít năm , vợ chồng ông sinh đƣợc có một cậu con trai tên là BunQuảng.
*
Trở lại tiếp đoạn chuyện nói về Mƣờng-La, hai cha con BunVăng và Bun-Piêng đang cùng nhau ra sức chăm lo xây dựng Mƣờng Bản
thì có kẻ gian ghen ghét muốn tranh quyền đã đặt điều nói xấu bố con
ông. Hai cha con Bun-Văng, Bun-Piêng bực mình, bỏ công việc Mƣờng
không làm gì nữa, mặc kệ cho ai muốn cứ nói xấu thậm chí muốn chiếm
quyền Phìa mƣờng , cha con ông cũng không cần đoái hoài gì đến nữa.
Hai bố con ông bỏ vùng đất Mƣờng-La , đem theo cả gia đình ra đi, Hộiđồng bô lão thấy vậy cũng bực mình nói rằng:” Hai bố con Bun-Văng làm
việc Mường rất tốt, do có kẻ xấu muốn phá hoại, nay Phìa đi đâu , chúng
tôi đều đi theo. Cả đoàn đã chuyển đến ở cùng Phià Bun-Xung lúc ấy
cũng tạm trú nhờ Phìa Mường-Chanh”.Chính Bun-Xung cũng đang bực
mình tạm bỏ Mƣờng Muổi đến nƣơng nhờ vùng đất đó.
Bun-Văng và Bun-Xung cùng cảnh ngộ, rất thông cảm với
nhau. Hai ngƣời bàn tính, trƣớc tình hình này ta nên làm nhƣ thế nào?
Bun-Văng đƣa ra ý kiến :” Chúng mình đều dốc lòng chăm lo xây dựng
Mường, lo cho dân Mường mình được có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ta
không đụng chạm gây thù oán gì với ai, bỗng nhiên có kẻ xấu âm mưu
gây phá hoại làm ta bực mình giận bỏ Mường tạm lánh đi nơi khác, việc
này ta đưa ra để dân Mường xem xét, vạch mặt kẻ xấu ra, thuyết phục họ
hãy bỏ cái nết xấu xa ấy đi, dân giải quyết ổn thỏa xong đón ta, chúng ta
lại trở về Mường tiếp tục làm việc !”. Bun-Xung thấy Bun-Văng nói có lý
rồi tự Bun-Văng về Mƣờng-Muổi thu xếp nhƣ ý đã bàn. Quả nhiên dân
Mƣờng-Muổi vạch mặt kẻ xấu, thuyết phục hắn từ bỏ cái sai, thu xếp tạm
ổn, Hội đồng bô lão cử đại biểu đến Mƣờng-Chanh đón mời Bun-Xung
trở về cầm quyền tiếp tục chăm lo xây dựng vùng đất Mƣờng-Muổi. Vợ
chồng Bun-Xung sinh đƣợc hai cậu con trai là Cụm-Mƣơng và Căm-Tun.
Hai ông bà nuôi dạy các con đến lớn khôn trƣởng thành, Bun-Xung
xắp xếp trao quyền cho hai con mình đi làm Tạo nơi hai Mƣờng nhỏ xa
cả.
Về sau, tình hình Mƣờng-Muổi lại sảy ra nội bộ lủng củng,
dân không yên do Phìa Kẻo-Chu-Lăm đứng lên đòi chức Phìa Mƣờng,nói
rằng ông là con của Phìa-Mứn phải đƣợc nối nghiệp xƣa của cha. Ông ta
lên vận động Tạo Lay mộ dân binh cả ở Mƣờng-Lay và Mƣờng-Là xuống
đánh chiếm Mƣờng-Muổi bị quân của Bun-Xung đánh cho tan tác, Kẻo
Chu-Lăm bị tử trận. Bun-Xung già yếu xin nghỉ việc. Lúc ấy có Phìa-Kẻo
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tự đứng ra lập bộ máy chính quyền mới, không đƣợc Hội-đồng bô lão và
nhân dân đồng tình. Các bô lão liền cử Phìa Lƣơng làm Trƣởng Đoàn đại
biểu dân Mƣờng-Muổi xuôi về triều đình tâu lên vua Lê Cung-Hoàng
niên hiệu Thông-Nguyên (khoảng năm1525). Vua phán cử quan đem
Quân lên hạ bệ đuổi Pha-Kẻo đi. Phìa-Lƣơng lên nhậm chức Phìa vùng
đất châu Mƣờng-Muổi chỉ mới đƣợc vài năm bị ốm nặng qua đời.

*
Dạo ấy vùng đất châu Mƣờng-La, hai cha con Văng-Mƣơng
(danh hiệu Bun-Văng) và Bun-Duống (danh hiệu Bun-Piêng) cầm quyền
cai quản , xây dựng Mƣờng Bản đã ra sức đƣa dân tổ chức đào hồ lớn thả
cá và đào mƣơng, làm phai sửa sang hệ thống thủy lợi dẫn nƣớc vào khắp
các cánh đồng , đủ nƣớc cầy cấy, năm nào lúa cũng tốt bội thu, không lo
hạn hán. Dân dƣ thóc gạo ăn dùng chăn nuôi nên trâu bò, lợn, gà vịt phát
triển, dân có nhiều thịt cá ăn, đời sống thêm sung túc.
Bun-Duống vẫn chƣa có gia đình riêng, Mƣờng Bản tổ chức
đoàn mối bà, mối ông đem đồ lễ đầy đủ đến hỏi Phìa Khoang xin cƣới
nàng Căm-Kẻo về sống sánh bên. Vợ chồng Bun-Duống sinh đƣợc bốn
cậu con trai gồm Căm-Toong, Căm-Xôm, Căm-Xao và Quảng-Phủ. Ông
bà nuôi dạy các con đến lớn khôn, trƣởng thành.
Thời bấy giờ ở vùng đát châu Mƣờng-Muổi có Kẻo Bun-Nho
đã lên Mƣờng-Lay, Mƣờng-Là rủ họ đem quân xuống đánh chiếm lấy rồi
lên làm Phìa. Các bô lão cử đại biểu xuống thƣa trình với hai cha con
Bun-Văng, Bun-Duống ở Mƣờng-La xin đƣợc cầu cứu trƣớc nạn giặc
cƣớp Mƣờng này. Bun-Văng liền cho đem dân binh lên đánh đuổi, bắt
sống đƣợc Bun-Nho trong trận đánh nhau ác liệt tại chân núi Pha-Han
đẽm xử chảm. Bun-Nho đinh ninh sẽ thắng , khi lên nhậm chức Phìa cần
có Nàng bà nên đem cả vợ đi theo. Không ngờ bị bại trận, vợ Bun-Nho
cũng bị chém chết. Sau đó Bun-Văng cử Ho Luông-Xeng lên đón mời
Tạo Mang-Kẻo tại Mƣơng-Quai (Tuần-Giáo) đến nhậm chức Phìa vùng
đất châu Mƣờng-Muổi . Khi mới về làm Phìa đứng đầu Mƣờng, MangKẻo đã tổ chức củng cố lại bộ máy hành chính trong toàn châu, quan tâm
chăm lo xây dựng Mƣờng Bản. Ít lâu sau , bô lão và dân Mƣờng thấy ông
này thay đổi tính nết khác lạ. Làm việc trở nên độc đoán, không cần đến
tả hữu trụ, coi thƣờng Hội-đồng bô lão, bên ông có kẻ nịnh thần nói khéo
ông lại nghe theo, thậm chí ông bảo viên chức nha đƣờng :”Thóc và tiền
thu thuế hàng năm là của ta, ta để ta dùng, việc gì đem đi nộp cho ai ?”.
Thế là ông chống lại cả triều đình, không chịu đem tiền về kinh đô nộp
lên nhà vua. Nhân dịp có Phìa Puôn và Phìa-Han về xuôi công cán, Vua
liền giao việc cho hai ông này về phải bắt xét xử tội , đem Mang-Kẻo ra
giữa sân nha chu tuyên tội rồi đem xử chảm. Tài sản trong gia đình
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Mang-Kẻo bị tịch thu, ngƣời nhà bị bắt đi làm kẻ hầu ở Mƣờng. Thấy
giữa lúc Mƣờng Bản không có ngƣời đứng đầu, Lô-Tiêng liền sang bên
nƣớc Lào cầu cứu tới vua Xết-Tha-Thi-Lát vào khoảng năm 1550. Năm
ấy kinh đô nƣớc Lào mới chuyển về Viêng-Chăn không còn ở XiêngĐôông, Xiêng-Thoong nữa. Vua Lào chỉ cấp giấy công nhận Lô-Tiêng là
Phìa châu Mƣờng-Muổi, không cho quan quân hộ tống về nhậm chức.
Khi Lô-Tiêng trở về tự xƣng nhận chức làm Phìa châu Mƣờng-Muổi
không phải do dân Mƣờng đặt cũng không phải do vua quan nƣớc NamViệt công nhận nên không hợp pháp theo luật Mƣờng. Bô lão MƣờngMuổi cử ngƣời xuống báo tình hình rối ren này tới Phìa Bun-Văng ở
Mƣờng-La. Cha con Bun-Văng, Bun-Duông cử lính đi bắt Lô-Tiêng, thấy
rục rịch hắn liền chạy trốn sang Lào thoát thân.
Mƣờng Bản bàn tập thể việc chọn ngƣời thấy có ChƣởngThảo đã nhất trí đƣa lên làm Phìa châu Mƣờng-Muổi. Ông chăm lo tổ
chức củng cố lại bộ máy hành chính từ cấp châu Mƣờng xuống đến cơ sở
các Bản làng. Đời ông bà Chƣởng-Thảo chỉ sinh đƣợc một cậu con trai
tên là Thiếu Bảo-An. Ông bà dìu giắt, nuôi dạy đến lớn khôn, trƣởng
thành.
Dạo ấy tại châu Mƣờng-La ông Phìa Bun-Văng già yếu qua
đời. Hội-đồng bô lão , các viên chức nha đƣờng và đại đa số nhân dân đã
nhất trí chọn Bun-Quảng đƣa lên cầm quyền cai quản Bản Mƣờng. BunQuảng chƣa có gia đình riêng, theo tục lệ của ngƣời Thái thì Tạo quản
Mƣờng phải có Nàng bà trông nom cai quản kể hầu ngƣời hạ trong nhà
Phìa, xắp đặt công việc quản gia nội trợ, lo tiệc tùng cho chồng giao dịch
tiếp các quan khách, trông nom việc cúng bái tổ tiên nhà Tạo trong những
ngày cúng tuần, tiếp các viên chức cấp dƣới và dân dƣới cơ sở các Bản
làng đến tâu trình công việc với Phìa, cai quản đôn đốc thực hiện các tục
lệ cúng tế thần Mƣờng, đôn đốc bà “Nàng téng” (chức Nàng phụ trách
xắp xếp đồ cúng tế chuyên nghiệp đƣợc hƣởng lƣơng bằng cách cấp cho
ruộng chức) ,Nàng bà còn phụ trách hƣớng dẫn nhắc nhủ, động viên
phụ nữ sản xuất, nâng cao không ngừng nghề trồng bông , trồng chàm,
nuôi tằm kéo tơ có chỉ để dùng thêu dệt, có Nàng bà thông thạo còn giúp
chồng tổ chức, động viên nhân dân cả nam lẫn nữ học chữ Thái nâng cao
trình độ nhận thức, thạo văn thơ ca hát…Cuối cùng là ngƣời sinh đẻ để
Tạo có nòi giống nối dõi cha ông. Luật Mƣờng cho phép Tạo đƣợc lấy
nhiều vợ , nếu Nàng bà nào không có con Phìa cũng lại lấy thêm vợ hai,
vợ ba …Hội-đồng bô lão, các viên chức có trách nhiệm tổ chức đoàn ông
bà mối đem đầy đủ lễ vật đến châu lỵ hỏi xin cƣới nàng Căm-Xôm con
gái Phìa Bun-Piêng về sống sánh bên cùng Bun-Quảng. Ông bà BunQuảng sát cánh cùng nhau ra sức xây dựng Mƣờng Bản có uy tín trong
nhân dân . Đời hai ông bà chỉ sinh đƣợc một cậu con trai tên là CămQuyên.
*
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Sang thế kỷ thứ XVII : Năm ấy, ở châu Mƣờng-La Phìa
Bun-Duông tuổi cao sức yếu qua đời. Mƣờng Bản đƣa Cầm-Toong lên
thế quyền. Lên làm Phìa châu Mƣờng-La ông Cầm-Toong không ở nha lỵ
tại Chiềng-An nữa, ông chuyển nha đƣờng lên xây dựng nha lỵ mới tiện
địa điểm đón tiếp các quan khách từ triều đình lên và từ nƣớc Lào sang
bang giao, tại đó vùng đất bãi bằng Viêng-Giảng rộng rãi, thoáng đãng
hơn. Cầm-Toong chƣa có gia đình riêng, bèn giao cho Hội-đồng bô lão và
viên chức nha đƣờng tổ chức đoàn ông bà mối, đem lễ vật đầy đủ, đi đến
Chiềng-Khừa bên bờ sông Mã, giáp đất tỉnh Hua-Phăn nƣớc Lào, hỏi xin
Phìa Tạo-Ten cho cƣới nàng Ngân-Dăm về sống sánh bên Phìa CầmToong. Đời ông bà Cầm-Toong sinh đƣợc hai ngƣời con là nàng Ăm-Ca
và Tạo Cầm-Bun. Ăm-Ca lớn lên là một cô gái thông minh , tài ba, giỏi
văn học thơ ca, học thông thạo giỏi luật tục Mƣờng Bản và cô khéo vận
dụng linh hoạt. Khi Cầm-Bun còn nhỏ, Ăm-Ca đã làm phụ tá giúp việc
cầm quyền bên cha. Luật Mƣờng lệ Bản của ngƣời Thái không cho phép
phụ nữ đƣợc tham chính, chỉ có quyền đƣợc góp ý kiến đề đạt với chồng
khi là bà Nàng Mƣờng. Nay thấy có một trƣờng hợp đặc biệt này có một
không hai , nàng Ăm-Ca đƣợc chính thức tham chính, làm phụ Tá cho
Phìa cha, đã đƣợc ghi lại trong sách biên niên sử QuamTô-Mương và đã
đƣợc ca ngợi trong tác phầm văn họcThái “Tòng Đón-Ăm Ca”. Không
phải bỗng nhiên vì nể là con gái Phìa mà thực sự nàng Ăm-Ca có tài cai
quản Mƣờng Bản, đoàn két rộng rãi đƣợc các tầng lớp nhân dân, khéo
vận động và thuyết phục mọi ngƣời cùng ra sức xây dựng Mƣờng Bản
phát triển và phồn thịnh. Qua giải quyết nhiều sự việc cụ thể Phìa cha gặp
khó khăn, Hội-đồng bô lão còn lúng túng thì Ăm-Ca đã vận dụng đúng
luật lệ mà khéo léo đƣa mọi sự khó khăn , rắc rối đến thành công mỹ
mãn. Không phải do Phìa Cầm-Toong thích đƣa con gái mình làm phụ tá
mà chính do Hội-đồng bô lão và viên chức nha đƣờng đề đạt ý kiến lên
Phìa cầm quyền chính thức đƣa nàng Ăm-Ca vào bộ máy hành chính làm
phụ tá của Phìa. Trong những năm Cầm-Toong giữ quyền cai quản vùng
đất châu Mƣờng-La có con gái giúp việc, Mƣờng Bản đã phát triển, nhân
dân chăm chỉ , cần mẫn tham gia xây dựng Mƣờng Bản, đã đƣa dân
nhanh chóng có đời sống luôn đƣợc cải thiện nâng cao dần. Về chuyện
đời tƣ, nàng Ăm-Ca cũng đặc biệt khác mọi cô nàng khác. Là một cô
nàng xinh đẹp, tài ba nổi tiếng khắp các Mƣờng, nhiều cậuTạo đẹp trai
sang trọng, giàu có từ các Mƣờng khác đến trao đổi tâm tình, ngỏ ý muốn
kết duyên cùng cô nhƣng cô đều không nhận lời với ai, năm ấy cô đã hai
mƣơi tuổi. Ăm-Ca biết tính lịch xem ngày lành tháng tốt giúp mọi ngƣời
chọn ngày để tiến hành những công việc hệ trọng trong đời nhƣ dựng nhà
mới , tổ chức đám cƣới , lo cất đám tang …và cô cũng tự xém số tử vi
cho cô. Cô biết số cô phải lấy chồng nghèo thì đời mới làm nên, do vậy
cô thƣờng để ý đến ngƣời nghèo hơn là quan tâm tìm hiểu yêu đƣơng
ngƣời giàu quyền cao chức trọng.
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Một hôm tiết trời đẹp mùa thu , cô xin phép cha mẹ dẫn một
đoàn gái tùy tùng đi chơi rừng kiếm măng và cô đi xem xét những khu
đất bằng ven hai bên bờ suối lớn Nặm-Pàn . Cô cƣỡi lừa, các em tùy tùng
đi bộ. Khi đến bờ vũng nƣớc Bản Văng-Môn tình cờ cô gặp một chàng
trai đang câu cá , quần áo trách tả tơi, đến gần thấy dáng ngƣời anh ta tầm
thƣớc, dáng mặt khôi ngô mà sao sống nghèo khổ nhƣ vậy ? Thấy mọi cô
nàng đều xinh đẹp, váy áo sang trọng đi lại gần , cô cƣỡi lừa đẹp nhất ,
anh ta xấu hổ lẩn tránh mặt vào một lùm cây . Ăm-Ca liền gọi :” Anh ơi !
đừng trốn , chúng tôi đây đi chơi kiếm măng đó mà ! Anh trốn tránh làm
gì ? Ra đây ta nói chuyện, anh đừng e ngại gì !”.Anh ta ngồi ra chỗ
thoáng , tay xòe che chỗ quần rách hở đùi. Ăm-Ca bảo các em vào rừng
gần đó kiếm măng, cô ngồi lại một mình nói chuyện với anh nghèo. Cô
hỏi thâm anh tên là gì?Anh đáp :”Cha tôi mất từ tôi còn bé, mẹ tôi thường
hay ốm yếu không đủ sức phát nương, ruộng không có mà cầy cấy, đến vụ
mẹ tôi đi mót thóc lép ngoài đồng và đi xin ăn , tôi mới lớn chỉ biết đi câu
cá, kiếm rau măng rừng về mẹ con cùng sinh sống qua ngày !”. Ăm-Ca
tự giới thiệu mình :” Em tên là Ăm-Ca, con gái ông bà Cầm-Toong, cha
em làm Phìa châu Mường-La, dinh thự ở nơi Viêng-Giảng, hôm nay em
đi chơi kiếm măng và còn có chút việc đi khảo sát vùng đất khai hoang
dọc hai bên bờ suối Nặm-Pàn. Em hẹn anh ba hôm nữa, sáng ngày thứ tư
anh lại ra ngồi đây câu cá em sẽ đến gặp nói chuyện với anh kỹ hơn !”.
Ăm,-Ca đinh ninh Tòng-Đón sẽ là chồng mình đây, bởi nàng
nằm mê có một ông già tóc bạc phơ râu dài đến chân giƣờng nằm báo
mộng cho cô:” Cô hãy đi đến Bản Văng-Môn gặp người câu cá nghèo
quần áo rách, chính người ấy sẽ là chồng cô đó”. Thì ra thần đã báo
mộng cho ta, anh nghèo ấy chính là Tòng-Đón đây rồi ! Hai ngƣời tạm
chia tay, đàn em kiếm măng đƣợc đầy giỏ cũng đã ra khỏi rừng, đoàn các
cô tiếp tục lên đƣờng đi khảo sát vùng đất ven hai bờ suối lớn Nặm-Pàn
rồi quay trở về đƣờng Bản Co-Pục đến nhà nơi Viêng-Giảng. Cha mẹ cô
hỏi con đi chơi có vui và có đƣợc việc gì không ? Cô thƣa cha mẹ :” Con
đã khảo sát được vùng đất ven bờ suối Nặm-Pàn rộng đẹp lắm, ta có thể
khai hoang lập được một Mường mới tại đó tốt lắm , thưa cha mẹ “. Mẹ
nàng bảo :” Về mệt, hãy nghỉ đi con !”.
Nhớ lời hẹn, sau ba ngày đến sáng ngày thứ tƣ Ăm-Ca lại xin
phép cha mẹ đi khảo sát tiếp một vùng đất mới nữa. Cô vẫn cƣỡi la thủng
thẳng đi , đàn em theo hầu đi tiếp sau. Đến vũng nƣớc suối Văng-Môn ,
nàng Ăm-Ca đã thấy Tòng-Đón ngồi câu cá ở chỗ cũ ngóng chờ cô. Cô
lại bảo các em gái hầu vào rừng kiếm rau, kiếm nấm, cô ở lại một mình,
bẻ cành cây lót ngồi nói chuyện bênTòng-Đón. Lần này cô nói thẳng vào
đề:”Tuy là gái nàng con nhà quyền quý nhưng số em phải lấy chồng
nghèo mới làm nên, Thần đã báo mộng cho em sẽ là vợ của anh đó !”.
Nghe nói vậy Tòng-Đón sợ run cầm cập, nàng lại nói tiếp :” Anh đừng sợ
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và không phải lo lắng gì cả , em sẽ lo liệu đám cưới của đôi ta, Then đã
se duyên, Thần đã báo mộng không sai, đây là việc lành !”. Tòng-Đón
chƣa tin và vẫn sợ, nàng liền ngồi sát bá vai chàng, chàng mạnh dạn ôm
lấy nàng . Thế là Tòng-Đón yên chí tin ở Ăm-Ca và mừng thầm cái số
mình đƣợc đổi đời nhanh chóng quá !
Ăm-Ca lại hẹn Tòng-Đón :” Sau bốn ngày nữa, sang sáng
ngày thứ năm anh lại ra ngồi đây, em sẽ đến đón anh về dinh ta làm lễ
cưới, bố mẹ em đã đồng ý, lễ cưới đã được chuẩn bị tổ chức thịnh soạn
rồi !”.
Đúng hẹn, Ăm-Ca đến gặp Tòng-Đón đem theo quần áo mới,
“khăn pau” khăn xếp chỉnh tề , tắm xong thay quần áo mới, anh chàng
theo nàng về dinh thự tại Viêng-Giảng . Hai ngƣời sánh đôi bƣớc lên nhà
gặp quỳ xuống lạy ông bà Cầm-Toong xong ra lễ gia tiên rồi vào lễ cƣới.
Tổ chức làm lễ búi tóc ngƣợc xong hai vợ chồng mới đến chào họ hàng,
Thân thích và các quan khách dự tiệc cƣới rất linh đình. Ăm-Ca chuẩn bị
đủ theo thủ tục gái về nhà chồng , cô tặng cha một bộ quần áo có cả
“khăn pau”, tặng mẹ một bộ váy áo đẹp kèm một chiếc áo khoác lộng
lẫy. Họ hàng và tất cả các quan khách đến dự tiệc đều đƣợc cô gửi quà
tặng lƣu niệm bằng đôi gối tặng các cô chú bác, tặng khăn vắt vai có thêu
đẹp, tặng khăn lau tay rửa mặt có thêu đẹp cho số ngƣời ở tuổi trung niên.
Tiệc cƣới kéo dài suốt ngày đến đêm, trống chiêng ầm vang, hát vui lẫn
múa xòe thâu đêm đến tận gần sáng mới tan.
Trong lúc bận tiếp khách đến dự cƣới, nàng Ăm-Ca vẫn không
quên cử một số các em nữ đi đón mẹ Tòng-Đón về đây để vợ chồng cô
phụng dƣỡng. Suốt ngày hôm đó bà mẹ Tòng-Đón ở nhà ngóng mãi
không thấy con trở về, nóng lòng sốt ruột đứng ngồi không yên. Mọi lần
đi câu từ sáng đến trƣa đều về nhà ăn cơm, kiếm đƣợc cá, tôm cua ốc hay
rau măng rừng gì đều mang về nhà, thế mà hôm nay chiều tà rồi vẫn chƣa
thấy con về. Bà bảo :”Hay là con bà bị “phi pá” ma rừng bắt mất rồi !”.
Bà lẩm bẩm khấn bái lạy Thần thánh , ma quỷ tha cho con bà trở về nhà
với bà mẹ nghèo khổ này ! Bỗng tự nhiên thấy một đoàn con gái mặc
sang trọng dáng mặt sáng sủa nàng nào cũng đẹp đi đến nhà bà, thấy bà
đang vịn sàn khóc nhớ con thì có một cô lên tiếng hỏi :” Nhà ta đây có
phải là nhà mẹ Tạo Tòng-Đón không ạ ? “.Bà đáp:” Đây đúng nhà TòngĐón nhưng nó nghèo khổ sao lại gọi là Tạo, chắc nhầm với Tòng-Đón
nào khác chăng ? Tôi là mẹ Tòng-Đón nghèo khổ đây !”. Các cô mới
thƣa với bà :” Anh Tòng-Đón kể từ ngày hôm nay trở đi là Tạo, anh đã
cưới nàng Ăm-Ca con gái Phìa Cầm-Toong làm vợ, nay đang sống ở dinh
thự , đám cưới đang linh đình vẫn chưa xong, nàng cho chúng con đến
đây đón mẹ sang cùng chung sống bên ấy để vợ chồng nàng được phụng
dưỡng mẹ !”.Nói đến đấy bà mẹ tƣởng nhƣ mình đang trong giắc mơ chứ
sao lại có sự biến đổi nhanh đến làm vậy ! Các cô gái trẻ đƣa váy áo mới
đẹp cho bà thay, đeo vòng tay bạc, hoa tai vàng trông rất sang trọng, các
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cô đƣa mẹ Tòng-Đón về dinh thự Phìa Cầm-Toong, bà sống cùng con trai
và con dâu cuộc đời hết sức sung sƣớng.
Sau khi có chồng, Ăm-Ca vẫn làm phụ tá giúp cha cai quản và
xây dựng Mƣờng Bản. Ngày ngày cô dạy chồng học chữ Thái, khi TòngĐón đọc thông viết thạo rồi cô cho đọc sách học “Hịt Bản khoong Mương
“ luật tục Bản Mƣờng”, cô giảng giải cụ thể cho chồng hiểu biết kỹ để
cùng giúp cha làm việc Mƣờng. Cô giảng kỹ về luật “Khay pe Bản
Mương” mở rộng, phát triển Bản Mƣờng và thƣờng cả hai vợ chồng cô
luôn chăm lo việc tổ chức khai hoang. Đất rừng còn rất rộng, các bãi
thung lũng bằng để cây cỏ mọc xanh um còn rất nhiều. Mƣờng muốn
thịnh phải ra sức khai hoang, mở mang đồng ruộng, lập nhiều Bản
Mƣờng mới, đƣa dân số tăng thêm để ngày càng có nhiều sức lao động,
sản xuất ra của cải, thức ăn vật dụng tăng lên mới nâng cao dần đƣợc đời
sống nhân dân. KhiTạo Cầm-Bun đến tuổi trƣởng thành , Ăm-Ca dạy em
có đủ kiến thức đứng ra làm việc Mƣờng, cô thƣa với cha để em CầmBun thay chức vụ phụ tá của Phìa Mƣờng sống bên, giúp cha làm việc.
Nàng nói :”Tuy khả năng của em chưa được nâng cao, con sẽ quan tâm
bảo em dần, cứ làm ít lâu sau sẽ có thêm hiểu biết và sẽ thạo dần công
việc. Vợ chồng con xin phép cha mẹ cho chúng con được đi tổ chức khai
hoang vùng đất ven bờ suối lớn Năm-Pàn mà con đã đi khảo sát “.Ông
Cầm-Toong dặn con gái, con rể :” Hai con đưa dân đi khai hoang, chăm
lo mở rộng Mường Bản , lo cải thiện đời sống cho dân, đó là việc tốt
nhưng đi khai hoang vất vả lắm đấy, các con phải có chí lớn vượt qua
mọi khó khăn, gian khổ, cố gắng lắm trong một thời gian dài mới có thể
có được Bản Mường mới sống quy củ . Các con đi, khi cần việc gì, kể cả
công lao động và tiền của, báo về cha sẽ giúp”. Hai vợ chồng Tòng ĐónĂm Ca dặn lại em Cầm-Bun :” Em ở nhà chăm sóc cha mẹ , làm việc có
khó khăn gì báo tin chị sẽ về giúp em”.Đôi vợ chồng trẻ chào cha mẹ rồi
lên đƣờng đem theo một số dân đủ sức bắt tay vào việc phá rừng khai
hoang bƣớc đầu. Tuy là Tạo và Nàng nhƣng sống không quan cách, hai
ngƣời đều hòa mình với dân khai hoang . Đến khu bãi bằng đầy rừng lau
sậy, dƣớng dó, Ăm-Ca tổ chức làm lều lán ở tạm. Ngày ngày hƣớng dẫn
số dân khai hoang đi phát rừng nơi khu thung lũng gần suối nƣớc hết khu
này sang khu khác. Cây cỏ đổ ngổn ngang chất đống, khi đám cây cỏ chết
khô thì đến đấy đốt, dọn sạch xong đào đắp bờ thành các thửa ruộng.
Đem trâu đến cầy, nhặt bỏ hết các rễ cây, tháo nƣớc vào thả cá, bừa đất
bùn nhuyễn rồi cấy lúa. Năm đầu đất nhiều màu , lúa lên tốt, thóc thu
hoạch đƣợc nhiều. Việc khai hoang cứ lấn dần, lấn dần, chỗ nào xong
thành ruộng thì cầy cấy, chỗ nào còn thành bãi rừng thì cứ phát sạch, đắp
bờ thành ruộng. Chẳng bao lâu khu rừng hoang đã biến thành một cánh
đồng. Tòng Đón-Ăm-Ca tổ chức cho dân dựng nhà to, nhiều nhà ở thành
Bản. Rồi nhiều Bản gộp lại thành một Mƣờng trù phú, đặt tên MƣơngVăng (sau này người Kinh quen gọi Mường-Bằng, nay vẫn còn địa danh
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cũ, đặt Mường “ tổng, xã” này thuộc huyện Mường-La, tỉnh Sơn-La).Khi
Mƣờng-Bằng đã đƣợc thành lập, một vùng gạo trắng nƣớc trong, có nhiều
cá, săn bắn nai hoẵng về ăn thịt thú rừng cũng sẵn, khi có đủ và dƣ ăn dân
dùng thóc gạo chăn nuôi lợn, gà,vịt, trâu bò phát triển, nuôi ngựa cƣỡi
tiện đi lại và dùng để thồ. Đủ cái ăn, dân phát triển đồ mặc đủ đẹp, nuôi
tằm kéo tơ, trồng bông dệt vải, tơ lụa các loại, làm nƣơng vƣờn trồng
chàm và cây “mak nho” nhuộm vải đỏ. Dân Mƣờng-Bằng sống trù phú,
năm ấy Tòng Đón-Ăm Ca đã thêm ở tuổi trung niên, biết ơn công lao của
Tạo và Nàng, dân trong Mƣờng xin góp sức nhau dựng nhà to, chắc chắn
ở đƣợc lâu bền, mời Tạo và Nàng sống mãi cùng bà con Mƣờng-Bằng
xin phụng dƣỡng, nhƣng Tạo và Nàng đã cảm ơn dân rồi tạm chia tay đi
lo tiếp tục khai hoang một vùng đất rừng khác nữa.
Tòng Đón-Ăm ca trở về sống gần bên cha mẹ nơi dinh thự
Viêng-Giảng. Từ Bản-Giảng theo con suối Nặm-La chảy xuống đã có đầy
các Bản sống trù phú , đông vui, cánh đồng ruộng Bản này nối Bản kia .
Vùng Bản-Giảng đi xuống nối với Chiềng-Lề và bờ suối bên kia là BảnCọ. Đi qua Bản-Cọ xuống đến Bản-Hài và bên bờ suối phía trái là BảnCá, Bản Phiêng-Ngùa. Qua xuống nữa là Bản-Tông , bên bờ suối phía trái
là Bản-Panh . Các bản làng, đồng ruộng đã san sát liền nhau. Con suối
Nặm-La còn tiếp tục chảy đi, rất tiện cho việc lấy nƣớc dẫn vào ruộng cầy
cấy. Từ giáp Bản-Tông đi xuống Tòng Đón-Ăm Ca thấy vùng này một
khu rừng thung lũng vẫn còn bỏ hoang, mọc xanh um lau sậy. Tạo và
Nàng lại thƣa với cha mẹ :” Xin phép cho vợ chồng con lại tiếp tục đi
khai hoang ở một vùng đât rừng mới phía cuối dòng suối Nặm-La nơi sắp
chảy vào hang hẻm”.Năm ấy, ông bà Cầm-Toong đã già yếu , Cầm-Bun
thay cha cầm quyền cai quản vùng đất châu Mƣờng-La. Ông bà thấy hai
con đi khai hoang mở mang vùng đất Mƣờng-Bằng đã vất vả, sống thanh
bạch, không có tiền của phòng sau này dƣỡng già, ông bà muốn giữ hai
con ở nhà với mình nhƣng thấy hai con có chí lớn, hết lòng hết sức lo
nâng cao đời sống cho dân và mở mang đồng ruộng, Bản Mƣờng. Với
nguyện vọng và quyết tâm cao của hai con nên Phìa cha không ngăn cản.
Em Cầm-Bun điều động cho anh chị một số dân đủ bƣớc đầu anh chị có
nhân công lao động mà khai hoang. Đến chỗ mới này khai hoang gặp khó
khăn không biết khắc phục ra sao. Vùng rừng thung lũng, hai bên hai dãy
núi đá cao, giữa là dòng suối Nặm-La tiếp tục chảy không ngừng. Phát
rừng lau sậy xong, dọn sạch thì gặp rất nhiều tảng đá to ở giữa ruộng. Tạo
và Nàng phải động viên dân gắng sức tập trung đào trong trong nhiều
ngày mới đẩy dọn đƣợc các tảng đá to đi, đắp bờ thành ruộng cầy cấy.
Tốn nhiều công khai phá không nản , đào đẩy mãi rồi dần cũng dọn đƣợc
hết các tảng đá kếch xù , phá thành ruộng, đƣợc thửa này tiếp đến thửa
khác. Liên tục cho đến khi cả khu rừng thung lũng đƣợc phát sạch, khai
hoang trở thành một khu đồng ruộng bát ngát. Dân lập thành các Bản có
Bản-Hụm, bên bờ suối phía trái có Bản-Mòn, Bản Lả-Mƣờng…gộp lại
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thành một Mƣờng nhỏ đặt tên là Mƣờng Chiềng-Xôm ( nay là xã ChiềngXôm thuộc thành phố tỉnh Sơn-La).
Ít năm sau, ông bà Phìa Cầm-Toong già yếu qua đời tai ViêngGiảng. Rồi tiếp sau nữa đến lƣợt vợ chồng Tòng Đón-Ăm Ca cũng qua
đời tại Chiềng-Xôm.
*
Sau khi vợ chồng Phìa Cầm-Toong và cả con gái, con rể là
Tòng Đón-Ăm Ca đều đã không còn, Cầm-Bun luôn ốm yếu không đảm
đƣơng đƣợc việc Mƣờng . Hội-đồng bô lão và các viên chức nha đƣờng
đã chọn cử Cầm-Xao lên làm Phià châu Mƣờng-La. Vừa lên làm Phìa đã
tự đắc, độc đoán làm phật lòng các bô lão. Trong suốt ba năm không chịu
sửa đổi tính xấu nên đã bị Hội-đồng bô lão tẩy chay.Thế là Cầm-Xao mất
chức. Mƣờng Bản lại chọn đƣa Phìa-Xung lên làm Phìa vùng đất châu
Mƣờng-La.
Phía vùng đất Mƣờng-Muổi, Chƣởng-Thảo làm việc Mƣờng
đã lâu năm, già yếu qua đời. Mƣờng Bản chọn đƣa Thiếu Bảo-An lên làm
Phìa châu Mƣờng-Muổi nhƣng chƣa có gia đình riêng , đã giao cho Hộiđồng bô lão và nha đƣờng lo liệu. Mƣờng Bản đã tổ chức đoàn mối ông
bà, cử Trƣởng đoàn đem đầy đủ lễ vật đến Mƣờng-Xang hỏi ông bà Tổng
Binh Lƣơng xin cƣới nàng Căm-Kẻo về sống bên Thiếu Bảo-An. Hai ông
bà cùng nhau chăm lo cai quản, xây dựng vùng đất Mƣờng-Muổi an vui.
Đời ông bà đã sinh đƣợc bốn ngƣời con, ba trai một gái gồm : Thiếu BảoSinh, Ten-Mƣơng, nàng Ngân-Pâng và cậu Căm-Phƣa. Ông bà nuôi dạy
đến lớn khôn, các con trƣởng thành. Ông giữ con út ở lại bên ông làm phụ
tá cho ông còn kèm cặp. Ông cử Ten-Mƣơng đi làm Tạo cai quản vùng
đất Mƣờng-Lằm. Còn Thiếu Bảo-Sinh con cả chƣa xếp đƣợc vào chức vụ
gì, đột nhiên Phìa An bị ốm nặng rồi qua đời. Sau khi ông mất, CầmPhƣa là ngƣời đã đƣợc cha kèm cặp làm phụ tá, nay Hội-đồng bô lão và
các viên chức nha đƣờng đã đƣa ông thế quyền cha làm Phìa MƣờngMuổi. Cầm-Phƣa chƣa có gia đình riêng bèn giao cho Hội-đồng bô lão và
các viên chức nha đƣờng lo liệu. Mƣờng Bản tổ chức đoàn mối bà, mối
ông do một Trƣởng đoàn phụ trách , đem theo lễ vật đầy đủ đến hỏi ngoại
Phìa Mƣờng-Vạt xin cƣới nàng Chom-Bun về sống sánh bên cùng Phìa
Cầm-Phƣa. Hai ông bà cùng nhau chăm lo xây dựng Mƣờng Bản. Cuộc
đời của hai ông bà chỉ sinh đƣợc một cậu con trai là Cầm-Xôm.
Cầm-Phƣa nắm quyền cai quản vùng đất Mƣờng-Muổi đƣợc ít
năm sinh ốm yếu, bệnh tật chữa chạy không khỏi, đã qua đời. Mƣờng Bản
chọn đƣa Cầm-Xôm lên thế quyền nhƣng chƣa có gia đình riêng.
Cùng thời gian ấy ở vùng đất châu Mƣờng-La do Bun-Xung
làm Phìa Mƣờng, đã có vợ cả là nàng Ngân-Pâng , nay ông ta lấy bà góa
vợ Thái Bảo-An về làm vợ lẽ. Cả hai bà sinh đƣợc sáu cậu con trai gồm
Bun-Tấng, Bun-Quyền, Quảng-Xốn,Cầm-Pấng, Quảng-Tín và Bun-Peng.
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Cai quản Mƣờng Bản đƣợc ít năm sau Bun-Xung qua đời,
Mƣờng Bản đƣa con trai cả là Bun-Tấng lên thế quyền cha nhƣng chƣa có
vợ. Mƣờng Bản tổ chức đi ăn hỏi tới ngoại Cầm-Phƣa ở Mƣờng-Muổi xin
đƣợc cƣới nàng Ngân-Khay về sống sánh bên Phìa Bun-Tấng cùng lo làm
việc xây dựng Mƣờng Bản. Quan lại thƣờng quen lấy nhiều vợ, BunTấng lại cho ngƣời đi hỏi tới Phìa Bun-Quảng ở Mƣờng-Mụak xin cƣới
nàng Ngân-Tấng về làm vợ lẽ. Cả hai bà vợ sinh đƣợc bẩy ngƣời con, có
sáu trai một gái gồm Cầm-Xăƣ , Cầm-Hặc, Cầm-Hom, Nàng-Quyên,
Quảng-Hạu, Căm-Miến và Căm-Păn. Ông bà đều chăm sóc nuôi dạy các
con đến lớn khôn, trƣởng thành.
Dạo ấy ở vùng đát châu Mƣờng-Mụak, Phìa Bun-Quảng qua
đời, Mƣờng Bản đƣa Cầm-Quyền lên thay hế. Vợ chồng Cầm-Quyền sinh
đƣợc ba cậu con trai là Cầm-Bua,Cầm-Tom và Cầm-Pắn.
Ở vùng đất châu Mƣờng-Muổi sau khi Phìa Cầm-Phƣa qua
đời , Mƣờng Bản đã đƣa Cầm-Xôm lên thế quyền. Ông Phìa này hách
dịch và độc đoán, làm việc va chạm đến Hội-đồng bô lão, không đƣợc
dân tín nhiệm. Hội-đồng bô lão cùng dân Mƣờng đến thu nhà, đuổi CầmXôm đi , đành lủi thủi lang thang lên ở nhờ trên đất Mƣờng ngƣời tại
Mƣờng-Lay.
Tại vùng đất Mƣờng-Mụak, Mƣờng Bản đƣa Ten-Mƣơng lên
làm Phìa, ổn định nha chu . Ông có hai con trai là Phìa-Chính và CầmTom. Ở một Mƣờng nhỏ dƣới cấp châu, có một Mƣờng do Cầm-Quyền
cai quản nhƣng bị ốm yếu qua đời, Mƣờng Bản đƣa Cầm-Pắn lên thế
quyền nhƣng còn non, mới mƣời chín tuổi, bị Cầm-Tom tranh quyền nên
giữa hai ngƣời tranh giành nhau địa vị. Cầm-Pắn liền lên nha châu
Mƣờng kêu kiện tới Ten-Mƣơng xin giải quyết cứu giúp. Ten-Mƣơng trả
lời :” Phai lớn một mình ta không thể tự đắp nổi” bèn dẫn Cầm-Pắn cả
hai ngƣời cùng lên thƣa ngài Bun-Tấng đang cầm quyền trên vùng đất
Mƣờng-Muổi xin đƣợc cứu giúp. Bun-Tấng liền cho quân tiễn đƣa CầmPắn trở về Mƣờng-Mụak an toàn. Do thế yếu của Cầm-Pắn nên vẫn bị
Cầm-Tom lấn át. Mƣờng-Mụak lúc bấy giờ một châu Mƣờng có hai
ngƣời cả Cầm-Pắn và Cầm-Tom đều tự xƣng nhận mình là Phìa Mƣờng
cả, dân hoang mang không biết theo ai, công nhận ai. Cầm-Pắn bị lép vế
bèn đi xuống triều đình tâu lên vua.Vua phán :” Châu Mường loạn chính
dô các ngươi !” bèn cử hai vị quan gọi là ông Tâm và ông Hỏi đƣa lính
lên xem xét sự tình ra sao ? Thấy việc này do từ Bun-Tấng Phìa MƣờngMuổi kém khả năng, giải quyết nhùng nhằng nên không dứt điểm mà sinh
ra chuyện rắc rối ảnh hƣởng sự an bình của nhân dân. Hai vị quan của
triều đình tuyên bố rằng :”Bun-Tấng không đáng làm Phìa cầm quyền “
bèn dẫn đƣa ông ta về xuôi làm kẻ hầu triều đình không cho trở về quê
Mƣờng-Muổi nữa. Khi dẫn Bun-Tấng thì cũng dẫn đem cả Cầm-Hặc ,
Cầm-Măn và Cầm-Pắn cùng đi. Ngoài sự bất lực, bọn Bun-Tấng còn có
tội lần khân không nộp thuế đúng kỳ hạn về triều đình.
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Vùng đất Mƣờng-La lúc ấy đang khuyết chức Phìa cầm quyền
châu Mƣờng, Hội-đồng bô lão, các viên chức cùng nhân dân đều nhất trí
chọn Bun-Quyền bèn đƣa ông ta xuống tâu trình triều đình đƣợc vua nhà
Lê cấp sắc chỉ cho trở về làm Phìa châu Mƣờng-La.
Tại vùng đất châu Mƣờng-Muổi Phìa Ten-Mƣơng làm việc
cũng đã lâu năm, già yếu qua đời. Mƣờng Bản chọn đƣa Phìa Phủ-Chính
lên kế tiếp nhƣng chƣa đƣợc bao lâu đã tỏ thái độ hung hăng, cậy quyền
thế , coi tổ chức Hội-đồng bô lão không ra gì và cũng không có tín nhiệm
với dân nên bị Mƣờng Bản đánh đổ.
Ở vùng đất Mƣờng-La Phìa Bun-Quyền mới lên cai quản
Mƣờng Bản đƣợc hơn một năm , trong nội bộ anh em họ có thù oán với
nhau, muốn tranh giành địa vị của nhau nên mƣu hại nhau. Một hôm nhân
trong Mƣờng tháo hồ cá lại mổ thêm lợn làm thịt nấu cỗ mở tiệc liên hoan
, mời Bun-Quyền tới dự. Ông không hề để ý cảnh giác. Ngồi uống rƣợu
đƣợc vài đợt chén rồi , bỗng có kẻ thù là anh em nhà ông đến chém cổ
ông ngã chết tƣơi ngay trong gian quản giữa nhà nơi mâm tiệc. QuảngBau liền đứng ra công bố lập chính quyền mới nhƣng bị Hội-đồng bô lão
và Bun-Peng đứng đầu phản đối, bác bỏ, việc không thành ! Bun-Peng
cùng đại biểu nhân dân xuôi thuyền về triều đình tâu lên vua Lê, đƣợc
nhà vua ban sắc chỉ cho trở về làm Phìa châu Mƣờng-La. Vua cử hai vị
quan gọi tên là ông Phủ và ông Hệ đem lính tiễn Bun-Peng trở về
Mƣờng-La nhậm chức an toàn. Bun-Peng chƣa có gia đình riêng. Giao
việc tổ chức lễ ăn hỏi cho Hội-đồng bô lão và viên chức nha đƣờng cử
một đoàn mối bà, mối ông đem lễ vật đầy đủ đi đến Mƣờng-Bú hỏi ông
bà ngoại Chom-Bun cho xin cƣới nàng Cầm-Xọn về sống sánh bên cùng
Phìa Bun-Peng. Các Phìa, Tạo ngƣời Thái thƣờng quen thích lấy nhiều vợ
bèn lấy vợ nữa. Lại cử đoàn ông bà mối khác có Trƣởng đoàn, đem lễ vật
đầy đủ đến Mƣờng-Chanh hỏi ông bà ngoại Cầm-Yêu xin cƣới nàng
Căm-Peng về làm vợ lẽ Phìa Bun-Peng. Cả hai bà vợ sinh đƣợc bốn cậu
con trai gồm Cầm Bun-Păn, Cầm-Hiêng, Cầm-Pheng và Cầm Bun-Pấng.
Phìa Bun-Peng tổ chức đƣa lực lƣợng của nhiều ngƣời dân vào ViêngChai đào đắp hồ lớn gọi là hồ Văng-Mƣơng thả cá, hàng năm thu hoạch
đƣợc nhiều. Hồ còn lại hết đời này sang đời khác, nhìn thấy hồ thả thu
đƣợc nhiều cá ăn, dân biết công ơn ấy của Bun-Peng. Ông phân chia chức
quyền cho các con ông và củng cố lại tổ chức chính quyền dƣới các cơ sở
Mƣờng nhỏ thuộc quyền cai quản của ông nhƣ sau :
+ Cầm Bun-Păn cho đến làm Tạo Mƣờng-Bú.
+ Cầm Bun-Pấng đến làm Tạo Mƣờng-Chai.
+ Cầm-Păn làm Tạo Mƣờng-Bằng.
+ Ông giữ Bun-Dóm ở lại bên ông làm phụ tá.
+ Cầm-Ún đi làm Tạo ở Chiêng-Te.
+ Cầm-Hiêng đến làm Tạo ở Mƣơng-Chum.
+ Cầm-Xăƣ cho đến làm Tạo ở Mƣờng-Bon
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+ Hoàng-Khan đến cai quản vùng đát Mƣờng-Khiêng.
+ Hoàng-Tiến đến cai quản vùng đất Phặng-Bon.
+ Hoàng-Phanh đến cai quản vùng đất Chiềng-Bông.
+ Hoàng-Minh cai quản vùng đất Mƣờng-Pia.
Ngoài số nắm chính quyền các cơ sở ra, ông phân chia chức
quyền cho các bô lão làm sứ giả giao dịch và phụ trách đôn đốc ,thu thuế
tại các Mƣờng nhƣ sau :
- Păn-Lịch làm sứ giả Mƣờng-Chai.
- Pọong-Hƣơng làm sứ giả Mƣờng-Bú.
- Ho Luông-Phủ làm sứ giả Mƣơng-Chum.
- Quyên-Mƣơng làm sứ giả Mƣờng-Bằng.
- Ông-Nghè làm sứ giả Mƣơng-Vạt.
- Mo-Khang làm sứ giả Bàn-Cắp, Bản-Lẹng.
- Lam-Ho làm sứ giả Mƣơng-Mụak.
- Quan-Cá làm sứ giả Bản-Moòng.
- Quan-Thek làm sứ giả Mƣơng-Pia.
- Héng-Ba làm sứ giả Chiêng-Te.
- Quan-Béng làm sứ giả Nặm-Ún.
Phìa Bun-Peng làm việc cai quản và xây dựng Bản Mƣờng
trong nhiều năm, đến già yếu qua đời về Trời chầu tiên tổ “ti Liên-PanLuông” lên nơi vĩnh hằng lớn.
*
Sang thế kỷ thứ XVIII : Bun-Dóm lên làm Phìa châu
Mường-La. Ông chƣa có gia đình riêng bèn giao cho Hội-đồng bô lão và
viên chức nha đƣờng tổ chức đoàn ông bà mối , đem theo lễ vật đầy đủ ,
đi đến Mƣờng-Mụak hỏi ông bà ngoại Cầm-Quyên xin cƣới nàng CămPấng về sống sánh bên Phìa Bun-Dóm.Vợ chồng Bun-Dóm chỉ sinh đƣợc
một cậu con trai là Cầm Bun-Phanh. Hai ông bà nuôi dạy con đến khôn
lớn, trƣởng thành ngƣời có tài, có đức tốt.
Cầm Bun-Dóm lên làm việc Mƣờng gặp nhiều gian khó. Thời
ấy có giặc Phẻ, một giống dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Trung-Quốc
giáp Miến-Điện kéo quân đi làm giặc cƣớp bóc, chiếm đất, chúng chém
giết dân lành rất tàn ác. Bọn chúng qua đánh phá, cƣớp bóc ở vùng
Thƣợng-Lào rồi sang vùng Tây-Bắc Việt-Nam ta, chúng cƣớp của, chiếm
đất nƣớc ta từ Mƣờng-Thanh trở xuống Mƣờng-Muổi, nay chúng đến
Mƣờng-La, đi từ Pu-Phang kéo tới. Phìa Cầm Bun-Dóm có lực lƣợng
yếu, không thể nào chống đỡ nổi quân giặc. Ông phải nghĩ mọi cách làm
sao lấy lòng bọn tƣớng Phẻ để giảm bớt sự thống khổ của nhân dân , chờ
cơ hội thuận nào đó sẽ đánh đuổi diệt bọn giặc này ! Bun-Dóm đành nén
căm thù, giả làm lành hầu hạ tên tƣớng giặc. Đem tiền bạc ra biếu chƣa
xong, ông phải động viên gái nàng lúc này đành hy sinh thân thể vì dân,
ông gả gái nàng cho tƣớng Phẻ làm vợ. Từ đấy nhận nó làm họ hàng ,
ngƣời rể của Mƣờng-Bản nên đã kìm hãm ngăn quân nó ít hà hiếp , cƣớp
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của, giết hại dân ngƣời Thái ở Mƣờng-La giảm đi hơn. Và cũng do làm rể
ngƣời Thái nên tên tƣớng Phẻ không hạ bệ , vẫn công nhận để Cầm BunDóm làm Phìa vùng đất châu Mƣờng-La nhƣng nó nắm quyền điều hành
cai quản Mƣờng Bản, chỉ để Bun-Dóm có danh nghĩa đứng làm chủ lễ
khi có cúng tế thần Mƣờng mà thôi ! Bun-Dóm bí mật cử ngƣời về báo
tin tới triều đình , năm ấy vua Lê Dụ-Tông niên hiệu Vĩnh-Thịnh mới lên
ngôi đƣợc hai năm (1706). Vua phán:” Giao cho vị quan ông Tiền bí mật
lên giải thoát đưa Cầm Bun-Dóm xuống triều đình” để vua hỏi kỹ tình
hình , tính kế đánh đuổi bọn giặc Phẻ ở Mƣờng-La ra sao? Dấu kín tin
này không cho tên tƣớng Phẻ biết, dặn lại Cầm-Hiêng nếu chúng hổi đến
thì bảo Bun-Dóm bị ốm về quê ngoại chữa thuốc, điều dƣỡng. Ông giao
Mƣờng Bản lại cho Cầm-Hiêng tạm giữ quyền chờ ông trở về. Lúc ấy
thấy vắng mặt Bun-Dóm, có Cầm-Păn ở Mƣờng-Vạt nhẩy lên xƣng làm
Phìa Mƣờng-La nhƣng bị tƣớng giặc Phẻ không công nhận, bắt đem đi xử
chảm. Bọn giặcPhẻ không chiếm đóng làm quan cai trị lâu dài ở MƣờngLa, chúng đi lƣu động cƣớp của, thu vàng bạc châu báu về. Mƣờng thấy
vắng mặt Bun-Dóm, bọn giặc Phẻ lại kéo kéo nhau đi cƣớp bóc , chúng
lên Mƣờng-Muổi rồi trở lên Mƣờng-Thanh củng cố vững chắc đồn XamMứn (đồn Tam-Vạn) . Giặc Phẻ bắt bớ, giết dân rất tàn ác.
Hội đồng bô lão châu Mƣờng-La cử đại biểu xuôi thuyền về
triều đình gặp Bun-Dóm , cả đoàn vào tâu vua. Vua Lê giao sắc ấn cho
Cầm Bun-Dóm trở về tiếp tục làm Phìa châu Mƣờng-La, củng cố lại Bản
Mƣờng, tổ chức lực lƣợng quân sự chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tính
mạng và tài sản cho dân. Bun-Dóm phụng mệnh, cả đoàn cúi đầu lạy tạ
ơn vua rồi ra về. Đoàn đại biểu của Bun-Dóm từ triều đình trở về đang ra
sức tập họp lực lƣợng trai tráng tổ chức dân binh chƣa đƣợc mạnh thì có
bọn giặc Giẳng lại kéo đến . Bọn Giẳng là ngƣời Nhắng một dân tộc
thiểu số ở tỉnh Vân-Nam Trung-Quốc do chúng bị lép vế với ngƣời Hán ,
chúng đã tổ chức lực lƣợng kéo nhau vào xâm chiếm đất nƣớc ta, cƣớp
tiền của châu báu của dân ta. Chúng rất tàn ác, giặc đến, dân sợ chạy sơ
tán vào rừng dựng lều lán ở tạm, chúng đi lùng sục các lũng dọa nạt, ai có
tiền bạc trắng , bạc nén, bạc hào, vàng đƣa nộp cho chúng thì chúng tha,
ai không đƣa ít nhiều tiền nộp bị chúng chém đầu, dân ai cũng sợ, có bao
nhiêu tiền của đều phải nộp cho chúng cốt thoát khỏi cái chết ! Cầm BunDóm cầm quân đánh giặc Giẳng nhƣng do lực lƣợng và trang bị vũ khí
kém, đã bị tử trận, quân Thái tan tác tạm chạy lui trở về nhà.
Cầm Bun-Dóm tên nhỏ là Cầm Bun-Peng, khi lên làm ngƣời
đứng đầu châu Mƣờng-La xƣng danh Bun-Dóm dƣới thời vua Lê HyTông (1676-1705) niên hiệu Chính-Hòa (1680-1704) và chúa ĐịnhVƣơng Trịnh-Căn (1682-1709), vị chúa này theo sách Quam Tô Mương
Kể chuyện Mƣờng của ngƣời Thái ghi là vua Khang-Vƣơng . Nay xác
định là chiêu tổ Khang-Vƣơng miếu hiệu là Trịnh- Căn. Điều đó chứng tỏ
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niên đại chính thức cho hệ thống chính trị thời bấy giờ là vua, không phải
là chúa.
Sau khi Cầm Bun-Dóm bị tử trận dân khắp nơi và gia đình,
dòng họ Cầm nhà Bun-Dóm rất căm thù bọn giặc Giẳng, quyết tâm trả
thù cho Mƣờng Bản và gia đình do con là Cầm Bun-Phanh đứng lên kế
nghiệp cha , năm ấy khoảng 1708.
Cầm Bun-Phanh sinh năm Cá Căự (theo lịch Thái) tức năm
Quý-Hợi (1683) đời vua Lê Hy-Tông niên hiệu Chính-Hòa năm thứ 4.
Mẹ ông là bà Cầm-Peng con gái của ngƣời đứng đầu ( gọi là Tạo Mường)
Mƣờng-Chanh, là Mƣờng Phìa ngoài thuộc châu Mƣờng-Mụak (huyện
Mai-Sơn thuộc tỉnh Sơn-La ngày nay). Năm độ 23 tuổi, ông đƣợc cha cho
đi làm Tạo cai quản Bản-Tam, theo nguyên tắc tổ chức Bản Mƣờng Thái
thời phong kiến xƣa :” Lụk Tạo dai xăứ na, lụk na dai xăứ Bản” Con nhà
Tạo đƣợc phân cho hƣởng ruộng chức,con nhà họ nòi đƣợc phân Bản lấy
nhân công làm dịch vụ.(Bản Tam ngày nay thuộc xã Chiềng- Đen, thành
phố Sơn-La, tỉnh Sơn-La).
Dân Mƣờng-La cử Cầm Bun-Phanh ra làm Phìa năm 25 tuổi,
đã đứng lên tố chức , chỉ huy đánh giặc giải phóng Bản Mƣờng.
Sau khi cha ông bị hy sinh, Cầm Bun-Phanh sẵn mối thù nhà ,
quyết một lòng mang hết sức lực ra lo việc diệt giặc Giẳng. Ông tổ chức
lực lƣợng quân sự lúc này khá mạnh, ông động viên thanh niên và lớp
trung niên toàn Mƣờng hãy đồng tâm ra sức đánh đuổi giặc đi, Mƣờng
Bản bị giặc xâm chiếm dân ta đói khổ, mọi ngƣời hãy góp của, góp sức
diệt giặc thì Bản Mƣờng ta mới đƣợc yên ổn làm ăn sinh sống. Ông đã
thu đƣợc nhiều tiền của do dân đóng góp, lực lƣợng của ông đƣợc trang
bị vũ khí mạnh hơn thời Bun-Dóm cha ông.
Cầm Bun-Phanh có Cầm Bun-Pấng là trợ thủ đắc lực , chỉ huy
quân từ vùng Nặm-Pàn tiến đánh chém đầu tƣớng Giẳng là Nông-DịnThoong. Sau khi giải phóng Mƣờng-La, ông tiến đánh tiếp giải phóng
Mƣờng-Mụak, Mƣờng-Muổi. Rồi Bun-Phanh cử Cầm-Pấng ở lại tổ chức
binh mã phòng giặc phản công và trực tiếp làm thủ lĩnh Mƣờng-Muổi.
Phía Mƣờng-Mụak đƣợc biết tin Cầm-Phẳn đang chạy giặc, ẩn náu ở
rừng sâu ven bờ sông Mã, ông cử ngay ông Quyền đang giữ chức “Pằn”
đi tìm đón trở về tiếp tục làm ngƣời đứng đầu cai quản, xây dựng vùng
đất Mƣờng-Mụak.
Giữa lúc đang thừa thắng, quân giặc Giẳng hoang mang , ông
cho Cầm Bun-Pấng kéo quân lên phía bắc quét giặc Giẳng ở châu ChiêuTấn gồm vùng đất Mƣờng-Chiên (Quỳnh Nhai), Mƣờng-Khim, MƣờngCang (Than Uyên), Mƣờng-Hông, Mƣờng-Tháo (Văn Bàn), Mƣờng Xo
(Phong thổ), Mƣờng-Là ( sau là huyện Kim-Bình thuộc Vân Nam, TrungQuốc). Tiếp đó tiến sang phía đông giải phóng đất tả ngạn sông Thao nay
thuộc tỉnh Lào-Cai gồm : Mƣờng-Dọ, Mƣờng-Bo, Mƣờng-Vảy, MƣờngCái, Mƣờng-Mả, Mƣờng-Xát ( nay là huyện Bát-Xát), Căm-Lang (Cam77

Đường). Xong đem quân quay trở về tiếp tục giải phóng Mƣờng-Tấc
(Phù-Yên), Mƣờng-Xang ( Mộc-Châu), Mƣờng-Pi, Mƣờng-Xàng ( vùng
dân tộc Mường thuộc tỉnh Hòa-Bình ngày nay).Từ đó Cầm Bun-Phanh và
Cầm-Pấng chia ra hai cánh quân đi truy quét giặc Giẳng ở Mƣờng-Pở,
Mƣờng-Cảu, Mƣơng-Xăm, Mƣơng-Xon (nay thuộc tỉnh Hua-Phăn nước
Lào).
Bị truy đuổi ở khắp nơi, quân Giẳng chạy dồn vào cánh đồng
Mƣờng-Lò (nay là Thị xã Nghĩa-Lộ và huyện Văn-Chấn thuộc tỉnh YênBái). Trong một trận tập kích, Cầm Bun-Phanh đã chém đƣợc đầu tên chỉ
huy giặc Giẳng là Lò Sán-Sun ở Cửa-Nhì. Ông bắt đƣợc nhiều tù binh
Giẳng , chẳng những không chém giết mà đã tha bổng cho họ trở về
Vâm-Nam quê của họ và còn cho phép trong số họ ai có gia đình, đã lấy
vợ ngƣời Thái ở Tây-Bắc đều có thể ở lại làm ăn sinh sống, miễn là từ
nay trở đi không đƣợc làm giặc cƣớp (theo sách QuamTô Mương bản chữ
Thái của Mường-Mụak đã dẫn).
Trong thời gian chiếm đóng, quân giặc Giẳng đã bắt giết hết
con nòi Tạo vẫn thế tập trị vì vùng đất Mƣờng-Lò trong suốt hơn tám thế
kỷ từ XI- XVIII và đốt hết sách chữ Thái, trong đó có bộ Quam-TôMương.Vì thế ngày nay ta không đƣợc biết gì về tung tích chi dòng họ
ạnh em ruột của Lạng-Chƣợng là : Ta-Lúc, Ta-Lảu, Lặp-Ly,Lo-Ly, LạngNgạng, Lạng-Quang. Và cũng vì thế , sau khi quân của Cầm Bun-Phanh
vào giải phóng Mƣờng-Lò khỏi tay giặc Giẳng đã không thể tìm đƣợc con
nhà nòi Tạo để làm ngƣời đứng đầu , cai quản Bản Mƣờng. Bất đắc dĩ
Bun-Phanh phải cử Cầm Bun-Inh con trai em họ mình là Cầm Bun-Xôm
lúc ấy đang làm Phìa Mƣờng-Chai điều đến làm thủ lĩnh Mƣờng-Lò quê
tổ. Cầm Bun-Inh đã dẫn theo đầy đủ các bộ hạ để hình thành bộ máy tổ
chức một đơn vị châu Mƣờng Thái theo mẫu hình của châu Mƣờng-La
thời đó. Họ còn đem theo cả bố sách Quam-Tô-Mương, Táy Pú-Xấc
…đến đấy, nên ngày nay ai có đƣợc đọc những bộ sách này ở Mƣờng-Lò
thì hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên vì nó giống hoàn toàn với các bản sao từ
Mƣờng-La vậy.
Sau khi hoàn tất việc chinh chiến xuống phía nam, Cầm BunPhanh rút quân về Mƣờng-La. Ông đã cho mở lễ hội Xên Cha lớn để
mừng chiến thắng và chiêu hồn tử sĩ, tƣởng niệm những ngƣời có công
đi đánh giặc cứu Mƣờng Bản đã bị hy sinh. Ông tổ chức lại Bản Mƣờng
theo thể thức thời Ta-Ngân thế kỷ thứ XIV.
Cầm Bun-Phanh đã đƣợc “Pua Keo ha” vua Kinh tin dùng.
Nhà vua Lê Dụ-Tông năm Bảo-Thái thứ 7 ( 1726-1728) đã ban sắc chỉ
Nhất hầu và phong tƣớc Gia ngãi tƣớng quân (sách Quam-Tô-Mương
quyển Mường-La đã dẫn).Về danh nghĩa, triều đình đã cho phép Cầm
Bun-Phanh đƣợc cai quản một vùng rông lớn gồm từ miền tả ngạn sông
Hồng , nay tƣơng đƣơng miền đất thuộc tỉnh Lào-Cai, Yên-Bái liền sang
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phía tây, thời đó gọi là Khu vực “Xíp hốôc chau Tay” Mƣời sáu châuThái
cộng thêm miền đất tƣơng đƣơng với vùng tây-bắc tỉnh Hòa-Bình nơi có
ngƣời Mƣờng cƣ trú và đất tỉnh Hua-Phăn thuộc nƣớc Lào ngày nay. Ông
còn đƣợc “Pua Lao hặc” vua Lào mến phục. Nhà vua ở Mƣờng LuangPhak-Bang triều đại In-Tha-Xôm (1727-1776) phong tặng danh hiệu “Úp
xay Phak-Khưng” có nghĩa đấng cao xiêu ,chiến thắng, tiếng tăm vang
lừng. Ngƣời dânThái ở Mƣờng-La thời ấy goi ông là Phìa Minh. Nghĩa ở
đây là “đấng” không hẳn là chỉ chức vụ Phìa Mƣờng thông thƣờng. Minh
là âm Hán-Việt, hiểu là “quang minh, chính đại”.Khu vực đất đai miền
Tây-Bắc đƣợc vua Lê- chúa Trịnh giao cho Bun-Phanh cai quản thực chất
mới chỉ bằng trên dƣới một nửa thời Ta-Ngân hồi thế kỷ XIV. Bởi vì
Mƣờng-Thanh (ĐộngMãnh Thiên), Mƣờng-Lay (Phục-Lễ) lúc ấy vẫn còn
bị giặc Phẻ chiếm đóng. Mƣơng-Tiêng (Lễ-Tuyền), Chiềng-Khem
(Khiêm-Châu), Mƣơng-Chúp (Tuy-Phụ), Mƣơng Chiêng-Mi (Hợp-Phì),
Mƣơng-Tung (Tùng-Lăng) và Mƣơng-Hoang (Hoàng-Nham) đang bị
Phong kiến Vân-Nam xâm lấn. Tuy vậy, trong lịch sử ngƣời Thái theo
sách Qua-Tô-Mương viết thì vẫn coi đây là thời kỳ Chiềng-An, MƣờngLa phát thịnh. Nếu không kể những năm tháng Cầm Bun-Phanh chỉ huy
quân đánh đuổi giặc Giẳng , giải phóng Bản Mƣờng thì thời kỳ ChiềngAn, Mƣờng-La lúc này đóng vai (Mường luông) Trung tâm quy tụ
nhiều Mƣờng lớn , nhỏ ở miền Tây-Bắc đƣợc bắt đầu từ thời vua Lê DụTông cuối niên hiệu Bảo-Thái (1720) đến đời Lê Hiển-Tông niên hiệu
Cảnh-Hƣng 1 (1740). Thời gian ấy gọi là tạm yên ổn cho Mƣờng-La thời
Cầm Bun-Phanh ƣớc có khoảng trên 15 năm.
Thế kỷ thứ XVIII, đất nƣớc ta chìm đắm trong cảnh chia cắt
đôi đàng với đƣờng phân giới là sông Gianh. Đàng Trong do các chúa
Nguyễn cai trị, Đàng Ngoài vua Lê-chúa Trịnh thống trị. Thời kỳ này chế
độ phong kiến nƣớc ta bị suy đồi. Các cuộc khởi nghĩa nông dân nhƣ
Nguyễn-Tuyển, Nguyễn-Cừ, Nguyễn Hữu-Cầu (Quận He), Nguyễn
Danh-Phƣơng (Quận Hẻo), Lê Duy-Mật, Hoàng Công-Chất…bùng nổ dữ
dội, đánh thẳng vào triều đình Lê-Trịnh thối nát, cuối cùng đã kết thúc
bằng phong trào Tây-Sơn với trận đại phá quânThanh xâm lƣợc, triều đại
vua Quang-Trung ra đời năm 1788.
Sau khi vua Lê trao cho Cầm Bun-Phanh chức quan tƣớng
công Trƣởng Hiệu các châu Thái vùng Tây-Bắc. Ông phân chia củng cố
lại vùng đất cho một số viên chức cai quản một số nơi nhƣ sau :
+ Chƣởng-Han cai quản vùng Mƣờng-Bú.
+ Chƣởng-Yêu giữ lại làm phụ tá bên đai Phìa châu Mƣờng.
+ Chƣởng-Binh cai quản vùng Mƣờng-Khiêng.
+ Quan-Viêm cai quản vùng Mƣờng-Chai.
+ Quảng-Vu cai quản vùng Mƣờng-Chùm.
+ Quảng-Yêu cai quản vùng Mƣờng-Bằng.
+ Chƣởng-Peng cai quản vùng Ít-Oong.
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+ Quảng-An cai quản vùng Mƣơng-Pia.
+ Quảng-Yên cai quản vùng Nặm-Ún.
+ Chƣởng-Minh cai quản Bản-Chim.
+ Quảng-Viên cai quản Bản-Lẹng.
+ Quảng-Thiếp cai quản Bản-Pán.
+ Quảng-Hăụ cai quản vùng Muổi-Nọi.
+ Chƣởng-Lô cai quản Bản-Lằm.
+ Quảng-Hê cai quản Bản Phặng-Bon.
Sau khi phân bổ, điều chỉnh lại viên chức cấp dƣới xong Cầm
Bun-Phanh bổ nhiệm và phân công các sứ giả giao cho phụ trách các
vùng, vừa làm việc giao dịch giữ liên lạc trên dƣới, truyền đạt mọi chỉ thị
của đại Phìa xuống cơ sở và có trách nhiệm đôn đốc thu thuế, nhân sự bố
trí nhƣ sau :
- Păn-Quyên giao cho làm sứ giả Mƣờng-Xang và MƣờngBú.
- Pọng-Tiến giao cho làm sứ giả Mƣơng-Muổi và MƣơngChum.
- Ho Luông-Hiên làm sứ giả Mƣơng-Lay, Mƣơng-Chiến và
Mƣơng-Chai.
- Quyền-Ban làm sứ giả Mƣơng-Xo, Mƣơng-Vạt và MƣơngBăng.
- Lam-Ho làm sứi giả Mƣơng-Tấc, Ít-Ong và Chiêng-Te.
- Xự-Phúc làm sứ giả Mƣơng-Hăng,Mƣơng-Hao.
- Chƣởng-Ơn làm sứ giả Mƣơng-Lọng,Mƣơng-Pao, BảnCắp, Bản-Lẹng và Bản-Chim.
- Xự-Mứn làm sứ giả Xiêng-Khọ và Chiêng-Đen.
- Xự-Đơm làm sứ giả Xăm-Tăử, Xăm-Nƣa và Yết-Chăn.
- Xự-Vu làm sứ giả Chiêng-Đôông, Mƣơng-Ôông,MƣơngEn và Mƣơng-Pia.
- Xự-Lính làm sứ giả Mƣơng-Pở, Mƣơng-Cảu và MƣơngVạt.
- Păn-Chiêng làm sứ giả Mƣơng-Xại và Chiêng-Khƣơng.
- Pọong-Chiêng làm sứ giả Bản-Pán.
- Xự-Cuông làm sứ giả Xốp-Ét.
- Ông Mo làm sứ giả Mƣơng-Mụak.
- Ho-Hé làm sứ giả Mọi-Moong.
- Chang-Luông làm sứ giả Bản-Mòong.
- Quảng-Peng làm sứ giả Bản Mƣơi.
- Ông-Nghè làm sứ giả Phặng-Bon.
- Xự-Lƣơng làm sứ giả Ten-Phặng.
Phân công các chức sắc nhƣ vậy và cùng tả hữu trụ trong bộ
máy chính quyền đại châu Mƣờng, đủ sức để Cầm Bun-Phanh cai quản
vùng đất Mƣờng thuộc ông phụ trách..
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Rồi Mƣờng Bản ngƣời Thái có sự kiện Hoàng Công-Chất1 (15)
sẩy ra. Hoàng Công-Chất là ngƣời Kinh quê ở tỉnh Thái-Bình nổi lên trở
thành lãnh tụ trong phong trào nông dân chống chính quyền phong kiến
Lê-Trịnh thối nát ở thế kỷ XVIII. Năm 1740 cùng thời điểm với NguyễnTuyển, Nguyễn Cừ, Vũ Trác-Oánh ở Hải-Dƣơng ; Nguyễn Danh-Phƣơng
(Quận He) ở Sơn-Tây; Nguyễn Hữu-Cầu (Quận Hẻo) ở Hải-Phòng…
cuộc khởi nghĩa do Hoàng Công-Chất lãnh đạo đã bùng nổ ở Sơn-Nam
(Thái-Bình, Hưng-Yên ngày nay). Xuất trận đầu tiên, nghĩa quân đã đánh
tan quân của triều đình Lê-Trịnh tại bến sông Đai-Lan, giữ đƣợc bình yên
cho nhân dân vùng đấy ănTết Canh-Thân (1740) . Sau đó Hoàng CôngChất đã tổ chức lực lƣợng khi tiến, khi thoái quyết một phen sống mái với
kẻ thù giai cấp suốt mƣời năm ròng rã. Nghĩa quân do ông đứng đầu đã
tập họp đƣợc hàng nghìn nông dân vác cuốc, bắp cầy, mai thuổng, gậy
gộc, giáo mác đi theo. Hoạt động ở vùng đồng bằng có nhiều sông lạch và
đầm lầy , nghĩa quân thƣờng dùng thuyền nhỏ ra vào nơi cỏ rậm, bùn sâu,
chiến đấu rất linh hoạt. Khi thì giả vờ đầu hàng nhƣ trƣờng hợp năm 1743
nhƣng rồi bất thần đánh vào phủ lỵ Khoái-Châu (Hưng-Yên) một trong
những trung tâm quan trọng của Sơn-Nam. Khi đất Khoái-Châu đã hoàn
toàn do nghĩa quân làm chủ, nghĩa quân đã trừng trị những tên quan lại,
cƣờng hào gian ác, giúp cho dân yên ổn làm ăn sinh sống.
Tháng Tám năm Ất-Sửu (1745) Trịnh-Doanh sai Hoàng-NgũPhúc và Phạm-Đình-Trọng hợp sức đối phó với Nguyễn Hữu-Cầu ở mạn
Xƣơng-Giang, bỏ lại Thƣờng-Tín, Phú-Xuyên ở phía nam trống vắng .
Nắm đƣợc thế trận hở sƣờn của địch, Hoàng Công-Chất đã bí mật điều
quân về Phú-Xuyên,đánh chiếm Phù-Vân và đặt đại bản doanh taị VănHoàng. Lúc đó viên trấn thủ Sơn-Nam là hoạn quan Hoàng Công-Kỳ
muốn mở những trận đánh lớn để tiêu diệt nghĩa quân Hoàng Công-Chất.
Hắn dã đốc thúc các huyện luyện tập quân, sắm sửa khí giới, đắp mới
nhiều thành lũy. Hắn thƣờng một mình cƣỡi voi đi tuần thú xem xét tình
hình. Nhân đó, Hoàng Công-Chất đã tổ chức đem quân mai phục , bắt
giết Hoàng Công-Kỳ2 .
Có thể nói, trong những năm 40 của thế kỷ XVIII trƣớc sự
mục ruỗng của chế độ phong kiến Lê-Trịnh ở đàng ngoài, đất nƣớc ta đã
chứng kiến một cuộc chiến tranh nông dân rầm rộ khắp mọi nơi. Song
thật tiếc thay, các cuộc khởi nghĩa của lớp quân áo vải tuy dữ dội và hùng
hậu nhƣng lại thiếu sự liên kết chặt chẽ thành một lực lƣợng có bộ chỉ
huy thống nhất. Lợi dụng chỗ yếu đó, chúa Trịnh đã sử dụng bọn tƣớng
1

Sự kiện Hoàng Công-Chất:Tài liệu tham khảo ở bài “ Cầm Bun-Phanh và Hoàng Công-Chất trong
những năm giữa thế kỷ XVIII” bài v iết của Cầm-Trọng, Nguyễn Văn -Hòa trong sách “ Đóng góp của
các dân tộc Nhóm ngôn ngữ Tày-Thái trong tiến trình lịch sử Việt-Nam, NXB ĐẠ I HỌC QUỐC GIA
HN, 2006.
2
Giết Hoàng Công-Kỳ : Tài liệu tham khảo ở “Chân dung lịch sử anh hùng dân tộc Hoàng Công-Chất
“ của kỹ sƣ Hoàng Văn-Khánh và cử nhân Nguyễn Khắc-Xuể , 2001.

81

lĩnh sừng sỏ nhƣ Hoàng Ngũ-Phúc, Phạm Đình-Trọng…dùng binh lực
tập trung tiêu diệt từng cuộc nổi dậy. Trong những cuộc đàn áp đó, quân
lính dùng nhiều thủ đoạn tàn bạo . Thậm chí có nơi chúng phá đê cho
nƣớc lũ tràn vào các xóm làng và ngập đồng ruộng để giết hại nhân dân,
phá hoại mùa màng. Trƣớc sự đàn áp, khủng bố của chính quyền phong
kiến, một số cuộc khởi nghĩa đã thất bại1.
Vào cuối năm Canh-Thân (1740) cuộc khởi nghĩa của
Nguyễn-Tuyển,Nguyễn-Cừ và Võ Trác-Oánh tan vỡ.Thàng giêng năm
Tân-Mùi (1751) Nguyễn Hữu-Cầu thất thủ ở Nghệ-An và bị tƣớng của
chúa Trịnh là Phạm Đình-Sỹ bắt giết. Tháng hai , Nguyễn Danh-Phƣơng
thua trận và bị bắt ở thành Ngọc-Bội gần Hƣơng-Canh…
Trƣớc tình hình đó, Hoàng Công-Chất cùng với ngƣời thân
cận của mình là Nguyễn Khắc-Thành đã rút quân khỏi Sơn-Nam vào
miền thƣợng du Thanh-Hóa tổ chức lại lực lƣợng để đánh phong kiến LêTrịnh lâu dài. Từ đó ông cùng Nguyễn Khắc-Thành dần dần phát triển địa
bàn hoạt động và xây dựng cứ điểm của nghĩa quân ngƣợc tuyến lƣu vực
sông Mã. Năm Táu Xăn Thái tức Nhâm-Thân – 1752, nghĩa quân Hoàng
Công-Chất đã làm chủ đƣợc Mƣờng-Ét, Mƣơng-Xăm, Mƣơng-Xon,
Mƣơng-Pở, Mƣơng-Cảu ( nay là địa bàn tỉnh Hua-Phăn nước Lào). Tại
đây Hoàng Công-Chất đã tiếp súc với số ngƣời dân Thái quê ở MƣờngThanh lúc ấy đang chạy tránh giặc, lánh nạn,vốn họ đang sôi sục căm thù,
nuôi chí khí, chờ thời cơ để đƣợc trở về đánh đuổi giặc Phẻ cứu lấy quê
hƣơng thân yêu của mình.Trong số họ, có hai ngƣời là Lò-Văn-Ngải và
Bạc Cầm-Khanh đã đƣợc Hoàng Công-Chất trọng dụng nên đƣợc ngƣời
Thái thời đó gọi là Quân-Ngải , Quân-Khanh. Ngƣời Thái gọi Hoàng
Công-Chất bằng tiếng Thái là Thiên-Chết và gọi nghĩa quân là Keo Chết
( Kinh Chết). Thiên từ chữ “Thiên” là chủ cõi trời trong tâm linh ngƣời
Thái. Tiếng “chết” là cách biến âm từ ” ất “ thành “ết”, ta vẫn thƣờng
thấy ở tiếng Thái.
Trong những năm 1751-1753, Hoàng Công-Chất đã giao cho
Nguyễn Khắc-Thành ở lại chỉ huy bộ phận nghĩa quân ở Thanh-Hóa để
mình thân chinh lên trực tiếp xây dựng cứ điểm ngƣợc theo lƣu vực sông
Mã. Đến năm Canh-Thìn (1760), bộ phận nghĩa quân do Nguyễn KhắcThành chỉ huy đã làm chủ đƣợc miền tây Thanh-Hóa và đóng đại bản
doanh ở Mƣờng-Ảnh Ca-Da ( tức huyện Quan-Hóa ngày nay). NămTânTỵ (1761), do mất cảnh giác , nghĩa quân đã để nội gián dẫn quân Trịnh
tập kích bất ngờ , Nguyễn Khắc-Thành cùng nhiều nghĩa quân khác đã bị
bắt. Số còn lại rút sang Lào về với chủ tƣớng Hoàng Công-Chất.

1

Một số cuộc khởi nghĩa đã thất bại : Tài liệu tham khảo ở “ Lịch sử Việt-Nam

Tập1 “ của Ủy Ban khoa học xã hội Việt-Nam , NXB – KHXH Hà-Nội, 1971, trang 326-327.
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Do có trợ thủ đắc lực của Quân Ngải, Quân Khanh , HoàngCông-Chất đã tập họp đƣợc lực lƣợng gồm nhiều dân tộc anh em : Kinh,
Thái, Lào, Hoa và Khơ-Mú (thời bấy giờ gọi là Xá hay Khạ ). Từ địa bàn
Hua-Phăn bên Lào, nghĩa quân đã tiếp tục làm chủ vùng thƣợng sông Mã
nhƣ Mƣờng-Hung, Chiềng-Cang , Sốp-Cộp, Mƣờng-Và (lúc đó thuộc
châu Mường-Mụak, Mai-Sơn, nay thuộc hai huyện sông-Mã và Sốp-Cộp,
tỉnh Sơn-La), rồi lan dần lên Mƣờng-Lói, Mƣờng-Lèo (nay thuộc huyện
Điện-Biên, tỉnh Điện Biên). Cho đến nay, nếu ai đi qua tuyến đƣờng đó,
vẫn còn gặp các di tích cứ điểm quân sự của Hoàng-Công-Chất. Những
nơi ấy còn để lại dấu vết đƣờng hào , bờ thành và lũy tre xanh bao bọc
xung quanh mà ngƣời Thái địa phƣơng thƣờng gọi là “Viêng Keo Chết”
thành Kinh Chất. Trong tủ sách cổ Thái ở tỉnh Sơn-La có một áng thơ ít
ngƣời để ý vì không có đề. Năm 1961, Cầm-Bao trong Tổ sƣu tầm sách
cổ Thái (của Sở Văn-Hóa Khu tự trị Tây-Bắc cũ) đã đặt tên cho áng văn
vần này là “ Keo Chết tặp xấc nẳng Mương Lao” Kinh Chất đánh giặc ở
đất Lào, trong đó có những câu :
“…Mương Lao nặn mi pua Thiên Chết
Ba cọ dệt dượn khửn bing nhăứ quyên khang
Pang xi nặn Lao, Tay, Keo, Hán
Khảu xú đảo hạt hạn Thiên Chết tư phôn…”
Dịch :
“… Mƣờng Lào ấy có vua Thiên Chất
Ngài dựng đƣợc binh lớn , quyền uy lớn
Đời thủa ấy : Lào,Thái, Kinh,Hoa
Vào Đội quânThiên Chất chỉ huy…”
Trong thời gian giặc Phẻ chiếm đóng , dân Mƣơng-Thanh rất
khổ cực. Hiện nay trong dân gianThái vẫn còn lƣu truyền các sự tích nói
về sự xuất hiện một số địa danh ghi dáu ấn tội ác của giặc. Hồi đó, vào
một đêm khuya thanh vắng , ngƣời đang yên giấc ngủ say. Bỗng giặc Phẻ
ập đến cƣớp , đốt Bản làng. Mọi ngƣời giật mình tỉnh giấc , hoảng hốt vội
địu con, ôm lấy “cúm, bem” rƣơng, hòm , vật đựng của quý chạy thục
mạng đến khe suối, nƣớc lũ. Quân giặc đuổi theo, dân đành phải vứt bỏ
hết lại “cúm, bem”, địu con vƣợt qua suối chạy thoát thân. Sau này, ngƣời
ta đặt tên chỗ khe suối đó là Hoong-Cúm. Trong thơ Tố-Hữu gọi là
Hồng-Cúm ở câu (Mường-Thanh, Hồng-Cúm, Him-Lam). Điạ danh này
vốn chứa đựng nội dung kể một trong số các tội ác của giặc Phẻ.
Dạo ấy, tƣớng Phẻ là Chảu-Phạ Tin-Toong đóng đại bản
doanh tại mốt quả đồi thời trƣớc có tên Pu-Văng ( nay gọi là đồi Độc lập).Dƣới chân Pu-Văng là cánh đồng mang tên Tôông-Khao. Tôông
tiếng Thái là đồng ruộng, Khao là trắng. Đó là nơi giặc Phẻ dìm trẻ em,
trói phụ nữ đang mang thai, chúng tháo ngập nƣớc vào cho chết cả , phơi
xác “trắng cả cánh đồng”.
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Năm Cáp Mệt (Thái) tức Giáp-Tuất (1754), lực lƣợng nghĩa
quân Hoàng Công-Chất chỉ huy đã từ Mƣờng-Lói, Mƣờng-Lèo trên đỉnh
núi cao đổ ập xuống góc phìa tây vùng lòng chảo Mƣờng-Thanh, chiếm
thành Xam-Mứn (thành Tam-Vạn)) đuổi dồn giặc Phẻ về phía đông-bắc ,
nơi đang đóng đai bản doanh của Chảu-Phạ Tin-Toong ở Pu-Văng.
Hoàng Công-Chất lập thế trận bao vây và công phá đồn Pu-Văng . Nhƣng
đã đƣợc nhiều năm xây dựng nên đồn kiên cố, quân Hoàng Công-Chất
đánh nhiều đợt, nhiều ngày, tháng liền mà đồn giặc vẫn không tan vỡ.
Cuối cùng, chủ tƣớng họ Hoàng phải lập mƣu đƣa Quân Ngải, Quân
Khanh giả xin hàng. Chảu Phạ Tin-Toong thấy Ngải, Khanh là ngƣời
Thái đã phản chủ tƣớng ngƣời Kinh là Hoàng Công-Chất về với mình nên
chấp nhận. Nắm chắc thời cơn đó, Ngải và Khanh cùng chủ tƣớng Hoàng
Công-Chất đã cài các nghĩa sĩ ngƣời Thái, Lào, Khơ-Mú vào quân ngũ
của Phẻ. Đến một đêm cuối tháng, trời tối đen nhƣ mực, Ngải, Khanh cho
các nghĩa sĩ đánh giáp lá cà bằng dao găm và kiếm diệt từng tên giặc.
Hoàng Công-Chất đƣa quân từ ngoài đánh vào phối hợp, nghĩa quân đã
bắt sống tên tƣớng Phẻ là Chảu-Phạ Tin-Toong đem ra Tôông-Khao xử
chém nhƣ để báo oán cho những oan hồn phụ nữ , trẻ em đã bị chúng sát
hại nơi này.
Vào khoảng những năm 1755-1761, sau khi kiểm soát đƣợc
toàn bộ Mƣờng-Thanh (châu Ninh-Biên), nghĩa quân Hoàng Công-Chất
với hai trợ thủ đắc lực là Quân Ngải, Quân Khanh đã làm đƣợc ba việc
lớn nhƣ sau :
+ Xây thành Bản Phủ : Bản-Phủ với tên cổ truyền đầy đủ là
Bản-Phủ Chiềng-Lè (nay thuộc xã Nong-Hẹt,huyện Điện-Biên ) nơi có
thành đƣợc xây đắp ở thế kỷ XVIII.Thành rộng khoảng trên dƣới mƣời
hec-ta, đắp bằng đất. Bờ thành cao khoảng 5-6 mét. Xung quanh bố trí
chòi canh và đặt pháo đài, chia làm 3 lớp : trong, giữa và ngoài. Trong
thành đào những ao lớn, rộng, sâu. Chạy theo đƣờng thành là lũy tre đằng
ngà đầy gai nhọn mang từ miền xuôi lên trồng. Hiện nay đền thờ Hoàng
Công-Chất và Quân Ngải, Quân Khanh đã đƣợc tu bổ, xây cất lại năm
2004 nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5.
Ngôi đền đặt dƣới gốc đa nơi chôn cất thi thể Hoàng Công-Chất.
+ Truy kích giặc Phẻ và giải phóng Mường-Lay, cho ngƣời
đi đón Chiều-Ban (có thể là Đèo Mỹ-Ngọc theo như đã ghi trong chính sử
nước ta), một thủ lĩnh ngƣời Thái lúc ấy đang ẩn náu ở Mƣờng-Chà đƣa
trở lại làm Phìa Mƣờng-Lay, quy thuận về với Hoàng Công-Chất ở
Mƣờng-Thạnh.
+ Thu hồi lại 6 châu Mường và quy thuận các châu Mường
Thái .Nhân lúc giặc Phẻ và giặc Giẳng quấy phá miền Tây-Bắc, thế lực
phong kiến Mãn Thanh ở Vân-Nam đã lấn chiếm 6 châu Mƣờng gồm :
Mƣơng-Tung, Mƣơng-Hoang, Mƣơng-Tiêng, Chiêng-Khem, MƣơngChúp và Mƣơng-Mi của vùng ngƣời Thái miền Tây-Bắc nƣớc ta. Bằng
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việc đe dọa dùng lực lƣợng quân sự hùng mạnh đánh trả, kèm theo cử sứ
giả sang thƣơng lƣợng, Hoàng Công-Chất đã buộc thế lực phong kiến
Mãn Thanh ở tỉnh Vân-Nam phải trả lại ta 6 châu Mƣờng Thái.
Từ đấy, các châu Mƣờng Thái khác đã quy thuận về chúa
Thiên Chết Mƣờng-Thanh (trừ một Phìa Cầm Bun-Phanh vùng đất châu
Mường-La).Thời ấy, miền Tây-Bắc trở thành cứ địa của phong trào nông
dân chống phong kiến thế kỷ XVIII.
Năm 1769, chúa Trịnh-Sâm đã sai Đào Nguyễn-Thục đem
quân lên đánh Mƣờng-Thanh (tức Động Mãnh-Thiên). Lúc đó Hoàng
Công-Chất già yếu đã qua đời, con trai là Hoàng Công-Toản kế nghiệp
cha đã không chỉ huy quân chống giữ nổi, bỏ chạy lên vùng sáu châu
Mƣờng Thái (nay đã thuộcVân-Nam) . Cuộc khởi nghĩa bị tan vỡ.
Giờ ta kể lại sự kiện Cầm Bun-Phanh chống Hoàng CôngChất. Ngay từ khi Hoàng Công-Chất thu phục gần nhƣ toàn bộ vùng TâyBắc , các Phìa Mƣờng đứng đầu các Mƣờng đều hàng phụcThiên-Chết cả,
Mƣờng nào cũng đều nộp thuế, bắt phu đến xây thành Bản-Phủ ChiềngLè , bắt lính, cống nạp của ngon vật lạ quý hiếm , tiếp tế gạo thịt thực
phẩm cho quân lính đầy đủ, các Phìa đến hầu Công-Chất theo thƣờng lệ.
Khi ông ta có trát gọi thì bất cứ lúc nào, ông Phìa Mƣờng nào cũng phải
đến có mặt, khi triệu tập đến phổ biến chỉ thị, giao công việc gì đều phải
đến đầy đủ, không đƣợc vắng thiếu một ai.
Riêng tại châu Mƣờng-La thì đại Phìa Cầm Bun-Phanh không
bao giờ hợp tác với Hoàng-Công-Chất không nói là chịu khuất phục dƣới
quyền. Hoàng-Công-Chất thu phục đƣợc tất cả các thủ lĩnh ở các Mƣờng
ngƣời Thái rồi, riêng một châu Mƣờng-La có Cầm Bun-Phanh không
chịu hàng phục, ông liền gửi thƣ trao một sứ giả chuyển xuống đƣa tận
tay Cầm Bun-Phanh nhƣng Bun-Phanh trả lời sứ giả “Tôi không thể nào
hợp tác với Hoàng Công-Chất được!.Sứ giả đành lủi thủi quay trở vê !
Cầm Bun-Phanh năm ấy tuổi đã cao, ông vẫn làm việc cai
quản Mƣờng Bản bình thƣờng, có con trai cả của ông là ông Chính
Lƣơng-Quyến làm phụ tá giúp việc bên ông. Con trai thứ là Ông-Mƣờng
rất thông minh, thông thạo văn võ nhƣng ông vẫn còn để sống bên ông,
chƣa cho đi làm Tạo vùng Mƣờng nhỏ nào.
Hoàng Công-Chất ra sức xây dựng thành Bản Phủ Chiềng-Lè
vững chắc. Cầm Bun-Phanh biết trƣớc chắc chắn Hoàng Công-Chất sẽ
không để cho mình yên. Ông lo củng cố lực lƣợng và tiếp tục chăm lo
xây dựng Mƣờng Bản. Sau khi sứ giả của Hoàng Công-Chất trở về phủ
Ninh-Biên, các vị trong Hội-đồng bô lão có hỏi ý kiến về việc này , Cầm
Bun-Phanh trả lời rằng :
“…Hau báu phục Thiên-Chết
Au chăư xăứ xôn tó Keo Chết Mương-Theng
Hau báu au phải ngơn , chương khoong mưa nộp
Hua chăư điêu chung tó hươn Pua ming chính
85

Mương nưng báu chơ đăư mi xong Pua
Khỏi hự Phia Ming hịak ha chu cốn tó Keo Chết MươngTheng…”
Dịch :
“ Ta không hàng phục Hoàng Công-Chất
Kiên quyết chống lại Thiên-Chết Mƣờng-Thanh
Ta không chịu đem tiền bạc, của quý đi hầu nộp
Quyết giữ một lòng trung với triều đình vua Nam minh chính
Một nƣớc không bao giờ lại có hai vua
Nhân danh Phìa-Minh, kêu gọi mọi ngƣời chống lại Keo-Chết MƣờngThanh !...”1.
Cầm Bun-Phanh tuyển mộ thêm quân, tăng cƣờng lực lƣợng.
Chấn chỉnh, động viên quân lính xong, Phìa trực tiếp chỉ huy xuất binh.
Hoàng Công-Chất thấy vậy vô cùng tức giận và tuyên bố :
Rằng :” Sao dám hỗn , không sợ ta ư ?
Binh ta cường, bao nhiêu Mường đều đã hàng phục ta
Chỉ riêng một tên tướng Sơn-La
Cứng đầu không chịu đến hầu ta
Không chấp hành lệnh ta
Ta sẽ đem quân đi diệt và cướp phá
Ta đã thông báo mà sao vẫn không chịu quy phục …!2
Thế rồi Hoàng Công-Chất tiến quân qua đƣờng Tuần-Giáo ,
qua Thuận-Châu xuống Mƣờng-La. Cầm Bun-Phanh cầm quân dàn trận
đánh ngăn chặn, quân Công-Chất không thể tiến vƣợt đèo núi Đá Đen vào
đất Mƣờng-La đƣợc, lại có bị tổn thất , đành phải rút lui trở về Phủ NinhBiên.Trong mấy năm liền Cầm Bun-Phanh vẫn cai quản Sơn-La vững
vàng.
Hoàng Công-Chất quyết tâm phục thù, lại tiến quân xuống ,
đánh phen này quyết chí phải bắt sống bằng đƣợc Cầm Bun-Phanh. Các
trận voi chiến quyết liết xẩy ra kéo dài. Trƣờng ca “Quam phanh mương
Mường-La “ còn ghi lại :
“…Nội chiến,Bản Mường sơ sác tiêu điều,ruộng nương bỏ
Nai hoẵng trên rừng tràn xuống đồng ruộng hoang ăn cỏ
Gà rừng từng đàn lẩn trong các lùm cây ngoài đồng
Thật đau lòng trước cảnh binh đao nhức nhối…!”
Lần này lực lƣợng của Hoàng Công-Chất mạnh nhiều, họ
tràn vào tàn phá, giết chóc, chiếm nha đƣờng và tuyên bố phế truất Phìa
Bun-Phanh. Mƣờng-La thất thủ, lọt vào tay quân Hoàng Công-Chất
chiếm đóng. Dân và các chức dịch chạy trốn vào rừng, bỏ Bản Mƣờng sơ
sác. Cảnh nội chiến kéo dài ba năm đằng đẵng. Lùng sục mãi, quân
1
2

Mƣờng-Thanh : Trích trong sách trƣờng ca “ Quam pheng mƣơng Mƣờng-La” đã dẫn.”
Quy phục : Trích trong sách “ QuamTô Mƣơng “ bản Mƣờng-La đã dẫn.
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Công-Chất bắt sống đƣợc Cầm Bun-Phanh đem nhốt vào cũi chắc dấp
gai.. Họ bắt cả gia đình Bun-Phanh đem lên Ninh-Biên, nhốt giam chặt
trong thành Bản-Phủ Chiềng-Lè.
Bị giam cầm nhƣng Cầm Bun-Phanh vẫn hiên ngang , không
tỏ lo sợ. Bỗng rồi Hoàng Công-Chất tỏ vẻ đối đãi tử tế , cho gia đình
Bun-Phanh ăn uống đầy đủ.
Một hôm Hoàng Công-Chất cho ngƣời mời Cầm Bun-Phanh
đến tiếp chuyện. Công-Chất thƣơng lƣợng với Bun-Phanh rằng :
“…Chúng ta hãy hòa hợp với nhau
Ta sẽ trả lại quyền làm Phìa đất cũ như xưa…”
Cầm Bun-Phanh không chấp nhận hòa , bởi hòa với CôngChất sẽ mang tội với nhà vua. Công-Chất cho dọn tiệc, mời Bun-Phanh
uống rƣợu nhƣng ông không ăn uống gì , ông đáp lại lời nói của CôngChất , vờ ốm sốt đau đầu cáo về nghỉ. Suốt đêm ngày họ cho ngƣời túc
trực, canh giữ. Gia đình Bun-Phanh đi theo lên Ninh-Biên có cả vợ chồng
ngƣời con thứ là Ông-Mƣờng cũng bị Công-Chất cho quân canh giữ.
Ông-Mƣờng nghĩ tra một kế bàn với mẹ và vợ mình rằng anh
ta sẽ trốn khỏi thành lũy của Công-Chất tại đất Ninh-Biên này, trở về quê
gom của cải , vàng bạc cất dấu ở nhà, đem lên nộp xin Hoàng Công-Chất
tha thứ may ra cha anh thoát chết.
Chàng Tạo căn dặn dôi lời rồi tạm biệt cha mẹ và vợ con nhất
quyết trốn ra đi mang chí phục thù. Chàng lẩn bƣớc nhanh chân , vƣợt núi
băng rừng nhiều ngày mới trở về đƣợc tới Sơn-La. Lúc ấy chính quyền đã
thuộc ngƣời của Hoàng Công-Chất nắm, nếu lộ ra sẽ bị chúng bắt. ÔngMƣờng phải trốn sang đất Nghĩa-Lộ nƣơng nhờ họ hàng bên đó.
Cầm Bun-Phanh bị giam cầm trong thành cấm nơi Bản-Phủ
Chiềng-Lè suy nghĩ mọi nhẽ không có lối thoát. Nếu ông chịu hàng phục
Hoàng Công-Chất thì ông vẫn còn đƣợc giữ lại chức cũ nhƣng rành rành
ông sẽ phải chịu tội phản vua, phản quốc, tội này sẽ truyền kiếp mang
nhục. Suy ngẫm đã kỹ, thà chịu chết mà giữ trọn lòng trung , để lại công
đức mai sau cho con cháu, tiếng thơm đẻ đời.
Cầm Bun-Phanh cắn lƣỡi , dùng vải trắng Thái dòng dây lên
sà nhà thắt cổ tự vẫn1 , bỏ lại vợ con sống thành con hầu, ngày ngày làm
lao công cực nhọc trong thành Phủ Chiềng-Lè của Hoàng Công-Chất.
Vợ Ông-Mƣờng khóc than thở cùng mẹ chồng, mong mỏi
chồng nhƣng chẳng thấy tăm hơi, tin tức gì về Ông-Mƣờng. Bà mẹ cũng
hết nỗi mong con không thấy trở lại chuộc lấy mẹ con bà. Bà liền nói
chuyện với con dâu , bà nhất quyết sẽ trốn khỏi nơi giam cầm này, con
dâu xin đƣợc đi theo cùng mẹ !
1

Tự vẫn : Sách Quam-Tô -Mƣơng quyển của Mƣờng-La , Thuận-Châu,Mai-Sơn đều nói Bun-Phanh bị
Công-Chất giết chết nhƣng sách Quam-Phanh mƣơng Mƣờng-La nói Bun-Phanh tự vẫn để tỏ
lòng trung với vua , đúng hơn .
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Một đêm khuya, trời tối đen mù mịt, hai mẹ con bà Phià địu
cháu nhỏ trốn khỏi nơi giam cầm của Hoàng Công-Chất. Ra khỏi phủ lỵ
họ lẩn trốn vào rừng, nhanh chân bƣớc.
Sáng ra bọn lính canh không thấy mẹ con bà Phìa liền hô hoán
lên. Chúng chia nhiều toán quân đi lùng bắt, không thấy tăm tích gì.
Bà mẹ bàn với con dâu :” Nếu chẳng may bị chúng bắt thì sẽ
chết sạch cả, nên chia hai ngả mà đi “.Nàng Ngam khóc, không muốn rời
mẹ, nhƣng bà đã quyết, con phải nghe lời mẹ. Hai mẹ con đi hai ngả
đƣờng , ai cũng gắng lê bƣớc chân run rẩy, đi chẳng vững, đêm tối băng
qua rừng rậm vẫn gắng hết sức. Nàng Ngam cõng con nhỏ đi mãi xem ra
đã xa phƣơng trời, rồi tới cánh đồng Bản Na-Lải, Bản-Lói, nàng đi vòng
men rừng, sƣơng sa phủ xuống. Bỗng trời đất run rủi, vận lành đến. Bà
mẹ cũng vừa tới đây, theo gót con dâu mình. Hai mẹ con gặp nhau, ôm
nhau khóc, từ đó cùng đi với nhau. Đêm đi, ngày phải trốn trong rừng e bị
lộ. Hai mẹ con đều đói mệt, cháu bé thì bú mẹ, cơm không có ăn, hái lá
rau rừng nhai ăn sống, nƣớc thiếu uống, ngƣời gầy hốc hác, da vàng nom
thảm hại. Gấu, hổ và voi gầm trên đƣờng cũng mặc ! Mẹ con nàng chỉ
còn mong trông chờ vào số phận và vận may. Đi mãi, qua nhiều làng Bản
đột nhiên mẹ con nàng gặp ông “Phìa lý” Phó tổng của một Mƣờng nhỏ
trên đƣờng. Ông ta tra hỏi, hăm dọa. Nàng-Ngam quỳ lạy xin ông hãy nhẹ
lời, nàng trình rõ ngọn nguồn, nàng là vợ Tạo Ông-Mƣờng, mẹ con bà bị
cơn hoạn nạn, nàng là con dâu tƣớng Phìa-Minh Cầm Bun-Phanh , vận
chẳng lành bị Hoàng Công-Chất đánh phá Bản Mƣờng tan hoang, bố
chồng nàng đã bị bắt, ông tỏ lòng trung với vua đã tự vẫn qua đời. Mẹ
con bà không chịu sống kiếp tù nhục nên đã trốn lẩn tránh về đƣợc tới
đây, xin ngƣời đừng bắt tội kẻ khốn khó này, xin ông rộng lòng thƣơng
cho mẹ con nàng đƣợc trở về đến quê nhà.
Ông Phó nghe Nàng Ngam nói vậy liền đáp lời tử tế, thƣa bẩm
hẳn hoi với mẹ con nàng. Ông gói cơm cho ăn và chỉ đƣờng mách lối cho
đi đƣợc an toàn. Ông hứa sẽ không bẩm báo và nhắc mai sau nhớ công ơn
ông.
Hai mẹ con nàng Ngam thở phào , nhẹ nhõm, cảm ơn, chào
tạm biệt ông Phó rồi đi tiếp. Mãi mới tới quê cũ, lúc ấy nha đƣờng
Chiềng-An đã đƣợc Hoàng Công-Chất đặt Phìa Bun-Xao lên nắm quyền.
Mẹ con nàng không thể để lộ, chúng sẽ lùng bắt.
Mặt trời xuống thấp rồi tối mịt, mẹ con nàng Ngam vội bƣớc
lẩn trốn tránh mặt. Đêm đi, ngày rúc mình chui vào rừng tre ẩn náu. Rồi
hôm sau lại về chiều, nhá nhem tối, vắng ngƣời qua lại, mẹ con nàng lại
ra đi, tìm đến họ bên ngoại đời cha nàng thủa trƣớc, từ nhỏ nghe thấy cha
nàng thƣờng gọi bác Vơn. Gió hiu hắt giữa đêm thổi tạt vào mặt, mẹ con
nàng nhẹ bƣớc lẩn vào Bản, tìm đến nhà, nàng đứng ngoài lên tiếng gội
hỏi bác họ bên ngoại, lúc ấy đã canh tƣ. Trong nhà nghe tiếng gọi lúc
đêm hôm, sửng sốt nhƣng đáp lời ngọt ngào . Nàng cảm động thƣa rằng :
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“Mẹ con cháu từ xa trốn tránh Keo-Chết Mường-Thanh trở về, tìm đến
bác nương nhờ”.
Cả nhà vội dậy mở cửa đón mẹ con cháu vào, ôm cháu khóc
thƣơng. Tuy vậy, cả nhà vẫn dặn nhau chuyện này phải giữ kín, hé tin ra
sẽ chết với họ. Gia đình bác Vơn xắp tiền, mổ lợn mừng vía, cúng Then
hoàng, bƣng cỗ lễ, cầu cho mẹ con nàng cháu vạn sự bình an và cháu
chóng đƣợc gặp lại chồng mình. Bác Vơn lo dấu kín , giữ nuôi dƣỡng mẹ
con nàng cháu một thời gian cho lại sức rồi giúp tổ chức tiễn nàng Ngam
đi tìm chồng nàng.
Tuy mẹ con nàng ở nƣơng nhờ bác ngoại đƣợc giữ kín và
đƣợc chăm sóc nuôi dƣỡng tốt nhƣng lúc nào nàng cũng chỉ nghĩ đến việc
đi tìm chồng nàng. Phán đoán có thể Ông-Mƣờng sang nƣơng nhờ họ nhà
bên đất Mƣờng-Lò. Bác Vơn chuẩn bị chu đáo, cấp tiền, lƣơng thực và ho
ngƣời dẫn đƣờng đi ra bờ sông Đà, qua sông đi đến Khun-Pia rồi tới HátLiu thì có tin truyền nhanh chóng đến tai Ông-Mƣờng bên Mƣờng-Lò.
Tạo vội vã lên đƣờng đi đón liền gặp mẹ và vợ con đi tới. Tạo vô cùng
mừng vui. Mọi ngƣời ôm lấy nhau, quá mừng đến rơi nƣớc mắt, tƣởng sẽ
không còn gặp nhau lại đƣợc nữa ! Tạo đón mẹ và vợ con đi về nhà xum
họp. Gia đình Tạo sống tại Mƣờng-Lò một thời gian dài, bỗng lại có giặc
Cờ Vàng từ bên Tàu tràn đến cƣớp phá, giết chóc, Tạo phải đƣa gia đình
tránh sang ở bên Chu-Mú (đất người Mường thuộc tỉnh Phú-Thọ), ngụ cƣ
tại đó ba năm.
*
Khi Ông-Mƣờng đang ở nơi đất Bản Chu-Mú đƣợc biết tin
Hoàng Công-Chất trên vùng đất Mƣờng-Thanh già yếu đã qua đời,truyền
nghiệp binh đao lại cho con trai là Hoàng Công-Toản. Nay quân nhà vua
lên đánh , Hoàng Công-Toản chống đỡ không nổi đã bỏ phủ Ninh-Biên
chạy trốn. Nhân dịp tốt này Ông-Mƣờng phải cấp tốc ra đi ngay lên
Mƣờng-Thanh xem sao ? Ông để mẹ và vợ con cứ tạm ở Chu-Mú ít ngày
nữa, sau khi lên Mƣờng-Thanh xem tình hình thế nào sẽ đón mẹ và vợ
con trở về quê cũ.
Tại phủ Ninh-Biên sau khi con Hoàng Công-Chất bỏ chạy,
quân nhà vua chiếm thành Bản-Phủ Chiềng-Lè, lập lại trật tự trong dân
khắp Mƣờng.Ta-Kiếp đƣợc phong làm tƣớng trấn ải Ninh-Biên.
Ông-Mƣờng lên tới Mƣờng-Thanh ra mắt trình diện quan
tƣớng lãnh binh, xin đƣợc làm Tạo hầu hạ nha Vƣơng. Thấy vậy, Ta-Kiếp
thƣơng tình nhƣng còn nể Bun-Xao đang cầm quyền phủ Chiềng-An nên
phân cho Tạo đất lộng Thông Bờ gồm cả Chiềng-Nguyên và Ít-Oong là
hai Mƣờng ngoài thuộc châu Mƣờng-La (Sơn-La), giao hẹn với Tạo giữ
lệ triều tiến nha Vƣơng.Tạo tạ ơn Ta-Kiếp. Sau khi nhận chức, ÔngMƣờng giao đất Chiềng - Nguyên cho bố vợ để tỏ lòng biết ơn công cha,
còn mình nhận cai quản làm Tạo lộng Ít-Oong.
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Ba năm sau, Ông-Mƣờng nghĩ kỹ không thể để Bản Mƣờng
suy sút dƣới quyền Bun-Xao đƣợc. Bởi đất Mƣờng Chiềng-An xƣa do
ông châ Tạo đã ra công xây dựng, gìn giữ mà có đến ngày nay lại rơi vào
tay kẻ phản vua nắm quyền cai quản. Ông-Mƣờng liền làm tờ bẩm tâu
trình lên nhà vua, kể đời cha mình là Phìa Cầm Bun-Phanh đã là tƣớng bề
tôi nhất mực trung với Nha Vƣơng, ông nội chàng cũng làm Phìa cai quản
các châu, nhờ ơn đại vƣơng , nay xin bệ hạ trên ngai vàng rộng lƣợng soi
xét , thƣơng đến kẻ bề tôi. Xin tâu trình Bun-Xao là ngƣời do Hoàng
Công-Chất Mƣờng-Thanh dựng lên.
Nghe lời tâu kỹ càng Vua thấy rõ, liền triệu các quan văn võ
vào chầu,Vua phán truyền :” Đất Sơn-La từ xưa truyền đời vẫn dòng Phìa
cũ, nay phê chuẩn ban sắc cho Ông-Mường con trai Cầm Bun-Phanh nối
nghiệp cai quản vùng đất cũ “.
Ông-Mƣờng lạy tạ ơn Hoàng đế và các quan trong triều , trở
về nắm quyền làm Phìa vùng đất Chiềng-An. Bun-Xao thoái ngôi trao lại
quyền chức. Ông-Mƣờng lên cầm quyền xƣng danh hiệu Phìa Bun-Hiêng,
cai quản Bản Mƣờng bình an, phồn thịnh.
Sự kiện bất đồng chính kiến giữa hai vị tƣớng Hoàng CôngChất và Cầm Bun-Phanh dẫn đến đánh nhau kịch liệt trên vùng đất các
dân tộc miền Tây-Bắc . Nay đứng trên quan điểm nhân dân ta xét thấy :
+ Hoàng Công-Chất vị tƣớng của nông dân đã tập họp đƣợc
đông đảo quần chúng bị áp bức , bóc lột chống lại triều đình phong kiến.
Từ khi tiến vào chiếm đƣợc vùng đất Mƣờng-Thanh , đã có công đánh
thắng giặc Phẻ tàn ác, giải phóng cho nhân dân thoát khỏi cảnh cùng cực.
Ngoài đó ra còn có công thu lại sáu châu vùng ngƣời Thái bị nhà Mãn
Thanh ở Vân-Nam xâm chiếm.
+ Cầm Bun-Phanh vị tƣớng xuất thân từ là anh Tạo Bản ngƣời
Thái ở Mƣờng Chiềng-An , đã mang nặng thù nhà, căm tức bọn giặc
Giẳng ( Nhắng ) tàn ác , cƣớp phá Bản Mƣờng của các dân tộc miền TâyBắc mà ra sức tổ chức dân binh mạnh, đánh thắng, diệt sạch tƣớng của
giặc, đuổi tàn quân của chúng về nƣớc Tàu. Là một vị đại Phìa quang
minh chính đại, một vị tƣớng tài đã hết lòng trung với vua, thà chết
“mang lòng trung còn hơn sống nhục”.
Xét nhƣ vậy, ta thấy cả hai ngƣời Hoàng Công-Chất và Cầm
Bun-Phanh đều có công với nhân dân đáng đƣợc tôn thờ. Hoàng CôngChất đã có đền thờ ở Mƣờng-Thanh , nhƣng Cầm Bun-Phanh thì ít ngƣời
biết đến.
*
Nói trở lại vùng đất châu Mƣờng-Muổi lúc ấy do Phìa CầmPhanh nắm quyền cai quản Bản Mƣờng. Ông bà Phìa sinh đƣợc năm
ngƣời con trai gồm : Chƣởng-Co, Chƣởng-Nam, Thiểm-Tay, ChƣởngChính và Thiểm-Hƣơng. Đàn con đƣợc ông bà nuôi dạy đến lớn khôn,
trƣởng thành cả.
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Thế nhƣng Phìa Cầm-Phanh làm việc không liêm, chính, hay
phạt dân vô tội vạ, bắt phải nộp tiền vô lý nên dân oán , khi dân bị chút
sai lầm gì đó , sai ít cũng bắt tội phải nộp trâu, sai hơn chút nữa thì phạt
bắt về nhà làm kẻ hầu (nô lệ) nhà Phìa suốt đời. Hội-đồng bô lão và các
viên chức ở nha đƣờng thấy quá đáng nhƣ vậy bèn nhất trí toàn Mƣờng
hạ bệ, không nhận ông ta làm việc ở nha đƣờng nữa, mời ông về nhà nghỉ
hẳn công việc.
Mƣờng Bản đi mời Tạo Cầm-Pấng lúc ấy đang ở Mƣờng-Lầm
, đón về làm ngƣời đứng đầu cai quản vùng đất Mƣờng-Muổi. Cầm-Pấng
liền xuống triều đình tâu lên vua đƣợc công nhận , cáp sắc chỉ cho trở về
làm Phìa vùng đất Mƣờng-Muổi. Cầm-Phanh thấy vậy khó chịu và xấu
hổ với dân bèn đƣa cả gia đình đi lên ở nƣơng nhờ Tạo Mƣờng-Ek.
Phìa Cầm-Pấng xây dựng Bản Mƣờng , vợ chồng ông chỉ sinh
đƣợc có một cậu con trai đặt tên Phìa Kẻo Công-Mƣơng . Khi lớn khôn,
trƣởng thành, ông đƣa con ông làm phụ tá cho ông và kèm cặp để sau này
con nối nghiệp cha. Xắp xếp lại các viên chức, củng cố nhân sự , ông
phân công lại một số ngƣời nhƣ sau :
- Phìa-Binh cai quản vùng đất Mƣơng-Quai.
- Phìa-Chi cai quản vùng đát Mƣờng-Lầm.
- Phìa-An cai quản vùng đất Mƣờng-Mụak….
Lúc ấy Phìa Cầm-Pấng đã tuổi cao, bèn báo với Hội-đồng bô
lão , Hội đồng Kỳ mục , các viên chức Mƣờng Bản, ông xin nghỉ việc,
trao quyền cai quản , xây dựng Mừơng Bản cho con trai ông là Kẻo
Công-Mƣơng lên kế nghiệp cha. Ông trở về dựng nhà ở Phiêng-Pe chỗ
cửa suối Nặm-Ti để dƣỡng lão, tại đó suối sẵn cá, rừng sẵn thịt nai hoẵng,
làm ruộng đất tốt, chăn nuôi mau phát triển, vùng đấy gia súc ít bị dịch
toi. Sống tại nơi đây đƣợc ba năm, sang mùa lúa thứ tƣ thì ông già yếu
qua đời. Bỏ Mƣờng Bản lại cho con trai ông, Phìa Kẻo Công-Mƣơng tiếp
tục sự nghiệp của ông cha.
*
Ta quay trở lại tiếp vùng châu Mƣờng-La, từ sau khi ÔngMƣờng đƣợc vua ban sắc trở về cai quản Mƣờng Bản lấy danh hiệu BunHiêng, thời ấy Mƣờng Bản tạm đƣợc yên ổn.
Theo tục lệ và trở thành thói quen của các vị Phìa Tạo ngƣời
Thái vùng Tây-Bắc thời xƣa , hễ cứ ai lên cầm quyền là lại trao cho Hộiđồng bô lão và các viên chức nha đƣờng , dân Mƣờng phải lo cƣới vợ
nàng mới cho Tạo. Bun-Hiêng chính thức nhậm chức ngƣời đứng đầu
vùng đất châu Mƣờng-La, Mƣờng Bản lại lo cƣới vợ nàng mới cho ông.
Mƣờng Bản tổ chức đem lễ vật đầy đủ đến hỏi ông bà Ông-Nghè và họ
ngoại xin cƣới nàng Cầm-Ún về sống sánh bên Phìa Bun-Hiêng. Hai ông
bà sinh đƣợc bốn cậu con trai là Cầm Bun-Xung, Bun-Nho, Kẻo ÚnMƣơng và Chƣởng-Tiêng. Vợ chồng ông nuôi dạy các con đến lớn khôn,
trƣởng thành.
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Phìa Bun-Hiêng làm việc công minh chính trực, khéo ngoại
giao nên đều đƣợc lòng vua chúa. Vua Kinh mến, vua Lào thƣơng. Làm
Phìa châu Mƣờng-La, nay đƣợc vua Kinh giao cho cai quản mở rộng
vùng đất thêm hai châu nữa là Mƣờng-Mụak và Mƣờng-Vạt. Bun-Hiêng
đƣợc mở rộng đất đai , ông phải bố trí xắp xếp lại bộ máy hành chính của
Mƣờng, điều động lại một số nhân sự nhƣ sau :
+ Tạo-Phúc cai quản vùng Mƣờng-Bú.
+ Phìa Cầm Bun-Xung con trai cả của ông, giữ lại làm phụ tá
cho ông kèm cặp để sau này kế nghiệp cha.
+ Bun-Lôm cai quản vùng Mƣờng-Chai.
+ Chƣởng-Vu cai quản vùng Mƣờng-Chùm.
+ Chƣởng-Xinh cai quản vùng Mƣờng-Bằng.
+ Quảng Lẹng Chiêu-Chính cai quản Bản-Cắp.
+ Quảng-Chính cai quản Bản-Chiến.
+ Quảng-Pháy cai quản vùng Ít-Oong.
+ Chƣởng-Hom cai quản Bản-Xang.
+ Quảng-Xinh cai quản Bản Nặm-Ún….
Ngoài đó tra, Phìa Bun-Hiêng phân công các bô lão làm sứ giả
đi giao dịch , truyền báo công việc, nhắc nhở đôn đốc thu thuế tại các
vùng nhƣ sau :
- Păn-Hiêng làm sứ giả phụ trách Mƣờng-Bú.
- Pọong-Tiêm làm sứ giả phụ trách vùng Mƣơng-Chum.
- Ho-Luông-Đức làm sứ giả phụ trách vùng châu MƣơngVạt.
- Quyền-Quyên làm sứ giả phụ trách vùng Mƣơng-Băng.
- Quảng-Tiến làm sứ giả phụ trách Bản-Lẹng.
- Quảng-Lƣơng làm sứ giả phụ trách vùng Mƣơng-Chai…
*
Về vùng đất châu Mƣờng-Mụak thời bấy giờ Cầm-Quyên
đang nắm quyền cai quản Bản Mƣờng. Vợ chồng ông Phìa sinh đƣợc ba
cậu con trai là Chƣởng-Cả, Chƣởng-Ban và Chƣởng-Phúc. Ông bà nuôi
dạy các con đến lớn khôn, trƣởng thành cả. Do bị bệnh ốm yếu chữa
không khỏi, Cầm-Quyên qua đời, chƣa kịp xắp xếp chức vụ cho con nào.
Lúc ấy Phìa-Bun xƣng là con chú của Phìa Cầm-Quyên đứng ra đòi cai
quản nha đƣờng nhƣng Hội-đồng bô lão không đồng ý , đã ngăn cản nên
không thành.
Hội-đồng bô lão, các viên chức, dân Mƣờng Bản cử Phìa-Ún
lên thế quyền, nhƣng lại gặp rắc rối do có Phìa-Kíu đòi đứng ra nhậm
chức. Đang trong lúc khó xử thì Phìa-Kíu đem quân từ Mƣờng-Hung đến
đánh đổ, đuổi Phia-Ún đi. Bị đuổi đi nên đành phải lui tránh mặt cho khỏi
bị giết, đúng theo luật Mƣờng thì Phìa-Ún do Hội-đồng bô lão dân
Mƣờng Bản đã đƣa lên là hợp pháp nhƣng bị Phìa-Kíu đem quân đến
đánh đổ nên đành phải tạm nhƣợng bộ, tránh mặt đi nơi khác. Phìa-Ún
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lên kêu tới Phìa Bun-Hiêng trên châu Mƣờng-La xin đƣợc cứu giúp. Phìa
Bun-Hiêng liền dẫn Phìa-Ún xuôi xuống triều đình tâu vua, năm ấy đã
vào thời cuối đời vua Lê Hiển-Tông niên hiệu Cảnh-Hƣng khoảng năm
1780. Vua xét thấy Phìa-Ún bị đánh đánh đuổi oan bèn ban sắc chỉ cho
trở về làm Phìa cai quản vùng đất Mƣờng-Mụak (châuMai-Sơn).Khi trở
về, Phìa Bun-Hiêng đƣa Phìa-Ún tới nghỉ ở Mƣờng-La xong ông đem
theo quân lính tiễn đƣa Phìa-Ún trở về nhậm chức Phìa Mƣờng-Mụak,
ông cho lính đi bắt thì Phìa-Kíu đã chạy trốn sang phía Chiềng-Khƣơng,
Mƣờng-Hung. Phìa-Ún đƣợc làm Phìa Mƣờng-Mụak nhờ sự giúp đỡ của
Phìa Bun-Hiêng . Để trả ơn nên Phìa-Ún đã cắt phần đất một Mƣờng nhỏ
bên ngoài là Mƣờng-Bon biếu thuộc sự cai quản của Phìa Bun-Hiêng ở
Mƣờng-La. Bun-Hiêng liền cử con trai cả của mình là Bun-Xung đi cai
quản vùng đất Mƣờng-Bon. Vào năm gần cuối đời vua Cảnh-Hƣng , có
Thái-Đức tranh cƣớp ngôi nhƣng không thành phải trốn sang Tàu nƣơng
nhờ thiên triều nƣớc Hán (theo sách Quam-Tô-Mương quyển Mường-La
trang 81).
Vào năm cuối đời vua Cảnh-Hƣng , có trát lên cho Phìa BunHiêng gộp ba châu Mƣờng lại gồm Mƣờng-Mụak (Mai-Sơn), Mƣờng-Vạt
(Yên-Châu) và Mƣờng-La tổ chức thành một Hiệu.
*
Tại vùng đất châu Mƣờng-Mụak (Mai-Sơn ) Phìa-Ún đang
nắm quyền cai quản Bản Mƣờng do vua Cảnh-Hƣng phong sắc chỉ. Đƣợc
mấy nắm sau khi Tây-Sơn lên ngôi, biết rằng vua mới không ƣng gì vua
cũ thời Cảnh-Hƣng nên Phìa-Kíu xuống triều đình tâu vua Cảnh-Thịnh
năm mới lên ngôi. Năm 1793 vua Nguyễn Quang-Toản niên hiệu CảnhThịnh 1 đã ban sắc cho Phìa-Kíu trở về nhậm chức ngƣời đứng đầu cai
quản vùng đát Mƣờng-Mụak và chuyển Phìa-Ún cho đi làm Phìa Mƣờng
nhỏ bên ngoài châu là Mƣờng-Chanh. Đƣợc vài năm thì Phìa-Ún qua đời.
Mƣờng Bản đƣa Thiếu-Hai lên thế quyền.
*
Trở lại vùng đất châu Mƣờng-La, năm ấy Phìa Bun-Hiêng đã
đến tuổi già. Ông liền triệu tập Hội-đồng bô lão, tả hữu trụ, các viên chức
nha đƣờng đến họp bàn về việc ông xin nghỉ việc về dƣỡng già. Ông tiến
cử con trai của ông là Cầm Bun-Xung lên thế quyền.
Bun-Xung lên nắm quyền cai quản Mƣờng Bản châu MƣờngLa đƣợc tám năm , sang mùa lúa thứ chín thì ông bị ốm qua đời.
Sau khi Bun-Xung mất đi, Mƣờng Bản tiến cử em trai ông là
Bun-Nho lên thế quyền. Phìa Bun-Nho chƣa có gia đình riêng bèn giao
việc cho ông Pằn-Hiệu, ông Ho-Luông, ông Chiều-Minh và ông Mo-Bun
đem lễ vật đầy đủ , tổ chức đoàn đi hỏi tới ông bà ngoại Cầm-Pấng và họ
hàng tại Mƣờng-Muổi xin cƣới nàng Cầm-Chom, đƣợc thuận tình cho về
sống bên Phià Bun-Nho. Ông bà sinh đƣợc một cậu con trai là ChƣởngHơn. Thế nhƣng, Phìa Tạo lấy nhiều vợ là lẽ thƣờng, Bun-Nho lại báo
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Mƣờng Bản tổ chức một đoàn đi hỏi vợ lẽ nữa cho ông. Đoàn mối đi hỏi
tới ông bà ngoaị Quảng-Ban ở Bản-Bó xin cƣới nàng Ngọc Chảu-Ngân
về làm vợ lẽ, bên họ ngoại đều ƣng thuận tình. Về sau, bà này sinh đƣợc
ba cậu con trai là Bun-Đin, Chảu-Quý và Chảu-Phúc. Đàn con của cả hai
bà vợ đều đƣợc nuôi dạy đến lớn khôn, trƣởng thành.
*
Sang thế kỷ thứ XIX : Phìa Kẻo Công-Mương tại vùng đất
châu Mƣờng-Muổi làm việc chăm lo xây dựng Mƣờng Bản đã trong
nhiều năm, nay tuổi già sức yếu qua đời.
Mƣờng Bản tiến cử Cầm-Pằn lên thế quyền xong đã đƣa ông
về xuôi tâu lên triều đình , năm ấy 1820 vua Nguyễn Thánh-Tổ niên hiệu
Minh-Mạng năm thứ 1 đã cấp sắc chỉ cho ông trở về làm ngƣời đứng đầu,
cai quản vùng đất Mƣờng-Muổi (Thuận-Châu). Nhậm chức Phìa nhƣng
Cầm-Pằn chƣa có gia đình riêng bèn giao cho Hội-đồng bô lão , viên
chức nha đƣờng, Mƣờng Bản tổ chức một đoàn ông bà mối , đem lễ vật
đầy đủ lên thƣa hỏi tới ông bà ngoại Phìa-Binh và họ ngoại ở MƣơngQuai (Tuần-Giáo) xin cƣới nàng Cầm-Thơ thuận tình cho về sống bên
Phìa Cầm-Pằn. Ông bà Phìa sinh đƣợc năm cậu con trai gồm ChƣởngChu, Chƣởng-Hƣơng, Chƣởng-Thảo, Chƣởng-Hom và Chƣởng-Mƣơng.
Ông bà nuôi dạy đàn con đều lớn khôn,trƣởng thành.
*
Trở lại tiếp về vùng đất châu Mƣờng-Mụak (Mai-Sơn), PhìaKíu làm việc Mƣờng cũng đã lâu năm, nay đến tuổi giả yếu qua đời.
Mƣờng Bản tiến cử đƣa Phìa-Chính lên thay thế đƣợc nhà vua ra sắc chỉ
công nhận. Phìa-Chính lên nắm quyền cai quản , xây dựng vùng đất
Mƣờng làm việc liêm chính nên có tín nhiệm với dân, hài lòng vua Kinh
và đƣợc vua Lào cũng mến nên đã đƣợc tặng hai Bản Chiềng-Cầm và
Hin-Hom (đất Lào) cắt cho thuộc châu Mƣờng-MuạK. Năm ấy, PhìaChính chƣa có gia đình riêng liền giao cho Mƣờng Bản dem đồ lễ đầy đủ
tổ chức đoàn các ông bà mối đi đến Mƣờng-La thƣa hỏi tới Phìa lớn BunHiêng đã đồng ý cho xin cƣới nàng Cầm-Binh về sống sánh bên PhìaChính. Hai ông bà đã sinh đƣợc bốn cậu con trai là Chƣởng-Chu,ChƣởngHiến, Chƣởng-Ba và Cầm-Peng. Thƣờng các quan lại ngƣời Thái thời
trƣớc vẫn có thói quen lấy nhiều vợ nên Phìa-Chính lại giao cho Mƣờng
Bản tổ chức đoàn các ông bà mối đi lên Mƣờng-Muổi thƣa trình tới ngoại
Phìa Kẻo Công-Mƣơng đã đồng ý gả , cho xin cƣới nàng Cầm-Bon về
làm vợ lẽ Phìa-Chính. Bà vợ lẽ sau này sinh đƣợc hai cậu con trai nữa là
Chƣởng-Châu và Cầm-Hỏi. Cả đàn các con của vợ cả và vợ lẽ đều đƣợc
nuôi dạy đến lớn khôn, trƣởng thành.
*
Dạo ấy, tại vùng đất châu Mƣờng-La, ông Phìa Bun-Nho xây
dựng Mƣờng Bản đã lâu năm , nay già yếu qua đời về chầu tổ tiên nơi
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“Liên pan luông” Niết bàn lớn. Mƣờng Bản tiến cử Bun-Ín lên nắm
quyền cai quản Mƣờng Bản kế tiếp. Năm ấy Bun-Ín đã có gia đình riêng
rồi nhƣng nay lên làm Phìa Mƣờng cần có vợ nàng nữa nên lại lấy vợ
nữa. Ông giao cho Hội-đồng bô lão , các viên chức nha đƣờng đứng ra tổ
chức đoàn các ông bà mối đem lễ vật đầy đủ đi đến Mƣờng-Chai thƣa hỏi
tới Phìa Cầm-Nho, không có gì trở ngại đã đồng ý , cho xin cƣới nàng
Cầm-Ban về làm vợ nàng thứ hai của Bun-Ín.
Ít lâu sau Bun-Ín lại muốn lấy vợ thứ ba, bèn giao việc cho
Mƣờng Bản tổ chức đi ăn hỏi, lên Chiềng-Pấc thƣa trình tới ngoại CầmPhăứ đã đồng ý gả, cho xin cƣới Nàng-Cầm về làm vợ thứ ba của Bun-Ín.
Chƣa bao lâu, Bun-Ín lại muốn lấy vợ thứ tƣ , bèn giao việc
cho Mƣờng Bản lại lo tổ chức đoàn đi ăn hỏi, lên Muổi-Nọi thƣa trình tới
ngoại Quảng-Nam không có gì trở ngại, đã đồng ý cho xin cƣới nàng
Căm-E về làm vợ thứ tƣ của Bun-Ín.
Bun-Ín lấy tới bốn đời vợ nhƣng vẫn hiếm con, khi ông lấy
đến bà thứ tƣ mới sinh cho ông đƣợc một cậu con trai đặt tên Cầm-Pấng.
các ông bà chăm nuôi dạy cậu Tạo đến lớn khôn, trƣởng thành.
Tại Mƣờng-Chai lúc bấy giờ Bun-Xôm đang cai quản xây
dựng Mƣờng nhƣng chƣa có gia đình riêng. Bèn giao cho Mƣờng Bản tổ
chức đoàn đi ăn hỏi tới thƣa trình đến ngoại Tạo-Mụak, không có gì trở
ngại, đã đồng ý gả, cho xin cƣới nàng Cầm-Chom về sống bên Bun-Xôm.
Hai ông bà sinh đƣợc sáu cậu con trai gồm : Ông-Bun, Ông-Cả, Cầm-Inh,
Cầm-Xăƣ, Cầm-Nho và Cầm-Hiêng. Ông bà nuôi dạy các con đến lớn
khôn, trƣởng thành. Các con của Bun-Xôm sau này đều làm nên, có chức
tƣớc cầm quyền cả. Đàn con của ông cùng vài ngƣời khác nữa đã đƣợc
nhận chức vụ phân chia tới các vùng Mƣờng Bản nhƣ sau :
+ Cầm-Inh cai quản vùng đất Mƣờng Lò-Luông.
+ Cầm-Xăƣ cai quản vùng đất Mƣờng Lò-Cha.
+ Ông-Bun cai quản vùng đất Mƣờng-Đang.
+ Ông-Cả cai quản vùng đất Mƣờng-Pia, Bản-Áng.
+ Cầm-Hiêng cai quản vùng đất Phiêng-Cại.
+ Quảng-Vu cai quản vùng đất Ít-Oong.
+ Phìa Kẻo Cầm-Nho đƣợc Bun-Xôm giữ lại làm phụ tá sống
bên ông.
Cuộc đời Bun-Xôm ra sức chăm lo xây dựng Mƣờng Bản và
nuôi dạy các con đến trƣởng thành đều làm nên, có chức vụ cai quản Bản
Mƣờng ở nhiều nơi, song khi đến tuổi về già không ai có thể tránh khỏi,
ông đã qua đời.
Sau khi Bun-Xôm qua đời, con trai thứ cuả ông là Phìa Kẻo
Cầm-Nho lên thế quyền. Cầm-Nho chƣa có gia đình riêng bèn giao cho
Mƣờng Bản tổ chức đoàn các ông bà mối đem lễ vật đầy đủ đi đến
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Mƣờng-Pia thƣa trình hỏi ngoại Cầm-Xôm đã đồng ý gả, cho xin cƣới
nàng Cầm-Bun về sống bên Cầm-Nho. Hai ông bà sinh đƣợc bốn cậu con
trai là Bun-Quảng, Chƣởng-Hai, Ông-Ba và Ông-Tƣ.
Thế nhƣng, các quan Phìa thƣờng quen lấy nhiều vợ . CầmNho lại giao việc cho Mƣờng Bản tổ chức đoàn các ông bà mối đi đến
Mƣờng-Và thƣa trình hỏi ngoại Chƣởng-Công không có gì trở ngại, đồng
ý gả, cho xin cƣới nàng Cầm-Bao về làm vợ lẽ Cầm-Nho. Bà vợ lẽ này đã
sinh đƣợc ba cậu con trai là Bun-Đoong, Chƣởng-Thiếp và Chƣởng-Hom.
Tất cả các con của cả hai bà vợ đều đƣợc chăm sóc nuôi dạy đến lớn
khôn, trƣởng thành.
Bun-Ín làm Phìa ở Mƣờng-La trong một số năm không có
chuyện gì sẩy ra , bỗng Phìa trở nên chểnh mảng, ít quan tâm chăm lo
việc Mƣờng Bản, lại bẵng đi không cho ngƣời đem tiền thuế về xuôi nộp
lên triều đình. Do vậy, Bun-Ín bị vua cách chức.
Mƣờng Bản không thể để khuyết ngƣời cai quản, Hội-đồng bô
lão,các viên chức nha đƣờng cùng đại biểu nhân dân họp bàn nhất trí cử
một đoàn đại biểu do tập thể ba ông cùng đi gồm ông Pằn-Mƣờng, TạoChăƣ và ông Mo-Thông phụ trách. Đoàn sang Mƣờng-Chai mời Phìa
Cầm-Nho đến cai quản, xây dựng vùng đất Mƣờng-La.Thế nhƣng CầmNho xin kiếu, rằng giờ cũng đã có tuổi vả lại quen sống nơi đát MƣờngChai lâu năm rồi . Tại đây cũng thuận tiện làm nơi dƣỡng già tốt bởi vùng
đất này ruộng đất tốt nên sẵn gạo ngon, lại sẵn cá, trên rừng sẵn thịt nai
hoẵng. Ông nói:‟ Nay con cả tôi là Phìa Bun-Quảng cũng đã trưởng
thành, đủ tài năng, đức độ, nếu Mường Bản xem xét thấy được thì đưa
con tôi xếp vào chức vụ ấy thuận lợi “.
Đoàn đại biểu Mƣờng-La trở về báo lại ý kiến của Cầm-Nho,
các bô lão và Mƣờng Bản thấy hợp lý bèn nhất trí mời Bun-Quảng ra làm
việc rồi dẫn xuống triều đình tâu lên vua Nguyễn Hiến-Tổ niên hiêu
Thiệu-Trị , năm Quý-Mão (1843) , đƣợc vua ban sắc chỉ cho Bun-Quảng
làm Phìa cai quản vùng đất châu Mƣờng-La. Bun-Quảng chƣa có gia đình
riêng bèn giao cho Mƣờng Bản tổ chức đoàn các ông bà mối đại diện
Mƣờng đi đến gặp thƣa trình hỏi ngoại Tạo-Huak tại Mƣơng-Huak,
không có gì trở ngại, đồng ý gả, cho xin cƣới nàng Căm-Nho về sống bên
Bun-Quảng. Hai ông bà sinh đƣợc hai cậu con trai là Bun-Piêng và LýHƣơng.
Thế nhƣng theo thói quen của các quan Phìa Tạo ngƣời Thái
thời ấy, Bun-Quảng lại lấy vợ hai. Ông lại báo tới Hội-đồng bô lão,
Mƣờng Bản nhƣ thƣờng lệ, tổ chức đoàn đi ăn hỏi lên tận Mƣờng-Chăn
thƣa trình tới ngoại Quảng-Phòng, không có điều gì trở ngại , đã đồng ý
gả, cho xin cƣới nàng Ngân-Liêng về làm vợ lẽ Bun-Quảng. Bà hai sinh
đƣợc ba cậu con trai là Cầm Lăm-Kẻo, Tạo Cầm-Pua và Cầm-Piêng. Các
con của Bun-Quảng không kể là con bà cả hay con bà hai đều đƣợc nuôi
dạy đến lớn khôn, trƣởng thành.
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Phìa Bun-Quảng quan tâm chăm lo mở mang, phát triển kinh
tế cho dân. Ông vận động công sức lao động của dân tổ chức đào hồ ỨcVai thả cá thu đƣợc nhiều lợi về sau mà đỡ tốn công nhƣ chăn nuôi. Ông
còn chăm lo tổ chức khai hoang mở mang ruộng đồng, phát triển thêm
các Bản làng, đã mở đƣợc khu đồng ruộng mới Cáy-Chôk Noong-La , có
ruộng đồng liền lập Bản dân tại đấy. Ông còn tổ chức khai hoang đồng
ruộng và lập mới thành Bản Co-Pục rộng rãi.
Thấy việc thả cá hồ mang lại nhiều lợi ích lâu dài, sau đó ông
lại tổ chức , động viên sức lao động của dân, đào hồ Noong Huổi-Hin1.
Từ hồi Phìa-Ún ở Mƣờng-Mụak bị Phìa-Kíu đem quân đến
làm áp lực buộc Phìa-Ún phải lui, trao Mƣờng lại cho Phìa Kíu cai quản.
Hồi ấy từ cuối thế kỷ thứ XVIII, Phìa-Ún phải bỏ Mƣờng chạy lên châu
Mƣờng-La kêu cứu tới Phìa Bun-Hiêng, ông mới dẫn Phìa-Ún xuống tâu
với triều đình đƣợc vua Cảnh-Hƣng ban sắc chỉ cho về , Bun-Hiêng đã
đem quân bảo vệ để Phìa-Ún nhậm chức Phìa Mƣờng-Mụak đƣợc xuôi
xẻ. Phìa-Ún đã trả ơn Phìa Bun-Hiêng bằng cách cắt phần đất thuộc vùng
Mƣờng-Bon trao lên thuộc châu Mƣờng-La. Thời gian trôi qua đi đã mấy
chục năm trời , nay Lý-Cháu nắm quyền cai quản vùng đất Mƣờng-Mụak
liền giở mặt, cử bô lão lên Mƣờng-La đòi Phìa Bun-Quảng phải trả lại
phần đất cũ mà Lý-Cháu đã cho ngƣời lên đánh dấu nhận là đất của
Mƣờng-Mụak xƣa , nay phải trả lại cho Mƣờng-Muạk kể từ khu ruộng
trũng Na-Lọong lên đến khu mỏ nƣớc Bó-Luống, Bó-Xang ăn sang tới kẽ
đèo Nộôc-Xăn, Nộôc-Chạng. Bun-Quảng thấy việc không lành nhƣ vạy,
bình tĩnh cử Chƣởng-Hom xuống thảo luận ôn hòa với nhau nhƣng LýCháu nhất định không nghe, cứ đòi Mƣờng-La phải trả lại cho Mai-Sơn
phần đất này.
Chƣởng-Hom đi điều đình không xong, thấy sự việc quan hệ
giữa hai châu Mƣờng căng thẳng cần phải đƣợc giải quyết sớm, BunQuảng liền cho nha đƣờng nổi cồng Mƣờng triệu tập toàn Hội-đồng bô
lão và đầy đủ các viên chức nha đƣờng đến họp bàn, ý kiến nhất trí với
nhau :” Việc này phải tâu lên vua !’.
Bun-Quảng bèn cử một đoàn đại biểu nhân đân do Quảng-Ký
làmTrƣởng đoàn xuôi về triều đình tâu lên vua xem xét. Vua sai quân do
Thú-Nhì phụ trách lên cùng Bun-Quảng đi bắt giải Lý-Cháu và bè lũ của
ông ta gồm cả Quảng-Xang, Quảng-Mạt, Quảng-Lau, Bả-Lao đem xuống
vua xử tội gâyloạn. Sau đó ra tờ trát thông báo số đất xƣa thuộc châu
Mƣờng-La nay vẫn trả về cho Mƣờng-La caI quản nhƣ cũ . Tiếp đó vua
giao quyền cho Bun-Quảng đƣợc cai quản cả vùng đất Mƣờng-Mụak
(Mai-Sơn) và cho hƣởng cả hai khu ruộng tại đó là cánh đồng Tông-Văn ,
Tông-Hoa. Bun-Quảng nhận quyền cai quản Mƣờng-Mụak và hƣởng
1

Noong Huổi-Hin : hồ này hiện nay trở thành hồ cảnh đẹp trong khu du lịch Huổi-Hin của thành phố
Sơn-La.
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phần ruộng này đƣợc hai năm, tự mình thấy đã về già, sức yếu muốn về
nghỉ việc nên đã về triều đình xin trả lại hai cánh đồng và Mƣờng-La
không phụ trách Mƣơng-Muạk nữa, để họ tự quản lý.
*
Tại vùng đất châu Mƣờng-Muổi (Thập-Châu) Phìa Cầm-Păn
làm việc cai quản Mƣờng Bản lâu năm, tuổi già sức yếu đã qua đời.
Mƣờng Bản đƣa Cầm-Chƣơi Chu-Hƣơng lên thay thế nắm
quyền cai quản Bản Mƣờng nhƣng không đƣợc lâu năm. Cầm-Chƣơi làm
việc đƣợc ba năm tròn , sang năm thứ tƣ thì sinh bệnh tật ốm yếu, chữa
chạy không lành, đã qua đời.
Mƣờng Bản đƣa Chƣởng-Thảo lên rồi doàn đại biểu nhân dân
đƣa ông xuôi về triều đình tâu lên vua Tự-Đức đƣợc ban sắc chỉ cho về
làm ngƣời đứng đầu cai quản vùng đất Mƣờng-Muổi.
Dạo ấy , bên phía vùng đất Mƣờng-Chai ông Phìa Cầm-Nho
cai quản Mƣờng Bản đã lâu năm, nay già yếu qua đời. Mƣờng Bản đƣa
Chƣởng-Ba lên thế quyền. Mƣờng-Chai là vùng đất Mƣờng Phìa ngoài
đặt dƣới sự cai quản của châu mƣờng Mƣờng-La. Theo luật Mƣờng của
ngƣời Thái thì khi đặt Phìa mƣờng Mƣờng ngoài phải trình báo lên Phìa
châu Mƣờng công nhận. Chỉ khi tiến cử Phìa Mƣờng châu Mƣờng xong
phải về triều đình tâu lên vua ra sắc chỉ công nhận mới hợp pháp.
Chƣởng-Ba làm Phìa Mƣờng ngoài tại Mƣờng-Chai chƣa
đƣợc bao lâu, do có ngƣời thù oán nên ban đêm đang ngủ có ngƣời đến
đứng dƣới gậm sàn bắn lên , ông bị chết luôn tại chỗ đệm nằm.
Mƣờng Bản lại chọn ngƣời, đƣa Bun-Đoong lên thế quyền.
Ông chƣa có gia đình riêng,bèn giao việc cho Hội-đồng bô lão và các
viên chức nha đƣờng tổ chức đoàn đại biểu đi ăn hỏi, đến thƣa trình tới
ngoai Quyên-Văn trong châu lỵ, không có gì cản trở, đã đồng ý cho nhà
trai xin cƣới nàng Ngân-Peng về sống bên Bun-Đoong. Vợ chồng ông
sinh đƣợc ba cậu con trai là:Bun-Yêu, Cầm-Xăƣ và Cầm-Phan. Hai ông
bà nuôi dạy các con đến lớn khôn, trƣởng thành cả.
Ở Mƣờng-La năm ấy Phìa Bun-Quảng cai quản, xây dựng
Bản Mƣờng trong nhiều năm đƣa nhân dân có đời sống khá giả hơn
trƣớc, có công ra sức khai hoang mở mang dồng ruộng và phát triển thêm
một số làng Bản. Ông lại chăm lo tổ chức đào hồ lớn thả cá làm lợi cho
dân. Nhƣng do tuổi già sức yếu, ông đã phải từ biệt cõi trần gian trở về
nơi “Liên pan luông” cõi niết bàn lớn cùng tổ tiên.
Mƣờng Bản tiến cử Bun-Piêng lên kế quyền làm ngƣời đứng
đầu cai quản vùng đất châu Mƣờng-La (năm 1857 đời Tự-Đức năm thứ
10). Ông chƣa có gia đình riêng bèn giao cho Mƣờng Bản tổ chức đoàn
đại biểu đi đến Mƣờng-Ký thƣa trình hỏi ngoại Chảu Mƣơng-Cang ,
không có gì trở ngại,đã đồng ý cho nhà trai đƣợc tiến hành việc xin cƣới
Nàng Cầm-Thơ về sống bên Bun-Piếng. Thế nhƣng Phìa Tạo quen tính
muốn có nhiều vợ, lại báo tới Hội-đồng bô lão, các chức sắc nha đƣờng tổ
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chức hỏi vợ hai cho ông. Đoàn đi ăn hỏi đến thƣa trình tới ngoại QuảngAn , không có gì tỷở ngại, đồng ý cho nhà trai tiến hành lễ xin cƣới nàng
Ngân-Iak về làm vợ lẽ Phìa Bun-Piếng. Bà này sinh đƣợc hai cậu con trai
là Cầm-Hặc và Phìa-Huyện. Ông bà nuôi dạy các con đến lớn khôn,
trƣởng thành.
Bun-Piêng củng cố lại bộ máy hành chính , đƣa con mình là
Bun-Hoan (Cầm Bun-Hoan) đến làm Phìa Mƣờng-Bằng, đón cả mẹ đƣa
đi theo, nhà quan Bun-Piếng lúc ấy có đông nàng ngƣời Kinh hầu hạ.
Phìa trị Mƣờng đƣợc tám năm , bỗng chẳng may bị mắc bệnh tâm thần.
Thuốc thang, cúng cầu suốt một năm không khỏi. Bà nàng cả là Cầm-Thơ
tạm thay Phìa, có Phìa-Phanh phụ tá. Rồi Bun-Piếng qua đời.
Hội đồng bô lão và các quan chức nha đƣờng tìm ngƣời kế
tiếp, chọn đƣợc Cẩm-Yêu tức Cầm Bun-Yêu là em trai Cầm-Vinh bên
Chiềng-Nguyên , rồi viên chức cử đại biểu đi xuống phủ Sân-Hƣng tâu
trình , đƣợc thƣợng quan chuẩn lời tâu, giao cho em thay anh lên làm
Phià Mƣờng-La, Chiềng-An (Sơn-La). Cầm Bun-Yêu chƣa có gia đình
bèn giao cho Hội-đồng bô lão và các viên chức nha đƣờng tổ chức đoàn
đại biểu đi đi đến Ít-Oong thƣa trình hỏi ý ngoại Chảu-Pọong , không có
gì trở ngại, đồng ý chu nhà trai tiến hành lễ xin cƣới nàng Ngân-Xo về
sống bên Phià Bun-Yêu.
Nhƣng Phìa muốn lấy vợ nữa , lại giao cho Mƣờng Bản tổ
chức đoàn đại biểu di đến Bản-Ún thƣa trình hổi ý ngoại Quảng-Bun,
không có gì trở ngại , đồng ý cho nhà trai tiến hành lê cƣới xin nàng
Ngân-Đôi về làm vợ thứ của Phìa Bun-Yêu. Bun-Yêu cai quản Bản
Mƣờng vùng châu Mƣờng-La đƣợc bốn năm dân yên ổn sinh sống, sang
năm thứ năm thì Mƣờng bắt đầu có giặc giã.
*
Quân Ngô bên đất Hán dƣơng cờ vàng nên dân ngƣời Thái
vùng Tây-Bắc thƣờng gọi là giặc cờ vàng, chúng kéo binh mã ầm ầm
xâm nhập nƣớc Nam ta. Đi đến đâu chúng đều phá phách, cƣớp của,
chém giết dân lành. Quân Ngô đóng trong thành, chúng yên trí nghỉ ngơi,
chúng tƣởng quân Nam ta đã rút lui. Hóa ra quân giặc bị lừa , quân ta bí
mật bố trí hỏa lực bắn chết tên tƣớng cầm đầu giặcNgô. Không chống lại
nổi , giặc lui lên đóng quân dừng lại Lào-Cai. Chúng rút quân bị ăn đói,
nhịn khát. Giặc đông, tại địa phƣơng lực lƣợng ta ít không cản nổi, trong
một ngày chúng phá sạch Lào-Cai. Giặc vào trong thành chiếm đóng.
Lúc ấy ta có một mãnh tƣớng chỉ huy toàn vùng phiá Tây-Bắc
thƣờng gọi Ông Lƣu đem hùng binh tiến đến. Bên giặc cũng ra quân dƣới
sự chỉ huy của tƣớng Ngô tên là Phăn-Lăn-Xi-Thiếp1 (23), hắn cầm quân
thay tƣớng đã chết. Hắn sai ngƣời đƣa tối hậu thƣ tới Ông Lƣu :
1

Phăn-Lăn Xi-Thiếp : Gọ i nguyên theo âm tiếng Thái.
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“…Rằng ông phải lui quân ra khỏi thành
Trao lại tướng quân Ngô ta vào đóng…”
Lƣu tƣớng quân đáp lại kể đƣa thƣ :
“Không đời nào ta chịu trao thành cho tướng Ngô1…”
Tên tƣớng Ngô tức giận đem quân tiến đánh Ông Lƣu. Hai
bên giao chiến mãnh liệt. Đánh nhau suốt mấy ngày không phân thấng
bại, cuối cùng hai bên đều lui quân.
Lƣu tƣớng quân sai ngƣời chuyển tờ trình tâu vua, giặc còn
nói sẽ đánh chiếm kinh đô Nam Việt.
Quân Ngô lại tiến binh truy đánh Ông Lƣu. Tƣớng Lƣu chống
không nổi phải rút xuống Tam-Lò, xây thành đắp lũy ở Nghĩa-Lộ trung
tâm. Sau đó vâng mệnh triều đình ông qua Sơn-La, Lai-Chẩu rồi về kinh
tâu trình vua.
Bọn giặc cờ vàng do Dịp-Tài là tƣớng chỉ huy đông quân tiến
vào Nghĩa-Lộ, chúng tiếp tục truy đánh Ông Lƣu. Vào đến Nghiã-lộ,
chúng sức cho dân phải nộp quân lƣơng, trâu bò thịt, rồi chúng lại tiến
quân tiếp.
Quan quân ngƣời Thái ở Nghĩa-Lộ do Cầm-Héng chỉ huy đã
huy động lực lƣợng đón chặn đánh quân Tàu. Binh Thái không chống nổi
bèn rút về thành, đƣa cả dân vào ở bên trong, đóng cổng thành lại. Giặc
Tàu cờ vàng hung hăng, đem quân bao vây chặt nhiều ngày, quân Thái
nao núng. Lúc ấy có một ngƣời tên gọi Đội-Cân , ngƣời Thái chỉ huy một
cơ đội nên gọi Đội-Cân, tên thực của hắn là Cầm Ngọc-Chung, tên Thái
gian này phản lại Phìa Nghĩa-Lộ. Hắn đem quân ra xin hàng lũ giặc cờ
vàng Dịp-Tài . Giặc khai thác ở Đội-Cân rồi đánh phá mạnh, quânThái bị
thiệt hại lớn và dân thì bị khổ sở điêu đứng do tên phản trắc dẫn đƣờng
đƣa giặc đi càn quét.
Giặc Tàu đánh phá Nghĩa-Lộ xong chúng lại tiến quân tiếp,
dừng chân tại Mƣờng-Chiến 2 (25) . Đứng trƣớc tình cảnh ấy, các Tạo
Mƣờng-Min (Gia-Hội), Mƣờng-Lung (Tú-Lệ), Mƣờng-Chiến đều lo sợ
bèn cấp tốc đi bẩm báo Phìa Bun-Yêu ở Mƣờng-La, Chiềng-An. Lập tức
Phìa giao nhiệm vụ cho Đội-Sáu đem cơ đội mạnh, trang bị đầy đủ vũ khí
tiến quân. Phìa trực tiếp chỉ huy, lực lƣợng có nhiều trăm quân.
Giặc Tàu đang đóng ở Mƣờng-Chiến, Phìa Bun-Yêu cho lực
lƣợng nhỏ nhử giặc ra đánh. Giặc phải qua một quãng đƣờng núi hẻm ,
Phìa cho đan nan làm các giọ đá lớn treo kín trên cây cao , bố trí mai
phục. Quân giặc đến , quân Phìa nổ súng đồng thời giật dây , các giọ đá
đổ đè nèn lên xác giặc, chúng sợ khiếp vía phải rút lui. Giặc hoảng hốt,
thần hồn nát thần tính mà sợ, thực ra quân Thái không đông dũng sĩ.
Một số lính giặc đào ngũ trốn về nƣớc.
1
2

Tƣớng Ngô : theo sách Quam-Tô-M ƣơng đã dẫn.
Mƣờng-Ch iến : nay là xã Ngọc-Ch iến thuộc huyện Mƣờng-La, t ỉnh Sơn-La.
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Giặc giả vờ muốn hàng Phìa Bun-Yêu, tạm hoãn binh để củng
cố lực lƣợng , quân giặc vẫn còn đông.
Biết vậy,Phìa tổ chức lực lƣợng tiếp tục tiến đánh , lúc bấy giờ
giặc đang đóng ở Ít-Oong1.
Quân Thái của Phìa tới Tạ-Bú 2 thì đại quân của triều đình
cũng lên tới nơi. Hai đoàn quân hợp lại lực lƣợng thêm mạnh.
Hai đoàn quân vƣợt sông sang tả ngạn sông Đà, ngƣợc lên
Hua-Lon chia thành hai cánh quân tiến đánh. Quân Tàu động binh, tiến ba
cánh quân đánh nhau với quân ta suốt ngày đến tối, Tàu đem binh mạnh
đánh tiếp chẳng lui. QuânNgô xông vào chém đầu, quan tƣớng lãnh binh
của triều đình ngã bỏ mình nơi trận tuyến. Quân Tàu tập trung cung tên ,
súng bắn mạnh đánh quân Thái. Đạn trúng ngựa chiến của Phìa Bun-Yêu
gục chét. Giặc Tàu ngờ trên yên ngựa có bạc nén, chúng tranh nhau đến
lục soát lƣng ngựa. Nhân thời cơ ấy Phià lẩn tránh thoát thân. Ông lui
binh trở về nơi quê mình phủ Mƣờng-La, Chiềng-An.
“…Các chức dịch mọi người đều não nùng
Ai cũng lo giặc đến tránh vào đâu
Dấn sợ hãi bỏ Bản vào rừng ở
Tình trạng này Phìa Bun-Yêu phải về xuôi
Xuống đến Hưng-Hóa tâu trình hầu quan3 (28)…”
Giặc Tàu cờ vàng tiến vào Mƣờng-La, nha Phủ Chiềng-An tan
tác. Chúng lùng bắt đƣợc Càm Bun-Hoan làm Phìa Mƣờng-Bằng. BunHoan trốn thoát chạy sang Xiềng-Khọ (huyện thuộc tỉnh Hua-Phăn nước
Lào), ở đấy nƣơng nhờ ngƣời Lào. Giặc chiếm đóng Sơn-La, chúng vào
rừng lùng sục cƣớp bóc, giét dân lành, ai đƣa tiền bạc nộp chúng mới tha,
ai không có tiền nộp chúng giết chết.
Poọng-Chính là quan chức của Bun-Yêu sợ hãi, ra hàng giặc
Tàu cờ vàng, kêu gọi nhân dân trở về Bản sinh sống, dân trong toàn
Mƣờng xin nộp thuế lƣơng, hầu hạ bọn giặc.
“…Quân Tàu cờ vàng tàn ác, hiếp gái non trẻ
Chúng đặt sâu thịt lợn thay lễ cưới
Một ống rượu nhỏ thay thịt cá dạm hỏi
Trời chứng giám, chúng coi người bằng vung4 (29)…”
Rồi cả ba ông chức dịch (Ông-Pằn, Ông Ho-Luông và Ông
Lam-Ho) của đại Phià Bun-Yêu đều ra trình diện đầu thú tƣớng giặc cờ
vàng là Dịp-Tài và kêu gọi dân cùng ra đầu thú quân Tàu. Lúc ấy dân cực
khổ quá và rồi các châu ngƣời Thái khác cũng đều ra hàng giặc, chịu nộp
lƣơng, nộp thuế cho giặc Tàu cờ vàng. Lúc bấy giờ chỉ riêng có Phìa
Mƣờng-Lay không đầu thú giặc Tàu.
1

Ít-Oong : Xã thuộc huyện Mƣờng-La, t ỉnh Sơn-La ngày nay.
Tạ-Bú : địa danh bên bờ hữu ngạn sông Đà , gần khu thủy điện tỉnh Sơn-La bây giờ.
3
hầu quan : Sách Quam-Tô-Mƣơng và Táy-Pú-Xấc đã dẫn.
4
ngƣời bằng vung : cả đoạn trích trong sách Mƣờng La dựng Mƣờng–Trang 26.
2
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Vua quan Nam-Việt cử quan thống lĩnh lên xem xét tình hình
giặc chiếm đất , tàn phá dân ta. Triều đình cho đem mấy ngàn quân lên
đƣờng đến Chiềng-Chăn (nay là đất huyện Văn-Bàn thuộc tỉnh Yên-Bái).
Quan thống lĩnh viết tờ đòi gửi tới tƣớng Tàu Dịp-Tài đang đóng ở SơnLa
“…Rằng : Bay kéo quân sang đây ăn cướp
Bay đến ức hiếp dân các châu Thái
Bay muốn chi hãy nói ta tỏ tường
Nếu không ta sẽ đem dũng binh đánh bay liền1 …”
Dịp-Tài xem ra nếu phải đánh nhau với quân của triều đình sẽ
gay go, chắc hẳn tổn thất sẽ lớn, hắn bèn trả lời đánh lừa rằng: “Số đất
hắn đã chiếm được ở các Mường nay xin trao trả lại về nước Nam-Việt
cả”. Quan thống lĩnh tƣởng giặc đã sợ mình nên xin trả lại những vùng
đất đã chiếm, bèn ƣng thuận với giặc bởi không phải đánh nhau đổ máu.
Ông liền cho gọi dân đang trốn tránh các nơi tại các Mƣờng trong toàn
vùng Mƣờng-La, Chiềng-An hãy ra hầu quan phán xét.
Lúc bấy giờ Bun-Yêu già yếu đã qua đời , quan thống lĩnh đặt
Cầm-Hƣơng lên thế quyền bởi là con thuộc dòng dõi Cầm-Vinh . Thấy
tình hình đã ổn, quan lui binh về kinh, không biết đó là mƣu lừa dối của
Dịp-Tài. Sau khi quan thống lĩnh lui binh đi khỏi đất Mƣờng-La, Dịp-Tài
lại tha hồ bóp nghẹt , bắt dân phải hầu hạ chúng bởi giặc Tàu nói miệng
vậy , chúng vẫn còn ở lại đó.
*
Phìa Bun-Hoan trốn tránh giặc cờ vàng sang ở nƣơng nhờ bên
đất Lào nhƣng rồi quân giặc cũng lại tràn sang cƣớp phá, chiếm vùng đất
tỉnh Hua-Phăn , không thể ở đấy đƣợc nữa Phìa lại phải trở về đất Việt
lẩn quất vùng biên giới tại Sốp-Cộp2 . Sống nhờ , nhận làm con nuôi ông
Phìa Sốp-Cộp. Trƣớc đó Bun-Hoan cũng đã lẩn quất nhờ cha nuôi là Phìa
Bó-Lù, nay thấy chạy trở lại Sốp-Cộp ông đi đón về cùng chung sống taỊ
Bó-Lù.
Bọn Tàu cờ vàng mƣu mô rất xảo quyệt, chúng thấy các con
nòi Tạo Phìa vẫn còn lẩn quất trong dân , nếu không diệt hết thì không thể
yên đƣợc . Chúng bèn dùng lời ngọt ngào tuyên bố lừa bịp rằng :” DịpTài cai quản mường Chiềng-An được vua quan An-Nam giao quyền cho,
nhân dân yên tâm, tin tưởng sống dưới quyền cai quản của Dịp-Tài cũng
như sống với vua An-Nam vậy. Các dòng họ Tạo Phìa ra đầu thú sẽ được
giao chức vụ cho làm việc như xưa “.Nghe thấy vậy, bố nuôi ở Bó-Lù
mới bảo cho Bun-Hoan trở về quê Chiềng-An ra đầu thú. Trong Mƣờng
có kẻ không ƣng gì Bun-Hoan đã tố cáo Bun-Hoan là em Bun-Yêu, cả
dòng họ đều đã ra sức chống quân cờ vàng.Thế là Dịp-Tài bắt gông Bun1
2

Rằng bay kéo quân…….đánh bay liền : Cả đoạn , trong sách Mƣờng-La dựng Mƣờng đã dẫn.
Sốp-Cộp : đ ịa danh nay là một huyện thuộc tỉnh Sơn-La.
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Hoan , bắt giam mẹ đẻ và bắt giữ cả anh ruột , van xin thế nào chúng
cũng không tha . Bun-Hoan bèn nghĩ ra một kế lừa dối bọn giặc :” Xin về
Mường-Bằng lấy vàng bạc đem đến nộp xin chuộc tội”, tƣớng giặc cho
lính kèm đƣa đi. Đang đi trên dọc đƣờng Bun-Hoan giả vờ lên cơn sốt rét
run cầm cập, rên hừ hừ, ốm mệt nằm lăn xuống đƣờng không đi bộ đƣợc.
Bọn lính đành phải khiêng cáng đƣa Tạo đi. Khi đi đến Bôm-Vai biết có
em Tạo đã bố trí sẵn lẩn trong lùm cây chờ cứu , Tạo liền đánh rơi chiếc
gối xuống đất gọi bọn khiêng cáng dừng nhặt cho , lập tức Tạo nhẩy phắt
ra khỏi cáng chạy vào rừng, em Tạo dẫn đƣờng chạy trốn thoát. Khi bọn
lính trở về báo tin, tên tƣớng giặc biết vậy, tức giận cho đem mẹ và anh
Tạo ra giết.Vợ Tạo đang có con nhỏ, may đƣợc ông Ho-Luông xin đem
về nuôi nên thoát chết, cô bé đƣợc đặt tên là Cầm-Phak có nghĩa “gửi
lại”, vì giặc giã , xa bố phảỉ gửi con lại nƣơng nhờ ông Ho-Luông nuôi
nấng.
Phìa Bun-Hoan lẩn quất ở vùng Mƣờng-Bằng một thời gian
vài tháng, lâu quá sợ lộ nên phải sang bên Mƣờng-Chai dấu mình ở với
ngƣời Khơ-Mú tại Bản Huổi-Căm đƣợc hơn một năm, Tạo lại sang bên
đất Nghĩa-Lộ. Ở Nghĩa-Lộ ít lâu , biết tin vợ con vẫn còn sống , hiện
đang nƣơng nhờ ông Ho-Luông, Bun-Hoan liền nhờ bác Quốc ở MƣờngChiến giúp đỡ đi sang bên Mƣờng-La đón vợ con Tạo sang cùng chung
sống.
Giặc Tàu cờ vàng cai trị vùng đất ngƣời Thái ở Tây-Bắc suốt
mƣời năm liền.
*
Trên vùng đất Mƣờng-Lay (Lai-Châu) ông Phìa vẫn trốn
tránh, kiên quyết không ra đầu thú quân giặc cờ vàng . Ông nghĩ tình hình
này cần phải bẩm báo về triều đình , ông bèn viết tờ trình cử ngƣời đem
đi tâu tới vua, xin nhà vua cho đem vài ngàn quân lên tiến đánh, diệt
Dịp-Tài đang đóng đại bản doanh tại Sơn-La. Thƣợng quan đáp Phìa liền
:” Hãy đáo lai bàn với ông Văn ở châu Phù-Yên”. Phìa Mƣờng-Lay viết
thƣ cử ngƣời đi gấp báo tới ông Văn, ông nhất trí đƣa một cánh quân lên
chiến đấu , cánh Mƣờng-Lay tiến xuống, hai cánh quân ta hợp lực cùng
đánh giặc Tàu cờ vàng tại Mƣờng-La.Thấy động, Dịp-Tài động binh gấp
rút ra quân.
“:…Hai bên vào trận giao chiến kịch liệt
Quân bên phía hai Phìa chiến đấu dũng mãnh
Kiên quyết đánh giặc dành lại Bản Mường mình
…Tàu chống đỡ yếu ớt phải rút về đồn …
Lúc ấy Dịp-Tài trong đồn lo sợ
Bọn tướng dưới vẫn nói lời cứng rắn
Rằng : dũng tướng sẵn sàng chết nơi trận tuyến
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Đánh nhau tiếng súng vang trời chuyển đất1 ....”
Quân giặc rút ẩn trong đồn, lúc ấy hai ông Phìa bèn thực hiện
cách cho đắp ngăn dòng suối Nặm-La để nƣớc ngập vào quanh đồn vây
hãm chân quân địch trong đó. Vận động cả dân cùng quân lính ra sức đắp
ngăn dòng suối, tấp nập ngƣời đông nghịt. Ông Văn tới xem xét, động
viên những ngƣời đang đắp ngăn suối, bất ngờ một phát súng của giặc
nấp bắn lén trúng ông Văn hy sinh . Phìa Mƣờng-Lay , quân Mƣờng-La
thấy vậy nao núng tinh thần.
“…Bọn giặc cho quân đi phục bắn tỉa
Sục vào những quãng đường hẻm phục kích
Chặt cây to ngăn lấp ngả đường đi
Phìa cho người sang cầu viện bên Lào-Cai
Liền vào cấp báo thưa quan ông Lưu …
Quan lớn nghe trình căm tức, thương dân
Liền thảo sớ tâu lên vua cao cả2 (33) …”
Vua giao trọng trách cho tƣớng Lê-Ngô đem quân lên các
châu Thái vùng Tây-Bắc dẹp giặc, phối hợp cùng quân Ông Lƣu bên LàoCai. Hai cánh quân cùng tiến bƣớc. Hành quân tới Mƣờng-Chai, một
cánh quân tiên phong tiến trƣớc vào Mƣờng-La. Lúc ấy có tờ quan
chuyển đến :” Hai bên hãy hoà hợp không đánh nhau “.Thời gian ấy vào
năm Canh-Thân, tƣớng Ông Lƣu đến gặp tƣớng Dịp-Tài bàn hòa, nƣớc
Nam cho họ thu quân trở về Tàu yên ổn, đất của ngƣời Nam do ngƣời
Nam cai quản. Quân giặc không chịu, bàn hòa không thành. Tƣớng Lƣu
liền cho quân đánh quét lũ giặc cờ vàng , đuổi chúng lui trở về đất Hán.
“… Lính Tàu khóc, cả vợ con chúng nữa
Chúng nó lui lên đi qua đường Lào-Cai
Từ đó bàn dân được sống ở yên …(34)
Năm áy quan phong chức cho Cầm Bun-Hoan làm tri châu
vẫn đóng phủ lỵ tại Mƣờng Chiềng-An . Bun-Hoan tổ chức, chấn chỉnh
lại bộ máy hành chính cai quản Bản Mƣờng.
“ …Ngày tháng trôi qua đi trong nhiều năm
Trời đất khiến sui, vận đến nước Nam
Cả bầu trời đen nghịt đầy ảm đạm
Ta kể đến nạn Tây trắng Lăng-se
Chúng đem quân kéo vào ta nhiều ngàn
Chúng ngang nhiên xâm chiếm nước Nam ta3 ...”
Nƣớc Nam ta giặc giã liên miên. Ta vừà dẹp xong bọn giặc
Ngô trên miền Tây-Bắc , nay lại quân Pháp sang dày xéo đất nƣớc ta.
Bọn Pháp lừa dối vua ta từng bƣớc lấn dần. Ngay từ bƣớc đầu chúng đƣa
1

Hai bên ……..chuyển đất : Trích trong sách Mƣờng-La dựng Mƣờng.
Bọn giặc ….cao cả : Trích trong sách “ Quam Phanh mƣơng Mƣờng-La” Mƣờng-La dựng Mƣờng..
3
Cả 2 đoạn : từ Lính Tàu khóc … nƣớc Nam ta : Trích trong sách “Quam phanh mƣơng MƣờngLa”Mƣờng-La dựng Mƣờng
2
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quân tới, ta đã đánh chống lại chúng. Thấy vậy,chúng tạm rút quân để ta
tạm yên ít lâu. Đầu năm sau chúng lại kéo đén, đem vào đông quân hơn.
Chúng lại đƣa ra luận điệu lừa dối rằng :” Sang mở mang buôn bán , giúp
nước Nam trở nên phồn thịnh”.Vua ta kêu gọi tập trung lựclƣợng chống
quân Pháp.Hai bên đánh nhau nhiều trận. Giặc Pháp chiếm Sài-Gòn,GiaĐịnh, về phía biển chúng đổ bộ lên Hải-Phòng, tiến vào chiếm thành
hăng-Long rồi loang ra chiếm toàn miền Bắc.Tin giặc Pháp xâm chiếm
nƣớc ta loan truyền khắp các châu vùng các dân tộc miền Tây-Bắc.
Tƣớng Ông Lƣu đóng ở Lào-Cai đem mấy ngàn quân tiến
bƣớc, hành quân cấp tốc về kinh thành Thăng-Long. Quan tƣớng thông
báo đi khắp các tỉnh Bắc-Kỳ đem quân đến đông đủ, chúng ta cần tập
trung lực lƣợng lớn mới có thẻ diệt nổi lũ quỷ Tây trắng đã vào chiếm thủ
đô nƣớc ta.
Sau khi cử trinh sát đi điều tra tình hình địch, thấy lực lƣợng
và trang bị vũ khí của quân giặc mạnh, Ông Lƣu khó nghĩ nhƣng vẫn hạ
quyết tâm đánh giặc Pháp đã đến chiếm kinh thành Thăng-Long của nƣớc
ta. Ông phân công cho một cánh quan do Ba-Dƣơng chỉ huy đánh thẳng
trực diện. Cánh quân do Ngô-Thái chỉ huy đánh tập hậu, khi tình huống
diễn biến thế nào phải tùy liệu, linh động xử trí. Tƣớng Lƣu tổng chỉ huy
các lực lƣợng, các châu ngƣời Thái từ các nơi dẫn quân về tập trung ở
Cầu-Giấy. Quân ta khắp các ngả dàn trận tuyến , tƣớng Lƣu cƣỡi ngựa
chiến vung gƣơm đốc quân . Cả binh đoàn lớn ào ào tiến vào trận đánh.
“…Tây trắng thổi kèn tập họp quân lính gấp
Dàn trận, chúng ra sức bắn liên hồi
Hai bên đánh nhau suốt ngày đến chiều
Bên quân Tây đánh có phần mạnh hơn
Chúng bấn trúng dũng tướng Ba-Dương của ta
Lúc ấy Ba-Dương đang bóp cò súng
Đã bắn trúng tên quan Tây ba khoanh1 (35)
Cả hai người đều chết trận hôm đó…
Hồi 04 giờ sáng ngày 19/ 5/ 1883 viên đại tá tổng chỉ huy
quân đội Pháp ở Bắc-Kỳ Hăng-ri Ri-vi-e ( Henri Riviere ) trực tiếp dẫn
550 quân với 3 khẩu đại bác yểm trợ lục tục kéo ra Cầu-Giấy và phủ
Hoài-Đức (thuộc tỉnh Hà-Đông cũ). Chúng lọt vào ổ phục kích của ta, 05
giờ sáng quân Ông Lƣu và quân ngƣời Thái Tây-Bắc (lúc bấy giờ gọi là
quân vùng Thập-Châu) đã nổ súng phủ đầu giặc. Liền trong hai tiếng
đồng hồ hai bên chiến đấu, quân Ông Lƣu và Thập Châu trong trận đã
bắn chết Hẻni Riviere, binh sĩ của chúng chết và bị thƣơng ngót một trăm
ngƣời. Tiếp đó quân Ông Lƣu và quân của Thập-Châu tiến vào vây thành
Hà-Nội đến mùa mƣa , nƣớc lũ mới rút vè Sơn-Tây theo lệnh triều đình.
1

QuanTây ba khoanh : là đại-úy Francis Gar n ier chết ngày 21/ 12/ 1873 tại Cầu-Giấy, Hà-Nội (theo sử
Việt-Nam đã dẫn).
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Trong trận đánh vào thành do cánh quân Ngô-Thái đánh tập
hậu không hoàn thành , quân Pháp đánh mạnh , ta không thắng . Tƣớng
Lƣu cho rút quân về Sơn-Tây, quân Pháp truy đuổi đánh.
“ …Quân Hán của Ông Lưu sợ, rút vội
Binh sĩ người Nam không theo tướng Lưu
Tướng Lưu buồn bã nghĩ thấy đắng cay
Tập họp lui quân trỏ về quê hương
Rút lên qua đường Lào-Cai
Bỏ lại Sân Hưng cho quân Pháp chiếm đóng (36) …”
Đánh ít lâu về sau, do thái độ tiêu cực của triều đình , quân ta
bị yếu thế, vua Nam cầu cứu đến Hán thiên triều .Vua Hán cử tƣớng SầmCông (người Thái gọi là Xăm-Cống-Pảu) đem quân sang đánh giặc Pháp
giúp nƣớc Nam. Đem sang mấy ngàn binh sĩ , súng ống đầy đủ, đi qua
đƣờng Mông-Tự , Hoa-Nam đến tỉnh Lào-Cai ta. Sầm-Công gặp Ông
Lƣu tại đó trao đổi tình hình. Hai viên quan tƣớng thảo luận nhất trí với
nhau, tƣớng Lƣu chƣa rút về nƣớc, thấy có đông lực lƣợng nên ở lại cùng
phối hợp với nhau tiếp tục đánh giặc Pháp.Tƣớng Lƣu thảo thông báo
truyền 16 châu ngƣời Thái góp đủ lƣơng thực, tiền của và đƣa quân của
các Mƣờng đến tập trung . Đại quân của bên phía Hán đóng tại TuyênQuang xây đồn đắp lũy vững chắc. Lập tức quân Pháp mở cuộc tấn công
đánh phá . Hai bên giao chiến, quân ta chém đƣợc đầu Pháp, thi nhau
xông vào chặt cổ giặc Pháp. Do chúng đông nên chẳng khác gì chặt đứt
đầu tên này, tên khác lại mọc lên. Đánh nhau trong nhiều ngày chƣa phân
thắng bại.
Quân Pháp xảo quyệt , nhiều mƣu kế, chúng lại sẵn tiền bạc.
“ …Chúng đem tiền dùng bạc trắng lập mẹo
Bởi đánh nhau người bị chết thiệt hại
Chúng cử sứ giả đem tiền bạc đi
Đến gặp tướng Sầm chỉ huy quân Ngô
Cầu hòa với quân đất Hán cử sang
Xin cống nạp thuế như lệ ngày trước
Đất Nam nộp bao nhiêu nay xin như cũ
Cầu quan lớn lui binh về đất Hán1 …”
Cánh quân Ông Lƣu bên Lào-Cai vẫn đánh bởi ông biết đây là
mƣu đồ dụ dỗ, lừa phỉnh của giặc Pháp.
Sầm-Công gửi sớ tâu vua Nam , bọn Pháp cũng cử sứ đến tâu
vua Nam xin thiên hoàng hãy ra tay giải hòa. Vua nghe chuẩn lời sứ giả ?
Vua nhà Nguyển ra lệnh cho các tƣớng sĩ đình chiến, đó là năm 1862,
năm lịch sử nƣớcViệt-Nam ghi tội ác của vua nhà Nguyễn đầu hàng quân
Pháp.
1

…Chúng đem t iền về đất Hán : Cả đoạn trích trong sách “Quam Phanh mƣơng Mƣờng-La”
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Ông Lƣu thực hiện nghiêm chỉnh lệnh đình chiến, lui quân
qua Cốc-Lếu, Lào-Cai trở về đất Hán. Tƣớng Lƣu, dân vùng ngƣời Thái
thƣờng gọi Ông Lƣu tên thực là Lƣu Vĩnh-Phúc, tƣớng Cờ Đen tham gia
khởi nghĩa Thái -bình Thiên-Quốc bên Tàu bị thất bại , một số tàn quân
chạy sang ta xin nƣơng nhờ Nam-Việt, đƣợc vua nhà Nguyễn trọng dụng
giao cho làm tƣớng trấn ải Bắc phƣơng, hoạt động chủ yếu vùng TâyBắc. Quân của Ông Lƣu đƣợc bổ sung thêm lính ngƣời Việt tổ chức
thành lực lƣợng mạnh . Ông Lƣu trung với vua Nam-Việt, đến năm thực
dân Pháp xâm lƣợc nƣớc ta, dân ta đang đánh bỗng nhà Nguyễn đầu hàng
giặc , tháng 7-1885 Lƣu Vĩnh-Phúc mang cánh quân ngƣời Hoa rút trở về
Trung-Quốc hẳn, từ đó để lại nỗi nhớ thƣơng cho bao chiến hữu, đúng
nhƣ Nguyễn Quang-Bích đã đề thơ “Tấm hùng tâm của ông đến cuối
cùng vẫn không nhạt . Đã kéo quân về đất Bắc rồi, vẫn còn thề sẽ tiêu
diệt giặc Tây …”
Tƣớng Sầm-Công cũng lui binh qua Tân-Phong (Lào-Cai) về
Tàu nhƣng có một số linh không về, trốn trở lại ẩn náu ở vùng ngƣời
Thái. Chúng tụ tập nhau lại do tên Phàng-Xặp cầm đầu đến Mƣờng-Chai
xƣng làm Tạo ức hiếp dân.
Ở nƣớc ta, giữa lúc trong thì vua đầu hàng , ngoài thì quân
giặc tấn công nào quân sự, nào ngoại giao và đặc biệt chia rẽ đội ngũ
những ngƣời chỉ huy quân Thập-Châu . Trƣớc thực trạng đó, hai thủ lĩnh
ngƣời Thái là Cầm Bun-Hoan và Nguyễn Văn-Quang trở về địa phƣơng
rồi thành hai ngƣời đầu tiển ra hàng và dẫn quân Pháp tới chiếm MƣờngKhóa , Mƣờng-Chăn (Văn-Bàn) , Mƣờng-Khim, Mƣờng-Cang (ThanUyên) và Mƣờng-Chai, Ít-Oong, Chiềng-Te (Mường-La). Cầm VănThanh trở về quê, lánh nạn vào vùng núi Mƣờng-Mần (nay là xã ChiềngLương,huyện Mai-Sơn, tỉnh Sơn-La), án binh bất động , mặc cho tháng
ngày trôi qua 1.
Sau khi Lƣu Vĩnh-Phúc rút quân lui về nƣớc, Điêu Văn-Trì
cũng rút quân về Mƣờng-Lay rồi lui vào Mƣờng-Tè. Đèo Văn-Trì trở về
Phong-Thổ tổ chức lại đội ngũ, dồn sức bảo vệ tuyến phòng thủ MƣờngLự (Bình-Lư) nơi tiếp giáp với Than-Uyên,Văn-Bàn. Xa Văn-Nọi trở về
Mộc-Châu tổ chức lực lƣợng chiến đấu chống Pháp đến cùng.
Tháng 7-1885 hịch cần vƣơng của vua Hàm-Nghi truyền đi
khắp đất nƣớc . Hƣởng ứng hịch cần vƣơng khổng riêng các tỉnh LaiChâu, Sơn-La mà đã lan xuống miền tây Thanh-Hóa nổ ra khởi nghĩa BaĐình do Cầm-Bá-Thƣớc lãnh đạo. Cầm Bá-Thƣớc sinh năm 1859 tại tổng
Trịnh-Vạn , châu Thƣờng-Xuân, mất năm 1895 tại thành phố Thanh-Hóa
do bị Pháp giết. Năm 1885 Cầm Bá- Thƣớc đứng lên lập căn cứ khởi
nghĩa ở tổng Trịnh-Vạn , rồi sau đó đƣợc sự hƣởng ứng và giúp đỡ của
nhân dân đã nhanh chóng phát triển ra các vùng xung quanh nhƣ đã liên
1

tháng ngày trôi qua : Chu-Thiên d ịch trong sách “ Ngƣ phong tƣớng công hành trạng “.
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kết với Hà Văn-Mao ở châu Quan-Hóa (nay thuộc huyện Bá-Thước);
Lƣơng Văn-Tạo ở Mƣơng-Xay (Sầm-Tớ nước Lào) ; Lang Văn-Thiết,
Lang Văn-Hạnh ở Quỳ-Châu (Nghệ-An)… Phong trào chống Pháp của
ngƣời Thái ở miền núi Thanh-Hóa do Cầm Bá-Thƣớc lãnh đạo kéo dài 10
năm đã gây cho địch nhiều tổn thất và đã để lại nhiều bài học quý báu về
vận động quần chúng , tổ chức lực lƣợng, xây dựng căn cứ…
Phong trào chống giặc Pháp xâm lƣợc lan vào miền tây tỉnh
Nghệ-An do Đốc-Thiết lãnh đạo. Lang -Văn-Thiết sinh năm 1850 tại Bản
Na-Hàn (Mương-Mún) thuộc tổng Đông-Lạc , phủ Quỳ-Châu (nay là xã
Châu-Hội, huyện Quỳ-Châu, tỉnh Nghệ-An ) con nhà quý tộc, gốc từ
Thanh-Hóa. Năm 1876 ông đƣợc tri phủ Sầm Văn-Hào cử làm đốc binh
chỉ huy đội quân của phủ Quỳ-Châu nên gọi là đốc binh Lang-Văn-Thiết,
ông là ngƣời có học tinh thông các sách cổ Thái. Ông tâm đắc ba câu
trong tập truyện thơ “ Lập Bản lập Mường” :
“ …Mương hâu hâu xang
Ban hâu hâu moi
Noi hâu hâu chừ …”
Dịch :
“ …Mƣờng ta ta xây
Bản ta ta coi
Nòi ta ta giữ …”
Chính ba câu thơ này đã làm tăng thêm lòng yêu nƣớc và chí
căm thù quân xâm lƣợc trong ông. Vào mùa xuân năm 1894 Lang-VănThiết đƣợc Cầm Bá-Thƣớc giao nhiệm vụ tập kích các đồn của Pháp ở
Nghĩa-Đàn và một số đồn ở Diễn-Châu .
Nhân dịp lễ ăn kiêng (Hâu cắm) ngày 23 tháng 8 âm lịch năm
1886 Lang-Văn-Thiết cùng Ban lãnh đạo tổ chức lễ tuyên thệ ra quân
chống Pháp và bọn tay sai đắc lực của chúng tại gốc cây táo trƣớc nhà
của ông ở Bản-Han , Châu-Hội, Quỳ-Châu.
Đốc-Thiết lập thành ba đồn án ngữ các tuyến đƣờng mòn trên
bộ và tuyến đƣờng thủy trên sông Hiếu. Ông lập đồn tại các điểm hiểm
trở , khó đi lại nhất, nơi ấy chỉ có một đƣờng đi duy nhất nhƣ : Đồn PùCằm “núi vàng”nay thuộc xã Châu-Nga , đồn Phá-Đải “Lên tơ” nay
thuộc xã Châu-Hanh, đồn Tó-Hám “Đò-Ham” nay thuộc xã Châu-Hội.,
cả ba xã đều thuộc huyện Quỳ-Châu. Tại đồn Đò-Ham ông cho binh lính
dăng dây song qua sông chặn thuyền bè xuôi ngƣợc. Nếu thuyền đi ngƣợc
lên là thuyền thƣơng gia chở muối và các vật dụng lên bán thì ông mở
dây cho qua lại, thuyền từ trên đi xuôi đem sƣu thuế đi nạp , vật quý đi
biếu quan Pháp thì ông cho quân lính tịch thu tức khắc. Của cải thu đƣợc
một phần để nuôi quân lính , một phần chia cho dân nghèo, một phần ông
gửi lên Thanh-Hóa hỗ trợ cho quân Cầm Bá-Thƣớc.
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Vào mùa xuân năm 1894, Lang Văn-Thiết đƣợc Cầm BáThƣớc giao nhiệm vụ tập kích các đồn của Pháp ở Nghĩa-Đàn và một số
đồn ở Diễn-Châu . Nghĩa quân của Lang Văn-Thiết đã tiêu hao sinh lực
địch ở đồn chợ Hiếu. Trƣớc tình hình đó , Pháp mở cuộc càn quét lên
tuyến đƣờng vòng (tức đường số 48 ngày nay) hòng dập tắt phong trào
chống Pháp của Đốc-Thiết. Ông nắm đƣợc tình hình và biết mƣu đồ của
địch đã triệu tập Ban chỉ huy của mình bàn cách đối phó. Ông Lƣơng
Văn-Chân xung phong đảm nhiệm đƣa một cánh quân đi đánh , xuôi
theo sông Hiếu rồi ngƣợc lên nhánh phụ lƣu nhỏ là sông Dinh . Ông cùng
anh em chiến sĩ phục kích ba ngày ba đêm chờ đón địch. Đến ngày thứ ba
, quân Pháp kéo lên , Lƣơng Văn-Chân cùng các chiến sĩ đã đánh địch
một đòn chí tử buộc chúng phải lui về Nghĩa-Đàn. Nơi sẩy ra giao tranh
giữa cánh quân của Đốc-Thiết do Lƣơng Văn-Chân chỉ huy đánh quân
Pháp đã đƣợc dân địa phƣơng đặt tên là Bản-Dính (Làng bắn) . Hiện nay
Bản này ở cạnh đƣờng 48. Bản-Dính đã trở nên sầm uất , có các dân tộc
Thái, Thổ, Kinh ( thuộc huyện Quỳ-Hợp, Nghệ-An ) cùng sinh sống.
Trƣớc sự thất bại ấy , giặc Pháp tiếp tục đƣa quân mở mũi
tiến công theo hƣớng đƣờng sông Nậm-Chang 1 (38) rồi vƣợt núi vào
Thanh-Nga hòng tiêu diệt binh lực của Đốc-Thiết ở đồn Pù-Căm (ThanhNga)2. Nhƣng khi vƣợt sông Nặm-Chàng chúng đã bị quân của Đốc-Thiết
chặn đánh . Sau một ngày đêm chiến đấu dũng cảm , quân của Đốc-Thiết
tuy lực lƣợng không cân xứng , vũ khí không ngang bằng nhƣng đã làm
cho quân địch thiệt hại , phải rút lui về các đồn Nghĩa-Đàn.
Trƣớc phong trào chống Pháp và tay sai của Đốc-Thiết ngày
càng phát triển mạnh, tri phủ Sầm Văn-Hào đã dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ
Đốc -Thiết ra hàng nhƣng ông không nghe theo. Đốc-Thiết vẫn kiên
quyết chống Pháp và bè lũ tay sai. Cuối cùng Sầm Văn-Hào cho binh lính
của tri phủ Quỳ-Châu tiến hành thăm dò hoạt động của Đốc-Thiết và tình
hình sinh hoạt của binh sĩ ông. Mùa đông năm 1896 binh lính của tri phủ
đã tập kích đồn Pù-Cằm nơi Đốc-Thiết đóng đồn chính. Do mất cảnh
giác, giữa đêm khuya nhân lúc Đốc-Thiết và binh sĩ của ông đang ngủ say
thì binh lính của tri phủ Quỳ-Châu tiến vào bao vây sả súng bắn vào nhà ,
Đốc-Thiết bị hy sinh. Quân thù chặt đầu ông treo trên cây táo trƣớc nhà
ông. Thân xác của ông đã đƣợc bà con ở Bản-Mƣn đem mai táng dƣới
chân núi Pù-Cằm. Từ đấy phong trào tạm bị lắng xuống3.
“ … Than ôi ! nước Nam từ đấy thuộc Pháp cai trị
Bọn tàn quân Ngô trốn ở lại ăn cướp
Chúng tập họp nhau lại được một số
1

Nậm-Chang : một con sông nhỏ từ Thanh-Hóa qua Thanh-Nga chảy vào sông Hiếu tại Nghệ-An.
Thanh-Nga : nay là xã Châu-Nga thuộc huyện Quỳ-Châu, tỉnh Nghệ-An.
3
Phong trào bị lắng xuống : trich trong bài “ Sơ lƣợc về phong trào chống Pháp do đốc binh Lang-VănThiết lãnh đạo “ của Vi-Ngọc-Chân trong sách “ Đóng góp của các dân tộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái
trong tiến trình lịch sử Việt-Nam NXB Đại học Quốc gia Hà -Nộ i, 2006, trang 239.
2
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Chúng lộng hành dọc ngang trên đất người Thái ở
Đi đến đâu hiếp tróc, cướp phá đến đó1 ...”
*
Tên Tàu Phàng-Xặp chiếm đóng tự xƣng làm Phìa ở MƣờngChai khá lâu. Lúc ấy tại địa phƣơng có một thanh niên tên gọi Cầm-Tứ là
con Phìa cũ muốn tổ chức lực lƣợng trong dân đứng lên đánh đuổi bọn
Tàu nhƣng do anh còn ít tuổi chƣa đủ uy tín nên dân còn sợ giặc chƣa
dám theo anh. Anh bèn sang bên châu Tiến tức châu Chiêu-Tấn (sau là
huyện Phong-Thổ thuộc tỉnh Lai-Châu) cầu cứu tới bác ruột đang là Tiên
phong ngự sử quan ( dịch sang từ tiếng Thái ).Tự ông thấy khó giải
quyết, đất đấy lại là Mƣờng ngoài thuộc châu Mƣờng-La, ông bèn viết
thƣ bàn với Phìa Chiềng-An cùng ông xuất quân đi đánh giặc Tàu ở
Mƣờng-Chai.
Hai bên đánh nhau nhiều trận , quân Tàu đóng trong đồn ,
quân Phìa đánh chính diện không vào đồn địch đƣợc , tổ chức tấn công từ
phía sau đồn xông vào chém đầu giặc , quân Tàu tan bỏ đồn chạy xuống
Tạ-Khoa2.
Phìa thu lại vùng đất , đặt Tạo Cầm-Tứ làm Phìa , nhân dân
rất phấn khởi.
Bọn tàn quânTàu chạy nhƣng chúng căm thù hai ông Phìa đã
đánh chúng bị thua ở Mƣờng-Chai , chúng quyết tâm trả thù. Tên PhàngXặp cho quân lính đi lùng sục tìm giết, Phìa Bun-Hoan lẩn trốn trong
rừng không yên, phải đƣa gia đình sang Mƣờng-Chai rồi ngƣợc lên phía
trên sông Đà . Trƣớc tình hình không yên ổn ấy, Phìa Bun-Hoan bàn với
Phìa Mƣờng-Chăn3 (43) rủ cùng đánh Tàu nhƣng không thành. Cầm BunHoan bèn sang cầu khẩn tới quan Pháp lúc ấy đang đóng quân tại LàoCai, xin Pháp đến giúp đánh Tàu. Bun-Hoan đi van xin lạy quan năm
Pháp tên là Pen-nơ-canh cho quân sang dẹp giặc Tàu ở Mƣờng-La, chúng
nó hoành hành , dân khổ, Bản Mƣờng không đƣợc yên ổn mà làm ăn sinh
sống. Cùng đi với Cầm Bun-Hoan có cả Nguyễn Văn-Quang làm Phìa
Mƣờng-Chăn cùng đi cũng đến xin quan Pháp cho quân đến giúp dẹp
giặc Tàu ở Mƣờng-Chăn, Châu-Tiến. Cho nên về sau này trong cuốn Lịch
sử chống giặc Pháp xâm lƣợc miền Tây-Bắc mới ghi hai tên Cầm BunHoan và Nguyễn Văn-Quang là hai ngƣời Thái đầu tiên đứng ra đi đón
quân Pháp vào bình định vùng đất Tây-Bắc.
Pháp đem quân vào, Cầm Bun-Hoan và Nguyễn Văn-Quang
dẫn chúng đến dẹp giặc cỏ Tàu ở Mƣờng-La (Sơn-La), Phong-Thổ (LaiChâu), Văn-Bàn (Yên-Bái) và Mƣờng-Khim,Mƣờng-Cang4.
1

Than ôi ! …. cƣớp phá đến đó : Cả đoạn trích trong sách “ Quam Phanh mƣơng Mƣờng-La”
Mƣờng-La dựng Mƣờng.
2
Tạ-Khoa : điạ danh bên hữu ngạn sông Đà , nay thuộc huyện Yên-Châu,tỉnh Sơn-La.
3
Mƣờng-Chăn : địa danh,nay là huyện Văn-Bàn thuộc tỉnh Yên-Bái.
4
Mƣờng-Khim, Mƣờng-Cang : Ngày trƣớc thuộc tỉnh Lào-Cai, nay cắt về thuôc tỉnh Lai-Châu.
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Quân Pháp và Tàu đánh nhau ở Mƣờng-Khim, Mƣờng-Cang ,
bọn Pháp hết đạn nhƣng lúc ấy đang đánh nhau chƣa bên nào chịu thua
bên nào. Quân Pháp phải chuyển đạn tiếp từ Mƣờng Than tới đánh giặc
cỏ Tàu phải thua tan tác. Số Tàu sống sót chạy bán xới tới Chiềng-La.
Tên quan tƣ Pháp đánh thắng bọnTàu xong trở về Mƣờng-La,
Chiềng-An, đƣợc Cầm Bun-Hoan tiếp đãi mừng công trịnh trọng . Sau đó
tên quan Pháp lên đƣờng đi Lào-Cai, căn dặn lại Bun-Hoan yên tâm và
nếu có việc gì cứ sang bẩm báo quan Pháp bên Lào-Cai.
Tên quan tƣ trở về báo cáo tình hình vừa qua với tên quan
năm. Bọn Pháp cần nắm những ngƣời đứng đầu cai quản dân các Mƣờng,
chọn có hai ngƣời tin cẩn đƣợc . Quan năm Pháp cho gọi Cầm Bun-Hoan
và Nguyễn Văn-Quang tới Lào-Cai rồi cho đi gặp quan Sáu của họ. Pháp
phát cho mỗi Phìa hai mƣơi khẩu súng khai hậu về đủ trang bị cho tuyển
hai mƣơi tên lính lệ bảo vệ hầu Phìa và phát cho mỗi Phìa một tháng tiền
lƣơng.
Bọn tàn quân Tàu chạy đến ở Chiềng-La , chúng củng cố lại
lực lƣợng , khi bọn quân Pháp rút đi rồi chúng lại hoành hành ở MƣờngLa, Chiềng-An. Cầm Bun-Hoan lại sang Lào-Cai trình báo xin quan Pháp
cho quân tới giúp đánh bọn giặc cỏ Tàu lại tới phá phách ở Mƣờng-La.
Lần này quân Pháp phối hợp với lực lƣợng lính Thái địa phƣơng đánh tan
bọn giặc Tàu ở Mƣờng-La. Cầm Bun-Hoan giao trách nhiệm cho ÔngPằn là Ủy viên thứ nhất Hội đồng Kỳ mục Mƣờng , đi xuống dân sức
đem nhiều trâu bò, lợn, gà, rƣợu và lƣơng thực đến khao mừng thắng trận
và biếu chỉ huy Pháp quà quý của địa phƣơng ngƣời Thái.
Bản Mƣờng không còn giặcTàu hoành hành , dân mừng vui
yên ổn làm ăn sinh sống.
Dạo ấy tuy vua nhà Nguyễn đã đầu hàng quân Pháp , nhƣng
có vùng, có nơi hƣởng ứng hịch cần vƣơng chống Pháp, dân vẫn còn căm
thù bọn giặc Pháp xâm lƣợc . Tại tỉnh Lai-Châu , ông Phìa Mƣờng-Lay
vẫn không chỉu ra hàng phục quân Pháp nhƣng lực lƣợng của ông yếu
không thể chống đỡ nổi với quân Pháp nên đành phải tỏ ra bất hợp tác,
ông đƣa gia đình trốn tránh lên ở trên vùng thƣợng nguồn sông Đà.
Tại Mƣờng-La , sau khi quân Pháp phối hợp với lính Bản
ngƣời Thái đánh thắng giặcTàu , Pháp cho tiền lƣơng và trang bị thêm
súng khai hậu nữa cho Cầm Bun-Hoan có đủ ba mƣơi lính lệ. Bun-Hoan
chấn chỉnh , xắp xếp lại bộ máy hành chính ở nha đƣờng , làm việc với
Pháp. Bản Mƣờng yên giặc Tàu , lúc ấy các con nhà Tạo mới vui mừng lo
tổ chức cƣới xin linh đình. Phìa Cầm Bun-Hoan có con gái cả là nàng
Cầm-Phak năm xƣa chạy giặc gửi lại ông Ho-Luông , nay gả cho Tạo
Cầm Bun-Oai con Phìa Chiềng-Ban, Mƣờng-Muak.
Quan sáu Pháp cử một quan năm lên Sơn-La tìm địa điểm
xây đồn trại lớn. Trong khi đang tiến hành phát dọn khu rừng Đon-Men ở
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gần khu trung tâm Mƣờng Chiềng-An thì lại có tin hai Mƣờng cho ngƣời
đến bẩm báo, giặc cỏ Tàu đang hoành hành tại Mƣờng-Mụak (Mai-Sơn)
và Mƣờng-Vạt (Yên-Châu). Tạm dừng việc xây dựng đồn trại lớn, quân
Pháp và quân Thái lại phối hợp, tổ chức lực lƣợng đi đánh giặcTàu, đuổi
chúng chạy lênVăn-Bàn rồi lên Lào-Cai vẫn bị truy đuổi nên bọn Tàu
phải chạy qua Tân-Phong về nƣớc Tàu.
Phía châu Mƣờng-Lay, hƣởng ứng hịch cần vƣơng kêu gọi
nhân dân chống Pháp xâm lƣợc, ông Phìa vẫn căm thù giặc Pháp nhƣng
ông Điêu Văn-Trì không đấnh nổi quân Pháp lại thấy vua Nguyễn nhà
nƣớc đã đầu hàng, để cho Pháp vào xâm chiếm đất nƣớc ta ông sinh buồn
nản , bèn bỏ việc trở về Bản làm dân thƣờng. Bọn Pháp rồi cũng chọn
đƣợc ngƣời làm Phìa tay sai cho chúng. Quân Pháp do Pa-vi chỉ huy đã
bình định đƣợc miền đất Mƣờng-Lay (Lai-Châu).
“ … Khắp mười sáu châu người Thái
Bình yên được trở lại như xưa1 (45) …”
Sau khi dẹp xong bọn giặc Tàu đã yên, quan năm Pháp quay
trở lại Mƣờng-La tiếp tục viêc xây đồn trại. Khu rừng Đon-Men đã đƣợc
Phìa Cầm Bun-Hoan sức nhân công đƣa dân đến phát quang nhƣng rồi
Pháp chê ở đó xa nƣớc và đi lại không thuận tiện ( lúc đó chưa có đường
cái, chỉ có đường đủ cho ngựa và người qua lại). Pháp lại gửi công văn
cho Phìa Cầm Bun-Hoan đi tìm địa điểm khác.
“ … Pháp phát Pak-Giạng bên sông Đà gần Mường-Chiên
Thuyền bè qua lại đậu bến tận nơi
Pháp lại bảo cho người phát chỗ ấy
Phu phen từ các châu sức đến đông
Pháp đặt tỉnh lỵ tại Vạn-Bú bên sông
Lính Pháp yên ổn đóng đồn tại đó2 …”
Thời ấy khắp tỉnh Sơn-La chƣa chỗ nào có đƣờng cái ô tô, chỗ
nào đƣờng rộng chỉ đủ ngựa và voi đi. Đƣờng giao thông ở vùng Tây-Bắc
thời ấy, từ tỉnh Lai-Châu trở xuống qua tỉnh Sơn-La, Hòa-Bình xuống
Phú-Thọ toàn đi bằng thuyền trên sông Đà chảy xuống nhập vào sông
Hồng.
Ít lâu sau, Pháp thăng chức tri phủ cho Cầm Bun-Hoan cai
quản tám châu Mƣờng gồm Mƣờng-Muối (Thuận-Châu), Mƣờng Mụak
(Mai-Sơn), Mƣơng-Vạt (Yên-Châu), Mƣờng-Thanh (Điện-Biên), MƣơngQuai (Tuần-Giáo), Mƣơng-Tấc (Phù-Yên), Mƣơng-Xang (Mộc-Châu),
Mƣơng-La (Chiềng-An) và cho bổ nhiệm Bạc Cầm-An lên thay anh làm
Phìa Mƣờng-La .
1

“ Khắp mƣời sáu ……nhƣ xƣa”: cả đoạn trích trong “ Quam Phanh mƣơng Mƣờng-La”.
“ Pháp phát Pak-Giạng……đóng đồn tại đó: Cả đoạn trích trong sách “Quam phanh mƣơng MƣờngLa” Mƣờng-La dựng mƣờng.
2
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Tên quan năm Pháp xây đồn Pak-Giạng xong xuống ở dƣới
Hƣng-Hóa , giao cho quan tƣ ở lại làm chỉ huy trƣởng đồn.
Tri phủ Cầm Bun-Hoan tổ chức chấn chỉnh lại bộ mấy chức
dịch làm việc ở các châu Mƣờng và tại Chiềng-An. Viên chức ai làm việc
bất minh bị Phìa cách chức. Phìa quan hệ bang giao tốt với Lào và đã
thuê thợ ngƣời Hán sang đục đẽo phiến đá to dựng cầu đá lớn qua suối
Bó-Cá ở Chiềng-An để lại tiếng tốt cho đời sau (đến ngày nay cầu đá đó
vẫn còn).
Pháp đóng đồn Pak-Giạng , đặt tỉnh lỵ hành chính ở Vạn-Bú,
khi ấy đƣa quan văn Pháp lên làm khâm sai. Pháp đóng đồn ở đấy đƣợc ít
năm , vùng bờ sông có nhiều núi non chƣớng khí hay bị ốm đau. Pháp lại
chuyển đồn trại về Dua-Cá (gần Mường lỵ Chiềng-An, gần suối Bó-Cá
nước trong) nhƣng rồi Pháp lại cho sức dân lấy nhân công phát bãi cây
Viêng-Giảng (bãi bằng gần Bản-Giảng) làm khu kho hậu cần rồi Pháp
xây đồn trại lớn và xây cơ quan các công sở tỉnh Sơn-La ở đồi Khau-Cả
đất Mƣờng Chiềng-Cầm , tại đây Pháp ở vĩnh viễn cho đến tháng 3-1945
bị Nhật đảo chính.
“… Nhìn thấy cảnh Chiềng-Cầm thay đổi mới
Nhà xây ngói đỏ dựng thành hàng1…”
Hồi ấy vùng châu Mƣờn-Vạt (Yên-Châu) Phìa Hoàng VănCấp làm tri châu giao quyền lại cho con là Hoàng Văn-Chố nối tiếp. Dù
gọi là đƣợc làm quan tri-châu , thực ra là làm tay sai cho bọn Pháp nên
Phìa-Chố căm ghét chúng nhƣng yếu thế , vua nhà Nguyễn cũng còn đầu
hàng , ta làm thế nào chống lại chúng nổi . Phìa-Chố bèn tỏ thái độ không
phục tùng lệnh ngƣời Pháp, không hợp tác với Pháp, không nộp thuế cho
Pháp. Vì không có chứng cớ rõ ràng nên bọn Pháp chỉ ghép đƣợc một tội
làm quan mà tham ô, ăn tiền công quỹ, không chịu nộp thuế lên quan trên
nên bị cách chức. Nếu chúng biết ghét Pháp thì đã bị chúng bắt bỏ tù đến
đem ra xử tử hình. Pháp đƣa Bạc-Cầm-Piệng ở Chiềng-Ly (Thuận-Châu)
đến thay làm tri-châu Mƣờng-Vạt (Yên-Châu).
Dạo ấy ở vùng Tây-Bắc mọi ngƣời đều biết vua nƣớc Nam
nhà Nguyễn từ thời Nguyễn-Thế-Tổ (Phúc-Ánh) niên hiệu Gia-Long
(1802-1819) đã thông đồng đƣa quân Pháp xâm lƣợc vào nƣớc Nam ,
ngày 01-9-1858 thực dân Pháp đã nổ súng vào cửa biển Đà-Nẵng mở màn
cho cuộc xâm lƣợc vũ trang của chúng vào toàn bộ nƣớc Việt-Nam. Đến
thời Nguyễn-Ƣng-Lịch niên hiệu Phúc-Kiến ngày 06-6-1884 đã ký hiệp
ƣớc Patenotre ( Pa-tơ-nốt ) giao đứt miền Nam trở thành thuộc địa và cả
nƣớc ta đặt dƣới sự bảo hộ của đế quốc Pháp xâm lƣợc.
Cùng một dịp ký hiệp ƣớc Pa-tơ-nốt với triều đình Nam-Việt,

1

“…Nh ìn thấy ……thành hàng”: Cả đoạn trích trong sách “Quam Phanh mƣơng Mƣờng-La” MƣờngLa dựng Mƣờng (1740-1936).
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vào ngày 11-5-1884 thực dân Pháp ở Đông-Dƣơng đã ký hiệp ƣớc ThiênTân với triều đình Mãn-Thanh (Trung-Quốc) , Pháp giao sáu châu
Mƣờng vùng Tây-Bắc nƣớc ta gồm Mƣờng-Tung (Tùng-Lăng), MƣờngHoang (Hoàng-Nham), Mƣơng-Tiêng (Lễ-Tuyền), Chiềng-Khem
(Khiêm-Châu), Mƣơng-Chúp (Tuy-Phụ) và Mƣờng Chiềng-Mi (Hợp-Phì)
nhập thuộc đát tỉnh Vân-Nam vĩnh viễn thuộc Trung-Quốc . Ngƣợc lại
phía Trung-Quốc đảm bảo giữ an ninh vùng biên giới giáp Việt-Nam và
Lào ở Đông-Dƣơng cho đế quốc Pháp (nhà Mãn-Thanh gọi tất cả bọn
Tàu sang cướp phá ở vùng biên giới trở về nước ).
Tuy vậy, hƣởng ứng hịch cần vƣơng , một số những ngƣời
đứng đầu Bản Mƣờng ngƣời Thái vẫn chứa đựng lòng căm thù, chƣa chịu
làm tay sai cho bọn thực dân Pháp .
Năm 1884 phong trào chống Pháp của Nguyễn-Quang-Bích
phát triển lên tỉnh Yên-Bái vùng Tây-Bắc. Trung tâm hoạt động ban đầu
là Đại-Lịch (nay là xã thuộc huyện Văn-Chấn) , qua Mƣờng-Cơi (thuộc
huyện Phù-Yên, tỉnh Sơn-La), sang Thu-Cúc, Lai-Đồng và Yên-Lập
(thuộc tỉnh Phú-Thọ). Ở Mƣờng-Lò có lãnh binh Vƣơng Văn-Doãn ngƣời
Kinh lãnh đạo. Vùng làng Dọc, Vần, Đại-Lịch có hai lãnh binh ngƣời Tày
là Phạm-Đình-Tế và Phạm-Thọ đã cùng lãnh binh Lý (người Hoa) chỉ
huy. Nghĩa quân đã chặn đánh địch giữ vững đƣợc tuyến phòng thủ sông
Thao cửa ngõ miềnTây-Bắc trong suốt gần bốn năm (1885-1889). Tuy
nhiên, do thiếu cảnh giác , trong hàng ngũ nghĩa quân có kẻ phản bội, dẫn
quân Pháp tới đàn áp. Cuối năm 1889 Mƣờng-Lò bị Pháp chiếm . Nghĩa
quân phải rút lên vùng cao để gia nhập với nghĩa quân ngƣời Mông và
Dao do Giàng Mủ-Cu-Lâu và Đặng-Phúc-Thành chỉ huy.
Ở Sơn-La , ngày 03-01-1887 Cầm-Bun-Hoan đã đi dẫn quân
Pháp do viên quan tƣ Ouderic (U-đơ-rích) chỉ huy , xuất phát từ Bảo-Hà
(Lào-Cai), đến giữa thấng 01-1888 tới Sơn-La. Mặc dù lực lƣợng địch
đông hơn, có nhiều vũ khí tốt hơn, nghĩa quân Mƣờng-La đã dựa vào
pháo đài Bản-Cá (nay thuộc phường Chiềng-An, thành phố Sơn-La)
chống lại quyết liệt. Sau nhiều ngày cầm cự, nghĩa quân đã xông ra khu
ruộng Xam-Kha đánh giáp lá cà với địch. Nhiều lính Pháp đã ngã gục
trƣớc kiếm “đáp” , mũi mác của nghĩa quân. Cuối cùng Pháp vẫn chiếm
đƣợc Sơn-La.
Giữa lúc đó , Xa-Văn-Nọi thủ lĩnh nghĩa quân Mộc-Châu ra
sức vận động nhân dân gia nhập nghĩa quân và tổ chức luyện tập ở bãi
Phiêng-Luông (nay là xã Chiềng-Đi và khu nông trường Mộc-Châu).
Việc đang tiến hành thì có kẻ phản bội dẫn đƣờng đƣa giặc đến vây bắt
Xa-Văn-Nọi đem lên giam ở đồn Pak-Giạng (Mường-La). Mặc dù bị tra
tấn dã man, Xa-Văn-Nọi kiên quyết không hàng địch nên đã bị chúng
đem chôn sống.
Cùng chống giặc với Xa-Văn-Nọi ở Mộc-Châu có một thủ
lĩnh tên là Hà-Văn-Pâng ngƣời Thái ở Bản Na-Bai (xã Quang-Minh) đã
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tham gia nghĩa quân Cần vƣơng đánh giặc Pháp ở Xuân-Đài, Thu-Cúc,
Lai-Đồng (Phú-Thọ). Khi trở về quê, ông đã vận động đƣợc ngƣời Thái,
Mƣờng, Dao tham gia chống giặc Pháp. Ông đóng quân ở thung lũng TaHay (xã Quang-Minh) nên ngƣời Thái thƣờng goi ông là “Vua Ta-Hay”.
Giặc Pháp đã tốn nhiều công đánh dẹp, vì lực lƣợng yêú không thể chống
đỡ nổi Hà-Văn-Pâng đã bỏ đi biệt tích. Sau này để tƣởng nhớ công lao
của ông, hiện nay ở thung lũng Ta-Hay, xã Quang-Minh, huyện MộcChâu, tỉnh Sơn-La, nhân dân đã lập đền thờ “Vua Ta-Hay”.
Ở Điện-Biên và Lai-Châu, cuối năm 1886 quân địch dùng
lực lƣợng mạnh có súng lớn yểm trợ quyết phá tuyến phòng thủ của nghĩa
quân để tiến vào Phong-Thổ. Ngày 20-11-1886 nghĩa quân đánh chặn
địch ở Lƣơng-Tiên , Dƣơng-Quỳ và rút quân về Mƣờng-Bo rồi rút về
Bình-Lƣ (Phong-Thổ tỉnh Lai-Châu). Nghĩa quân chiến đấu dƣới sự chỉ
huy của Dèo Văn-Toa, chặn quân địch ở Nặm-Dia, bắn chết một tên quan
hai và nhiều lính Pháp, buộc chúng tháo lui về sông Thao.
Ở Mƣờng-Lay (Lai-Châu cũ) lúc ấy lực lƣợng quân sự của
Điêu-Văn-Trì còn khá mạnh , có một số quân Ông Lƣu cởn ở lại cùng
quân Thái và lại còn đƣợc bổ sung thêm 200 quân ngƣời Kinh do Huyện
Thạc tức Hoàng-Thức chỉ huy lên phối hợp cùng đánh Pháp.
Ở Phong-Thổ (Lai-Châu) trong khi Đèo Văn-Toa và các nghĩa
sĩ đang ra sức giữ vững tuyến phòng thủ Bình-Lƣ thì bị Điêu-Văn-Thao
em trai Điêu-Văn-Trì bí mật thủ tiêu anh để chiếm độc quyền chỉ huy
quân sĩ. Nghĩa quân Phong-Thổ đột ngột mất chỉ huy sinh hoang mang.
Tháng 12-1887 quân Pháp do quan tƣ Pernot (Pec-nô) chỉ huy có NgytễnVăn-Quang dẫn đƣờng đi từ Lào-Cai sang đánh thủng tuyến phòng thủ
Bình-Lƣ rồi kéo đi chiếm Mƣờng-Xo (Phong-Thổ) đƣợc dễ dàng.
Ngày 04-01-1888 cánh quân Pec-nô đến Pak-Tần (nay thuộc
huyện Sìn-Hồ, tỉnh Lai-Châu) bị quân Mƣờng-Lay đánh tập kích . Ngày
13-01-1888 quân Mƣờng-Lay đánh úp quân Pháp ở Thiềng-Nƣa (nay
thuộc huyện Mường-Lay, tỉnh Điện-Biên). Ngày 14-01-1888 cánh quân
Pec-nô đến Mƣờng-Lay thì gặp cảnh vƣờn không nhà trống. Điêu-VănTrì cùng cha là Điêu-Văn-Xanh đã đƣa gia quyến và binh sĩ lên MƣờngTè. Ngày 25-01-1888 quân Pec-nô bị nghĩa quân Lai-Châu mai phục ở
khe suối Xổm-Pói (Tuần-Giáo thuộc tỉnh Điện-Biên ).Ngày 26-01-1888
chúng lại bị đánh úp ở cánh đồng Mƣơng-Quai (Tuần-Giáo) bị thiệt hại
nặng, Pec-nô thúc quân tháo về Mƣơng-Muổi (Thuận-Châu) ,tiếp đó kéo
quân xuống Mƣờng-La (tỉnh Sơn-La).
Cuối năm 1888 sang đầu năm 1889 Tôn-Thất-Thuyết ở LaiChâu trực tiếp điều khiển phong trào chống giặc Pháp ở địa phƣơng, tại
đó tiện liên hệ với các lực lƣợng ủng hộ ta ở Trung-Quốc . Tình hình trở
nên khó khăn, ông đã cùng Điêu-Văn-Trì sang Trung-Quốc cầu viện,
đƣợc Vân-Nam bí mật giúp đỡ 300 quân. Trong số đó Điêu-Văn-Trì đƣợc
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giữ lại 100 để giữ cứ địa Mƣờng-Tè, còn 200 ngƣời khác đƣa về tăng
cƣờng cho vùng cao tả ngạn sông Đà (nay thuộc đất huyện Mường-La,
tỉnh Sơn-La ), Mù-Cang-Chải, Trạm-Tấu (Yên-Bái) và Than-Uyên (LaiChâu) . Tôn-Thất-Thuyết ở lại Trung-Quốc, Điêu-Văn-Trì trở về căn cứ
Mƣờng-Tè án binh bất động.
Sang năm 1889 phong trào Cần vƣơng chống Pháp ở vùng
Thập-Châu ngày một suy yếu , ngƣời lãnh đaọ chủ chốt nhất là NguyễnQuang-Bích già yếu qua đời, thi hài ông táng trên núi Tôn-Sơn thuộc
huyện Yên-Lập (Phú-Thọ).
Sau khi chiếm Mƣờng-Lay, Pavie đã dụ hàng đƣợc bố con
Điêu-Văn-Trì , từ tháng 4-1890 Điêu-Văn-Trì ra làm việc và ăn lƣơng của
Pháp.
Các cánh quân hoạt động ở vùng núi tả ngạn sông Đà cho
đến năm 1896. Sau đó tình hình ngày càng khó khăn , một số nghĩa quân
trỏ về nhà , một số chạy sang Vân-Nam (Trung-Quốc).
Nhƣ vậy, từ khi giặc Pháp đánh chiếm thành Thăng –Long
cho đến kết thúc phong trào Cần vƣơng , ngƣời Thái đã tham gia chống
thực dân Pháp xâm lƣợc đƣợc 22 năm1 1873-1896.
Tác phẩm cổ “Táy Pú Xấc” Đƣờng chinh chiến thời ông cha
quyển Mƣờng-Muổi (Thuận-Châu), Chiềng-An (Mường-La) và MƣờngMụak (Mai-Sơn) viết đến triều đại Nguyễn-Bửu-Lân niên hiệu ThànhThái (1889-1906) thì dừng2.
*
Sang thế kỷ XX . Trong phong trào Cần vƣơng chống giặc
Pháp xâm lƣợc , đến hết thế kỷ thứ XIX (năm 1896) đã bị lắng xuống.
Nhƣng tại vùng Tây-Bắc vẫn liên tục còn phong trào chiến đấu chống
Pháp kéo dài.
Vào đầu năm 1914, ở khu rừng già Mƣ -Tƣi , Chì-Lồng,
Mƣờng-Ái nơi ranh giới giữa hai châu mƣờng Mƣờng-Xang (Mộc-Châu)
với Mƣờng-Vạt (Yên-Châu) ( thuộc tỉnh Sơn-La) và tỉnh Hua-Phăn
bên Lào có một ngƣời Thái gốc Hoa tên là Hầu-Xám đã đứng lên tập họp
đƣợc nhiều ngƣời đến luyện tập quân sự, chuẩn bị nổi dậy chống chính

1

22 năm: tài liệu t rich ở bài “Ngƣời Thái cùng đồng bào vùng Thập Châu chống thực dân Pháp
xâm lƣợc (1858-1896) của Cầm-Trọng in trong sách “ Đóng góp của các dân tộc nhóm ngôn ngữ TàyThái trong tiến trình lịch sử Việt-Nam” NXB Đại học Quốc gia Hà-Nội 2006, trang 213.
2
thì dừng : Tác phẩm „Táy Pú Xấc” chỉ v iết đến đời vua Thành-Thái thì dừng, không thấy viết
tiếp.Trong khi đó sách “Quam-Tô -Mƣơng” Kể chuyện Bản Mƣờng thì v iết đén cách mạng tháng Tám
1945 “Mạ thái an, quan thái nƣớc” (Ngựa đổi yên, quan nhà nƣớc thay quyền ) mới dừng. Tác giả đ i
điền dã sƣu tầm Văn nghệ dân gian thì trong dân ngƣời Thái kể chuyện Bản Mƣờng theo lịch sử vẫn
kể đến tháng Tám 1945 mới dừng. Do vậy phần Những hiểu biết về Đƣờng chinh chiến dựng Mƣờng
thời ông cha của ngƣời Thái dòng Đen vùng Tây-Bắc Việt-Nam” tác g iả xin đƣợc viết trình bầy thêm
phần sang thế kỷ XX cho đến cách mạng tháng 8-1945 mới dừng (TG).
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quyền Pháp xâm lƣợc. Ông đã kết bạn thân và đƣợc sự ủng hộ ngầm của
thủ lĩnh Mộc-Châu là Xa-Văn-Cả. Sau gần sáu tháng hoạt động Hầu-Xám
bị lộ, phải cùng các chiến hữu rút sang đất Lào để sáp nhập với quân
Lƣờng-Xám .
Lƣờng-Xám tên thực là Liềng-Pâu-Tềng (Lương-Bảo-Định).
Xám có nghĩa là Tam tức là Lƣơng-Tam , con thứ ba trong gia đình.
Nhân dân Thái địa phƣơng gọi ông bằng tên kính trọng là Ông Lƣơng.
Ông đã từng tham gia phong trào Cần vƣơng (1885-1896) . Về sau trở
thành thủ lĩnh tiêu biểu cho cuộc khởi nghĩa này. Lúc đầu ông ở MaiChâu, Đà-Bắc (tỉnh Hòa-Bình), năm 1914 ông sang thị xã Sầm-Nƣa thuộc
tỉnh Hua-Phăn bên Lào tổ chức lực lƣợng đánh Pháp. Khi khởi nghĩa ông
xƣng là đô đốc nên có tên thêm là Lƣơng-Đô-Đốc (Liềng-Tứ-Túc).
Cùng trong thờì gian đó , ở khu vực Ít-Oong, Mƣờng-Chai ,
Tạ-Bú có Phìa Cầm-Văn-Tứ và Mùng-Ửng ngƣời Thái gốc Hoa ở Tạ-Bú
đã kết bạn thân và cùng nhau tích cực chuẩn bị lực lƣợng để chờ thời cơ
nổi dậy đánh giặc Phấp xâm lƣợc. CầmVăn-Tứ là ngƣời đứng ra tổ chức
cuộc họp ở khu rừng Bó-Cá (Mường-La, nay thuộc thành phố Sơn-La) để
thuyết phục một số thủ lĩnh châu Mƣờng Thái cùng nổi dậy theo LƣờngXám chống Pháp . Đến dự cuộc họp bí mật này có Cầm-Văn-Oai (thủ
lĩnh châu Mai-Sơn), Cầm-Văn-Quế (thủ linh châu Mường-La) và BạcCầm-An (thủ lĩnh Thuận-Châu). Họ đã bàn bạc với nhau đi đến kết quả :
Bạc-Cầm-An, Cầm-Văn-Quế tỏ thái độ không tham gia phong trào khởi
nghĩa; lúc ấy nhân vật uy tín hơn cả thì chập chừng , nƣớc đôi, không tỏ
thái độ dứt khoát . Tuy vậy, cuối buổi họp họ đã tổ chức đƣợc cuộc “Kin
mang cang tó”, lễ ăn thề với nội dung cam kết với nhau nhƣ sau :
+ Mặc dù ai có làm việc cho ngƣời Pháp hay theo nghĩa quân
đều tuyệt đối giữ bí mật. Không đƣợc để lộ kể cả với ngƣời thân là vợ
con, anh em họ hàng gần xa.
+ Nếu ngƣời nào vì theo giặc Pháp hay theo quân khởi nghĩa
mà bị hại thì những ngƣời còn lại phải trông nom, sắn sóc gia đình, họ
hàng đƣơng sự nhƣ của chính mình.
+ Lời thề có hiệu lực ba đời , kể từ đời những đƣơng sự.
Chính từ cuộc họp và lễ ăn thề này , Cầm-Văn-Tứ mới yên
tâm, tin tƣởng, quyết chí theo quân khởi nghĩa. Cho dù có nhƣ thế nào đi
chăng nữa thì chỉ có một mình mình chịu , còn vợ con, gia đình, họ hàng
vẫn an toàn. Ông đã gửi niềm tin ấy cho ba ngƣời anh em , ông tin rằng ,
ngƣời lĩnh sứ mạng lịch sử thực hiện lời thề ấy là ông anh họ Cầm-VănOai (thủ lĩnh châu Mai-Sơn). Thời đó họ đã để lại bốn câu ca :
“… Oai, An tếng Quế, Tứ môt loong ting nghịa
Căm vịak mẳn tự tự hăử khói vên khôm
Xam chua cốn hón hên béng vang căn đảy
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Kin mang vạy lụk lan chăm chứ1…”
Dịch :
“…Oai,An và Quế, Tứ một lòng tình nghĩa
Nắm chặt mệnh vững để qua khỏi ngày cay đắng
Thề suốt ba đời ngƣời quyết không bỏ mặc nhau
Lời thề ấy để con cháu ghi nhớ …”
Phong trào chuẩn bị nổi dậy chống thực dân Pháp ngày càng
lan rộng. Ở Thuận-Châu , viên Chánh công sứ tỉnh Sơn-La tên là Boucher
(Bút-sê) theo đơn tố cáo của Bạc-Cầm-An đã cách chức tri châu Bạc-Cầm
Châu. Lúc ấy Bạc-Cầm-Châu đã cùng ông Ngày-Phán-Thủng ngƣời Thái
gốc Hoa chuẩn bị lực lƣợng hƣởng ứng cuộc khởi nghiã. Ở Yên-Châu
thủ lĩnh Hoàng-Văn-Bun đã theo quân khởi nghĩa. Phong trào ở tuyến
dọc sông Mã có Lƣờng-Văn-Nó là Phìa Mƣờng-Lầm cùng em là LƣờngVăn-Hôm đang giữ chức “Tạo lộông”Nặm-Pù ở Bản-Vơn đã liên hệ với
Lƣờng-Xám ở Sầm-Nƣa. Cầm-Văn-Ý phìa Mƣờng-Hung , Cầm-Văn-Nối
phìa Chiềng-Cang đều là những ngƣời ủng hộ cuộc khởi nghĩa.
Trong vùng đồng bào Mƣờng ở Bản Vàn (xã Chim-Vàn,
huyện Bắc-Yên,Sơn-La) có Mùi-Văn-Plôi là tổng cơ , cùng ông ĐinhVăn-Píp và Đinh-Văn-Cu đứng đầu. Phong trào nổi dậy chống thực dân
Pháp xâm lƣợc còn ảnh hƣởng lan lên phiá Bắc nhƣ Tuần-Giáo, ĐiệnBiên …
Trong việc chuẩn bị , Cầm-Văn-Tứ đã cử một số ngƣời do
Hoàng-Văn-Láy ở thị xã Sơn-La dẫn đầu , qua Phong-Thổ vƣợt biên
sang Trung-Quốc xây dựng cơ sở, khi cần thiết nghĩa quân có thể rút về
giữ thế thủ, tiếp tục xây dựng lực lƣợng tấn công.
Công việc chuẩn bị nổi dậy chống ách thống trị của thực dân
Pháp ở miền Tây-Bắc tuy rất bí mật , nhƣng chỉ mới đang tiến tới độ chín
muồi. Lực lƣợng từng vùng, từng nơi đều đang còn manh mún, chỗ nào
biết chỗ đó, chƣa kịp tổ chức liên kết nhau thành một khối để có một Bộ
chỉ huy chung vạch ra kế hoạch tiến, thoái thống nhất . Tình hình đang
trong lúc nhƣ thế, ngày 10-11-1914 nghĩa quân Lƣờng-Xám đã nổi dậy
đánh chiếm thị xã Sầm-Nƣa (tỉnh Hua-Phăn bên nước Lào ), giết chết tên
Chánh công sứ Pháp, trong khi ấy các địa phƣơng bên miền Tây-Bắc
chƣa kịp biết gì. Thực dân Pháp ở Sơn-La và Lai-Châu ra sức tăng cƣờng
bố phòng đồng thời thực hiện bằng mọi cách ly gián và khống chế các
thủ lĩnh châu Mƣờng2
1

chăm chứ : Tài liệu do ông Cầm Văn-Chung ở Bản-Cá , xã Ch iềng-An, Sơn-La , con trai thứ của cụ
Cầm-Văn-Tứ cùng một số ngƣời am hiểu t ình hình thời bấy giờ cung cấp. Ông Cầm-Văn-Chung là
ngƣời đƣợc cha chọn để làm công việc phục dịch cho cuộc họp bí mật và về sau chính ông đã đƣợccha
cho biết chính kiến của mình. Ông Cầm-Văn-Chung cung cấp tin này vào năm ông 70 tuổi. Tài liệu này
đã đƣợc đánh máy lƣu giữ tại Ban Dân tộc Khu-Ủy Tây -Bắc năm 1971.
2
châu Mƣờng: Cùng thời gian này ở Nghĩa-lộ (huyện Văn-Chấn tỉnh Yên-Bái) cũng đã nổ ra cuộc nổi
dậy của đồng bào dân tộc Dao do Lý Văn-M inh lãnh đạo. Quân khởi nghĩa hoạt động ở vùng sông
Thao thuộc Lào-Cai và Yên-Bái gây cho địch nhiều thiệt hạị
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Tại tỉnh Sơn-La , chúng băt giam Xa-Văn-Cả tri châu MộcChâu. Chúng cho gọi Cầm-Văn-Oai tri châu Mai-Sơn và Bạc-Cầm-An tri
châuThuận-Châu đến xác định trách nhiệm phải trung thành với chính
phủ Pháp. Viên Chánh công sứ Boucher (Bút-sê) ra lệnh cho Cầm-VănOai trực tiếp chỉ huy 50 lính Thái đi án ngữ vùng Mƣ-Tƣi, Na-Dạ nơi
ranh giới Mộc-Châu với Yên-Châu giáp Lào. Boucher còn cử đội khố
xanh Lò-Văn-Cuộc ngƣời Mai-Sơn cùng Bạc-Cầm-An ra trấn giữ ở
Chiềng-Khƣơng nơi cửa ngõ của Mƣờng Chiềng-Cang (Mai-Sơn) giáp
Lào. Cánh quân này đã thu phá hủy tất cả các thuyền bè trên sông Mã để
cản nghĩa quân Lƣờng-Xám . Khoảng đầu tháng 12-1914, trong một đêm
đông rét mƣớt ngƣời dân ở sông Mã đã bí mật chuẩn bị 20 chiếc thuyền
chở đƣa nghiã quân vƣợt sông và dẫn đƣờng nghĩa quân tập kích vào
đúng vị trí xung yếu của địch. Tuyến phòng thủ của cánh quân do BạcCầm-An và Lò-Văn-Cuộc chỉ huy đã bất ngờ bị chọc thủng. (Phần này
đúng như trong sách Quam-Tô-Mương quyển Mường-Chanh đã ghi):
“… Bạc-Cầm-An phìa Mường-Muổi và Lò-Văn-Cuộc người
Mường-Mụak theo lệnh Chánh công sứ tỉnh Sơn-La đem 300 linh khố
xanh ra đóng ở Chiềng-Khương, giữa đêm họ bị người gốc Hoa cùng
người Thái vùng sông Mã đánh bất ngờ . Lò-Văn-Cuộc trúng đạn bị
thương nặng, nhờ có lính cõng chạy thóat thân về nhà …”
“… Lò-Văn-Cuộc là đội lính khố xanh đã từng bị quân của
người Mèo bắn bị thương hồi theo quân Pháp chỉ huy đi đánh ở LộngCống,Lộng-Mụ ( Mù Cang-Chải, tỉnh Yên-Bái). Sau khi khỏi, ông ta tiếp
tục nhậm chức đội khố xanh chỉ huy quân trấn áp cuộc bạo động của
những người tù ở Sơn-La do cai Khạt người Thái Mường-Than (ThanUyên, Lai-Châu) đứng đầu hồi năm 1908. Nay ông lại theo lệnh quan
Pháp đem quân ra Chiềng-Khương bị người sông Mã bắn suýt chết… “
“ Án nha Bạc-Cầm-An định chạy ngược sôngMã lên MườngLầm nhưng không kịp, phải lánh lên ở Bản người Xá gần đó. Giữa đường
ông đã bị người sông Mã giết chết xong người ta đã vứt xác ông âý
xuống dòng sông Mã . May có lính của ông vớt được đã khiêng xác đưa
về Mường-Muổi làm tang ma cho ông1…”
Ở Mƣờng-Lầm có Phìa Lƣờng-Văn-Nó , ở Chiềng-Cang có
Phìa Cầm Văn-Ý , ở Mƣờng-Hung có Phìa Cầm Văn-Nối đã theo nghiã
quân đứng lên làm chủ tổ chức ủng hộ quân khởi nghĩa. Hai ông Ý và
Nối đã cho phép ngƣời dân vùng sông Mã đi theo Lƣờng-Xám mà còn
khuyến khích và tạo điều kiện để họ tập kích vào vị trí Chiềng-Khƣơng 2.
Hồi ấy, suốt một dải dọc sông Mã , tử Sầm-Nƣa, Mƣờng-Ét (tỉnh HuaPhăn nước Lào) tới Mƣờng-Lầm lúc đó do nghĩa quân kiểm soát.
1

…làm tang ma cho ông ; Cả đoạn trích trong sách Quam-Tô-Mƣơng bản chữ Thái của Mƣờng-Chanh
(Mai-Sơn) đã dẫn.
2
Ch iềng-Khƣơng : theo tài liệu của Cầm-Văn-M inh “ Cuộc lhởi nghĩa Lường-Xám “ bản đánh máy
lƣu giữ ở Ban Dân-Vận Khu-Ủy Tây-Bắc năm 1969-1971 .
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Quân khởi nghĩa không tiến vào vùng núi Mƣ-Tƣi , Na-Dạ
nên quân của Cầm Văn-Oai không phải ứng phó gì . Chiếm đƣợc Mƣờng
Chiềng-Cang , Mƣờng-Hung, quân khởi nghĩa kéo đến chiếm châu lỵ
Mai-Sơn (nay là Chiềng-Dong, Mai-Sơn, Sơn-La). Một ngƣời Thái gốc
Hoa tên Lò-Xênh-Phủ (La-Thanh-Phủ) là anh em kết nghĩa với CầmVăn-Oai , đồng thời là ngƣời của quân khởi nghĩa đã huy động ngƣời dân
Mai-Sơn tiếp tế lƣơng thực, thực phẩm và vũ khí cho quân Lƣờng-Xám.
Hồi ấy, ở Bản Xà-Lon có ông Lò Văn-Pản trong nhà chỉ còn ba gánh
thóc dành để ăn, khi thấy nghĩa quân tới đã ủng hộ hai gánh , chỉ để lại
một gánh ăn dè.
Ngày 11-12-1914 , nghĩa quân từ Mai-Sơn kéo lên đánh chiếm
tỉnh lỵ Sơn-La . Chỉ sau vài giờ, quân Lƣờng-Xám đã chiếm đƣợc đồn
Pháp trên đồi Khau-Cả, dồn địch vào khu trại lính. Trong bản Quam-TôMƣơng của các Mƣờng đều đã ghi :
“ … Quân của Lường-Xám đánh vào Sơn-La, chiếm được
Đồn Khau-Cả, nơi có dinh Chánh công sứ, nhà Giám binh và kho bạc
của Pháp …” .
“ …Chánh công sứ Boucher và tuần phủ Cầm-Bun-Hoan rút
vào trại lính cố thủ . Quân Lường-Xám dùng rơm trộn lẫn ớt đốt lùa khói
vào trong trại địch . Chánh sứ, án nha Bun-Hoan, lính của Pháp và nhiều
người bị giam cầm ở bên trong bị sặc; cũng may cho họ lúc đó trời đổ
mưa xuống làm đống rơm ướt tắt nên họ thoát chết1...”
Ngày 21-12-1914 những ngƣời khởi nghĩa ở Tạ-Khoa (nay
thuộc huyện Yên-Châu, tỉnh Sơn-La ) và Bản-Vàn do Mùi-Văn-Plôi lãnh
đạo đã nổi dậy chiếm trạm Bƣu-điện và giết chết tên Trƣởng trạm ngƣời
Pháp , cắt đứt đƣờng liên lạc bằng điện thoại giữa Sơn-La,Yên-Bái, HàNội. Nhƣng thật tiếc thay, việc làm này không kịp thời , bởi trƣớc đó từ
dinh Chánh công sứ tỉnh Sơn-La , chúng đã gọi cầu cứu về Hà-Nội rồi.
Sau đó , nghĩa quân đã cử Lò-Văn-Tún đem đầu ngƣời Pháp Trƣởng trạm
Bƣu điện ấy lên Sơn-La nộp cho nghĩa quân Lƣờng-Xám. Về sau, chính
quyền thực dân Pháp đã dựng đài kỷ niệm tên Trƣởng trạm Bƣu điện ấy
ở Bản Pak-Nga (nay thuộc huyện Bắc-Yên , tỉnh Sơn-La).Bây giờ thì đài
tƣởng niệm đó đã chĩm xuống lòng hồ thủy điện sông Đà.
Cuộc chiến đấu ở đồi Khau- Cả diễn ra ác liệt. QuânPháp
dùng hỏa lực mạnh bắn ra hòng phá vòng vây của quân khởi nghĩa .
Nhƣng, nhƣ trong sách “Quam-Tô-Mương” đã ghi :” … Sau nhiều lần
tấn công, trại ấy không phá nổi …”
“… Phìa Mường-Chai cùng với người gốc Hán, người Thái ở
Tạ-Hộc, Tạ-Chan, Bản-Áng, Ít-Oong,Chiềng-Tè…đã làm nội ứng cho
Lường-Xám khi đánh vào tỉnh lỵ Sơn-La2…”
1
2

thoát chết : trích trong sách “ Quam-Tô-Mƣơng” bản chữ Thái của Mƣờng-La, Mƣờng- Chanh.
Sơn-La: cả đoạn trích trong sách”Quam-Tô-Mƣơng” bản chữ Thái của Mƣờng-Chanh.
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Ở Hà-Nội , chính quyền thuộc địa Pháp đƣợc tin đã gửi lệnh
điện đến Tiểu khu Yên-Bái , chúng tức tốc cử quan hai Monceau (Môngsô) chỉ huy 80 binh lính hành quân lên cứu nguy cho Sơn-La. Phìa
Mƣờng-Chai Cầm-Văn-Tứ chỉ huy quân mai phục tại Ta-Ỉu (nay thuộc
xã Pak-Ngà , huyện Bắc-Yên, tỉnh Sơn-La). Nhƣng Monceau có ngƣời
dẫn đƣờng đã không theo con đƣờng đó, chúng đi trên tuyến Yên -Bái,
Nghĩa-Lộ, Ngọc-Chiến đến Sơn-La. Tại Tạ-Bú phía trênTa-Ỉu cũng có 10
nghĩa quân mai phục bắn bị thƣơng 6 lính Pháp. Tại đỉnh đèo Khau-Pha
(nay thuộc xã Chiềng-Xôm, thành phố Sơn-La) nghĩa quân cũng mai
phục.Nhƣng ở Mƣờng-Bú có kẻ phản bội đã báo và dẫn đƣờng Pháp đi
tắt qua đƣờng Pu-Cƣa để đánh tập hậu bất ngờ. Nghĩa quân đối phó
không kịp phải bỏ vị trí chạy về Mƣờng-Bú rồi qua tả ngạn sông Đà sang
với Cầm-Văn-Tứ trong lúc Lƣờng-Xám chẳng đƣợc biết gì. Monceau đã
cho quân đến đóng ở Bản-Ái, Lả-Mƣờng (nay thuộc xã Chiềng-Xôm,
thành phố Sơn-La) để nghe ngóng tình hình.
Trong những ngày quân khởi nghĩa vây hãm trại lính trên đồi
Khau-Cả, Cầm-Văn-Oai cũng tự rút quân từ Mƣ-Tƣi , Na-Dạ qua MaiSơn trở về án binh bất động tại khu vực Bản-Buổn, Bản-Mé, Bản-Ban
(nay thuộc phường Chiềng-Cơi,thành phố Sơn-La) . Tại đó ông phái
ngƣời anh em kết nghĩa là Lò-Xênh-Phủ mật báo để Lƣờng-Xám biết tin
và lúc ấy viện binh Pháp đã chiếm đƣợc khu vực cuối thị xã Sơn-La.
Lƣờng-Xám lập tức thay đổi kế hoạch , bí mật rút quân khỏi
thị xã Sơn-La trong lúc mọi ngƣời kể cả Thái lẫn ngƣời gốc Hoa chẳng ai
biết gì . Sau đó Cầm-Văn-Oai hạ lệnh cho quân lính bắn súng chỉ thiên ,
hò reo tiến công lên cắm cờ Pháp trên đồi Khau-Cả . Thành ra ông đã
giải thoát trại lính trong đó có Chánh công sứ Boucher và lính Pháp. Đặc
biệt hơn, trong trại lính bị nghĩa quân vây hãm ấy có cả bố vợ ông là tuần
phủ Cầm-Bun-Hoan và thủ lĩnh Mộc-Châu Xa-Văn-Cả là cha của XaVăn-Minh lúc ấy đang ở trong hàng quân của ông1 . Sau đó ông cho
ngƣời báo tin cho Monceau (Mông-sô). Monceau thổi kèn kéo quân đến
đồn Khau-Cả thì mọi việc đã xong xuôi.
Bí mật rút , quân Lƣờng-Xám qua sông Mã , ngày 22-12-1914
Quân Lƣờng-Xám về Mƣờng-Thanh (Điện Biên-Phủ) . Không đánh lại
đƣợc trƣớc sức mạnh của quân khởi nghĩa , một sĩ quan Pháp đóng đồn
tại đồi Lạng-Chƣợng (nay là Đồi A1) đã tự vẫn. Đồn Mƣờng-Thanh tan
vỡ nhƣng Lƣờng-Xám không đóng quân lại đấy mà đã rút sang Lào.
Sang Thƣợng Lào nghĩa quân tiếp tục hoạt động mạnh . Toàn quyền
Đông-Dƣơng Roum (Rum) đã cử đại tá Friquegnon (Phờ-ri-cơ-nhông)
1

…hàng quân của ông : Sau cuộc khởi nghĩa này , Xa-Văn-M inh trở thành con rể của Cầm-Văn-Oai ,
lên thế quyền cha trị vì đất Mộc-Châu đƣợc hàm bố chánh . Sau ông đã theo cách mạng tháng
8-1945 , năm 1946 đƣợc bầu làm đại biểu Quốc Hội khóa 1 nƣớc Việt-Nam Dân-chủ Cộng-Hòa . Năm
1947-1954 đƣợc cử làm Chủ tịch tỉnh Sơn-La . Năm 1955-1957 g iữ chức Chủ tịch Khu tự trị TháiMèo (Tây-Bắc) và từ t rần lúc đƣơng chức.
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trực tiếp chỉ huy 3.000 lính Pháp và khố đỏ ngƣời Kinh kéo lên Sơn-La,
Lai-Châu và Thƣợng-Lào để đới phó . Ngày 09-01-1915 nghĩa quân đã
đánh Pháp ở Sốp-Nạo, nơi tiếp giáp giữa Lào với Điện-Biên . Trận này
quân Pháp bị thiệt hại nặng. Ngày 11-01-1915 nghĩa quân đánh tan toán
quân Pháp ở biên giới Lào tiếp giáp với Sơn-La. Ngày 13-3-1915 quân
khởi nghĩa phục kích đánh quân Pháp ở U-Tạy giải thoát đƣợc 800
ngƣời dân Tây-Bắc và dân Lào làm phu đi tải lƣơng thực ,vũ khí cho
quân Pháp . Ngày 02-8-1915 quân Lƣờng-Xám đánh chiếm tỉnh lỵ
Phông-Xa-Ly (Thượngj-Lào) … Ngày 23-01-1916 nghĩa quân đột nhập
Mƣờng-Bôm (Mường-Tè,Lai-Châu) giết chết quan một Quesnel ( QuétXơ-nen ) và 33 lính Pháp. Tháng 02-1916 nghĩa quân đánh chiếm
Mƣờng-Xo (Phong-Thổ, Lai-Châu ) rồi sau đó rút hẳn sang Vân-Nam,
Trung-Quốc1.
Trong những tháng cuối năm 1916 khi tình hình ở miền TâyBắc tạm yên , chính quyền thực dân Pháp đã lập tòa án binh tỉnh Sơn-La
xét xử những ngƣời yêu nƣớc bị chúng bắt. Trong sách Quam-Tô-Mƣơng
đã ghi : “ … những người Thái chống lại Pháp đã bị cách chức, tù đầy,
bắn giết2...”
Bạc Cầm-Châu nguyên tri châu Thuận- Châu và Lƣờng VănNó phìa Mƣờng-Lầm (Lúc bấy giờ thuộc Thuận-Châu, nay thuộc huyện
sông-Mã, tỉnh Sơn-La) cùng hàng chục thủ lĩnh ngƣời ThaÍ gốc Hoa bị
đem xử bắn tại bãi phía sau đồi Khau- Cả gọi là khu nghĩa trang “nhà
tù”3.
Nhiều thủ lĩnh Thái bị thực dân Pháp ghép phạm tội theo
nghĩa quân làm phản đã bị cách chức , trong Sách Quam-Tô-Mƣơng ghi
về trƣờng hợp :” … Ở Mƣờng-Vạt (Yên-Châu) có ngƣời mách với quan
Pháp, tri-châu Hoàng-Văn-Bun theo Lƣờng-Xám và đƣợc ngƣời Thái
gốc Hoa ở Tạ-Khoa cấp súng. Ông đã bị Chánh công sứ Fillion (Phi-liông) cách chức, Lò-Văn-Cuộc có công giúp Pháp dẹp Lƣờng-Xám đƣợc
bổ nhiệm thay ông Bun 4…”
Phìa Mƣờng-Hung Cầm-Văn-Ý và phìa Chiềng-Cang CầmVăn-Nối cũng bị cách chức. Hai Mƣờng này hồi trƣớc thuộc Mai-Sơn,
sau này thuộc huyện sông-Mã, tỉnh Sơn-La. Hai ông này đƣợc thủ lĩnh
châu Mai-Sơn Cầm-Văn-Oai bảo lãnh nên thoát đƣợc án tử hình hoặc
phát lƣu đi đầy biệt xứ 5.

1

…sang Vân-Nam, Trung-Quốc : Trích tài liệu của Khu-Ủy Tây-Bắc t rong sách Nhân dân các dân tộc
Tây-Bắc chống thực dân Pháp.
2
bắn giét : Trích trong sách Quam-Tô-Mƣơng bản của Mƣờng-Chanh đã dẫn
3
…nghĩa trang “Nhà tù” : Sau này thực dân Pháp lại tiếp tục giết hại nhiều chiến sĩ cộng sản , những
ngƣời con ƣu tú của dân tộc ta . Các chiên sĩ t rong nhà tù đã đặt tên cho là Khu nghĩa trang “Gốc ổi”.
4
…bổ nhiệm thay : Tài liệu trích trong sách Quam-Tô-M ƣơng quyển của Mƣờng-La.
5
…đầy biệt xứ : Gh i theo lời kể của cụ Cầm-Văn-Chung là con thứ của cụ Cầm-Văn-Tứ ở Bản-Cá
( nay thuộc phƣờng Chiềng-An , thành phố Sơn-La )
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Thực dân Pháp đã truy bắt và giết các ông Mùi-Văn-Plôi,
Đinh-Văn-Píp, Đinh-Văn-Cu … ngƣời Mƣờng ở khu vực Pak-Vàn (lúc
trước thuộc châu Phủ-Yên, nay thuộc huyện Bắc-Yên, tỉnh Sơn-La).
Bị thực dân Pháp đàn áp mạnh và lùng bắt triệt để nhất số
ngƣời Thái gốc Hoa. Trong sách Quam-Tô-Mƣơng ghi :”… Pháp giết
không biết bao nhiêu người Hán đã sống lâu năm ở đất Thái .Hầu hết số
người còn sống sót là nhờ người Thái che chở và họ phải cải trang nhập
Bản lấy họ tên Thái mới được yên thân…”
Trong số những ngƣời gốc Hoa thoát khỏi cuộc truy giết của
thực dân Pháp nhƣ thủ lĩnh Lò-Xênh-Phủ, Hà-E-Phu, Lò-Vòng-Tắc …
Sau khi Thái hóa hoàn toàn , họ trỏ thành những nhân vật trợ thủ thân
cận của tri châu Mai-Sơn Cầm-Văn-Oai.
Trong cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lƣợc ở vùng
Tây-Bắc (1914-1916) đặc biệt kể tới hai vị anh hùng dân tộc : LƣờngVăn-Hôm ngƣời Bản-Vơn, nguyên là Tạo Bản-Pù nên ngƣời ta thƣờng
gọi tên ông là Tạo Nặm-Pù và Cầm-Văn-Tứ nguyên là phìa Mƣờng-Chai
thuộc châu Mƣờng-La , thời đó thƣờng gọi ông là Phia Lý-Tứ . Hai ông
này nhẽ ra phải chịu án tử hình tại Tòa án binh tỉnh Sơn-La xử nhƣ BạcCầm-Châu, Lƣờng-Văn-Nó … Nhƣng nhờ lực lƣợng chống án , trong đó
có Cầm-Văn-Oai và một ngƣời Pháp bạn thân của Cầm-Văn-Tứ tên là
Charle Larip (Sác-La-ríp) đã bảo vệ nên họ đƣợc giảm từ án tử hình
xuống phát lƣu. Hai ông bị đƣa đi đầy ở Côn-Đảo. Hai ông lại chống án
xin đƣợc đƣa đến trại giam tại một địa điểm gần tỉnh Sơn-La hơn. Cơ
quan thi hành án của chính quyền thuộc địa Pháp dẫn đƣa hai ông đến
giam ở nhà tù Thái-Nguyên1.
Năm 1970-1971 Ban Dân tộc Khu-Ủy Tây-Bắc viết cuốn sách
“ Nhân dân các dân tộc Tây-Bắc chống thực dân Pháp xâm lược tập 1
(1858-1930) xuất bản 1971, đã được ông Cầm-Văn-Chung kể :”…Cha
tôi Cầm-Văn-Tứ bị Pháp bắt và giam ở nhà tù Thái-Nguyên. Năm 1917
cha tôi đã tham gia cuộc khởi nghiã do Đội-Cấn chỉ huy và đã không còn
trở lại với gia đình , quê hương nữa…”
Năm 1997 trong cuốn tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 3 của
Viện Sử học thuộcTrung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia
trong đó có bài viết của PGS. TS Dƣơng Kinh-Quốc nhan đề :”Về cuộc
khởi nghĩa Thái-Nguyên năm 1917 ( từ trang 7-32) đã công bố hai bản
án dịch từ nguyên bản tiếng Pháp nói về Lƣờng-Văn-Hôm và Cầm-VănTứ , các bản án đều lƣu lại tại kho lƣu trữ hải ngọai ( Archives d’OutreMer viết tắt AOM ) của Pháp tại tỉnh Aix-en Provences Fonds RST. Sous
serei F.68, N0 36284 là ký hiệu của AOM sử dụng năm 1987…ghi lại hai
bản án :
1

… nhà tù Thái-Nguyên : Cả đoạn ghi theo lời kể của cụ Cầm-Văn-Chung dân Bản-Cá là con trai
Cầm-Văn-Tứ ( Bản-Cá nay thuộc phƣờng Chiềng-An , thành phố Sơn-La).
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Số 21 Duong Van Hom ( Lƣờng Văn-Hôm)
+ Tuổi 34
+ Số tù : 1931
+ Địa chỉ : Sonla , Ban ven ( Bản Vơn vì ơ Pháp đọc thành e ).
+ Mức án và tội danh : Phát lƣu. Can tội có liên hệ với bọn khởi
loạn có vũ trang , giúp bọn này thực hiện ý đồ.
+ Cơ quan xét xử, tuyên án : Tòa án binh tỉnh Sơn-La.
Bản án số 2 , ngày 2-8-1915
+ Ghi chú : Bị giết tại Gia-Sàng.
*
Số 23 Cam Van Tu ( Cầm-Văn-Tứ)
+ Tuổi 41
+ Số tù : 1920
+ Địa chỉ : Hung Hoa ( Hƣơng-Hóa )
+ Mức án và tội danh : Phát lƣu . Can tội có liên hệ với bọn
khởi loạn có vũ trang ; giúp bọn này thực hiện ý đồ.
+ Cơ quan xét xử, tuyên án : Tòa án binh tỉnh Sơn-La.
Bản án số 2 , ngày 2-8-1915
+ Ghi chú : Bị giết ngày 4-10-1917 tại Đèo-Nứa (Sơn-Cốt) hay
còn gọi là Núi-Pháo, xã Cù-Vân, huyện Đại-Từ , tỉnh TháiNguyên. Đã nhận dạng.
*
Đây là hai trong hàng chục nghĩa sĩ ƣu tú nhất của phong trào
nổi dậy 1914-1916 ở vùng Tây-Bắc . PGS. TS Dƣơng-Kinh-Quốc đã
viết: “… Chí ít cũng có 41 tù chính trị …” trong đó số 1 Lƣơng-NgọcQuyến …, số 21 Lƣờng-Văn-Hôm và số 23 Cầm-Văn-Tứ … là hoàn toàn
chính xác. Chính trị phạm là nghịch lý của yêu nƣớc . Vì yêu nƣớc nên
phải đấu tranh chống ách cai trị của thực dân Pháp xâm lƣợc , đặng giành
quyền độc lập cho dân tộc. Đấy chính là lý do, đồng thời là cơ sở để
Lƣờng-Van-Hôm và Cầm-Văn-Tứ tiếp tục tham gia cuộc khởi nghĩa
Thái-Nguyên 1917 và hy sinh ở đó.
Khởi nghĩa Thái-Nguyên do Đội nhất Trịnh Văn-Cấn (ĐộiCấn) loãnh đạo đã nổ ra vào đêm ngày 30 rạng ngày 31-8-1917 . “…Sau
đó nghĩa binh gồm khoảng gần 140 người đã chia thành nhiều tốp để tiến
về nhà tù Thái-Nguyên giải phóng cho tù nhân nhằm tăng cường lực
lượng và tiến hành đánh chiếm nhiều đồn gác rải rác chốt quanh tỉnh lỵ
…” “…Cánh quân Đội-Cấn đã lui lại ở nhà tù Thái-Nguyên này
khoảng nửa giờ , kể từ cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Sau đó toàn bộ tù nhân
được giải phóng đã được nghĩa binh đưa về doanh trại thay quần áo và
trang bị vũ khí cho họ1…”

1

…cho họ : Dƣơng-Kinh-Quốc tạp chí đã dẫn, trang 23
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Cuộc khởi nghĩa Thái-Nguyên đã tồn tại trong 4 tháng 11
ngày, từ đêm 30 rạng ngày 31 -8-1917 đến hết ngày 10-01-1918 .
Hai vị anh hùng Lƣơng-Văn-Hôm và Cầm-Văn-Tứ không
những chỉ chiến đấu trong phạm vi quê hƣơng Sơn-La , Tây-Bắc nhƣ
Bạc-Cầm-Châu , Lƣờng-Văn-Nó, Mùi-Văn-Plôi , Đinh-Văn-Píp , ĐinhVăn-Cu … mà còn mở rộng trong phạm vi toàn quốc.
Tại vùng đất Mƣờng-Chai sau khi Cầm-Văn-Tứ bị bắt đi tù ,
thực dân Pháp đƣa Cầm-Minh lên thay làm Phìa Mƣờng.
Tri phủ Cầm-Bun-Hoan già về nghỉ hƣu trí vẫn ăn lƣơng của
Pháp , đƣa con trai là Cầm-Bun-Sơn lên thay nối quyền cha làm Phìa
châu Mƣờng-La (tỉnh Sơn-La).
Trên phía vùng đất Mƣờng-Muổi (Thuận-Châu, Sơn-La) sau
khi tri châu Bạc-Cầm-An bị quân khởi nghĩa giết chết ở sông Mã , dân
khiêng về nha đƣờng làm tang ma xong chƣa chọn đƣợc ngƣời thay thế.
Bạc-Cầm-An có năm ngƣời con trai đều chƣa đến tuổi trƣởng thành gồm
: Bạc-Cầm-Quý, Bạc-Cầm-Nhọt, Bạc-Cầm-Hai, Bạc-Cầm-Binh và BạcCầm-Khan. Bạc-Cầm-Quý đƣợc Mƣờng Bản chọn lên thay cha làm tri
châu Mƣờng-Muổi (huyện Thuận-Châu) nhƣng chờ đến năm trên 18 tuổi,
bèn tạm đƣa châu úy Bạc-Cầm-Tiêm lên tạm quyền. Quan chánh công
sứ Pháp đƣa Bạc-Cầm-Quý xuống Hà-Nội học tại trƣờng Albert Saraut
(An-be Sa-rô) 6 năm sau trở về Pháp cho Bạc-Cầm-Quý làm tri châu
Mƣờng-Muổi (Thuận-Châu, tỉnh Sơn-La) thế quyền cha . Hồi ấy CầmChính làm châu úy , Lò-Văn-Tai lên cai quản Mƣờng-Ek (Mường nhỏ
thuộc Thuận-Châu ).
Lúc bấy giờ Khải-Định là vua bù nhìn , mọi việc cầm quyền
đều do Pháp xếp đặt. Dƣới vùng châu Mƣờng-La Pháp đƣa Cầm-VănQuế lên làm tri châu đƣợc một thời gian làm việc tốt . Cầm-Văn-Quế làm
tờ bẩm lên Chánh công sứ Pháp, quan Pháp mới bảo :” Người Thái xưa
chỉ biết làm nhà gỗ lợp gianh, thường trên mười năm phải dựng lại, nay
Pháp sẽ giúp quan tri-châu xây nhà ngói kiểu phương Tây đẹp, vững,
bền lâu… “. Tri-châu phân bổ mỗi hộ dân phải đóng một đồng bạc hoa
xòe trắng , thu gom tiền đƣa Phấp xây nha đƣờng mới cho.
Cầm-Văn-Quế thu rất nhiều tiền của dân phải đóng góp quá
nặng để tiến hành xây nhà ngói kiểu phƣơng Tây làm nha đƣờng đầu tiên
ở Sơn-La. Quan tri-châu thu nhiều tiền của dân, ngƣời Pháp thu tiền của
Phìa, chung quy tốn kém nhiều tiền của và công sức của dân. Từ việc lao
động nặn gạch, ngói, xe cát, bắn lấy đá, nung vôi, mọi việc lao động phục
dịch đều sức dân đi phu phải làm không đƣợc trả công , trong một thời
gian dài mới xong.
“ … Phìa ở nhà ngói , mặc áo gấm sang trọng
Phìa lớn vui sướng , chẳng còn lo lắng
Ngày ngày chơi vui, giải trí nhiều thứ
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Bỏ trễ việc Mường, tiền thêm giàu có1 (64) …”
Hoàn tành xây nha đƣờng , Phìa mở hội lớn mời thủ lĩnh các
Mƣờng đến ăn mừng khánh thành nha đƣờng nhà ngói mới kiểu phƣơng
Tây, hồi ấy là thời Khải-Định năm thứ năm tức năm 1920 Dƣơng lịch .
Cầm-Văn-Quế có sáu ngƣời con trai là Cầm-Minh, CầmHung, Cầm-Hƣớng, Cầm-Tinh, Cầm-Ơn và Cầm-Vui.
Từ khi xây xong, có nha đƣờng mới kiểu phƣơng Tây, nhà
chắc, đẹp, Cầm-Văn-Quế ham ăn chơi, lại tham ô bớt xén tiền thu của
dân làm nhà để thêm giàu có. Hội đồng bô-lão thấy vậy liền kêu lên
Chánh công sứ ngƣời Pháp, Quế bị cho về hƣu nghỉ việc điều CầmNgọc-Phƣơng2 tri-châu Mƣờng-Lò (Yên-Bái ) sang làm tri-châu MƣờngLa (Sơn-La) thay Cầm-Văn-Quế, ít lâu sau đƣợc thăng chức Tuần-Phủ.
Cầm-Văn-Quế ,trƣớc khi nghỉ việc về hƣu cũng xin cho con trai út có
học tiếng Pháp là Cầm-Vui ra làm việc nhƣng không có uy tín. Con thứ
của Cầm-Văn-Quế là Bạc-Cầm-Binh đƣợc bổ nhiệm cai quản MƣờngXại (Mường nhỏ thuộc châu Mường-Muổi, Thuận-Châu) tỉnh Sơn-La.
Bên vùng châu Mƣờng-Muạk (Mai-Sơn, tỉnh Sơn-La) tri châu
quản đạo Cầm-Văn-Oai già yếu qua đời, để Mƣờng Bản lại cho con trai
cả là Cầm-Văn-Dung lên thế quyền vào năm 1924 mới hơn hai mƣơi tuổi
chƣa có gia đình. Cầm-Văn-Dung yêu một cô gái xinh đẹp, thạo chữ
Thái, giỏi thơ ca, thạo dệt vải sợi mịn, thêu thùa đẹp, tên Lò-Thị-Lỉa là
con gái bà Lò Thị-Dệ và ông Lò-Văn-Xáy thƣờng gọi Quảng-Công , ở
Bản-Mé , Xổng Lam-Ho, châu Mƣờng-La (sau là xã Chiềng-Cơi, thị xã
Sơn-La). Hai ngƣời yêu nhau tha thiết, nhƣng cô Lỉa là con gái một ông
Quan Bản (trưởng Bản) dòng họ thƣờng dân, không phải gái Nàng nên
mẹ ông Dung và họ hàng không để cho đƣợc phép cƣới bởi không thể
làm sai luật tục nhà Tạo tầng lớp trên. Nhƣng đôi trai gái do quá yêu
nhau sâu sắc nên Cầm-Văn-Dung đã tự quyết cứ cƣới xong việc đã rồi
chắc gia đình sẽ công nhận. Đám cƣới của quan tri-châu trẻ tổ chức theo
nghi lễ phong tục ngƣời Thái tại Bản Mé-Ban có đông bạn công chức
Mƣờng-La, thị-xã Sơn-La và đông đảo bằng hữu, họ hàng thân thích bên
ngoại tới dự rất vui, là một đám cƣới to khá linh đình. Riêng nhà trai
dƣời Mƣờng-Mụak (Mai-Sơn) không ai lên dự. Đám cƣới đành phải bỏ
tục đón dâu về nhà chồng. Cƣới xong, Cầm-Văn-Dung vẫn ở nhà bố mẹ
vợ. Làm việc ở châu Mƣờng-Mụak (Mai-Sơn) hàng tuần, hàng tháng
Châu Dung lại lên ở với vợ, hoặc khi lên làm việc trên tỉnh ông lại về
Bản-Mé sinh sống cùng bà Lỉa.
Mẹ đẻ và họ hàng nhà ông Châu Dung cƣới vợ Nàng về cho
ông, bởi theo tục lệ “Án nha Mương “ quan tri-châu phải có Nàng giữ
1

Phìa ở ……g iàu có : Cả đoạn trích trong sách “ Quam Phanh mƣơng Mƣờng-La “ Mƣờng-La dựng
Mƣờng ( 1740-1936).
2
Cầm-Ngọc-Phƣơng : Đầu năm 1945 đƣợc thăng chức làm tuần phủ tỉnh Sơn-La , do ngoan cố , gian
ác nên trong Cách mạng tháng Tám đã bị cách mạng xử tử hình.

126

cúng lễ và quản gia . Nàng Von đƣợc cƣới đón từ trên Mƣờng-Lay (LaiChâu) về nhƣng ông vẫn không yêu bằng bà Lỉa dân thƣờng bởi ở đời
trai gái hai ngƣời đã đƣợc tìm hiểu , trao đổi tâm tình , tâm đồng ý hợp
với nhau . Khi ông có con trai đầu lòng đặt tên là Cầm-Văn-Tinh nuôi
lớn đến tám tuổi ông xin đón bà Lỉa làm vợ lẽ và cậu Tinh là cháu nối dõi
tông đƣờng của dòng Tạo họ Cầm nhà ông nhƣng mẹ ông và các em, họ
hàng nhà ông đã không công nhận mẹ nó làm dâu thì đứa con trai ấy
cũng không công nhận thuộc dòng họ Tạo , Châu Dung thuyết phục mãi
nhƣng họ nhà ông đều không ai nghe theo. Ít lâu sau, bà Lỉa sinh thêm
con gái thứ hai, ông đặt tên Cầm-Thị-Chum (không gọi Nàng), mặc dù
vợ chồng ông đã có với nhau hai con, họ rất thƣơng yêu, quý mến nhau.
Ông lại thuyết phục gia đình ông cho đón cả ba mẹ con bà Lỉa về làm vợ
lẽ , không cần phải là Nàng conTạo Phìa tầng lớp trên cũng chẳng sao.
Gia đình nhà ông nhất định không cho đón về. Cái tục lệ dòng họ quan
lại tầng lớp trên của ngƣời Thái thời trƣớc ngặt nghèo đến vậy !
Năm1934 Chánh công sứ ngƣời Pháp cai trị tỉnh Sơn-La tên
là Saint Poulop (Xanh Pu-lốp) trƣớc đó làm Chánh công sứ ở tỉnh HuaPhăn nƣớc Lào đã cƣới Nàng Lu-Khăm làm vợ chính thức. Luật hôn
nhân và gia đình của ngƣời Pháp công nhận hợp pháp cho mỗi ngƣời chỉ
có quyền có một vợ một chồng. Họ lấy nhau lâu năm không có con. Khi
Saint Poulop đổi sang làm Chánh công sứ bên tỉnh Sơn-La, tri châu
Cầm-Văn-Dung ở châu Mai-Sơn cách xa thị xã khoảng 24km, vẫn
thƣờng cƣỡi ngựa (về sau co ô tô riêng ) lên tỉnh hầu việc quan Pháp.
Nàng Lu-Khăm nom thấy tri-châu Cầm-Văn-Dung trẻ , mới 32 tuổi ,
dáng ngƣời tầm thƣớc , da trắng hồng, là ngƣời Thái đẹp trai nên chủ
động ngỏ ý muốn yêu. Khi Saint Poulop tiếp chuyện Cầm-Văn-Dung lúc
bàn xong công việc , ngồi chơi thì Nàng Lu-Khăm cũng cùng ra tiếp. Có
hôm Nàng Lu-Khăm bảo hầu bếp nấu cơm đãi khách , mời Cầm-VănDung ở lại ăn cơm trƣa cùng gia đình Saint Poulop. Cứ mỗi lần Saint
Poulop đi công cán xuống châu Mƣờng nào, dù đánh ô tô đi đến đâu các
Phìa đều tiếp đãi trịnh trọng phải ở lại ăn cơm, nghỉ ngơi rồi đến chiều
mới về. Các dịp nhƣ thế Nàng Lu-Khăm đều sai ngƣời hầu giữ kín đi mời
ngay quan tri châu Cầm-Văn-Dung cấp tốc lên với Nàng tại dinh thự
Chánh công sứ Pháp trên đỉnh đồi Khau-Cả tỉnh Sơn-La. Hai ngƣời tình
tự với nhau . Ngƣợc lại , mỗi khi tại châu Mƣờng-Mụak (Mai-Sơn) có lễ
hội gì đó đều mời hai ông bà Chánh công sứ Saint Poulop xuống dự vui.
Đôi nhân tình cứ dấu diếm quan hệ với nhau trong hơn hai năm . Châu
Dung tỏ ý rất sợ nếu chuyện lộ ra thì cả hai ngƣời đều sẽ chết với Saint
Poulop. Nàng Lu-Khăm nói với Châu Dung :” Em yêu Tạo tha thiết, đôi
ta không thể nào dứt tình ra được. Nếu không được làm vợ Tạo, dù là vợ
thứ ba, em thà chịu chết còn hơn phải dứt tình với Tạo”. Châu Dùng vẫn
lo sợ chuyện bị lộ, lâu ngày khó giữ kín , bèn nói với Nàng Lu-Khăm :”
Em là bà nàng vợ quan lớn Chánh công sứ người Pháp đứng đầu một
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tỉnh, sống giàu có sung sướng , ăn ngon mặc đẹp , ô tô nhà lầu, kẻ hầu
người hạ không thiếu gì, sống với anh không được hưởng sung sướng
như thế này đâu, anh vẫn sợ Saint Poulop lắm !” Nàng Lu-Khăm liền có
mƣu kề bàn với Châu Dung :” Em chán người Pháp bụng phệ này lắm
rồi! Đêm nằm bên hắn chẳng thích thú gì, còn nói gì có thể có con. Em
nhất quyết phải được làm vợ Tạo. Bây giờ Tạo về thuê người làm thuốc
độc đem đến đây em cho Saint Poulop uống giết chết hắn đi, chúng ta sẽ
lấy nhau “. Hai ngƣời nhất trí thực hiện kế hoạch ấy. Châu Dung về bí
mật thuê ngƣời làm thuốc độc đem lên cho Nàng Lu-Khăm. Vào một bữa
cơm chiều , Nàng Lu-Khăm trộn thuốc độc vào thức ăn cho Saint Poulop
ăn, đến đêm gần về sáng Saint Poulop chết. Sáng ra Nàng Lu-Khăm cho
đi báo các quan Pháp từ quan Giám binh, chủ kho bạc, Trƣởng Trại giam
… đều chạy tới xem Saint Poulop vì sao chết đột ngột nhƣ vậy ?
Chúng điện thoại gọi quan Docteur (Bác-sĩ ) đến gấp xét nghiệm tử thi.
Docteur cho biết :” Saint Poulop chết vì bị ăn phải thuốc độc loại cực
mạnh”. Chúng điều tra kỹ rồi Tòa án binh ra lệnh bắt Cầm-Văn-Dung vá
Nàng Lu-Khăm . Hai ngƣời này mang tội “giết quan Chánh công sứ cuả
nước đại Pháp”, tòa án cấp tỉnh không xử , bèn dẫn giải Cầm-Văn-Dung
xuống giam tại trại giam Hỏa lò ở Hà-Nội. Năm 1936 Tòa án tối cao của
Pháp ở Đông-Dƣơng tại Hà-Nội xử mức án tử hình (có cho một thời gian
chống án). Em gái Cầm-Văn-Dung là Nàng-Ọt đem tiền của và vàng
xuống chạy xin quan Pháp đƣợc giảm án xuống tù chung thân. Gia đình
lại cố chạy tiền và vàng xuống Hà-Nội tiếp tục chạy xin quan Pháp cho
đƣợc giảm án xuống 25 năm tù. Bị giam trong trại Hỏa Lò tại Hà-Nội ,
Cầm-Văn-Dung gặp các chiến sĩ cộng sản trong nhà tù , đƣợc Văn-TiếnDũng1 giác ngộ cách mạng , Cầm-Văn-Dung căm thù bọn thực dân Pháp
xâm lƣợc . Tháng 3-1945 Nhật đảo chính Pháp ở Đông-Dƣơng, phóng
thích tù chính trị và số tù có căm thù với giặc Pháp. Cầm-Văn-Dung cũng
đƣợc phóng thích về địa phƣơng trở thành thân sĩ yêu
nƣớc, tham gia cách mạng dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ViệtNam2 .
Nàng Lu-Khăm là ngƣời Lào nên Pháp ở Sơn-La bắt chuyển
giao cho vua Lào xử tôị tử hình3.
Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lƣợc ở YênBái, Sơn-La, Lai-Châu đến năm 1916 bị lắng . Nhƣng ảnh hƣởng đã ăn
1

Văn-Tiến-Dũng : Sau này ở thời nƣớc Việt-Nam Dân-chủ Cộng-Hòa ra đời và trong kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lƣợc đ/c Văn-Tiến-Dũng là Thƣợng tƣớng Tổng Tham M ƣu trƣởng / Quân
đội Nhân dân Việt-Nam .
2

Đảng Cộng sản Việt-Nam : Tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám 1945 Cầm-Văn-Dung làm Chủ
tịch Ủy Ban Hành Ch ính tỉnh Sơn-La, 1947-1952 làm Trƣởng Phòng Đại diện Quốc dan miền núi
Liên-Khu 10 ,năm 1955 làm Ủy v iên Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt-Nam Khu tự trị Thái-Mèo ( sau
đổi là Khu Tây-Bắc) cho đến kh i già yếu qua đời.
3
Tử hình : Nghe tin vua Lào xử phanh thây Nàng Lu-Khăm bằng cách trói hai chân nàng vào chân hai
con voi , mỗi chân vào một con voi rồ i đánh voi chạy xé tan xác nàng ra.
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sâu lan vào các vùng ngƣời Thái ở miền tây Thanh-Hóa và Nghệ-An kéo
dài cho đến năm 1930 có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt-Nam ra
đời.
Thời kỳ Pháp thuộc , các xã miền núi vùng Tây Nghệ-An ,
huyện Con-Cuông nằm trong chế độ bảo hộ của Trung-Kỳ, chịu hình thức
cai trị của thực dân, phong kiến thông qua chính sách “bảo hộ”. Ở miền
núi, thực dân Pháp dùng chế độ cai trị bằng “ thổ quan” thay cho “lưu
quan” , duy trì , nuôi dƣỡng bộ máy quan lại , chức dịch ngƣời dân tộc
thiểu số để cai trị dân tộc mình. Đứng đầu phủ, huyện là các tri phủ, tri
huyện (thời Pháp thuộc Con-Cuông nằm trong phủ Tương-Dương). Cùng
với việc thiết lập bộ máy thống trị thực dân, giai cấp phong kiến tay sai
của thực dân Pháp đã thực hiện nhiều thủ đoạn bóc lột nhân dân vừa tinh
vi, vừa trắng trợn. Nhân dân các dân tộc đều phải chịu các thứ thuế hà
khắc , ngòai ra ruộng vƣờn , nƣơng rẫy cũng bị tƣớc đoạt để lập đồn điền
, phát cạnh thu tô, sức bắt lao công phục dịch, cống nạp …Về văn hóa, xã
hội, chúng thực hiện chính sách ngu dân , cả phủ Tƣơng-Dƣơng lúc bấy
giờ thực dân Pháp chỉ mở một trƣờng Sơ học yếu lƣợc , một Trạm xá nhỏ
ở Cửa-Rào chuyên dành cho con em quan lại , hào lý và các gia đình giàu
có. Các hủ tục lạc hậu nhƣ mê tín, cờ bạc, nghiện hút thuốc phiện …
đƣợc duy trì tự do phát triển. Về chính trị, thực dân Pháp thực hiện chính
sách kỳ thị, chia rẽ khối đại đoàn kết trong các dân tộc , trong cộng đồng
của một dân tộc với nhau, làm mất ý chí đấu tranh chống ngọai xâm của
các dân tộc. Do lòng khát khao cuộc sống độc lập , tự do, ấm no hạnh
phúc đã hình thành nên ý chí đấu tranh , ƣớc ao có cuốc cách mạng lật đổ
xã hội cũ để đƣợc đổi đời.
Ngày 03-02-1930 Đảng Cộng sản Việt-Nam ra đời. Tháng 31930 dƣới sự chỉ đạo của Phân cục Trung-Ƣơng , Xứ ủy Trung-Kỳ, tỉnh
bộ Nghệ-An và các tổ chức Đảng ở nhiều phủ, huyện trong tỉnh lần lƣợt
hình thành và bùng lên mạnh mẽ trở thành đỉnh điểm của cao trào cách
mạng 1930-1931.
Đầu năm 1931 đồng chí Lê-Xuân-Đào, cán bộ Xứ Ủy TrungKỳ và đồng chí Lê-Mạnh-Duyệt đƣợc cử đến xã Môn-Sơn thuộc huyện
Con-Cuông, Nghệ-An xây dựng cơ sở Đảng. Tháng 4-1931 Chi-bộ Đảng
xã Môn-Sơn vùng dân tộc Thái đƣợc thành lập có 5 Đảng viên gồm các
Đồng chí Vi-Văn-Khang, Vi-Văn-Hanh, Lê-Mạnh-Duyệt, Ngân-Văn-Quý
và Trần-Ngân do đ/c Vi-Văn-Khang làm Bí thƣ, đ/c Lê-Mạnh-Duyệt chỉ
huy Đội Tự vệ đỏ. Chi-bộ đã xúc tiến các hoạt động tuyên truyền, tổ
chức quần chúng. Chỉ trong một thời gian ngắn các Tổ Nông Hội đỏ đã
đƣợc hình thành ở các Bản trong xã . Tổ chức Phụ nữ cứu quốc cũng
đƣợc xây dựng , vận động các chị em tham gia cách mạng . Chi bộ chỉ
đạo xây dựng 3 Tổ Tự vệ đỏ , lực lƣợng có 20 ngƣời bảo vệ cách mạng và
các cuộc đấu tranh của quần chúng .Giữa năm 1931 phong trào lan toả
rộng rãĩ trong các làng Bản. Nhiều cuộc sinh hoạt có đông quần chúng
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tham dự, do lực lƣợng dân mạnh nên bộ máy chức dịch ở xã Môn-Sơn
biết cũng phải làm ngơ , không dám đàn áp. Các tổ chức Nông hội đã vận
động nhân dân quyên góp lƣơng thực, quần áo ủng hộ đồng nbào YênPhúc ( bên huyện Anh-Sơn) đang lánh nạn trong rừng, tránh sự tàn sát của
thực dân Pháp xâm lƣợc . Tháng 9-1931 Chi bộ Đảng đã tổ chức quần
chúng biểu tình chống sƣu thuế. Đêm ngày 04-9-1931 quần chúng đồng
loạt nổi trống ,mõ, mang theo giáo mác , gậy gộc đến tập trung tại đền Cả
( bản Bắc-Sơn hiện nay) hừng hực khí thế , diễu hành cờ búa liềm , ánh
đuốc rực trời , vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu chống sƣu cao, thuế nặng,
chống ức hiếp quần chúng nhân dân. Đoàn biểu tình tới trấn áp nhà
Chánh đoàn và Phó tổng , bọn họ không dám chống lại . Bộ máy chức
dịch , hào lý đều đầu hàng và sẵn sàng chấp thuận những yêu cầu của
cách mạng đề ra.
Lo sợ trƣớc phong trào sẽ lan rộng ra các xã khác , tri huyện
Con-Cuông đã trực tiếp dẫn lính vào đàn áp . Hầu hết các Đảng viên
trong Chi-bộ đều bị bắt, Tổ trƣởng Nông hội và Đội trƣởng Tự vệ đỏ đều
bị bắt. Bọn phong kiến đã tra tấn dã man các chiến sĩ cách mạng và đƣa
đi giam cầm ở phủ Tƣơng-Dƣơng , một số Đảng viên bị chúng đem đi
giam cầm ở nhà lao Vinh.
Cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc Thái ở xã Môn-Sơn1(69)
tuy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn song đã ghi lại một dấu son trong
lịch sử cách mạng của đất nƣớc , đồng thời thể hiện bƣớc phát triển quan
trọng của cao trào cách mạng 1930-1931 dƣới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt-Nam ở nƣớc ta.
Mùa Xuân năm 1930 sau khi thành lập, Đảng Cộng sản ViệtNam đã lãnh đạo phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh , tổ chức công nhân,
nông dân và nhân dân lao động nổi dậy chống thực dân Pháp xâm lƣợc ,
diệt cƣờng hào ác bá . Phong trào bị Pháp khủng bố, nhiều đảng viên bị
bắt cầm tù, đƣa đi đầy ải ở các vùng hẻo lánh, xa xôi .
Sơn-La là một tỉnh miền núi vùng Tây-Bắc, núi non hiểm trở,
nơi đèo heo hút gió , núi khuất trong sƣơng mù , giao thông đi lại khó
khăn, lúc ấy chƣa có đƣờng ô tô, thông thƣơng với miền xuôi bằng
thuyền độc mộc trên sông Đà. Dân địa phƣơng nhiều dân tộc gồm có
Thái, Mèo 2, Xá 3, Puộc4... ngôn ngữ bất đồng với ngƣời Kinh . Núi rừng
âm u , lam sơn chƣớng khí, bênh sốt rét rừng ác tính đáng sợ. Thực dân
Pháp xâm lƣợc đã chọn đấy là nơi đầy ải một số chiến sĩ cộng sản ViệtNam mà chúng xếp thuộc loại nguy hiểm đối với chúng.
1

Thái ở xã Môn-Sơn : trích t rong bài “ Sự ra đồi của Chi-bộ Đảng ở xã ngƣời Thái Môn-Sơn , huyện
Con-Cuông, tỉnh Ntghệ-An của Vì-Văn-Kim trong kỷ yếu Hộ i ngthị Thái học tại Cao-Bằng , NXB. Đại
Học Quốc gia Hà-Nội, 2006.
2
Ngƣời Mèo : Nay gọi là ngƣời Mông.
3
Ngƣời Xá : Nay phân ra gọi thành ba dân tộc Khơ-Mú (Xả Cảu) , Kháng (Xả-Khao) và La-Ha (ngành
Xả-Khao khác).
4
Ngƣời Puộc : nay gọi là Xinh-Mun.
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Năm 1931,trên đỉnh đồi Khau-Cả thuộc tỉnh lỵ Sơn-La , cạnh
trại Giám binh , bọn thức dân Pháp khởi công xây dựng một nhà tù .Nhà
tù có phòng tra tấn, có các xà lim tối , có trại giam nhiều ngƣời, có khu
hầm cách biệt , có cùm sắt và xích chân. Chúng xây chân tƣờng be xung
quanh phòng để nếu bị tù làm phản chúng sẽ thả nƣớc cho chết ngập.
Năm 1932 xây xong nhà tù , nhiều chiến sĩ cộng sản ViệtNam đã bị đế quốc Pháp bắt đƣa lên giam cầm ở Sơn-La trong đó có các
đồng chí lãnh đạo của Đảng nhƣ các đồng chí Trƣờng-Chinh, Lê-Duẩn,
Nguyễn-Lƣơng-Bằng … Từ đó trở về các năm sau liên tiếp, dân Sơn-La
đƣợc trông thấy những ngƣời gọi là “tù áo trắng” hiên ngang, bất khuất
trƣớc kẻ thù tàn bạo. Nhân dân cảm phục , kính yêu phẩm chất cách
mạng cao quý của họ.
Ngƣời Sơn-La đã đƣợc nghe đồng chí Trƣờng-Chinh nói cho
biết một câu châm ngôn bằng tiếng Pháp :” Liberte c est la vie, servitude
c est la mort “ (Tự do là sống, nô lệ là chết ). Từ đó ngƣời Sơn-La có dịp
tiếp xúc với cách mạng.
Năm 1934-1935 bài thơ cuả Sóng-Hồng nhan đề “ Đi xe
1
nước” đƣa ra :
“ … Ngày ngày xe nước được rong chơi
Mỏi cánh chồn chân ta vẫn vui
Việc nước nặng nề ai gánh vác
Đầy vơi trách nhiệm ở hai người…”
Năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, thời kỳ
Mặt trận Dân chủ Đông-Dƣơng qua đi, thực dân Pháp ra sức khủng bố ,
tàn sát, Đảng phải vào hoạt động bí mật.
Năm 1940, nhà tù Sơn-La tăng thêm nhiều chiến sĩ cộng sản
bị giam cầm. Các đảng viên trong tù đã thành lập Chi-bộ Đảng do Đồng
chí Trần-Huy-Liệu làm Bí thƣ. Ban chi uỷ có một số đồng chí thay nhau
tham gia gồm các đồng chí Tô-Hiệu, Lê-Đức-Thọ, Xuân-Thủy, TrầnQuốc-Hoàn, Lê-Thanh-Nghị, Trần-Đức-Thịnh, Nguyễn-Văn-Phúc, TrầnĐình-Long …
Chi-bộ lãnh đạo, tổ chức đấu tranh trực diện chống chế độ hà
khắc của địch trong nhà tù và còn tích cực chăm lo vận động quần chúng
bên ngoài gây dựng phong trào đấu tranh cách mạng ở Sơn-La. Ánh sáng
của Đảng đƣợc tỏa ra từ ngục thất của đế quốc Pháp.
Năm1942-1943 sau khi phát xít Nhật đã vào Đông-Dƣơng,
các đồng chí trong nhà tù kiên trì đấu tranh nên đời sống đã đƣợc cải
thiện :”Tổ sản xuất phá rừng làm rẫy, cuốc đất làm vườn và chăn nuôi để
có thêm rau thịt . Ban kinh tế thành lập các Đội chuyên trách ngành nghề
1

“Đi xe nƣớc” : trich trong “ Tiếng hát trong ngục đá “ Ty Văn-Hóa Lai-Châu xuất bản năm 1973. Hồi
đó năm 1935 tỉnh lỵ Sơn-La chƣa có nƣớc máy, anh em tù chính trị phải thay nhau cứ hai ngƣời một xe
đi chở nƣớc lấy từ nguồn cạnh suối Bản-Giảng đẩy lên đồi Khau-Cả cho Pháp, công chức, lính và tù
dùng.
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Sản xuất đồ dùng gia đình , đan rổ rá, thúng mủng bán cho dân ở chợ
Chiềng-Lề”.Từ hoạt động kinh tế, sự liên hệ với nhân dân mở rộng ,
công tác dân vận đƣợc phát triển. Hằng ngày đi tắm suối vào các buổi
chiều, đồng chí Lê-Thanh-Nghị đã bắt mối đƣợc với một thanh niên tên
là Chu-Văn-Thịnh có khuôn mặt học sinh, đeo kính cận, làm ở một công
sở tại đồi Khau-Cả, nhà ở phố Chiềng-Lề. Ông bố là ngƣời Kinh lên SơnLa làm cai lục lộ đã từ lâu, ông kết hôn với một cô gái Thái ở Bản-Mé ,
xổng Lam-Ho (sau là xã Chiềng-Cơi thuộc châu Mường-La,tỉnh Sơn-La)
sinh ra Thịnh. Anh đƣợc coi là ngƣời Thái. Anh là ngƣời dân tộc đƣợc
đồng chí Lê-Thanh-Nghị giác ngộ đầu tiên và cũng là một Đảng viên
cộng sản đầu tiên1 …”
Đồng chí Chu-Văn-Thịnh là ngƣời tuyên truyền giác ngộ, tổ
chứcThanh niên Cứu quốc và cũng là Đảng viên Đảng Cộng sản ViệtNam vào đầu năm 19432.
Ông bố chu-Văn-Thịnh là Chu-Văn-Đại (vốn họ Chử) quê
làng Cổ-Điển, huyện Thanh-Trì , tỉnh Hà-Đông cũ, lên làm ăn sinh sống
ở Sơn-La từ lúc còn thanh niên. Pháp cấp thẻ thuế thân không viết đƣợc
chữ “ ử” đã viết thành Chu. Chu-Văn-Đại kết duyên với Lò-Thị-Puôn
con gái bà Lò-Thị-Dệ và ông Lò-Văn-Xáy trƣởng bản Bản-Mé. Y tá
Chu-Văn-Thịnh có anh trai cả là Chu-Văn-An3, chị là Chu-Thị-Hƣơng và
hai em Chu-Văn-Vinh4, Chu-Thị-Ánh-Hoa.
Chu-Văn-Thịnh hoạt động Thanh niên cứu nquốc năm 1942
và đƣợc Chi-bộ nhà tù Sơn-La kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt-Nam
năm 1943.
Chi bộ Đảng ở Nhà tù Sơn-La đã giác ngộ đƣợc một số viên
chức nhƣ thông phán Bế-Nhật-Huấn, Phán-Du, Giáo viên Nguyễn-VănPhúc, Giáo viên Cầm-Văn-Thinh,Y tá Cầm-Văn-Inh và một số binh lính
nhƣ Chánh quản Lò-Văn-Mƣời , đội nhất Đỗ trọng-Thát , cai Lò-VănChinh …
Chu-Văn-Thịnh đã tổ chức , lãnh đạo phong trào cách mạng
tỉnh Sơn-La, các tổ chức Thanh niên cứu quốc đƣợc thành lập và hoạt
động ở Chiềng-Lề, Bản-Họ, Mƣờng-La, Mƣờng-Chanh, Mai-Sơn rồi
phát triển nhanh chóng lên Thuận-Châu, sông-Mã, Quỳnh-Nhai và xuống
Phù-Yên, Yên-Châu, Mộc-Châu …

1

Đoạn từ : …Tổ sản xuất phá rừng làm rẫy ……đến là một Đảng viên Cộng sản đầu tiên” trích tổng
mục VII “ Nhà tù Sơn-La” Hồ i ký của Lê-Thanh-Nghị , trang 163
2
Đoạn từ : “….đ/c Chu-Văn-Thịnh ……đến vào đầu năm 1943 “ trích trong ý kiến thƣ của đ/c BìnhPhƣơng trả lời công văn số 10/CVTG của Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Sơn-La ngày 12-02-1998 về v iệc có
nên truy tặng anh hùng cho đ,c Chu-Văn-Thịnh hay không ?
3
Chu-Văn-An : là cán bộ Việt-M inh tính Sơn-La ,lên tuyên truyền, giác ngộ Cách mạng ở Luân-Châu
và Tuần-Giáo bị phản động Quốc Dân Đảng tỉnh Lai-Châu bắt giết tại Tuần-Giáo năm 1946.
4
Chu-Văn-Vinh : là Đoàn viên Thanh niên cứu quốc tỉnh bộ Việt -Minh Sơn-La 1943, sang năm 1945
giặc Pháp gây hấn ở Nam-Bộ , Chu-Văn-Vinh vào Bộ đội Nam tiến làm Trung Đội trƣởng ,đi chiến
đấu hy sinh ở Buôn-Mê-Thuột.
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Tháng 3-1943 , tổ chức Thanh niên cứu quốc Mƣờng-La do
Cầm-Văn-Thinh làm Bí thƣ huyện Đoàn , có Lò-Văn-Giá và một số anh
em khác đã hoạt động rất tích cực , vận động quần chúng ở Bản-Tông ,
Bản-Hụm, Bản Phiêng-Ngùa … đấu tranh chống sƣu cao thuế nặng , đòi
chia bớt ruộng chức cho dân , đòi giảm đóng góp thóc kho … bƣớc đầu
có kết quả nhƣng rồi bị địch lùng bắt , khủng bố, Cầm-Văn-Thinh phải
trốn sang Lào, mất tích.
Ngày 03-8-1943 1 Thanh niên cứu quốc Sơn-La đã tham gia
cùng Chi-bộ Đảng nhà tù tổ chức đƣa đảng viên vƣợt ngục trốn ra khoi
nhà tù. Bốn đồng chí Nguyễn-Lƣơng-Bằng, Trần-Đăng-Ninh, Lƣu-ĐứcHiểu và Nguyễn-Văn-Trân do Lò-Văn-Giá dẫn đƣờng đã đƣợc tổ chức
trốn thoát trở về với Xứ ủy Bắc-Kỳ rồi lên chiến khu Việt-Bắc tham gia
lãnh đạo cách mạng . Khi đồng chí Lò-Văn-Giá trở về nhà tại Bản-Cọ,
Mƣờng-La đã bị Pháp và bọn Phìa Tạo bắt . Chúng không xét hỏi, đã bí
mật đem bắn chết tại gốc ổi nhà mồ của Pháp ở Bản-Cá, Mƣờng-La
(Sơn-La).
Sau vụ “tù vượt ngục “ này, tên Chánh công sứ Garich (Garích) đã đàn áp và khủng bố phong trào cách mạng Sơn-La, trong nhà tù
chúng kiểm soát gắt gao. Trƣớc tình hình đó , Chi bộ nhà tù chủ trƣơng
chuyển địa bàn hoạt động về Mƣờng-Chanh thuộc châu Mai-Sơn, việc
này do Chu-Văn-Thịnh thực hiện.Nơi ấy cách thị xã Sơn-La hơn 20km ,
có đƣờng mòn dọc suối Nặm-La , không có đƣờng ô tô , còn tiện đi lên
huyện Thuận-Châu, có đƣờng xuyên sang sông Mã đi Thƣợng-Lào và
vào Thanh-Hóa, Nghệ-An. Có đƣờng đi xuyên qua Mai-Sơn ra đƣờng cái
41 (nay là Quốc lộ số 6) tiến thoái đều thuận .Mƣờng-Chanh đƣợc Chibộ Đảng nhà tù chủ trƣơng xây dựng thành căn cứ địa cách mạng ở SơnLa, Tây-Bắc , trƣớc mắt làm nơi đón liên lạc của Trung-Ƣơng và làm nơi
trú chân cho các đồng chí trong tù vƣợt ngục . Chu-Văn-Thịnh đã đến
Mƣờng-Chanh phối hợp với Cầm-Văn-Minh , Cầm-Vĩnh-Tri là hai ngƣời
đã đƣợc đồng chí Bình-Trung và Bế-Nhật-Huấn giác ngộ cách mạng , họ
thành lập Hội ngƣời Thái cứu quốc bí mật bƣớc đầu có 12 Hội viên và
tranh thủ lôi kéo , cải hóa giác ngộ Hội kết nghĩa anh em quần chúng đã
sẵn có từ trƣớc . Cơ sở Mƣờng-Chanh giữ bí mật , chỉ có một mình ChuVăn-Thịnh giữ liên lạc trực tiếp với Chi-Bộ Đảng trong nhà tù.
Cuối năm 1943 đồng chí Hoàng-Quốc-Việt đã cử đồng chí
Thọ (tức Bình-Phương) lến Sơn-La liên lạc với Chi-Bộ nhà tù , tổ chức
cơ sở bên ngoài chuẩn bị đón anh em vƣợt ngục . Đồng chí Thọ đã gặp
đồng chí Cảnh ( Trần Quốc-Hoàn ) , đồng chí Xứng (Lê-Thanh-Nghị)
giới thiệu tới gặp Chu-Văn-Thịnh ở phố Chiềng-Lề bàn việc khẩn trƣơng
tiến hành xây dựng cơ sở cách mạng ở Sơn-La. Thịnh đã đƣợc đồng chí

1

Ngày 03-8-1943 : Lê-Thanh-Nghị sách hồi ký đã dẫn , trang 163.
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Thọ đƣa về xuôi báo cáo với Trung-Ƣơng , gặp đồng chí Trƣờng-Chinh
cho đi huấn luyện ở làng Nhị-Khê, Hà-Đông.
Từ đầu năm 1944, phong trào cách mạng ở Sơn-La phát triển
nhanh chóng . Chi-bộ nhà tù Sơn-La đã đƣợc Trung-Ƣơng công nhận và
trực tiếp chỉ đạo. Sau khi đƣợc huấn luyện, Thịnh trở về lãnh đạo phòng
trào cách mạng Sơn-La , tích cực chuẩn bị lực lƣợng đón thời cơ khởi
nghĩa, cƣớp chính quyền. Chu-Văn-Thịnh đã cử Chu-Văn-Vinh xuống
Hà-Nội giác ngộ gọi Nguyễn-Văn-Hòa là em con dì Lò-Thị-Pí thôi học
trở về Chiềng-Lề tham gia lực lƣợng cách mạng trong Hội Đoàn Thanh
niên cứu quốc thuộc tỉnh Bộ Việt-Minh Sơn-La .
Ở Mƣờng-Chanh , lãnh đạo quần chúng nông dân kết hợp với
hoạt động bí mật , vừa công khai chống bộ máy “Phìa Tạo” đang thống
trị quần chúng, chống nộp thuế, chống đi phu, chống lợi dụng quyền thế
để tham nhũng … Một số vụ đấu tranh có lãnh đạo đều đạt thắng lợi, cụ
thể , trong năm ấy đã giành đƣợc 14 con trâu , 50 con lợn, 10 tấn lúa chia
cho nông dân nghèo và một phần góp vào công quỹ. Hội đã tổ chức một
Đội Tự vệ do Cầm-Vĩnh-Tri làm Đội trƣởng đã bảo vệ những cuộc đáu
tranh của quần chúng. Từ cơ sở Mƣờng-Chanh, cuối năm 1944 phong
trào quần chúng cách mạng đã lan sang Bản-Lầm, Xanh-Pài (ThuậnChâu) và lan sang sông Mã.
Tháng 3-1945 Nhật hất cẳng Pháp ở Đông-Dƣơng , trong chỉ
thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta “, Trung-Ƣơng
Đảng đã chỉ rõ phải “Phát động cao trào chống Nhật cứu nước mạnh mẽ
làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa” và “ sẵn sàng chuyển sang tổng
khởi nghĩa khi đã đủ điều kiện …” Xứ-ủy Bắc-kỳ đã cử đồng chí LêTrung-Toản lên Sơn-La cùng các đồng chí địa phương đứng đầu là ChuVăn-Thịnh lãnh đạo đẩy mạnh việc phát triển cơ sở cách mạng “.Đồng
chí Thịnh đã cử Cầm-Vĩnh-Tri đi đón đồng chí Toản ở Bản-Thé đƣa về
Mƣờng-Chanh và đã nhất trí chủ trửuơng củng cố và phát triển mạnh tổ
chức . Chuẩn bị vũ khí và xây dựng căn cứ địa, gây quỹ, đẩy mạnh công
tác binh vận ; điều tra ngụy quyền và tranh thủ tầng lớp trên. Từ đó
phong trào phát triển rất nhanh …Tỉnh lỵ Sơn-La và châu Mƣờng-La từ
hai Tổ Thanh niên cứu quốc đã thành 8 Tổ. Nhiều Tổ đã có vũ trang súng
ngắn, súng trƣờng, súng kíp. Vận động , giác ngộ đƣợc nhiều binh lính
ngƣời Thái tham gia Hội ngƣời Thái cứu quốc nhƣ Đội Dọn, Đội Sý, Cai
Lả(Mường-La), Cai-Piệng (Thuận-Châu) …
Sau khi Nhật đảo chính Pháp ở Sơn-La , cơ sớ Mƣờng-Chanh
có một Đội du kích 45 ngƣời do Cầm-Vĩnh-Tri chỉ huy , là lực lƣợng vũ
trang bán thoát ly đầu tiên của tỉnh Sơn-La. Hội ngƣời Thái cứu quốc
nằm trong Mặt trậnViệt-Minh có Đoàn Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu
quốc phát triển nhanh chóng do Chu-Văn-Thịnh làm Bí thƣ tỉnh Hội. Hội
có tờ báo “Lắc mương” Trụ cột đất nƣớc. Hội gây quỹ mua sắm đƣợc vũ
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khí trang bị cho các Đội du kích, Tự vệ chiến đấu . Cơ sở thị xã Sơn-La
và châu Mƣờng-La còn tổ chức cƣớp , thu nhặt súng của Pháp chạy khi
Nhật đuổi, tƣớc vũ khí cuả lính cơ, lính khố xanh bỏ ngũ về nhà. Hội tổ
chức đƣợc hai điểm sửa chữa vũ khí ở Mƣờng-Chanh và nhà ông Đôi,
ông Lả ở Bản Thé. Công tác phản gián đƣợc tiến hành, Chu-Văn-Thịnh
bố trí đƣa em trai mình là Chu-Văn-Vinh làm bồi cho tên quan hai Nhật
để nắm tình hình.
Trong lúc đang chuẩn bị khởi nghĩa Mƣờng-Chanh tiến chiếm
Mai-Sơn thì chủ trƣơng bị lộ, giặc bắt và truy lùng cán bộ của ta , cơ sở
tổ chức đƣa đồng chí Toản trở về Trung Ƣơng . Tiếp đó hai đồng chí
Chu-Văn-Thịnh , Cầm-Văn-Minh cũng đƣợc Trung Ƣơng chỉ thị cho đi
học lớp tập huấn quấn sự ở khu Hòa Ninh Thanh.
Quân Giải phóng từ chiến khu Vần-Hiền Lƣơng (Yên Bái,
Phú-Thọ) tiến vào giải phóng Nghĩa-Lộ ngày 20-7-1945 và giải phóng
châu Phù-Yên (Sơn-La) trƣớc ngày Tổng khởi nghĩa 19-8-1945. Khi
Nhật đầu hàng Đồng minh , hai đồng chí Chu-Văn-Thịnh, Cầm-VănMinh gấp rút trở về Sơn-La chuản bị khởi nghĩa giành chính quyền.
Đƣợc tin Hà-Nội đã khởi nghĩa thắng lợi, Đỗ-Trọng-Thát từ
Vạn-Yên đƣa tin và đem theo tờ “Lời hiệu triệu của đại biểu Việt-Minh”
lên đến thị xã Sơn-La lúc 21 giờ tối ngày 21-8-1945, Chu-Văn-Thịnh
khẩn cấp triệu tập hội nghị họp tại nhà bà giáo Bảo ở phố Chiềng-Lề bàn
kế hoạch khởi nghĩa, thành phần có các đồng chí Thinh,Phúc, Lanh,
Xuân, Du, Bình, Thát, Chinh … do Chu-Văn-Thịnh chủ tọa. Hội nghị
quyết nghị hai nội dung lớn :
- Kế hoạch khởi nghĩa tỉnh Sơn-La.
- Đề ra các chủ trƣơng với các tầng lớp trên, công chức, Hoa
kiều và vấn đề xã hội của các dân tộc.
Ban lãnh đạo khởi nghĩa có 13 ngƣời do Chu-Văn-Thịnh ,
ngƣời Đảng viên Cộng sản Việt-Nam ƣu tú của phong trào cách mạng
Sơn-La làm Trƣởng Ban. Đêm 22-8-1945, cuộc khởi nghĩa Sơn-La bắt
đầu từ các châu Mƣờng-La, Mai-Sơn,Thuận-Châu, Yên-Châu rồi tập
trung về tỉnh lỵ gây sức ép bắt Nhật phải nộp vũ khí và công quỹ. 12giờ
đêm hôm ấy viên tri châu Mƣờng-La đầu hàng. Bộ phận tới cƣớp chính
quyền từ 17 giờ đến 2 giờ đêm ngày 22-8-1945 , châu Mƣờng Bạc-CầmQuý ở Thuận-Châu mới sụp đổ . Ở Mai-Sơn , quân cách mạng từ Mƣờng
Chanh cùng lực lƣợng của Cầm-Văn-Dung tiến bắt tri châu Cầm-VănChiêu phải nộp vũ khí. Tiếp theo đó cách mạng nhanh chóng tiến xuống
chiếm Yên-Châu. Ở Mộc-Châu đồng chí Trần-Quý-Kiên đặc phái viên
Bộ Nội-vụ từ Hà-Nội lên đã thuyết phục bố chánh Xa-Văn-Minh theo ta.
Lực lƣợng cách mạng ép quân phát xít Nhật nộp vũ khí và kho tàng
nhƣng chúng ngoan cố. Ngày 23-8-1945 Ban lãnh đạo khởi nghĩa phải
điều hai cánh quân cách mạng vƣợt sông Đà từ Mƣờng-Chai kéo đến vây
chặt đồn Khau-Cả . Đến 26-8-1945 , Bảo an binh trƣởng Lò Văn-Mƣời
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(người đã được cách mạng giác ngộ ) đã mở cửa trại lính cho quânViệtMinh chiếm. Rạng sáng 27-8-1945 giặc Nhật phải nộp vũ khí rồi rút đi.
Cuộc khởi nghĩa ở Sơn-La hoàn toàn thắng lợi, cờ đỏ sao vàng tung bay
trên đỉnh đồi Khau-Cả. Ban lãnh đạo tỉnh bộ Việt-Minh Sơn-La do ChuVăn-Thịnh làm Trƣởng Ban , Cầm-Văn-Minh là Ủy viên Thƣ ký,Lò-VănMƣời ủy viên …
Ủy Ban Nhân dân cách mạng lâm thời do Cầm-Văn-Dung làm
Chủ tịch, Chu-Văn-Thịnh làm Phó Chủ tịch… thành phần tiêu biểu cho
khối đoàn kết dân tộc Thái-Kinh và đã tranh thủ đƣợc tầng lớp trên nhƣ
Cầm-Văn-Dung nguyên tri châu Mai-Sơn, Xa-Văn-Minh nguyên bố
chánh Mộc-Châu đã đƣợc giác ngộ theo cách mạng , về sau làm Chủ tịch
Ủy Ban Hành chính khu tự trị Tây-Bắc cho đến khi qua đời.
Trƣớc một cuộc mít tinh lớn tại trại Bảo an binh ,Ủy Ban
Nhân dân cách mạng lâm thời ra mắt nhân dân, đồng chí Chu-Văn-Thịnh1
tuyên bố xóa bỏ chính quyền của đế quốc Pháp, Phát xít Nhật, và
“Phìa,Tạo”, công bố các quyền tự do dân chủ cuả nhân dân.
Cách mạng Tháng Tám đã thành công ở một tỉnh miền núi của
các dân tộc thiểu số Sơn-La , vùng Tây-Bắc của Tổ Quốc Việt-Nam.
Sau khi tỉnh Sơn-La cƣớp chính quyền xong, Chu-Văn-Thịnh
cử em trai mình Chu-Văn-Vịnh báo tin gọi anh rể là Lƣơng-Văn –Cúc trở
về tham gia cách mạng . Đầu năm 1945 chị Chu-Văn-Thịnh là Chu-ThịHƣơng đang làm ăn buôn bán ở xã ngƣời Mông trên Long-Hẹ thuộc
huyện Thuận-Châu, tỉnh Sơn-La. Lƣơng-Văn-Cúc trở về Chiềng-Lề tham
gia cách mạng làm Đại Đội trƣởng Tự vệ chiến đấu sau đó đơn vị này sáp
nhập vào Trung-đoàn 97 (sau đổi là Trung-Đoàn 148) Bộ đội Giải phóng
quân tỉnh Sơn-La thuộc Chiến-Khu 2)
Đến đây, kết luận phần trƣớc cách mạng Tháng Tám , nhƣ
sách“Quam-Tô-Mương”đã nói “Họt dan mạ thái an, quan thái nước”
ngựa đã đến lúc đổi yên, quan cai quản đất nƣớc đã đến lúc thay đổi:
Cách mạng Thánh Tám thành công , nƣớc Việt-Nam Dân chủ Cộng hòa
ra đời.

1

Chu-Văn-Th ịnh : Trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp , lúc ấy bộ đội Sơn-La còn yếu, quân
Pháp mạnh , chúng từ Vân -Nam ( Trung-Quốc ) trở về đƣợc lực lƣợng phản động Thái ở Lai-Châu do
Đèo-Văn-Long cầm đầu làm tay sai đắc lực cho thực dân Pháp nên chúng càng thêm mạnh. Tháng 01
năm 1947 Pháp tạm chiếm Sơn -La . Tiếp sau đó ta chủ trƣơng đƣa lực lƣợng tiến sâu vào
hậu địch ,Tháng 7-1947 Chu-Văn-Thịnh tiến trở về định xây dựng tiếp cơ sở Mƣờng-Chanh làm căn
cứ đánh Pháp lâu dài , kh i đi qua Yên-Châu bị bọn phản động địa phƣơng bắn , đồng chí Thịnh đã hy
sinh. Do cả ba anh em (Chu-Văn-An, Chu-Văn-Thịnh và Chu-Văn-Vinh) đều hoạt động cách mạng và
kháng chiến bị hy sinh cả nén sau này bà Lò-Th ị-Puôn đã đƣợc Chính Phủ nƣớc Cộng Hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt-Nam phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt-Nam anh hùng.
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Sao nguyên bản 1 bằng chữ Thái Việt-Nam
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1

Chữ Thái Đen cổ : Bộ chữ có từ thế kỷ thứ IX được phổ biến khắp vùng Tây-Bắc ở thế kỷ XI. Thiếu

vài phụ âm cho người Thái Trắng có thể sử dụng phát âm đúng, thiếu phụ âm r uốn lưỡi , không dùng
dấu phẩy (,) và chấm (.) ngắt câu . Từ tháng 7/2014 đến nay người Thái dùng bộ
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ꪄꪾ꫁ ꪵꪀꪉ꪿ ꪵꪄꪚ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪶꪁꪚ ꪀꪽ ꪜꪙ ꪢꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ -ꪨꪀꪴ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ ꪎꪮꪉ ꪹꪀꪱ꫁
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80- ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ-ꪹꪨꪱ꫁ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ ꪎꪮꪉ ꪎꪚꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪶꪠꪀ ꪔꪱꪉ꪿ ꪻꪨ ꪹꪨꪉ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪹꪡꪉ꫁ ꪹꪭꪙ ꪻꪒ ꪹꪭ꪿
ꪠꪲ ꪶꪠꪀ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪼꪀ꪿ ꪠꪴ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪺꪣ꪿ ꪶꪩꪀ
ꪤꪫꪸ ꪣꪽ ꪄꪽ ꪎꪉꪸ ꪵꪄꪉ ꪕꪺ꪿ ꪚꪱꪙ꫁
85- ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪖꪷꪀ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪺꪣ꪿ ꪁꪮꪀ
ꪢꪴ ꪠꪮꪀ ꪹꪚꪱ꫁ ꪭꪺꪣ꪿ ꪭꪱꪉ
ꪤꪫꪸ ꪣꪽ ꪵꪝ꫁ ꪋꪉꪲ ꪭꪾ ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪀ꪿
ꪩꪀꪴ ꪀꪫꪱꪙ ꪩꪱꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪺꪣ꪿ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪩꪀꪴ ꪔꪱꪉ ꪝꪷ꪿ ꪔꪱꪉ ꪵꪣ꪿ ꪤꪫꪸ ꪠꪒꪲ
90- ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪻꪬ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪵꪁꪫꪥ ꪻꪎ
ꪔꪉ꫁ꪰ ꪩꪲ꪿ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪱ ꪀꪮꪉ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪮꪙꪸ ꪕ꪿ꪲ ꪵꪒꪙ ꪹꪣꪉ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪶꪭꪣ ꪖꪱꪙ꫁ ꪩꪺꪉ ꪩꪱꪙ꫁
ꪹꪣ ꪠꪱ꪿ ꪕꪱꪣ ꪹꪖꪱ꫁ ꪕꪮꪉ

95- ꪁꪙꪳ ꪣꪱ ꪹꪭꪙ ꪖꪱꪣ ꪝ꪿ꪷ ꪨꪮꪉ ꪹꪖꪱ꫁
ꪋꪱꪉ꪿ ꪁꪒꪳ ꪹꪋ ꪀꪽ ꪁꪒꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪥꪒ ꪵꪩꪫ꫁ ꪠꪒꪲ
ꪹꪋ ꪀꪽ ꪔꪀꪴ ꪹꪣꪉ ꪠꪲ ꪹꪚꪱ꪿ ꪐꪱ꪿
ꪹꪋ ꪀꪽ ꪔꪀꪴ ꪹꪣꪉ ꪭꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪱꪉ꫁
100-ꪾꪜ꫁ ꪼꪣ꫁ ꪩꪙꪲ ꪥꪒ ꪬꪮꪀ
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ꪬꪮꪀ ꪔꪱꪣ ꪶꪎꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪵꪥꪉ
ꪜ꫁ꪾ ꪼꪣ꫁ ꪏꪮꪀ ꪥꪒ ꪵꪝꪙ
ꪠꪱ꪿ ꪏꪱꪉ ꪵꪒꪉ ꪥꪒ ꪢꪱ꫁
ꪹꪩꪀ ꪜꪱꪙ꪿ ꪢꪽ꫁ ꪥꪒ ꪹꪖꪱ꪿
105-ꪄꪱꪫ꪿ ꪹꪥꪉ꪿ ꪶꪠꪙ꪿ ꪋꪲ ꪋꪮꪙ
ꪜꪱꪀ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪎꪳ ꪥꪒ ꪠꪒꪳ
ꪜꪙ꫁ ꪥꪒꪳ ꪥꪒ ꪜꪱꪉ
ꪑꪱꪣ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪙꪮꪙ ꪶꪕꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪋꪀꪰ ꪹꪮꪱ ꪹꪨꪱ꫁ ꪼꪬ ꪶꪯꪉ ꪼꪬ ꪹꪋꪙ ꪣꪱ ꪼꪄ
110-ꪼꪀ꪿ ꪔꪣ ꪔꪣꪴ꫁ ꪎꪱꪥ꪿ ꪚꪮꪉ
ꪁꪫꪱꪥ ꪔꪣ ꪘꪮꪉ ꪔꪣ ꪙꪱ ꪎꪱꪥ꪿ ꪄꪱ꫁
ꪣꪱ꫁ ꪔꪣ ꪩꪱꪉ꪿ ꪎꪱꪥ꪿ ꪹꪡꪉ
ꫛ ꪔꪣ ꪹꪣꪉ ꪎꪱꪥ꪿ ꪀꪽ ꪕꪳ ꪨꪱꪉ꫁

ꪹꪖꪱ꫁ ꪵꪀ꪿ ꪬꪱꪉ꫁ ꪢꪺꪀ ꪉꪱꪫ꫁ ꪀꪺꪣ ꪬꪺ
115-ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ꪰ ꪶꪔꪚ ꪔꪙꪲ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪹꪄꪱ ꪶꪬꪀ ꪕꪉ ꪚꪱꪙ꫁
ꪎꪉꪸ ꪀꪮꪉ ꪩꪀꪴ ꪕꪺ꪿ ꪡꪱ꫁
ꪶꪔꪚ ꪔꪙꪲ ꪄꪳꪙ꫁ ꪹꪄꪱ ꪎꪱꪙ ꪹꪄꪱ ꪉꪫꪱ꪿ ꪕꪉ ꪙꪱ
ꪬꪱꪀ ꪣꪲ ꪙꪮꪉ ꪮꪮꪀ ꪢꪷ ꪵꪉ ꪶꪬꪙ
ꪣꪲ ꪄꪮꪥ꫁ ꫛ ꪼꪜ ꪀꪮꪙ꪿
120-ꪻꪬ꫁ ꪮꪱꪥ꫁ ꪮꪮꪙ꪿ ꪮꪺꪙ ꪕ꪿ꪲ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪎꪱ꫁-ꪋꪲ ꪎꪱ꫁-ꪋꪱ
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ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ- ꪜꪱ ꪹꪣꪉ-ꪮꪱꪥ꪿
ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ- ꪊꪱꪥ ꪹꪣꪉ-ꪊꪙ꪿ꪸ
ꪶꪔꪀ ꪜꪱꪀ- ꪊꪙ꪿ꪸ ꪕꪲ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪭꪾ
125-ꪶꪔꪀ ꪜꪱꪀ ꪜꪾ ꪕ꪿ꪲ ꪙ꫁ꪾ-ꪭꪱꪀ
ꪹꪭ ꪼꪣ꫁ ꪊꪺꪉ ꪼꪣ꫁ ꪭꪱꪫ ꪣꪱ ꪚꪱꪥ꫁ ꪙꪱꪉ ꪥꪱ꪿
ꪹꪭ ꪼꪣ꫁ ꪀꪴ꫁ ꪼꪣ꫁ ꪋꪱ꪿ ꪣꪱ ꪚꪱꪥ꫁ ꪙꪱꪉ ꪎꪱꪫ
ꪚꪱꪥ꫁ ꪎꪱꪫ ꪎꪫꪲ ꪵꪩꪫ꫁ ꪄꪱꪒ
ꪡꪮꪉ ꪙꪾ꫁ ꪡꪱꪒ ꪹꪚꪱ꪿ ꪶꪊꪣ
130-ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪶꪔꪚ ꪔꪙꪲ ꪄꪙꪳ꫁ ꪙꪾꪾ꫁-ꪚꪴ꪿ ꪬꪙꪲ ꪋꪱ
ꪄꪙꪳ꫁ ꪹꪄꪱ ꪠꪱ ꪩꪱꪙ꫁ ꪥꪱꪀ
ꪹꪣ ꪜꪮꪉ꪿ ꪎꪱ꫁ ꪬꪴ ꪚꪮꪉ꪿ ꪭꪉꪸ ꫟
ꪶꪔꪀ ꪠꪉꪸ ꪁꪱ ꪀꪚꪾ ꪹꪣꪉ ꪩꪱ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪩꪚꪸ ꪙ꫁ꪾ ꪚ꪿ꪷ-ꪀꪱ꪿ ꪹꪣ ꪹꪘ

135-ꪋꪚ꪿ꪲ ꪁ꪿ꪾ ꪠꪱ꪿ ꪨꪱꪉ- ꪹꪬꪱ꫁
ꪔꪙ꪿ꪳ ꪹꪋꪱ꫁ ꪠꪱ꪿ ꪹꪜꪷꪀ -ꪵꪙꪉ
ꪬꪙꪲ ꪒꪾ ꪖꪣ꫁ꪲ ꪕꪚꪾ ꪀꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪚꪱ꪿
ꪄꪱꪫ꪿ ꪄꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪢꪺꪥ꫁-ꪩꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪸ
ꪶꪭꪚ ꪹꪎꪀꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
140-ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪶꪖꪀ ꪶꪀꪙ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪶꪕꪉ꪿ ꪙꪱ
ꪼꪜ ꪼꪬ꪿ ꪙꪱ ꪕꪮꪥ꪿ ꪕꪱꪙ꪿
ꪼꪜ ꪠꪱꪙ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪤꪮꪉ ꪵꪬꪉ꫁ ꪶꪬꪒ
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ꪠꪲ ꪶꪠꪀ ꪬꪱꪉ꫁ ꪕꪷ꪿ ꪨꪱꪉ꫁
ꪶꪭꪚ ꪹꪎꪀꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
145-ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪵꪎꪫ ꪵꪎꪉ- ꪑꪲ
ꪵꪎꪉ-ꪑꪲ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪩꪀꪴ ꪹꪥ
ꪶꪭꪚ ꪹꪎꪀꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪵꪎꪫ ꪵꪎꪉ- ꪹꪎ
ꪵꪎꪉ ꪹꪎ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪩꪀꪴ ꪋꪮꪥ꪿
150-ꪋꪚꪲ ꪁ꪿ꪾ ꪠꪱ꪿ ꪵꪋ꪿-ꪮꪱ꫁
ꪘꪱ꫁ ꪼꪀ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪶꪕꪣ
ꪠꪱ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪶꪕꪣ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪒ꫁ ꪬꪱ꫁ ꪬꪱꪚ ꪵꪬꪚ
ꪠꪱ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪵꪕꪚ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪒ꫁ ꪬꪱ꫁ ꪬꪱꪚ ꪄꪮꪉ
ꪼꪒ꫁ ꪬꪮꪀ ꪵꪁꪫꪙ꪿ ꪀꪱꪉ ꪘꪮꪉ

155-ꪜꪱ ꪒꪀꪴ ꪤꪮꪙ꫁ ꪁꪮꪙ ꪮꪮꪀ
ꪩꪀꪰ ꪕꪺ꪿ ꪕ꪿ꪷ ꪒ꫁ꪾ ꪕꪱꪫ꫁ ꪩ ꪷꪣꪽ ꪝꪱꪥ꪿
ꪜ꫁ꪾ ꪼꪣ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪮꪱ ꪜꪱꪥ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪹꪩꪉ-ꪄꪙꪴ
ꪄꪱ꫁ ꪁꪫꪱꪥ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪮꪱ ꪵꪝꪫ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪹꪩꪉ-ꪄꪙꪴ
ꪵꪔꪫ ꪁꪮꪙ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪮꪱ ꪨꪉꪰ꫁ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪹꪩꪉ-ꪄꪙꪴ
160-ꪥꪮꪙ ꪄꪚꪳ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪮꪱ ꪨꪉ꫁ꪰ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪹꪩꪉ ꪄꪙꪴ
ꪤꪉꪰ ꪘꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪮꪉ꫁ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪹꪩꪉ-ꪄꪙꪴ
ꪹꪩꪉ-ꪄꪙꪴ ꪼꪒ꫁ ꪉꪙꪲ ꪭꪱꪥ꫁ ꪔꪱ ꪁꪒꪰ
ꪼꪒ꫁ ꪉꪙꪲ ꪘꪀꪰ ꪉꪙꪲ ꪘꪱ ꪔꪱ ꪁꪽ
144

ꪄꪒꪰ ꪎꪸ ꪁꪮꪉ ꪹꪉꪙꪷ ꪋꪉꪲ ꪹꪚꪱ꪿ ꪬꪱ
165- ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪁꪮꪉ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪬꪱ ꪁꪱꪙ
ꪩꪀꪴ ꪨꪱꪙ ꪫꪱ꪿ ꪑꪉꪰ ꪙꪮꪥ꫁
ꪜꪀꪰ ꪶꪄꪙ ꪼꪀ꪿ ꪏꪲ ꪏꪮꪥ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪩꪚꪸ ꪵꪀꪉ-ꪉꪳꪉ ꪵꪀꪉ-ꪉꪮꪥ ꪼꪜ ꪻꪔ꫁
ꪹꪭ ꪵꪝ ꪄꪒꪰ ꪬꪣꪲ ꪠꪱ ꪻꪊ ꪼꪬ꫁
170-ꪄꪒꪰ ꪼꪋ꫁ ꪋꪮꪙ ꪻꪊ ꪡꪙꪴ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪵꪀꪫꪙ꪿ ꪥꪒ ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪉ꪿ꪰ ꪡꪀꪴ ꪙꪉꪰ꪿ ꪎꪱꪒ
ꪣꪱ ꪤꪴ꪿ ꪹꪜꪱ꪿ ꪩꪙꪸ ꪭꪱꪥ꫁
ꪣꪱ ꪤꪴ꪿ ꪒꪱꪥ ꪩꪙꪸ ꪢꪮꪣ꫁
ꪣꪱ꫁ ꪔꪙꪲ ꪔꪒꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪵꪋ꪿ ꪭꪱꪫ

175-ꪁꪮꪉ꫁ ꪹꪉꪙꪷ ꪄꪱꪫ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪵꪋ꪿- ꪊꪱ
ꪁꪮꪉ꫁ ꪘꪱ꫁ ꪹꪚꪉ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪠꪴ꫁ ꪩꪱꪫ
ꪠꪲ ꪩꪀꪴ ꪭꪫꪸ ꪭꪱ꪿ ꪩꪱꪫ ꪣꪱ ꪵꪩꪫ꫁
ꪩꪀꪴ ꪨꪱꪥ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪀꪱꪥ ꪶꪕꪉ꪿ ꪣꪱ ꪁꪲ ꪁꪫꪱꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪉꪰ ꪢꪴ ꪀꪚꪾ ꪢꪱ ꪼꪫ꫁ ꪀꪺꪉ ꪁꪮꪀ
180-ꪤꪫꪸ ꪁꪮꪀ ꪁꪱꪙ꫁ ꪨꪱꪥ ꪩꪾ
ꪼꪒ꫁ ꪵꪫ꪿ꪙ ꪕꪮꪉ ꪀꪱꪉ ꪚꪱꪙ꫁
ꪼꪒ꫁ ꪵꪣ꪿ ꪣꪱ꫁ ꪋꪱꪉ꫁ ꪭꪱꪥ
ꪼꪒ꫁ ꪵꪣ꪿ ꪁꪫꪱꪥ ꪋꪱꪉ꫁ ꪀꪱ꫁
ꪼꪒ꫁ ꪕꪉ ꪣꪱ꫁ ꪹꪖꪷꪀ ꪒꪮꪙ꪿ ꪔꪙꪲ ꪒꪾ
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185-ꪼꪒ꫁ ꪄꪙꪴ ꪁꪾ ꪕꪱꪫ꫁-ꪣꪺꪀ
ꪼꪒ꫁ ꪢꪺꪀ ꪀꪫꪥꪲ꪿ ꪢꪷ ꪵꪉ
ꪼꪒ꫁ ꪋꪱꪉ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪖ
ꪊꪀꪰ ꪹꪖ ꪼꪜ ꪀꪫꪱ꪿ ꪀꪺꪀ ꪵꪕ-ꪕꪱꪫ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪎꪮꪉ ꪵꪖꪉ ꪥꪒ ꪕꪱꪫ꫁
190-ꪹꪣꪉ ꪢꪺꪥ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪄꪙꪴ-ꪥꪺꪉ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪋꪚꪲ ꪁꪾ꪿ ꪣꪽ ꪭꪴ ꪝꪮꪉ꫁ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪎꪀꪷ
ꪹꪜꪷꪀ- ꪵꪙꪉ ꪼꪫ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪙꪮꪥ꫁ ꪢꪱꪥ-ꪮꪀꪰ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪚꪱꪙ꫁ ꪙꪱ-ꪙꪮꪥ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪁ꫁ꪷ ꪩꪀꪴ ꪹꪖꪱ꫁ ꪖꪱꪥ꪿-ꪵꪋꪙ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪶꪔꪚ ꪔꪙꪲ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪹꪄꪱ ꪭꪙꪲ ꪏꪲ ꪏꪱꪫ꪿

195-ꪚꪱꪫ꪿ ꪜꪫ꪿ꪸ ꪹꪭꪉ꪿ ꪝꪱ ꪵꪝꪙ
ꪶꪔꪚ ꪔꪙꪲ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪹꪄꪱ ꪵꪮꪫ ꪹꪚꪱ꪿ ꪵꪝꪙ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪹꪄꪱ ꪵꪬꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪘꪥ꪿
ꪹꪨꪥ꪿ ꪹꪎ꫁ ꪶꪔꪀ ꪵꪮꪀ- ꪮꪮꪉ
ꪵꪮꪀ -ꪮꪮꪉ ꪕꪱꪙ꪿ ꪭꪀꪸ ꪀꪫꪱꪉ꫁
200-ꪜꪴ꪿ ꪁ꫁ꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪀꪸ ꪀꪫꪱꪉ꫁
ꪨꪷ ꪹꪣ ꪶꪔꪀ ꪘꪮꪉ- ꪋꪱꪉ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪭꪀꪸ ꪣꪲ ꪙꪱ
ꪜꪴ꪿ ꪁ꫁ꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪀꪸ ꪣꪲ ꪙꪱ
ꪠꪒꪰ ꪫꪱ꪿ ꪎꪸ ꪁꪫꪱꪥ ꪣꪱꪙ ꪁꪷ꫁ ꪜꪴ꪿
ꪕꪣꪴ-ꪕꪱꪙ ꪊꪀꪰ ꪎꪸ ꪄꪮꪥ꫁ ꪚꪱꪫ꪿ ꪁꪷ꫁ ꪜꪴ꪿
205-ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪶꪔꪚ ꪔꪙꪲ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪹꪄꪱ-ꪭꪱꪉ ꪝꪱꪉ꪿ ꪙꪱ
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ꪄꪙ꫁ꪳ ꪹꪄꪱ- ꪀꪱ ꪝꪱꪉ꪿ ꪶꪕꪉ꪿
ꪶꪀꪙ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪜꪉ ꪶꪔꪀ ꪬꪺꪀ ꪁꪫꪱꪥ
ꪹꪣꪉ ꪬꪺꪀ ꪜꪴ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪨꪱꪥ
ꪹꪣꪉ ꪁꪫꪱꪥ ꪜꪴ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪉꪱꪥ꪿
210-ꪹꪣꪉ -ꪬꪺꪀ ꪻꪬ꫁ ꪊꪺ꪿-ꪥꪱꪥ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
ꪹꪣꪉ ꪁꪫꪱꪥ ꪻꪬ꫁ ꪝꪮꪉ꫁-ꪊꪺ꪿ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
ꪹꪉꪀ ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪹꪩꪉ- ꪄꪙꪴ ꪭꪀꪸ ꪣꪱ ꪶꪚꪀ
ꪹꪎꪀꪷ ꪘꪲ ꪼꪀ ꪹꪩꪉ- ꪄꪙꪴ ꪭꪀꪸ ꪣꪱ ꪊꪾ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪻꪬ꫁ ꪹꪖꪱ꫁ ꪬꪱꪙ-ꪋꪱ ꪶ꪿ꪩꪉ ꪔꪷ꪿

215-ꪻꪬ꫁ ꪝ꪿ꪷ ꪙꪱꪙ꪿ ꪶꪩꪉ ꪶꪭꪚ
ꪶꪭꪚ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪹꪄꪱ-ꪭꪱꪉ
ꪖꪱꪉ ꪀꪽ ꪘꪉꪰ꫁ ꪹꪄꪱ-ꪭꪷ
ꪶꪭꪚ ꪹꪎꪀꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪵꪎꪫ ꪵꪎꪉ- ꪑꪲ
220-ꪵꪎꪉ -ꪑꪲ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪩꪀꪴ ꪹꪥ
ꪶꪭꪚ ꪹꪎꪀꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪵꪎꪫ ꪵꪎꪉ-ꪹꪎ
ꪵꪎꪉ ꪹꪎ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪩꪀꪴ ꪋꪮꪥ꪿
ꪶꪭꪚ ꪹꪎꪀꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
225-ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪎꪱꪥ ꪼꪕ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪠꪱꪥ-ꪑꪲ ꪠꪱꪥ-ꪼꪭ
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ꪎꪀꪰ ꪕꪺ꪿ ꪕ꪿ꪷ ꪬꪙꪲ ꪨꪺꪉ ꪕ꪿ꪷ ꪹꪩꪱ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪎꪱꪥ ꪼꪕ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪖꪙꪲ ꪕꪱꪉ ꪄꪮꪉ
ꪩꪀꪰ ꪕꪺ꪿ ꪕꪷ꪿ ꪀꪮꪉ ꪹꪢꪥ ꪨꪺꪉ ꪠꪱꪥ꫁ ꪥꪱꪀ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪡꪽ ꪵꪝ ꪔꪙ꫁ ꪵꪝ ꪔꪾ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪩꪮꪉ꪿
230-ꪩꪮꪉ꪿ ꪵꪝ ꪔꪙ꫁ ꪵꪝ ꪔ꪿ꪾ ꪜꪴ꪿ ꪼꪜ
ꪹꪩꪉ-ꪄꪙꪴ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪙ꫁ꪾ
ꪮꪱꪥ꫁ ꪥꪱꪉ-ꪉ꫁ꪾ ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪶꪚꪀ
ꪄꪷ ꪶꪐꪀ ꪚꪫꪸ꫁ ꪁꪱꪙ ꪄꪫꪱꪉ
ꪔꪙ꪿ꪳ ꪹꪋꪱ꫁ ꪼꪬ꫁ ꪬꪱ ꪨꪱꪙ
235-ꪁꪱꪙ ꪄꪫꪱꪉ ꪼꪬ꫁ ꪙꪮꪉ꫁ ꪝꪲ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪩꪚꪸ ꪙ꫁ꪾ-ꪉꪙꪲ ꪙꪾ꫁-ꪉꪱꪙ ꪼꪜ ꪻꪔ꫁
ꪶꪔꪀ ꪎꪺꪙ ꪜꪱꪙ꪿ ꪀꪫꪱꪙ ꪝꪺꪙ
ꪹꪣ ꪜꪮꪉ꪿ ꪎꪱ꫁ ꪁꪋꪱ꪿ ꪉꪱ꫁-ꪵꪉ
ꪹꪣ ꪵꪏ ꪵꪝꪙ ꪵꪊ-ꪣꪺꪉ꪿
240-ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪹꪣ ꪠꪱ꪿ ꪝꪺꪙ-ꪨꪺꪉ ꪥꪒ ꪒꪾ꫁
ꪬ꫁ ꪾ ꪁꪽ ꪬꪮꪀ ꪜꪽ ꪀꪽ
ꪙꪮꪥ꫁ ꪔꪒꪲ ꪩꪮꪀ ꫛ ꪕ꪿ꪷ ꪣꪒꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪒꪲ
ꪎꪮꪉ ꪹꪖꪱ꫁ ꪄ꪿ꪾ ꪵꪄꪙ ꪀꪽ
ꪀꪱꪙ꫁ ꪨꪱꪉ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪜꪙ꪿ꪲ ꪵꪫ꪿ ꪀꪱꪉ ꪙꪱ
245-ꫛ ꪬꪱꪙ ꪵꪔꪉ꪿ ꪜꪺ ꪭꪲ꫁
ꪎꪱ꪿-ꪋꪲ ꪩꪀꪴ ꪩꪷ ꪒꪫꪸ
ꪜꪫꪸ ꪶꪜꪀ ꪬꪺ ꪤ꫁ꪾ ꪥꪒꪳ
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ꪤꪮꪙ꫁ ꪎꪮꪉ ꪄꪚꪳ ꪀꪚꪾ ꪀꪽ
ꪜꪺ ꪙꪱꪉ ꪹꪖꪱ꫁ ꪬꪱꪙ ꪋꪱꪉ꪿ -ꪜꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪱꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪨꪷ
250-ꪹꪣ ꪶꪔꪀ ꪚꪱꪙ꫁-ꪋ꪿ꪲ ꪬꪺ ꪙꪱ
ꪼꪒ꫁ ꪚꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪩꪉ- ꪄꪙꪴ ꪣꪱ ꪜꪀꪴ
ꪼꪒ꫁ ꪩꪀꪴ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪩꪉ ꪄꪙꪴ
ꪔꪙ꪿ꪳ ꪹꪋꪱ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪀꪮꪉ ꪨꪉ꫁
ꪕꪚꪾ ꪋꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪄꪱꪫ꪿ ꪄꪱ ꪨꪉꪰ ꪵꪕꪙ ꪎꪙꪲ

255-ꪩꪚꪾ ꪩꪉꪲ ꪼꪒ꫁ ꪎꪺꪙ ꪢꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪬꪮꪀ ꪶꪔꪀ ꪫꪉꪸ ꪩꪱꪫ ꪙꪮꪥ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪥꪱ꪿ ꪀꪙꪲ ꪢꪱꪀ ꪎꪀꪴ ꪵꪒꪉ
ꪢꪱꪀ ꪶꪢꪙ꪿ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪼꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪖꪉꪷ ꪜꪱꪥ
ꪜꪴ꪿ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪉꪰ ꪵꪄ꫁ ꪀꪚꪾ ꪚꪱ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪀꪺꪉ ꪘꪮꪉ
260-ꪋꪱꪣ꫁ ꪣꪽ ꪵꪝ꪿ ꪼꪙ ꪵꪒꪉ ꪼꪙ ꪙꪱ ꪶꪔ ꪵꪣ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪮꪱ ꪬꪴ ꪵꪀꪉ꪿ ꪎꪱ ꪥꪒ ꪕꪱꪫ꪿
ꪋꪱꪣ꫁ ꪣꪽ ꪵꪝ꪿ ꪣꪱ ꪮꪱꪙ ꪁꪾ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪹꪖꪱ꫁ ꪬꪱꪙ-ꪁꪫꪱ꪿ ꪶꪩꪉ ꪔꪷ꪿
ꪻꪬ꫁ ꪝꪷ꪿ ꪙꪱꪙ꪿ ꪶꪩꪉ ꪶꪭꪚ
265-ꪶꪭꪚ ꪀꪽ ꪘꪉꪰ꫁ ꪹꪄꪱ-ꪎꪱꪙ
ꪶꪀꪙ ꪁꪱꪙ꫁ ꪔꪣ ꪶꪕꪉ꪿ ꪙꪱ ꪭꪱꪥ
ꪹꪩꪉ-ꪄꪙꪴ ꪫꪉꪲ꪿ ꪎꪸ ꪣꪱ꫁ ꪶꪕꪣ ꪮꪱꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪄꪲ꪿
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪮꪉ ꪵꪖꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪝꪀ
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ꪹꪎ꫁ ꪶꪕꪉ꪿ ꪵꪋ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪄꪱꪙ
270-ꪹꪎ꫁ ꪚꪱꪙ꫁-ꪒꪮꪥ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪥ
ꪜꪾ꫁ ꪼꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪙꪲ ꪔꪷ
ꪼꪫ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪶꪙꪀ ꪔꪉꪰ꪿ ꪩꪷ ꪁꪮꪙ ꪼꪎ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪄꪱ꫁ ꪹꪊꪱ꫁ ꪠꪉꪸ ꪀꪱ-ꪶꪋꪉ꪿ ꪣꪽ ꪘꪲ
ꪕꪉ ꪜꪲ ꪹꪮꪱ ꪠꪱ ꪁꪣꪴ ꪥꪒ ꪵꪒꪙ

275-ꪠꪲ ꪁꪣꪴ꫁ ꪜꪱꪙ ꪠꪲ ꪒꪚꪾ
ꪠꪲ ꪝꪚꪾ ꪜꪱꪙ ꪠꪲ ꪝꪽ꪿
ꪎꪱꪣ ꪎꪚꪲ ꪚꪸ꫁ ꪩꪱꪫ ꪵꪁꪫꪒ
ꪵꪜꪒ ꪎꪚꪲ ꪚꪸ꫁ ꪩꪱꪫ ꪵꪁꪙ
ꪶꪨꪀ ꪶꪄꪙ ꪚꪸ꪿ ꪭꪉꪴ꫁ ꪀꪙꪲ
280-ꪝꪉꪴ ꪝꪉꪲ ꪎꪉꪸ ꪀꪱꪫ꪿ ꪖꪱꪣ
ꪚꪱꪙ꫁-ꪒꪮꪥ ꪁꪷ꫁ ꪩꪀꪴ ꪹꪖꪱ꫁ ꪀꪫꪱꪙ ꪀꪺꪉ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪶꪖꪀ ꪹꪩꪱ ꪑꪉꪰ ꪮꪮꪀ
ꪨꪮꪉ꪿ ꪵꪨꪉ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪢꪷ -ꪕꪽ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪬꪱ ꫛ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿ ꪙꪱ ꪶꪕꪉ꪿ ꪵꪀꪫꪙ ꪠꪱꪥ꪿ ꪏꪱꪥ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
285-ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪬꪱ ꫛ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿ ꪙꪱ ꪶꪕꪉ꪿ ꪵꪀꪫꪙ ꪠꪱꪥ꪿ ꪄꪫꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
ꪎꪱ꫁ ꪩꪱꪀ ꪕꪷ꪿ ꪙꪱ ꪼꪝ ꪨꪀ ꪼꪨ ꪔꪱꪥ ꪖꪀꪳ ꪎꪮꪙ꫁
ꪔꪮꪙ꫁ ꪄꪱ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪶꪬꪙ ꪕꪱꪉ
ꪚꪀꪰ ꪵꪄꪫ꪿ ꪋꪱꪉ꫁ ꪬꪱ ꪑꪲ꪿ ꪙꪱꪉ ꪎꪱꪫ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪚꪀꪰ ꪵꪄꪫ꪿ ꪉꪺꪉ ꪵꪄꪫ꪿ ꪉꪱ
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290-ꪬꪱ ꪑ꪿ꪲ ꪙꪱꪉ ꪎꪱꪫ ꪹꪣꪉ-ꪀꪴꪀ ꪹꪣꪉ-ꪩꪷ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪙꪱ ꪮꪮꪀ ꪹꪬꪱ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ ꪮꪮꪀ ꪄꪙꪴ
ꪣꪱ ꪩꪙꪴ ꪜꪙ ꪻꪐ꪿ ꪕꪲ꪿ ꪙꪉꪰ꪿
ꪹꪮꪱ ꪠꪴ꫁ ꪙꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪔꪀ
ꪕ꪿ꪲ ꪩꪀ ꪹꪮꪱ ꪠꪴ꫁ ꪩꪀ ꪣꪱ ꪻꪎ꪿

295-ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪼꪕ ꪣꪱ ꪔꪮꪣ
ꪜ꪿ ꪥꪒ ꪵꪕ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪊꪉꪰ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪀꪙꪲ ꪜꪱ
ꪜꪴ꪿ ꪥꪒ ꪙꪱ ꪵꪕ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪊꪉꪰ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪀꪙꪲ ꪹꪄꪱ꫁
ꪥꪒ ꪹꪊꪱ꫁ ꪵꪕ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪒ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪹꪬꪷꪉ ꪥꪙꪳ
ꪙꪮꪙ ꪁꪙꪳ ꪋꪴ꪿ ꪝꪙꪴ ꪹꪉꪷꪙ ꪝꪙꪴ ꪁꪾ
300-ꪁ꫁ꪷ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪋꪣꪴ꪿ ꪜꪙ ꪙꪾ꫁
ꪄꪾ꫁ ꪵꪄꪚ ꪁꪷ꫁ ꪊꪉꪰ꪿ꪰ ꪋꪣꪴ꪿ ꪜꪙ ꪢꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪎꪚꪲ-ꪝꪙꪴ ꪄꪙꪴ ꪵꪝ꪿
ꪵꪝ꪿ ꪀꪙꪲ ꪔꪚꪾ ꪀꪫꪱꪉ ꪡꪱꪙ
305-ꪵꪝ꪿ ꪢꪱ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪀꪙꪲ ꪎꪱ꫁ ꪼꪙ ꪵꪒꪉ ꪼꪙ ꪙꪱ ꪹꪝ ꪻꪐ꪿
ꪎꪉꪴ ꪝꪉꪸ ꪔꪱꪉ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉꪰ꪿ ꪹꪮꪱ ꪔꪱꪉ
ꪙꪉ꪿ꪰ ꪝꪉꪸ ꪙꪱꪉ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪮꪱ ꪙꪱꪉ
ꪀꪱꪉ ꪎꪒꪴ ꪡꪱ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
310-ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
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ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪎꪚꪲ-ꪝꪙꪴ ꪄꪙꪴ-ꪢꪙ꪿ꪳ
ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪢꪱꪀ ꪵꪢꪉ꪿ ꪔꪱꪥ ꪀꪮꪙ꪿ ꪁꪫꪱꪥ
ꪩꪀꪴ ꪋꪱꪥ ꪔꪱꪥ ꪀꪮꪙ꪿ ꪝꪷ꪿
ꪘ꪿ꪷ ꪹꪩꪱ ꪬꪀꪰ ꪀꪮꪙ꪿ ꪩꪾ

315-ꪠꪴ꫁ ꪜꪒ ꪀꪾ ꪹꪩꪱ꪿ ꪔꪱꪥ ꪎꪸ ꪠꪴ꫁ ꪜꪒ ꪵꪀ꪿
ꪠꪴ꫁ ꪜꪒ ꪵꪀ꪿ ꪑꪉꪰ ꪝꪱꪚ ꪀꪱꪉ ꪘꪮꪉ
ꪜꪴ꪿ ꪄꪙꪴ-ꪵꪝ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪔꪱꪥ ꪎꪸ ꪜꪴ꪿ ꪩꪱꪉ꫁-ꪹꪋꪉ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪩꪱꪙ꫁-ꪹꪋꪉ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪒ꫁ ꪉꪙꪲ ꪶꪕꪀ ꪤꪮꪣ ꪤꪷ꪿
ꪼꪒ꫁ ꪉꪙꪲ ꪄꪷ꪿ ꪻꪙ ꪻꪊ
320-ꪹꪨ ꪻꪊ ꪶꪀꪣ꫁ ꪀꪙꪲ ꪙ꫁ꪾ ꪀꪺꪉ ꪝꪙꪴ
ꪹꪨ ꪥꪒ ꪄꪙꪴ ꪥꪒ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪮꪉ ꪹꪩꪱ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪩꪱꪉ꫁-ꪹꪋꪉ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪩꪉ꫁ꪸ ꪜꪴ꪿ ꪄꪙꪴ-ꪢꪙ꪿ꪳ ꪻꪬ꫁ ꪎꪉꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪊꪉꪴ ꪜꪴ꪿ ꪄꪙꪴ-ꪢꪙ꪿ꪳ ꪻꪬ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪝꪉꪸ ꪔꪱꪉ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉꪰ꪿ ꪹꪮꪱ ꪔꪱꪉ
325-ꪙꪉ꪿ꪰ ꪝꪉꪸ ꪙꪱꪉ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪮꪱ ꪙꪱꪉ
ꪀꪱꪉ ꪎꪒꪴ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁- ꪝꪱꪙ ꪋꪱꪉ꪿-ꪹꪠ
330-ꪕꪱꪫ꫁ ꪭꪱꪫ-ꪹꪭ ꪋꪱ꫁-ꪋꪴ꪿
ꪎ꪿ꪲ ꪬꪱ꫁ ꪝꪱ꫁ ꪑꪮꪒ ꪨꪀ
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ꪶꪬꪀ ꪊꪒ ꪩꪀꪴ ꪑꪉꪲ ꪋꪱꪥ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪻꪐ꪿

ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ

ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪩꪱꪙ꫁-ꪹꪋꪉ꫁ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿

335-ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪩꪱꪙ꫁-ꪹꪋꪉ꫁ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪋꪴ꪿ ꪝꪙꪴ ꪹꪉꪙꪷ ꪝꪙꪴ ꪁꪾ ꪎꪸ ꪵꪩꪫ꫁
ꪵꪭ꪿ꪫ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪖꪀꪷ ꪁꪫꪱꪥ ꪵꪣ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪕꪀꪴ
ꪜꪀꪴ ꪁꪫꪱ꪿ ꪹꪨꪉ ꪁꪱꪫ꪿ ꪵꪒꪉ ꪹꪭ꪿ ꪡꪱ꫁
ꪜꪀꪴ ꪁꪱꪫ꪿ ꪄ꫁ꪾ ꪁꪱꪫ꪿ ꪵꪄꪚ ꪹꪭ꪿ ꪶꪚꪙ
340-ꪶꪀꪀ ꪁꪱꪫ꪿ ꪻꪎ꪿ ꪹꪄꪱ ꪁꪫꪱꪥ
ꪜꪱꪥ ꪁꪱꪫ꪿ ꪻꪎ꪿ ꪉꪱ ꪋꪱꪉ꫁
ꪎꪱꪉ꫁ ꪁꪱꪫ꪿ ꪻꪎ꪿ ꪀꪮꪉ ꪵꪄꪫꪙ ꪁꪷ꫁ ꪜꪴ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪩꪱꪉ꫁-ꪹꪋꪉ꫁ ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪁ꫁ꪷ ꪜꪴ꪿ ꪄꪙꪴ-ꪢꪙ꪿ꪳ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪄꪙꪴ-ꪢꪙ꪿ꪳ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
345-ꪜꪴ꪿ ꪄꪙꪴ-ꪢꪙ꪿ꪳ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪩꪉꪸ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪝꪱꪙ ꪻꪬ꫁ ꪎꪉꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪊꪉꪴ ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪝꪱꪙ ꪻꪬ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪎꪉꪴ ꪝꪉꪸ ꪔꪱꪉ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ ꪰ ꪹꪮꪱ ꪔꪱꪉ
ꪙꪉ꪿ꪰ ꪝꪉꪸ ꪙꪱꪉ ꪜ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪮꪱ ꪙꪱꪉ
ꪀꪱꪉ ꪎꪒꪴ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
350-ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪼꪎ꪿-ꪋꪱꪉ꫁ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
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ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪄꪙꪴ-ꪢꪙ꪿ꪳ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪄꪙꪴ- ꪢꪙꪳ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ

355-ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪝꪱꪙ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁- ꪝꪱꪙ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪝꪱꪙ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪩꪉ꫁ꪸ ꪜꪴ꪿ ꪼꪎ꪿-ꪋꪱꪉ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪎꪉꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪊꪉꪴ ꪜꪴ꪿ ꪼꪎ꪿-ꪋꪱꪉ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪎꪉꪴ ꪝꪉꪸ ꪔꪱꪉ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉꪰ꪿ ꪹꪮꪱ ꪔꪱꪉ
360-ꪙꪉ꪿ꪰ ꪝꪉꪸ ꪙꪱꪉ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪮꪱ ꪙꪱꪉ
ꪀꪱꪉ ꪎꪒꪴ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪮꪺꪙ-ꪩꪺꪉ ꪩꪱꪥ ꪠꪱꪙ꪿
365-ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪁꪱꪙ꪿ ꪋꪴ꪿ ꪙꪱꪉ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱꪙ꪿ ꪄꪾ꫁ ꪵꪄꪚ ꪩꪱꪥ ꪮꪾ
ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪾ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪎꪲ꪿ ꪬꪱ꫁ ꪝꪱ꫁ ꪑꪮꪒ ꪨꪀ
ꪶꪬꪀ ꪊꪒ ꪩꪀꪴ ꪑꪉꪲ ꪋꪱꪥ
370-ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪕꪱꪫ꫁-ꪝꪱꪙ ꪹꪨꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪕꪱꪫ꫁ ꪝꪱꪙ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪼꪎ꪿-ꪋꪱꪉ꫁ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
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ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪼꪎ꪿ ꪋꪱꪉ꫁ ꪕꪳ ꪋꪳ꪿

375-ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪻꪎ꪿ ꪬꪱꪙ꫁ ꪜꪣꪴ ꪜꪱ
ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪰꪉ꫁ ꪻꪎ꪿ ꪤꪱ ꪵꪀꪣ ꪹꪨꪱ꫁
ꪄꪳꪙ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪼꪎ꪿-ꪋꪱꪉ꫁ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪼꪎ꪿-ꪋꪱꪉ꫁ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
380-ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪁꪱꪙ-ꪁꪾ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪁꪱꪙ-ꪁꪾ ꪕꪳ ꪋꪳ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪋꪙꪸ-ꪬꪷ ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪔꪮꪙ꫁
ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪖꪱꪉ ꪜꪱ꪿ ꪒꪲꪒ
385-ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪮꪺꪉ-ꪣꪱ ꪵꪀꪉ꪿ ꪮꪒꪲ-ꪕꪮꪉ
ꪝꪮꪉ꫁ ꪀꪙꪲ ꪹꪣꪉ ꪵꪁꪫꪙ꪿ ꪖꪱ꫁ ꪘꪱ
ꪀꪙꪲ ꪙꪱ ꪁꪱꪙ-ꪁꪾ ꪚꪀꪰ ꪵꪄꪫ꪿
ꪋꪱꪉ ꪬꪱ ꪑꪲ꪿ ꪀꪫꪱꪙ ꪙꪱ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪚꪀꪰ ꪵꪄꪫ꪿ ꪉꪺꪉ ꪵꪄꪫ꪿ ꪉꪱ ꪬꪱ ꪑ꪿ꪲ ꪀꪫꪱꪙ ꪙꪱ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
390-ꪀꪫꪱꪙ ꪙꪱ ꪶꪊꪚ ꪝꪉꪰ ꪖꪮꪥ꫁
ꪀꪫꪱꪙ ꪙꪱ ꪙꪮꪥ꫁ ꪮꪮꪥ꫁ ꪮꪒꪲ ꪉꪙꪲ ꪁꪫꪱꪣ
ꪎꪀꪰ ꪹꪕꪱ꫁ ꪣꪱ ꪋꪙꪸ ꪨꪀꪰ
ꪠꪀꪰ ꪔꪱꪫ ꪣꪱ ꪒꪲ ꪨꪱꪥ
ꪖꪮꪒ ꪔꪱꪫ ꪨꪮꪙ ꪖꪱ꫁ ꪖꪺꪉ
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395-ꪔꪙ꪿ꪳ ꪩꪺꪉ ꪹꪕꪱ꫁ ꪡꪱ꫁
ꪄꪱꪫ꪿ ꪄꪱ꫁ ꪭꪮꪒ ꪮꪱꪥ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪎꪚꪾ ꪮꪺꪉ-ꪙꪱ ꪶꪔꪀ ꪘꪮꪉ
ꪫꪱꪉ ꪎꪸ ꪶꪖꪉ ꪎꪳ ꪵꪎꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪬꪱꪉ꫁
ꪎꪚꪾ ꪮꪒꪲ-ꪕꪮꪉ ꪶꪔꪀ ꪙꪾ꫁ ꪫꪱꪉ ꪎꪸ ꪨꪱꪉ꫁ ꪎꪸ ꪬꪮꪀ ꪹꪚꪱ꪿ ꪖꪳ
ꪎꪲ ꪎꪱ ꪥꪱꪫ ꪣꪱ ꪎꪙꪲ ꪝꪉꪸ ꪜꪱꪥ ꪔꪒꪰ
400-ꪀꪽ꫁ ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪣꪱ ꪵꪩ ꪹꪀ ꪤꪾ
ꪵꪖꪉ ꪹꪘ ꪣꪀꪰ ꪀꪙꪲ ꪜꪱꪉ
ꪁ꪿ꪲ ꪁꪫꪱꪉ꪿ ꪣꪀꪰ ꪀꪙꪲ ꪨꪱꪥ
ꪹꪣꪉ ꪵꪖꪉ ꪨꪺꪙ꫁ ꪬꪱꪉ ꪭꪮꪀ
ꪄꪮꪀ ꪹꪣꪉ ꪨꪺꪙ꫁ ꪬꪱꪉ ꪀꪫꪱꪉ
405-ꪀꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪉ꪿ ꪹꪥꪉ ꪀꪱꪣ ꪼꪎ꪿
ꪹꪣꪉ ꪵꪖꪉ ꪵꪩꪉ꫁ ꪎꪲ ꪵꪎꪒ
ꪹꪣꪉ ꪵꪖꪉ ꪵꪒꪒ ꪎꪲ ꪎꪱꪫ
ꪹꪣꪉ ꪵꪖꪉ ꪀꪙꪲ ꪕ꪿ꪷ ꪶꪀꪚ ꪕ꪿ꪷ ꪄꪒꪸ
ꪀꪙꪲ ꪕ꪿ꪷ ꪤꪙ꪿ꪸ ꪕꪷ꪿ ꪉꪴ
410-ꪩꪀꪴ ꪙꪱ ꪭꪀꪰ ꪙ꫁ꪾ ꪙꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪤ꪿
ꪩꪀꪴ ꪙꪱ ꪭꪀꪰ ꪙ꫁ꪾ ꪙꪱ ꪊꪀꪰ ꪤꪴ꪿ ꪊꪀꪰ ꪶꪩꪉ
ꪩꪀꪴ ꪶꪕꪉ꪿ ꪭꪀꪰ ꪙꪾ꫁ ꪶꪕꪉ꪿ ꪊꪀꪰ ꪩꪮꪉ꪿
ꪹꪖꪱ꫁ ꪵꪀ꪿ ꪭꪀꪰ ꪁꪽ ꪙꪱ
ꪮꪲ꪿ ꪮꪱ ꪭꪀꪰ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿

415-ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪩꪱꪫ ꪎꪫꪲ ꪻꪔ꫁ ꪖꪙꪴ ꪨꪺꪉ
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ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪾ ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪶꪋꪀ ꪀꪚꪾ ꪨꪮꪉ꫁ ꪔꪾ ꪹꪄꪱ꫁
ꪬꪱ ꫛ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪵꪭꪉ ꪶꪀꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
ꪄꪱ꫁ ꪙꪮꪉ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪮꪱ ꪣꪸ
ꪬꪱ ꫛ ꪬꪮꪣ ꫛ ꪶꪕꪀ ꫛ ꪔꪱꪥ ꪒꪮꪣ ꪕꪱꪙ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
420-ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪀꪸ ꪩꪀꪴ ꪀꪫꪱꪙ ꪙꪱ ꪠꪴ꫁ ꪒꪲ
ꪩꪀꪴ ꪚꪱ ꪫꪲ ꪎꪱꪣ ꪢꪙ꪿ꪳ
ꪤꪴ꪿ ꪵꪁ ꪮꪙꪲ꫁ ꪔꪙꪲ ꪕꪙꪸ
ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
ꪠꪱꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪵꪁꪙ ꪒꪴ ꪹꪭ
425-ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪊꪱ꫁
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ
ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
430-ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁

435-ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
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ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪶꪔꪙ꫁ ꪚꪮꪀ ꪠꪀꪰ ꪁꪾ-ꪶꪠꪉ
ꪶꪥꪉ ꫟ ꪠꪱꪙ꪿ ꪊꪮꪣ ꪩꪱꪙ꫁
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪶꪋꪉ- ꪩꪷ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
440-ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪮꪺꪉ-ꪙꪱ ꪵꪀꪉ ꪮꪒꪲ-ꪕꪮꪉ
ꪜꪀꪴ ꪵꪔꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪀꪙꪲ ꪵꪔꪉ
ꪜꪀꪴ ꪹꪔꪱ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪀꪙꪲ ꪹꪔꪱ꫁
ꪹꪠꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪀꪙꪲ ꪹꪣꪉ
445-ꪊꪉꪰ ꪜꪙ ꪋꪲ ꪋꪀꪰ ꪹꪏꪉ꫁ ꪘꪱꪣ ꪵꪁꪫꪉ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪵꪒꪉ꫁ ꪹꪏꪉ꫁ ꪮꪙ ꪁꪫꪱꪥ
ꪶꪭꪚ ꪹꪚꪱ꪿ ꪵꪝ꫁ ꪵꪝꪙ
ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪰꪉ꫁ ꪁꪮꪉ꫁ ꪹꪉꪙꪷ ꪄꪉ꪿ꪲ ꪁꪱꪫ ꪁꪺꪉ
ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪎꪱ꫁-ꪮꪺꪉ ꪵꪮꪉ ꪀꪱ꫁
450-ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪰꪉ꫁ ꪎꪱ꫁ ꪩꪱꪙ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪜꪱꪀ-ꪘꪱ
ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉꪰ꫁ ꪒꪱꪉ ꪀꪱ ꪎꪱ ꪜꪱꪀ-ꪵꪝ꪿
ꪒꪱꪉ ꪼꪜ ꪒꪱꪉ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪵꪄ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪚꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ
ꪒꪱꪉ ꪠꪱ꪿ ꪒꪱꪉ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪶꪝꪀ ꪼꪒ꫁ ꪵꪀꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ
ꪕꪮꪙ꫁ ꪄꪮꪥ꫁ ꪋꪴ꫁ ꪶꪬꪙ ꪘꪲ

455-ꪘꪲ ꪹꪣ ꪀꪱ ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪾ ꪮꪮꪀ ꪭꪱꪀ ꪎꪸ ꪣꪸ ꪒꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪋꪱꪉ꪿ ꪜꪱꪀ ꪼꪕ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪴ꫁ ꪉꪙꪲ ꪥꪱꪀ ꪎꪸ ꪣꪸ ꪣꪱꪀ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪋꪱꪉ꪿ ꪬꪱꪉ꫁ ꪎꪱ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪴ꫁ ꪉꪙꪲ ꪒꪲ
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ꪑꪉꪰ ꪭꪴ꫁ ꪕ꪿ꪷ ꪕꪱꪫ꫁-ꪡꪉꪰ ꪵꪀꪉ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪵꪖꪉ
ꪵꪕꪉ ꪢꪱ꫁ ꪵꪕꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪶꪩꪉ
460-ꪼꪕ ꪹꪩꪱ꪿ ꪶꪁꪙ꫁ ꪹꪮꪱ ꪒꪙꪲ ꪹꪣꪉ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪾ ꪻꪎ꪿ ꪏꪱ꫁ ꪼꪜ ꪄꪱꪥ
ꪼꪜ ꪄꪱꪥ ꪀꪫꪱ꪿ ꪩ꫁ꪳ ꪼꪩ꪿
ꪩ꫁ꪳ ꪼꪩ꪿ ꪥꪱ꪿ ꪀꪙꪲ ꪹꪨꪱ꫁ ꪶꪄꪣ ꪠꪒ
ꪥꪒ ꪮꪽ ꪭꪱꪥ꫁ ꪵꪁ ꪜꪴ꪿
465-ꪎꪚꪲ ꪣꪳ꫁ ꪵꪜꪉ ꪵꪁ ꪣꪱ꪿
ꪬꪱ꫁ ꪣꪳ꫁ ꪵꪜꪉ ꪵꪁ ꪼꪕ
ꪕꪉ ꪼꪕ ꪹꪘ ꪼꪕ ꪊꪙꪸ ꪹꪎꪱ ꪊꪉꪰ꪿ ꪩꪀꪴ ꪵꪘꪙ꫁
ꪵꪘꪣ꫁ ꪬꪮꪀ ꪵꪝꪙ ꪔꪉ꫁ꪰ ꪋꪱꪫ꪿ ꪹꪩꪱ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪮꪱ ꪢꪺꪀ ꪀꪺꪣ ꪬꪺ ꪹꪕꪱ꫁ ꪹꪉꪱ
470-ꪢꪺꪀ ꪀꪺꪣ ꪹꪕꪱ꫁ ꪝꪱ ꪥꪱꪥ
ꪵꪝꪙ ꪨꪱꪥ ꪹꪖꪉꪷ ꪖꪱꪙ꫁ ꪬꪷ
ꪎꪚꪲ ꪹꪣꪉ ꪵꪀꪉ꪿ ꪏꪱꪫ ꪹꪣꪉ ꪬꪮꪣ ꪹꪣꪉ ꫜ
ꪜꪴ ꪁ꫁ꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪉꪙꪲ ꪥꪱꪀ
ꪜꪱꪀ ꪹꪣꪉ ꪵꪀꪉ꪿ ꪏꪱꪫ ꪹꪣꪉ ꪬꪮꪣ ꪹꪣꪉ ꫜ

475-ꪜꪴ꪿ ꪁ꫁ꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪉꪙꪲ ꪒꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪶꪁꪙ꫁ ꪹꪉꪙꪷ ꪁꪾ ꪻꪎ꪿ ꪼꪕ꪿
ꪀꪫꪱꪒ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪘꪲ
ꪘꪲ ꪣꪱ ꪤꪴ꪿ ꪹꪣꪉ ꪬꪺꪀ ꪕ꪿ꪲ ꪬꪮꪣ ꪙꪱꪉ
159

ꪣꪱ ꪤꪴ꪿ ꪭꪣꪲ ꪕꪱꪉ ꪕꪲ꪿ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿
480-ꪥꪒ ꪶꪋꪀ ꪀꪙꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪎꪱ
ꪵꪔꪉ꪿ ꪘꪱ꫁ ꪑꪉꪲ ꪀꪫꪱꪉ ꪡꪱꪙ
ꫛ ꪬꪱꪙ ꪹꪎꪱ ꪤꪴ꪿ ꪝꪺꪙ ꪉꪙꪲ ꪭꪱꪥ꫁
ꪁꪮꪉ ꪀꪉ꪿ꪲ ꪻꪒ ꪬꪀꪰ ꪹꪚꪱ꪿ ꪬꪀꪰ
ꪁꪮꪉ ꪀꪺꪀ ꪻꪒ ꪁꪱꪙ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪁꪱꪙ꫁
485-ꪁꪮꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪻꪒ ꪠꪒꪲ ꪹꪚꪱ꪿ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕꪷ꪿ ꪹꪣꪉ-ꪕꪷ ꪵꪀꪉ꪿ ꪹꪣꪉ-ꪒꪱꪉ
ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪜꪾ꫁ ꪼꪣ꫁ ꪕꪚꪾ ꪎꪮꪀ ꪡꪱꪥ
ꪹꪠ ꪏꪱꪥ ꪕꪚꪾ ꪎꪮꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪎꪮꪀ ꪣꪱ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪀꪷ ꪨꪱꪉ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
490-ꪠꪱ꪿ ꪀꪷ ꪨꪱꪉ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪵꪣ꪿ ꪝꪱ ꪢꪱꪥ꫁ ꪋꪱꪉ꪿ ꪩ꫁ꪾ ꪨꪺꪒ
495-ꪩ꪿ꪾ ꪹꪖꪉꪷ ꪖꪱꪙ꫁ ꪬꪷ ꪁꪷ꫁ ꪠꪒꪲ
ꪋꪲ ꪋꪀꪰ ꪔꪮꪥ꪿ ꪬꪺ ꪨꪮꪉ꫁ ꪁ꫁ꪷ ꪠꪒꪲ
ꪋꪲ ꪋꪮꪉ ꪔꪮꪥ꪿ ꪬꪺ ꪼꪒ ꪁꪷ꫁ ꪠꪒꪲ
ꪙꪾ꫁ ꪼꪙ ꪼꪎ꪿ ꪜꪙ ꪹꪉꪀ
ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪜꪀ ꪜꪙ ꪹꪎꪀꪷ ꪜꪙ ꪹꪎ
500-ꪬꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪙꪾ꫁ ꪩꪱꪚ
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ꪹꪣ ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪫꪉꪰ-ꪩꪷ
ꪹꪣ ꪕꪷ ꪜꪱ ꪙꪾ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪹꪣ ꪵꪮꪣ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪚꪙꪴ ꪙꪱꪥ
ꪣꪳ꫁ ꪭꪱꪥ ꪭꪀꪸ ꪹꪚꪱ꪿ ꪒꪲ
505-ꪣ꫁ꪳ ꪎꪲ ꪭꪀꪸ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪱꪀ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪀꪸ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪊꪾ
ꪬꪀꪰ ꪘꪱꪣ ꪥꪒ ꪄꪷ ꪄꪒꪰ ꪹꪀꪱ꫁
ꪹꪩꪱ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪊꪀꪰ ꪄꪱ꫁ ꪫꪱ꪿ ꪤꪫꪸ ꪔꪱꪥ
ꪬꪱꪀ ꪣꪲ ꪝ꪿ꪷ ꪼꪕ ꪹꪖꪱ꫁ ꪋꪱꪉ꪿ ꪜꪮꪉ
510-ꪖꪺꪥ ꪖꪚꪸ ꪭꪱꪥ꫁ ꪵꪘꪉ ꪔꪮꪥ꪿ ꪔꪮꪉ ꪎꪴ꫁ ꪀꪙꪲ ꪨꪱꪥ
ꪹꪩꪱ꪿ ꪹꪄꪥ ꪨꪮꪉ ꪭꪀꪰ ꪨꪮꪉ ꪵꪝꪉ ꪵꪘꪉ ꪎꪫ꫁ꪸ
ꪵꪘꪉ ꪎꪫꪸ꫁ ꪀꪫꪱꪉ ꪀꪫꪱ꫁ ꪉꪫꪱ ꪏꪙꪳ
ꪶꪔꪚ ꪔꪙꪲ ꪄꪙꪳ꫁ ꪹꪄꪱ-ꪉꪮꪣ ꪀꪮꪣ ꪢꪮꪀ
ꪹꪣ ꪶꪔꪀ ꪶꪝꪚ ꪕ꪿ꪲ ꪒꪲ

515-ꪹꪣ ꪶꪔꪀ ꪋ꪿ꪲ ꪕ꪿ꪲ ꪭꪱꪥ꫁
ꪋꪚꪲ ꪁꪾ꪿ ꪄꪽ꫁ ꪼꪒ ꪨꪺꪉ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪾ ꪵꪩꪫ꫁ ꪖꪮꪙ꪿
ꪖꪮꪙ꪿ ꪎꪸ ꪀꪷ ꪼꪣ꫁ ꪭꪾ ꪔꪙ꪿ꪳ ꪹꪋ꫁ꪱ
ꪹꪘꪱ꫁ ꪣꪸ ꪮꪮꪙ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪁꪾ ꪹꪩꪱ꪿ ꪔꪱꪥ
ꪔꪱꪥ ꪎꪸ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ-ꪁꪾ ꪻꪊ ꪭꪴ꫁
520-ꪠꪴ꫁ ꪣꪲ ꪣꪱ꫁ ꪄ꪿ꪲ ꪣꪱ꫁ ꪹꪣ ꪹꪘ ꪎꪸ ꪜꪴ꪿
ꪠꪴ꫁ ꪣꪲ ꪹꪭ ꪄ꪿ꪲ ꪹꪭ ꪼꪜ ꪻꪔ꫁ ꪎꪸ ꪜꪴ꪿
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ꪚ꫁ꪸ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪜꪴ꪿ ꪬꪮꪚ
ꪬꪮꪚ ꪚ꫁ꪸ ꪜꪱꪙ ꪬꪮꪚ ꪏꪱꪥ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ ꪋ꫁ꪷ ꪜꪴ꪿ ꪀꪙꪲ
525-ꪒꪙꪲ ꪶꪭꪉ ꪄꪫꪱꪉ ꪩꪣꪴ꪿ ꪡꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪩꪀꪴ ꪢꪙ꪿ꪳ ꪼꪒ꫁ ꪙꪱꪉ ꪒꪲ
ꪩꪀꪴ ꪝ꪿ꪷ ꪼꪒ꫁ ꪙꪱꪉ ꪉꪱꪥ꪿ ꪁ꫁ꪷ ꪜꪴ꪿
ꪣꪱꪙ꫁ ꪄ꪿ꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪣ ꪥꪺꪉ
ꪥꪺꪉ ꪀꪱꪉ ꪋꪮꪉ ꪋꪱ꫁ ꪋꪙ꪿ꪳ
530-ꪣꪱꪙ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪹꪣ ꪎꪱꪉ꫁
ꪣꪱꪙ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪀꪫꪱ꪿ ꪀꪺꪀ ꪩꪱꪫ
ꪹꪣꪉ ꪵꪖꪉ ꪁ꫁ꪷ ꪩꪳ꫁ ꪎꪱꪉ꫁
ꪹꪣꪉ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪁ꫁ꪷ ꪩꪳ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪻꪐ꪿ ꪁ꫁ꪷ ꪩꪳ꫁ ꪬꪱꪣ
535-ꪩꪳ꫁ ꪬꪱꪣ ꪜꪺ ꪬꪱꪣ ꪙꪱꪉ
ꪼꪜ ꪕꪱꪉ ꪵꪚꪀ ꪀꪱꪚ ꪬꪮꪙ ꪵꪀꪫ꫁ ꪜꪺ ꪝ꪿ꪲ
ꪝꪙꪴ ꪼꪝ꪿ ꪕꪉ ꪹꪣꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪴ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪋꪴ꪿ ꪠꪴ꫁
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪀꪰ ꪀꪚ ꪠꪀꪰ ꪙꪱ ꪙꪱ ꪙꪮꪀ
ꪕꪱꪫ꫁-ꪹꪔꪀꪷ ꪔꪰꪉ꫁ ꪁꪽ ꪙꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪘꪲ ꪎꪸ
540-ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪉꪮꪥ ꪋꪱꪙ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪵꪝ꪿
ꪵꪕꪫ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪬꪺꪀ ꪝꪱꪥ ꪬꪱꪥ
ꪤꪫꪸ ꪕ꪿ꪷ ꪢꪴ ꪔꪱꪥ ꪵꪝ꫁ ꪁꪉꪰ ꪨꪱꪉ꫁
ꪮ꪿ꪲ ꪋꪱꪉ꪿ ꪻꪋ꫁ ꪵꪎꪉ ꪹꪎ ꪣꪱ ꪚꪮꪀ
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ꪮꪮꪀ ꪹꪣ ꪖꪀꪳ ꪮ꪿ꪲ ꪹꪊꪱ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꫁ ꪨꪱꪥ
545-ꪹꪮꪱ ꪹꪣ ꪖꪀꪳ ꪮ꪿ꪲ ꪕꪱꪥ ꪵꪁꪫꪙ꫁ ꪙꪮꪥ꫁
ꪢꪺꪀ ꪀꪲ꪿ ꪎꪮꪥ꫁ ꪊꪽ ꪩꪱꪥ
ꪎꪮꪉ ꪙꪱꪉ ꪎꪱꪫ ꪎꪮꪥ꫁ ꪁꪾ ꪁꪱꪒ
ꪎꪉꪸ ꪀꪱꪥ ꪶꪬꪙ ꪭꪱꪥ꪿ ꪕꪱꪉ ꪎꪱ꫁ ꪚꪮꪀ
ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪀꪸ ꪶꪩꪣ-ꪵꪩꪉ
550-ꪝꪒꪰ ꪹꪮꪱ ꪏꪱꪥ ꪝꪺꪙ ꪹꪣ ꪶꪜꪀ ꪉꪱ꪿ ꪼꪋ꫁
ꪄꪱꪫ꪿ ꪫꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪴ꪿ ꪏꪱ ꪒꪲ
ꪶꪠꪣ ꪤꪴ꪿ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪝꪱꪒ
ꪹꪣ ꪼꪫ꫁ ꪊꪮꪣ ꪹꪀꪱ꫁ ꪝꪱꪥ ꪥꪱꪥ
ꪹꪄꪱ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪝꪙꪴ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪩꪱ꪿ ꪀꪙꪳ
555-ꪙꪮꪙ ꪁꪙꪳ ꪋ꪿ꪲ ꪩꪱꪥ ꪨꪺꪉ ꪜꪴ꪿ ꪖꪮꪙ꪿ ꪶꪝꪙ꪿

ꪻꪠ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ ꪻꪬ꫁ ꪑꪚꪲ ꪨꪱ
ꪭꪮꪙ ꪨꪱ ꪄꪾ꫁ ꪠꪱꪙ꪿ ꪹꪨꪉ
ꪻꪠ ꪣꪲ ꪢꪱ ꪻꪬ꫁ ꪠꪽ꫁ ꪹꪋꪀ
ꪊꪀꪰ ꪠꪀꪴ ꪼꪜ ꪵꪔꪉ꪿ ꪹꪬꪱ꪿ ꪙꪱꪙ ꪶꪔ ꪹꪖꪱ꫁ ꪣꪱ ꪉꪱꪥ
560-ꪚꪰꪉ꫁ ꪹꪭ ꪻꪐ꪿ ꪄꪱꪙ꫁ ꪎꪮꪉ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ
ꪹꪭ ꪤꪮꪉ ꪩꪚꪴ ꪙ꫁ꪾ-ꪵꪣꪒ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ
ꪙ꫁ꪾ ꪚꪒꪲ ꪡꪮꪉ ꪼꪙ ꫟
ꪶꪄꪙ ꪼꪀ꪿ ꪡꪉꪴ꪿ ꪝꪺ ꪙꪺ
ꪩꪀꪴ ꪠꪺ ꪹꪔꪱ꫁ ꪒꪮꪣ ꪠꪺ ꪀꪴ꪿ ꪀꪲ꪿
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565-ꪥꪒ ꪩ꪿ꪲ ꪄꪱꪣ꫁ ꪄꪮꪉ ꪹꪘ
ꪋꪱꪉ꫁ ꪝꪱꪥ꪿ ꪵꪩꪙ꪿ ꪼꪜ ꪀꪮꪙ꪿
ꪎꪀꪰ ꪎꪱꪙ꪿ ꪵꪄꪫ꫁ ꪉꪱ꪿ ꪹꪨꪉ
ꪭꪮꪙ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ ꪜꪴ꪿ ꪒꪮꪙ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪚꪲ ꪶꪀꪙ ꪡꪮꪉ ꪩꪚꪸ ꪙ꫁ꪾ
570-ꪶꪀꪙ ꪡꪮꪉ ꪏ꫁ꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪨꪱꪥ
ꪵꪄꪉ꫁ ꪥꪒ ꪻꪬ꫁ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿
ꪵꪄꪉ꫁ ꪥꪒ ꪁꪴ꪿ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪮꪱꪫ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪾ
ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪑꪱ ꪖꪮꪒ ꪔꪱꪫ ꪹꪜꪥ ꪋꪱꪣ꫁ ꪣꪽ ꪚꪱꪒ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪮꪱꪫ ꪨꪱꪙ ꪑꪱ ꪥꪒ ꪭꪱꪥ꫁
575-ꪋꪱꪣ꫁ ꪣꪽ ꪁꪱꪙ꫁ ꪔꪮꪉ꫁ ꪎꪱꪥ ꪚꪙꪴ

ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪹꪎ꫁ ꪵꪒꪉ ꪋꪚꪴ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪉ꪿ꪰ
ꪒꪒ ꪑꪮꪒ ꪬꪮꪣ꫁ ꪑꪉꪰ ꪵꪄꪫ
ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪰꪉ꫁ ꪙꪱꪉ ꪭꪀꪰ ꪵꪀꪉ꪿ ꪙꪱꪉ ꪹꪣꪉ
580-ꪒꪴ ꪀꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪖꪉꪷ ꪀꪮꪙ ꪔꪀꪴ ꪀꪱꪫ ꪬꪱ
ꪒꪴ ꪀꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪖꪉꪷ ꪭꪮꪒ ꪕꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꪿ ꪡꪽ
ꪝꪽ ꪩꪽ ꪊꪉꪰ꪿ ꪹꪣ ꪀꪽ꫁ ꪬꪱ ꪄꪙꪴ-ꪑꪲ꪿
ꪄꪙꪴ-ꪑ꪿ꪲ ꪁ꫁ꪷ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪶꪩꪉ
ꪮꪲ-ꪶꪁꪉ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪋꪮꪥ꪿
585-ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪚꪱꪙ꫁-ꪉꪮꪙ꫁
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ꪁꪮꪙ꫁ ꪚꪮꪀ ꪜꪮꪥ꪿ ꪬꪷ ꪬꪮꪙ ꪋꪉꪸ-ꪹꪁꪱ
ꪹꪣ ꪠꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪶꪮꪀ ꪁꪫꪱꪀ ꪋꪱꪉ꪿-ꪵꪝ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪘꪲ
ꪜꪲ ꪒꪫꪸ ꪥꪒ ꪹꪎꪀꪷ ꪎꪮꪉ ꪖꪱ꪿
ꪘꪲ ꪹꪣ ꪀꪫꪱ꪿ ꪒꪺꪒ-ꪤꪮꪉ
590-ꪘꪲ ꪹꪣ ꪼꪀ꫁ ꪹꪣ ꪶꪡꪙ
ꪶꪀꪙ ꪜꪴ꪿ ꪶꪀꪙ ꪹꪣ ꪩꪱꪫ꪿
ꪖꪷ꪿ ꪹꪭ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪙꪾ꫁-ꪡꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪹꪭ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪜꪺꪉ
ꪩꪀꪴ ꪩꪱꪫ ꪕꪺꪉ꫁ ꪐꪱꪫ ꫟
595-ꪜꪴ꪿ ꪹꪣ ꪤꪴ꪿ ꪔꪚꪴ ꪔꪮꪉ ꪩꪀꪰ ꪵꪩꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪎꪱ꫁

ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪣ ꪤꪴ꪿ ꪜꪱ꪿ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪼꪒ꫁ ꪎꪱꪣ ꪹꪚꪙ
ꪠꪲ ꪤꪴ꪿ ꪜꪱ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪬꪱ ꪀꪙꪲ ꪹꪙ꫁
ꪹꪎ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪩꪱ꪿ ꪬꪱ ꪀꪙꪲ ꪜꪱꪉ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪶꪭꪚ ꪩꪀꪴ ꪁꪫꪱꪉ
600-ꪫꪱꪉ ꪎꪸ ꪨꪱꪉ꫁ ꪎꪸ ꪬꪮꪀ ꪨꪙꪴ ꪝꪴ
ꪨꪱꪉ꫁ ꪼꪣ꫁ ꪬꪴ ꪼꪣ꫁ ꪎꪱ ꪁꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪱꪀ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪉꪀꪳ ꪁꪙꪳ ꪨꪉꪰ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪁꪙꪳ ꪹꪕꪱ꫁ ꪻꪭ꪿ ꪙꪱ ꪨꪺꪉ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪱꪀ
ꪕ꪿ꪷ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪀꪺꪉ ꪩꪱꪙ꫁ ꪎꪀꪰ ꪻꪋ꪿
605-ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪻꪋ꪿ ꪙ꫁ꪾ-ꪕꪱꪫ꪿ ꪀꪺꪀ ꪩꪱꪫ
ꪚꪱꪉ ꪎꪱꪫ ꪔꪀꪰ ꪨꪱꪥ ꪁꪾ
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ꪫꪉꪰ ꪶꪁꪉ꫁ ꪹꪏꪉ꫁ ꪄꪱ ꪶꪕꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪶꪜꪉ ꪹꪣꪉ ꪼꪒ꫁ ꪉꪱꪥ꪿
ꪠꪉꪸ ꪀꪱ-ꪶꪋꪉ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪙꪮꪙ ꪨꪚꪾ
610-ꪶꪙꪀ ꪶꪀꪒ ꪹꪄꪱ꫁ ꪶꪀꪙ ꪀꪷ
ꪶꪙꪀ ꪎ꪿ꪷ ꪭꪮꪉ꫁ ꪹꪚꪉ꫁ ꪄꪫꪱ
ꪣꪽ ꪁ꫁ꪷ ꪭꪴ꫁ ꪔꪒꪰ ꪹꪩꪱ ꪁꪱ ꪣꪉꪴ
ꪋꪺꪙ ꪹꪜꪒꪷ ꪎꪮꪉ ꪵꪖꪉ ꪥꪒ ꪕꪱꪫ꫁
ꪵꪖꪉ ꪻꪔ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪱꪙ꪿ ꪉꪺ-ꪩꪱꪉ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
615-ꪵꪖꪉ ꪹꪘ ꪼꪫ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪎꪱꪣ ꪁꪾ꪿ ꪹꪣ ꪹꪄꪱ꫁

ꪻꪋ꫁ ꪁꪫꪱꪣ ꪬꪱ ꪮ꪿ꪲ ꪁꪫꪱꪥ ꪑꪉꪰ ꪬꪱꪉ ꪶꪁꪒ
ꪹꪣ ꪄꪒꪴ ꪁꪴ ꪵꪁꪫꪙ꪿ ꪹꪋꪱ
ꪄꪒꪴ ꪄꪣꪴ ꪹꪄꪱ꫁ ꪫꪉꪸ ꪎꪉꪰ
ꪩꪉꪰ ꪫꪉꪸ ꪎꪉꪰ ꪩꪉꪰ ꪣꪲ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪄꪮꪥ꫁ ꪋꪮꪀ
620-ꪮꪮꪀ ꪢꪱꪀ ꪬꪱ ꪵꪉ ꪡꪙꪳ꫁
ꪮꪮꪀ ꪣꪱ ꪼꪔ꪿ ꪬꪱ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
ꪭꪮꪒ ꪜꪱ꪿ ꪼꪣ꫁ ꪶꪒꪉ ꪑꪴ
ꪒꪴ ꪒꪲ ꪹꪏꪉ꪿ ꪬꪴ ꪔꪱ ꪩꪱ꫁ ꪹꪩꪀ
ꪨꪱꪥ ꪫꪉꪸ ꪩꪱꪫ ꪩꪱ꫁ ꪹꪩꪙ꪿ ꪹꪏꪉ꫁ ꪒꪱꪫ ꪶꪚꪙ
625-ꪹꪩꪒ ꫛ ꪁꪱꪫ ꪫꪲ ꪫꪱꪙ ꪤꪫꪸ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪻꪊ ꪒꪲ ꪼꪜ ꪵꪜꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
ꪬꪱ ꪠ꫁ ꪻꪊ ꪵꪄꪉ ꪼꪜ ꪤꪮꪙ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
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ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪣ ꪼꪪ꫁ ꪮ꪿ꪲ ꪀꪱꪥ
ꪝꪱꪥ꪿ ꪔꪱꪥ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪀꪒꪴ ꪣꪉꪴ ꪹꪣꪉ
630-ꪄꪳꪙ꫁ ꪹꪄꪱ-ꪹꪖꪉ ꪣꪉꪴ ꪼꪣ꫁ ꪤꪫꪸ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪮꪱ ꪁꪮꪉ꫁ ꪘꪱ꫁ ꪹꪀꪱ꪿ ꪁꪱ꪿ ꪄꪮꪉ
ꪁꪮꪉ꫁ ꪹꪉꪙꪷ ꪕꪮꪉ ꪄꪮꪉ ꪁꪱ꫁
ꪁꪮꪉ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪵꪋ꪿ ꪩꪱꪫ
ꪁꪮꪉ꫁ ꪹꪉꪙꪷ ꪄꪱꪫ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪵꪋ꪿ ꪣꪱ꪿
635-ꪠꪴ꫁ ꪩꪱꪫ ꪩꪀꪴ ꪭꪫꪸ ꪭꪱ꪿
ꪩꪱꪫ ꪣꪱ ꪵꪩꪫ꫁ ꪩꪀꪴ ꪨꪱꪥ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪀꪱꪥ ꪶꪕꪉ꪿ ꪙꪱ
ꪄꪲ꪿ ꪣꪱ꫁ ꪀꪱꪥ ꪖꪙꪲ-ꪄꪮꪉ
ꪔꪲ ꪀꪮꪉ ꪀꪱꪥ ꪔꪚꪴ ꪕꪱꪫ꫁
640-ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪀꪸ ꪮꪱꪫ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪁꪱꪙ꪿ ꪊꪀꪰ ꪘꪲ
ꪄꪾ꫁ ꪵꪄꪚ ꪹꪎ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪥꪱ꪿
ꪄ꫁ꪾ ꪚꪱ ꪹꪎ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪼꪫ꫁
ꪼꪣ꫁ ꪊꪀꪰ ꪬꪀꪰ ꪬꪱꪀ ꪑꪉꪰ ꪀꪉ꪿ꪲ
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪋꪴ꪿ ꪀꪉꪲ꪿ ꪼꪣ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪵꪄꪉ
645-ꪎꪮꪉ ꪵꪖꪉ ꪊꪀꪰ ꪎꪸ ꪀꪽ ꪁꪷ꫁ ꪬꪱꪀ ꪑꪉꪰ ꪼꪒ꫁
ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪶꪀꪙ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪨꪱꪥ
ꪨꪉꪰ ꪹꪭꪙ ꪑꪉꪰ ꪄꪱꪒ ꪬꪙ ꪡꪱ꫁
ꪐꪱ꫁ ꪹꪭꪙ ꪄꪱꪒ ꪬꪙ ꪹꪚꪙ ꪵꪀꪉ꪿ ꪒꪱꪫ
ꪋꪴ꪿ ꫛ ꪵꪩꪫ꫁ ꪣꪱ ꪥꪒ ꪹꪭꪙ ꪵꪬꪉ꪿
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650-ꪋꪴ꪿ ꪵꪬꪉ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪣꪱ ꪥꪒ ꪹꪭꪙ ꪨꪺꪉ
ꪄꪳꪙ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪾ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪕꪱ꫁ꪫ-ꪁꪾ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪊꪫꪸ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪊꪫꪸ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
655-ꪝꪷ꪿ ꪶꪩꪣ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪊꪫꪸ ꪹꪚꪱ꪿ ꪜꪀꪴ ꪁꪫꪱꪥ
ꪝ꪿ꪷ ꪔꪱꪥ ꪕꪱꪫ꫁-ꪊꪫꪸ ꪹꪚꪱ꪿ ꪜꪀꪴ ꪹꪄꪱ
ꪝ꪿ꪷ ꪹꪖꪱ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪜꪀꪴ ꪄꪮꪉ
ꪕꪱꪫ꫁-ꪊꪫꪸ ꪜꪀꪴ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪹꪣꪉ ꪵꪖꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪉꪺꪀ
ꪜꪀꪴ ꪠꪀꪰ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ-ꪵꪖꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪜꪒꪲ
660-ꪶꪙꪀ ꪶꪎꪣ꫁ ꪼꪔ꪿ ꪬꪙ ꪎꪽ
ꪋꪽ ꪩꪱꪥ ꪼꪔ꪿ ꪬꪙ ꪕꪱꪫ꫁
ꪼꪄ ꪔꪴ ꪵꪜꪙ꫁ ꪊꪫꪸ ꪮꪮꪀ
ꪔꪮꪀ ꪔꪴ ꪵꪜꪙ꫁ ꪊꪫꪸ ꪘꪲ
ꪔꪰꪉ꫁ ꪢꪷ꫁ ꪵꪬꪀ ꪒꪚꪾ ꪼꪡ
665-ꪼꪕ ꪼꪀ ꪣꪱ ꪒꪮꪙ ꪄꪱ꫁
ꪹꪎꪱ ꪄꪱ꫁ ꪊꪫꪸ ꪕ꪿ꪲ ꪙꪮꪙ
ꪣꪱ ꪭꪮꪙ ꪊꪫꪸ ꪕ꪿ꪲ ꪙꪉꪰ꪿
ꪄꪱ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪹꪎꪱ ꪭꪱꪥ꫁
ꪝꪱꪥ꪿ ꪔꪱꪥ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪩ꫁ꪳ
670-ꪩꪳ꫁ ꪻꪊ ꪬꪺ ꪄꪱꪥ ꪡꪱꪥ
ꪕꪮꪙ꪿ ꪄꪱꪫ ꪄꪱ꫁ ꪩꪳ꫁ ꪡꪽ
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ꪝꪽ ꪩꪽ ꪋꪒꪸ ꪁꪷ꫁ ꪙꪮꪉ꫁
ꪔꪮꪉ꫁ ꪣꪱ ꪎꪸ ꪝ꪿ꪷ ꪮꪱꪫ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪁꪱꪙ꪿
ꪎꪀꪰ ꪎꪱꪙ꪿ ꪔꪱꪙ꫁ ꪕꪉ ꪹꪣꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭ꫁
675-ꪠꪴ꫁ ꪄ꪿ꪾ ꪼꪡ ꪶꪩꪉ ꪩꪱꪉ꪿
ꪨꪱꪉ꫁ ꪜꪀꪲ ꪀꪾ ꪹꪣ ꪹꪣꪉ
ꪹꪭ ꪶꪔꪀ ꪹꪭ ꪀꪱꪥ ꪀꪮꪙ꫁
ꪹꪣ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿ ꪵꪖꪉ-ꪹꪘ ꪶꪮꪀ ꪣꪉ꪿ꪲ
ꪹꪣ ꪕꪱꪉ ꪙ꫁ꪾ ꪫꪱꪉ ꪎꪸ ꪨꪱꪉ꫁ ꪎꪸ ꪬꪮꪀ
680-ꪮꪮꪀ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿ ꪨꪣꪴ ꪝꪴ ꪩꪱꪉ ꪜꪱꪫ
ꪼꪀ꫁ ꪩꪺꪉ꪿ ꪩꪱꪫ ꪎꪸ ꪖꪮꪉ꪿
ꪼꪬ꫁ ꪢꪮꪒ ꪵꪢꪒ ꪎ ꪸꪶꪢꪀ
ꫛ ꪶꪁꪒ ꪠꪲ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪴ꫁ ꪚꪱꪚ ꪊꪮꪣ ꪹꪀꪱ꫁ ꪙꪮꪙ
ꪑꪱ ꪚꪱꪚ ꪹꪎꪱ ꪋꪱꪫ ꪫꪱꪫ ꪹꪥꪉ꪿ ꪝꪱ꫁
685-ꪉꪱꪫ꫁ ꪘꪱ꫁ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪻꪭ꪿ ꪭꪫꪱꪥ
ꪑꪱ ꪄꪱ꫁ ꪹꪎꪱ ꪋꪱꪫ ꪫꪱꪫ ꪹꪥꪉ꪿ ꪣꪒꪲ ꪮꪱꪫ
ꪝꪱ ꪼꪬ꫁ ꪕꪉ ꪔꪱ ꪵꪒꪉ ꪀꪲꪉ꫁ ꪹꪀꪙ꪿
ꪘꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪖꪙ꪿ ꪄꪒꪴ ꪣꪽ
ꪹꪣ ꪔꪾ ꪕ꪿ꪲ ꪀꪫꪱꪙ ꪩꪱ ꪘꪱ꫁
690-ꪹꪨꪒ ꪕ꪿ꪲ ꪀꪫꪱꪙ ꪄꪺꪉ ꪡꪉꪰ ꪝꪱꪥ꪿
ꪀꪙꪲ ꪵꪁ ꪵꪘꪉ ꪵꪄꪉ꫁ ꪥꪒ ꪠꪴ꫁ ꫛ ꪒꪲ ꪊꪱ ꪎꪴ꪿
ꪁꪮꪥ꪿ ꪜꪀꪴ ꪖꪺ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪚꪱꪙ
ꪁꪮꪥ꪿ ꪩꪉꪸ꫁ ꪨꪱꪙ ꪻꪬ꫁ ꪻꪐ꪿
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ꪹꪎꪱ ꪻꪐ꪿ ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪬꪱꪙ
695-ꪮꪱꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪋꪉꪲ ꪹꪭ
ꪄꪉꪲ ꪹꪀ ꪢꪒ ꪋꪉꪲ ꪚꪉꪰ꫁
ꪚꪉꪰ꫁ ꪢꪒ ꪚꪉ꫁ꪰ ꪑꪉꪰ ꪣꪱ
ꪁꪫꪱꪣ ꪵꪀꪫ ꪁꪱ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪕꪱꪙ꪿
ꪚꪱꪉ ꪶꪀꪀ ꪀꪴ꫁ ꪣꪱ ꪮꪱꪚ ꪭꪉꪸ ꪼꪭ
700-ꪕꪱꪉ ꪼꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
ꪎꪀꪰ ꪹꪕꪱ꫁ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪮꪱꪫ ꪁꪾ
ꪤꪒ ꪩꪾ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪕꪱꪫ꫁-ꪶꪊꪉ
ꪕꪱꪫ꫁-ꪶꪊꪉ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪶꪩꪉ ꪨꪺꪥ-ꪹꪩꪱ
ꪩꪷ ꪬꪺꪥ ꪄꪱ ꪩꪷ ꪁꪫꪱꪥ
705-ꪫꪙ ꪒꪫꪸ ꪻꪋ꫁ ꪎꪮꪉ ꪝ꪿ꪷ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ
ꪣꪱ ꪕꪮꪒ ꪬꪺ ꪀꪱꪉ ꪚꪱꪙ꫁
ꪪꪱꪙ꫁ ꪶꪀꪙ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪣꪱ ꪵꪏ
ꪵꪝ ꪹꪋ ꪀꪱꪫ꪿ ꪖꪮꪉ ꪘꪱ꫁
ꪑꪉꪲ ꪒꪴ ꪩꪱꪫ ꪹꪥꪉ꪿ ꪶꪔ ꪀꪱ
710-ꪜꪴ꪿ ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪒꪮꪙ ꪎꪱꪀ ꪬꪱꪀ ꪎꪱꪥ꪿
ꪕꪉ ꪨꪱꪥ ꪝꪱ ꪵꪝꪙ ꪹꪔꪱ꫁ ꪶꪎꪉ꪿
ꪼꪕ ꪵꪖꪉ ꪹꪘ ꪣꪱ ꪩꪀꪰ ꪹꪭ ꪶꪕꪉ꪿ ꪏꪱꪥ꫁
ꪎꪚꪾ ꪹꪕ ꫜ ꪼꪒ꫁ ꪬꪱ꫁ ꪀꪮꪉ ꪬꪺ
ꪀꪮꪉ ꪬꪺ ꪹꪏꪉ꫁ ꪀꪮꪉ ꪨꪮꪉ꫁
715-ꪵꪄꪉ꫁ ꪥꪒ ꪻꪬ꫁ ꪮꪱꪫ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪵꪖꪉ ꪀꪙꪲ ꪹꪩꪒ
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ꪹꪩꪒ ꫛ ꪁꪫꪱ ꪙꪾ꫁ ꪹꪨꪱ꫁
ꪁꪫꪱꪥ ꪉꪙꪲ ꪹꪩꪒ ꪁꪫꪱꪥ ꪘꪲ
ꪘꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪶꪭꪣ ꪵꪣ꪿ ꪩꪺꪉ
ꪶꪁꪚ ꪶꪁꪥ ꪹꪄꪱ꫁ ꪩꪀꪴ ꪩꪱꪀ
720-ꪶꪀꪉ ꪘꪱ꫁ ꪑꪉꪰ ꪮꪱꪫ꪿ ꪹꪚꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪖꪀꪴ
ꪎ꪿ꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪔꪱ꫁ ꪣꪽ ꪖꪮꪙ꪿
ꫛ ꪻꪒ ꪭꪴ꫁ ꪭꪲ ꪭꪮꪙ ꪹꪭꪱ ꪄꪱ꫁
ꫛ ꪻꪒ ꪭꪴ꫁ ꪬꪱꪉ꫁ ꪹꪋꪀ ꪀꪱꪉ ꪋꪉꪸ
ꪁꪮꪥ ꪒꪴ ꪭꪺ꫁ ꪵꪬꪉ꪿ ꪫꪉꪸ ꪩꪱꪫ ꪹꪜꪱ꪿
725-ꪣ꫁ꪳ ꪹꪋꪱ꫁ ꪬꪱꪉ꫁ ꪵꪎꪉ ꪹꪎ ꪜꪀꪰ ꪨꪱꪉ꫁
ꪀꪱꪚ ꪻꪊ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪡꪽ ꪁꪫꪱꪥ
ꪭꪱꪥ ꪎꪽ ꪻꪬ꫁ ꪶꪀꪙ ꪨꪺꪉ ꪶꪩꪉ ꪔꪲ꪿
ꪣ꫁ꪳ ꪹꪋꪱ꫁ ꪔꪉ꫁ꪰ ꪩ꪿ꪲ ꪭ꫁ꪳ ꪄꪙꪳ ꪝꪀꪰ ꪄꪒꪰ ꪮꪱꪫ
ꪕꪉ ꪜꪲ ꪹꪮꪱ ꪕꪷ꪿ ꪹꪁ꫁ꪱ ꪥꪒ ꪵꪙꪫ
730-ꪕꪉ ꪜꪲ ꪹꪮꪱ ꪕ꪿ꪷ ꪮ꪿ꪲ-ꪶꪁꪉ꪿ ꪥꪒ ꪹꪊꪱ꫁
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪼꪪ꫁ ꪵꪖꪉ-ꪹꪘ
ꪵꪖꪉ-ꪹꪘ ꪬꪱ ꪀꪙꪲ ꪢꪱꪀ ꪩꪱꪉ ꪹꪋ꫁ ꪵꪀꪣ ꪹꪨꪱ꫁
ꪣꪲ ꪹꪖꪱ꫁ ꪵꪀ꪿ ꪢꪷ ꪵꪉ
ꪠꪱ꪿ ꪵꪋ꪿ ꪋꪱꪉ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪄꪫꪱꪉ
735-ꪬꪱꪀ ꪣꪲ ꪎꪱ꫁ ꪶꪠꪣ ꪄꪱꪫ ꪹꪄꪱ꫁ ꪩꪱꪒ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁- ꪶꪊꪉ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪹꪮꪥ ꪋꪱꪉ꪿-ꪢꪱ꫁
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ꪤꪴ꪿ ꪵꪁꪫꪙ꫁ ꪶꪥꪙ꪿ ꪵꪁꪫꪙ꫁ ꪥꪱꪉ
ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭ
740-ꪠꪱꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪵꪫꪙ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪊꪱ꫁
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ
ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
745-ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
ꪹꪄ꫁ꪱ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪀꪱꪉ
750-ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪩꪺꪉ ꪀꪱꪥ꪿ ꪬꪱꪉ ꪩꪱꪣ꪿
ꪚꪙꪲ ꪵꪊꪣ꪿ ꪡꪱ꫁ ꪹꪚꪙ ꪒꪱꪫ
755-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪹꪖꪉꪷ ꪋꪴ꪿ ꪙꪱꪉ
ꪎ꪿ꪲ ꪬꪱ꫁ ꪝꪱ꫁ꪑꪮꪒ ꪨꪀ
ꪶꪬꪀ ꪊꪒ ꪩꪀꪴ ꪑꪉꪲ ꪋꪱꪥ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪻꪐ꪿

ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ

ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪶꪊꪉ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
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760-ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪶꪊꪉ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁-ꪹꪖꪉꪷ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪹꪖꪉꪷ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪝ꪿ꪷ ꪶꪩꪣ꫁ ꪋꪱꪫ꪿-ꪀꪮꪥ ꪬꪱꪀ ꪎꪱꪥ꪿
ꪝꪷ꪿ ꪔꪱꪥ ꪋꪱꪫ꪿-ꪀꪮꪥ ꪬꪱꪀ ꪕꪱꪀ
765-ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪋꪱꪫ꪿-ꪀꪮꪥ
ꪜꪮꪥ꪿ ꪬꪮꪀ ꪬꪮꪣ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪬꪙꪲ
ꪼꪒ꫁ ꪝꪙꪴ ꪹꪉꪙꪷ ꪣꪱ ꪠꪱꪙ꪿
ꪁꪮꪉ ꪜꪴ꪿ ꪥꪒ ꪣꪱꪀ
ꪜꪴ꪿ ꪁ꫁ꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪥꪒ ꪣꪱꪀ
770-ꪼꪒ꫁ ꪝꪙꪴ ꪢꪱꪀ ꪣꪱ ꪶꪙꪚ
ꪁꪮꪉ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪁ꫁ꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪥꪒ ꪒꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪄꪙ ꪹꪮꪱ ꪵꪄꪫ ꪹꪮꪱ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ ꪻꪬ꫁
ꪢꪷ-ꪹꪖꪉꪷ ꪼꪜ ꪠꪱꪚ ꪹꪚꪱ꪿ ꪜꪙ ꪣꪽ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪻꪬ꫁ ꪢꪷ-ꪁꪱꪙ ꪼꪜ ꪜꪮꪉ
775-ꪢꪷ-ꪁꪱꪙ ꪜꪮꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪜꪙ ꪣꪽ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪬꪱꪉ꫁ ꪎꪱꪥ
ꪩꪾ ꪼꪣ ꪒꪫꪸ ꪼꪜ ꪣꪱ ꪄꪮꪉ꫁ ꪩꪚ
ꪤꪫꪸ ꪶꪀꪙ ꪊꪫꪸ ꪼꪒ꫁ ꪊꪒ ꪬꪺ ꪚꪱꪫ꪿ ꪵꪖꪉ-ꪻꪔ꫁ ꪕꪳ ꪹꪭ
ꪚꪱꪫ꪿ ꪵꪖꪉ-ꪹꪘ ꪕꪳ ꪨꪱꪉ꫁
780-ꪭꪱꪉ꫁ ꪎꪀꪸ ꪫꪱ꪿ ꪹꪣꪉ ꪒꪀꪰ
ꪉꪺꪀ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪹꪣꪉ- ꪡꪉꪰ
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ꪙꪉ꪿ꪰ ꪀꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪕꪱ꫁ ꪹꪉꪱ
ꪵꪎꪙ ꪔꪱꪫ ꪼꪕ ꪬꪺ ꫜ
ꪵꪄꪉ꫁ ꪥꪒ ꪻꪬ꫁ ꪩꪱꪫ ꪨꪱꪚ
785-ꪵꪄꪉ꫁ ꪥꪒ ꪻꪬ꫁ ꪩꪱꪫ ꪀꪺ
ꪼꪒ꫁ ꪏꪱꪫ ꪬꪺ ꪀ꪿ꪱ ꪹꪝꪱ꫁
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪬꪺꪥ꫁ ꪙ ꪾ꫁ꪙꪮꪥ꫁ ꪜꪱꪀ-ꪉꪱ
ꪨꪱ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪵꪋ꪿-ꪒꪴ꫁
ꪀꪴ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
790-ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉꪰ꫁ ꪖꪮꪒ ꪝꪱ꫁ ꪩꪱꪫ꪿ ꪼꪣ꫁ ꪶꪚꪉ
ꪶꪡꪉ ꫟ ꪋꪒꪸ ꪁꪷ꫁ ꪙꪮꪉ꫁
ꪋꪒ ꪙꪾ꫁ ꪣꪀꪴ ꪣꪱ ꪬꪱ
795-ꪋꪒ ꪙ꫁ꪾ ꪔꪱ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪥꪒ ꪹꪚꪱ꪿ ꪋꪮꪥ꪿
ꪻꪊ ꪣꪮꪙ ꪎꪱꪉ꫁ ꪙꪱꪉ ꪮꪱ
ꪻꪊ ꪙꪮꪙ ꪎꪒꪴ ꪙꪮꪙ ꪡꪱ ꪙꪮꪉ꫁ ꪙꪉꪴ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪥꪒ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪋꪮꪥ꪿
800-ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪩꪺꪉ꪿ ꪩ꫁ꪳ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪨꪺꪉ ꪭꪳ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪋꪱꪉ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪶꪩꪣ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪖ
ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪖꪉꪷ ꪹꪣ ꪹꪖ
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ꪹꪣꪉ ꪕꪱꪙ꪿ ꪨꪺꪉ ꪕꪱꪙ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪱꪉ꫁
805-ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪹꪖꪉꪷ ꪹꪣ ꪎꪱꪉ꫁
ꪹꪣꪉ ꪕꪱꪙ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪀꪙꪲ
ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪹꪖꪉꪷ ꪹꪣ ꪀꪙꪲ
ꪨꪺꪉ ꪩꪳ ꪼꪒ꫁ ꪊꪺ ꪖꪱꪉ
ꪪꪱꪉ꪿ ꪻꪔ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪩꪀꪴ ꪖꪱꪫ
810-ꪬꪺꪀ-ꪁꪫꪱꪥ ꪁ꫁ꪷ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪥꪒ ꪄꪙꪴ ꪥꪒ ꪕꪱꪫ꫁
ꪣꪲ ꪄꪙꪴ-ꪹꪉꪙꪷ ꪄꪙꪴ-ꪉꪱꪫ
ꪝꪲ꪿ ꫜ ꪤꪴ꪿ ꪹꪣꪉ-ꪼꪩ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪬꪱ
ꪑꪉꪰ ꪼꪜ ꪒꪺꪥ꫁ ꪩꪱꪫ ꪣꪱ
ꪼꪜ ꪹꪙꪉ ꪙꪱ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪀꪙꪲ ꪜꪱ
815-ꪼꪜ ꪙꪱ ꪨꪺꪉ ꪀꪙꪲ ꪹꪄꪱ꫁
ꪼꪜ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪲ꪿ ꪎꪙꪲ ꪄꪮꪉ
ꪩꪀꪲ -ꪩꪱꪙ ꪼꪫ꫁ ꪄꪙꪴ-ꪶꪁꪉ꪿
ꪊꪙ꪿ꪸ-ꪊꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪄꪙꪴ-ꪕꪙꪴ
ꪝꪙꪴ ꪝꪙꪲ ꪔꪮꪉ꫁ ꪒꪙꪲ ꪵꪀꪙ꪿
820-ꪢꪮꪒ ꪵꪢꪒ ꪔꪮꪉ꫁ ꪔꪙꪲ ꪫꪉꪸ
ꪕꪱꪫ꫁-ꪹꪖꪉꪷ ꪬꪱꪀ ꪖꪉꪸ ꪒꪚꪲ ꪖꪉꪸ ꪵꪒꪉ ꪖꪉꪸ ꪙꪮꪀ ꪚꪱꪙ꫁
ꪖꪉꪸ ꪖꪱꪙ꫁ ꪖꪉꪸ ꪙꪮꪀ ꪹꪣꪉ
ꪕꪱꪫ꫁-ꪹꪖꪉꪷ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪫꪱꪀ
ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪬꪺꪀ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
825-ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪩꪀꪴ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪣ
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ꪹꪣꪉ -ꪬꪺꪀ ꪁꪷ꫁ ꪄꪙꪴ- ꪑꪲ꪿ ꪵꪀꪉ꪿ ꪮꪲ-ꪶꪁꪉ꪿
ꪁꪫꪱꪥ ꪻꪐ꪿ ꪥꪒ ꪒ꫁ꪾ ꪒꪲ ꪜ꪿ ꪴꪹꪣ
ꪁꪫꪱꪥ ꪝꪲ ꪥꪒ ꪒꪲ ꪣꪱꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪣ
ꪚꪱꪉ꫁ ꪹꪭ ꪻꪐ꪿ ꪖꪱ꫁ ꪖꪺꪉ ꪜꪴ꪿ ꪹꪣ
850-ꪚꪱꪉ꫁ ꪹꪭ ꪨꪺꪉ ꪕꪱꪥ꫁ ꪝꪱꪉ꪿
ꪋꪱꪉ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪩꪱꪉ꪿ ꪖꪮꪒ ꪒꪀꪰ
ꪤꪴ꪿ ꪶꪠꪒ ꪔꪱꪉ꪿ ꪡꪒꪰ ꪡꪣꪳ
ꪜꪴ ꪎꪱꪒ ꪔꪲꪫ ꪵꪄꪫ ꪔꪮꪉ꫁ ꪩꪱꪀ
ꪭꪱ ꪭꪮꪙ ꪻꪊ ꪄꪳꪙ꫁ ꪶꪩꪉ
835-ꪐ꪿ꪱ ꪵꪋ꪿ ꪋꪱꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪀꪮꪉ ꪶꪚꪣ
ꪬꪱꪀ ꪣꪲ ꪎꪱ꫁ ꪶꪬꪣ ꪶꪬ꪿ ꪹꪄꪱ-ꪕꪺꪙ
ꪐꪱ꪿ ꪶꪭꪉ ꪝꪉꪸ ꪋꪉꪸ-ꪄꪫꪱꪉ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪨꪷ ꪣꪱ ꪶꪔꪀ ꪚꪱꪙ꫁ ꪠꪱꪥ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪀꪱꪥ ꪋꪉꪸ-ꪹꪩꪱ ꪋꪉꪸ-ꪄꪫꪱꪉ ꪋꪺ꪿ ꪹꪜꪱ꫁
840-ꪕꪱꪫ꫁ ꪣꪱ ꪩꪺꪉ꪿ ꪀꪙꪲ ꪹꪣꪉ
ꪔꪲ ꪀꪮꪉ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪹꪄꪱ- ꪄꪙꪲ
ꪜꪙ꪿ꪲ ꪬꪷ ꪄꪱꪣ꫁ ꪹꪄꪱ-ꪄꪙꪲ ꪡꪲ ꪶꪡꪚ
ꪹꪏꪉ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪩꪺꪉ ꪁꪮꪙ ꪮꪮꪀ ꪭꪱꪀ
ꪑꪱꪥ꫁ ꪕꪱꪫ꪿ ꪣꪱ ꪎꪴ ꪒꪀꪰ
845-ꪑꪱꪥ꫁ ꪒꪀꪰ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪀ꪿ꪲ
ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪑ꪿ꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪹꪣꪉ ꪀꪱꪚ-ꪊꪉꪸ ꪀꪚꪾ ꪢꪺꪀ-ꪩꪱꪙ꫁
ꪘꪱ ꪢꪺꪀ ꪒꪮꪙ꪿ ꪜꪱꪙ ꪒꪱꪫ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ
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ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪄꪱꪣ꫁ ꪕꪱ꪿ ꪶꪀ
ꪣꪱ ꪬꪱꪉ꪿ ꪏꪱꪥ ꪡꪲ ꪹꪡꪀ
850-ꪜꪺ ꪙꪱꪉ ꪄꪱꪣ꫁ ꪕꪱ꪿ ꪁꪮꪣ
ꪔꪮꪙ꪿ ꪄ꫁ꪾ ꪵꪄꪚ ꪼꪢ ꪹꪨꪉ
ꪜꪴ꪿ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ ꪼꪒ꫁ ꪵꪁꪣ-ꪒꪉ꪿ꪰ ꪡꪱ꫁-ꪭꪺꪣ꪿
ꪒꪉꪰ ꪣꪺꪙ꪿ ꪔꪮꪉ꫁ ꪬꪺꪀ-ꪁꪫꪱꪥ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪋꪀꪰ ꪹꪮꪱ ꪁꪮꪉ꫁ ꪹꪉꪙꪷ ꪋꪉꪲ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
855-ꪒꪉꪰ ꪣꪺꪙ꪿ ꪔꪮꪉ꫁ ꪔꪙꪲ ꪒꪱꪙ꪿ ꪠꪱ-ꪫꪱꪉ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪎꪱ꫁ ꪙꪾ꫁-ꪕꪫ꪿ꪸ ꪁꪫꪱꪉ꪿ ꪵꪬ
ꪣꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪴ꫁ ꪭꪱꪫ ꪵꪬ
ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪶꪩꪣ-ꪵꪁ꪿ ꪥꪒ ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁
ꪶꪩꪣ-ꪵꪁ꪿ ꪜꪮꪉ ꪁꪫꪱꪣ ꪖꪲ ꪥꪒ ꪹꪝꪙ꪿
860-ꪹꪣ ꪄꪒꪴ ꪁꪴ ꪙ꫁ꪾ ꪭꪱꪀ
ꪹꪣ ꪜꪀꪰ ꪄꪫꪱꪀ ꪹꪄꪱ ꪭꪷ
ꪹꪮꪱ ꪶꪮꪉ-ꪋꪷ ꪥꪒ ꪹꪝꪙ꪿
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪚꪱꪙ꫁-ꪫꪙꪲ
ꪜꪙ꪿ꪲ ꪬꪮꪀ ꪬꪮꪣ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪬꪙꪲ
865-ꪥꪒ ꪬꪱꪙ ꪼꪒ꫁ ꪹꪣꪉ ꪉꪱꪥ꪿
ꪐꪱ꪿ ꪣꪱꪙ꪿ ꪄꪾ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪣꪱꪙ꪿ ꪩꪱꪥ
ꪬꪱꪀ ꪣꪲ ꪙꪱꪉ ꪄꪫꪙꪸ-ꪩꪱꪥ ꪻꪬ꫁ ꪮꪱꪙ꪿
ꪐꪱ꪿ ꪠꪱꪥ ꪹꪁꪣꪷ ꪠꪱꪥ ꪵꪫꪉ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ
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870-ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪕꪱ꪿ ꪤꪱ ꪤꪴ꪿ ꪥꪱꪉ ꪜꪙ ꪡꪮꪉ
ꪐꪱ꪿ ꪀꪮꪉ ꪶꪚꪣ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪱ ꪶꪏꪙ ꪬꪺ ꪹꪄꪱ꫁ ꪶꪀꪀ ꪁꪱꪫ꪿
ꪐꪱ꪿ ꪎꪱꪫ-ꪒꪱꪥ ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱꪫ-ꪙꪱꪉ
ꪐꪱ꪿ ꪹꪣꪉ-ꪬꪺꪀ
875-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪁꪫꪱꪥ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
880-ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁- ꪁꪫꪱꪀ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪥꪱ ꪙꪱꪉ ꪔꪣꪳ꪿-ꪩꪺꪉ
ꪙꪱꪉ ꪕꪱꪫ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪵꪮꪀ
ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
ꪠꪱꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪵꪫꪙ ꪒꪴ ꪹꪭ
885-ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪊꪱ꫁
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ
ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
890-ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
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ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
895-ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪎꪺꪉ -ꪕꪮꪉ ꪙꪾ꫁ ꪑꪉꪳ꪿
ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪋꪉ꪿ꪳ ꪋꪴ꪿ ꪙꪱꪉ
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
900-ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪄꪫꪱ-ꪉꪱ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪄꪫꪱ-ꪉꪱ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
905-ꪵꪀꪫ ꪤꪴ꪿ ꪻꪔ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪋꪒꪸ ꪕ꪿ꪷ ꪚꪉꪴ
ꪡꪙꪴ ꫟ ꪋꪒꪸ ꪕ꪿ꪷ ꪋꪱꪉ꫁
ꪵꪀꪫ ꪩꪚꪴ ꪻꪔ꫁ ꪣꪱ ꪬꪺ꪿
ꪵꪀꪫ ꪩꪚꪴ ꪝꪺ ꪣꪱ ꪎꪚꪾ
ꪶꪀꪙ ꪙꪮꪥ꫁ ꪎꪴ꫁ ꪶꪀꪙ ꪵꪀꪫ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
910-ꪶꪀꪙ ꪵꪘꪫ ꪎꪴ꫁ ꪶꪀꪙ ꪊꪺ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
ꪒꪀꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪹꪖꪉꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪬꪀꪰ
ꪁꪉꪲ ꪒꪱꪉ ꪶꪀꪙ ꪹꪣ ꪹꪝꪉ꪿ꪷ ꪎꪱ꫁
ꪹꪋ ꪀꪙꪲ ꪀꪒꪴ ꪒꪚꪲ ꪼꪡ ꪹꪠꪱ
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ꪀꪙꪲ ꪹꪕꪱ ꪼꪁ ꪵꪕꪙ꪿ ꪚꪱꪙ꫁
915-ꪩꪀꪴ ꪝꪷ꪿ ꪨꪱꪉ ꪨꪱꪥ ꪋꪱꪥ
ꪨꪱꪥ ꪹꪥꪉ꪿ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪄꪱ ꪶꪀꪣ ꪵꪣ꪿ ꪩꪱ꫁
ꪨꪱꪥ ꪋꪱꪥ ꪨꪱꪥ ꪩꪀꪴ ꪝꪷ꪿
ꪩꪷ ꪝꪷ꪿ ꪢꪱ꫁ ꪩꪷ ꪹꪊꪉ ꪶꪔꪀ ꪀꪽ ꪕꪳ ꪨꪱꪉ꫁
ꪨꪱꪉ꫁ ꪻꪠ ꪮꪮꪙ꪿ ꪻꪠ ꪡꪙꪴ
920-ꪔꪙꪲ ꪹꪣꪉ ꪕꪷ꪿ ꪔꪙꪲ ꪋꪱꪉ꫁
ꪨꪱꪉ꫁ ꪒꪮꪙ꪿ ꪩꪀꪴ ꪹꪣꪉ-ꪵꪖꪉ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ
ꪨꪱꪉ꫁ ꪵꪒꪉ ꪩꪀꪴ ꪹꪣꪉ ꪡꪉꪰ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ
ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪁꪉꪰ ꪬꪺꪀ-ꪁꪫꪱꪥ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ
ꪊꪾ ꪶꪀꪙ ꪄꪙꪳ ꪹꪣ ꪙꪮꪙ ꪙꪱ ꪎꪫꪸ꫁
925-ꪁꪷ꫁ ꪎꪮꪉ꪿ ꪏꪮꪉ꫁ ꪹꪀꪉꪷ꪿ ꪩꪱꪉ ꪜꪱꪫ
ꪶꪐꪙ꫁ ꪶꪀꪙ ꪮꪱꪫ ꪥꪒ ꪹꪝꪙ꪿
ꪹꪩꪙ꪿ ꫟ ꪬꪮꪣ꫁ ꪩꪚꪾ- ꪩꪺ
ꪻꪬ꫁ ꪎꪉꪲ-ꪥꪺ ꪼꪜ ꪀꪮꪙ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪋ꪿ ꪻꪔ꫁ ꪁꪙꪳ ꪀꪱꪉ
930-ꪏꪀꪰ ꪎꪉꪲ ꪻꪎ꪿ ꪮꪺꪙ ꪩꪱꪉ
ꪼꪒ꫁ ꪎꪮꪉ ꪙꪱꪉ ꪎꪱꪫ ꪘꪱ꫁ ꪣꪱꪀ
ꪝꪱꪀ ꪬꪮꪀ ꪜꪱꪙ ꪝꪱꪀ ꪠꪾ꫁
ꪊꪾ ꪶꪀꪙ ꪹꪄꪱ꫁ ꪕꪱ꪿- ꪚꪺꪀ
ꪬꪺ꪿ ꪢꪺꪥ꫁ ꪜꪱꪙ ꪬꪺ꪿ ꪶꪙꪀ ꪙꪮꪙ ꪎꪺꪙ
935-ꪭꪮꪙ ꫟ ꪠꪴ꫁ ꪩꪺꪉ ꪁꪮꪙ ꪎꪺꪉ ꪬꪱꪫ꪿
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ꪄꪱꪫ ꪭꪮꪒ ꪀꪫꪱꪙ ꪼꪕ ꪩꪱ꪿ ꪝꪚꪾ ꪀꪺ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪹꪖꪉꪷ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
940-ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪬꪺꪀ
ꪔꪀꪴ ꪵꪬ ꪻꪬ꫁ ꪄꪙꪴ-ꪕꪮꪉ ꪀꪙꪲ ꪎꪱ꫁
ꪣꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪴ꪿ ꪀꪙꪲ ꪎꪱ꫁
ꪄꪱꪫ꪿ ꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪄꪙꪴ-ꪕꪮꪉ ꪀꪙꪲ ꪹꪣꪉ
945-ꪣꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪴ꪿ ꪀꪙꪲ ꪹꪣꪉ
ꪋꪱꪙ꫁ ꪎꪴ꫁ ꪵꪒꪒ ꪹꪚꪙ ꪶꪬꪀ
ꪋꪱꪙ꫁ ꪎꪴ꫁ ꪶꪕꪀ ꪎꪴ꫁ ꪔꪱꪥ ꪨꪱꪥ ꪹꪩꪱ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪥꪒ ꪵꪕ꫁ ꪎꪺꪙ ꪚꪱ
ꪜꪴ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪵꪕ꫁ ꪎꪺꪙ ꪵꪝ꪿
950-ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪵꪖꪉ
ꪔꪀꪴ ꪵꪬ ꪻꪬ꫁ ꪄꪙꪴ-ꪊꪺꪉ ꪀꪙꪲ ꪎꪱ꫁
955-ꪣꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪴ꪿ ꪀꪙꪲ ꪎꪱ꫁
ꪄꪱꪫ꪿ ꪵꪝꪙ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ ꪹꪣꪉ
ꪣꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪴ꪿ ꪀꪙꪲ ꪹꪣꪉ
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ꪋꪱꪙ꫁ ꪎꪴ꫁ ꪵꪒꪒ ꪹꪚꪙ ꪶꪬꪀ
ꪋꪱꪙ꫁ ꪎꪴ꫁ ꪶꪕꪀ ꪎꪴ꫁ ꪔꪱꪥ ꪨꪱꪥ ꪹꪕ꪿
960-ꪜꪴ꪿ ꪥꪒ ꪵꪕ꫁ ꪎꪺꪙ ꪚꪱ
ꪜꪴ꪿ ꪠ꪿ꪱ ꪵꪕ꫁ ꪎꪺꪙ ꪵꪝ꪿
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
965-ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪹꪖꪉꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ-ꪹꪖꪉꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪼꪜ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁- ꪹꪖꪉꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪶꪩꪣ꫁
ꪼꪫ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪁꪫꪱꪀ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ ꪕꪱꪫ꫁ ꪁꪫꪱꪀ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
970-ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪩꪀꪴ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪣ
ꪹꪣꪉ- ꪬꪺꪁ ꪤꪫꪸ ꪕꪷ ꪎꪸ ꪎꪺꪙ ꪠꪀꪰ
ꪶꪚꪉ ꪠꪉꪸ-ꪶꪚꪉ ꪉꪺꪉ ꪭꪲ
ꪠꪴ꫁ ꪩꪱꪫ ꪭꪴ꫁ ꪬꪙꪳ ꪬꪱꪙ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪩꪀꪴ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ
975-ꪬꪮꪀ ꪜꪱꪥ ꪎꪙ꫁ꪸ ꪵꪊꪙ ꫟ ꪜꪴ꪿ ꪹꪣ
ꪎꪺꪙ꪿ ꪒ꫁ꪾ ꪙꪱꪫ꫁ ꪡꪱ꫁ ꪣꪒꪳ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪮꪱꪉ ꪩꪀꪴ ꪕꪱꪫ꫁-ꪹꪖꪉꪷ
ꪹꪣ ꪀꪱꪥ ꪼꪕ ꪎꪺꪙ ꪩꪱꪉ ꪤꪒ ꪩ꪿ꪲ ꪎꪲ ꪎꪱꪫ
ꪄ꪿ꪲ ꪣꪱ꫁ ꪀꪱꪥ ꪖꪙꪲ-ꪩꪺꪉ
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980-ꪩꪚꪰ ꪩꪺꪉ ꪹꪖꪉꪷ ꪖꪾ꫁ ꪵꪀ꪿
ꪕꪱꪫ꫁ ꪭꪴ꫁ ꪵꪩ ꪵꪎꪉ ꪹꪎ
ꪎꪚꪾ ꪵꪮꪫ꫁ ꪶꪔꪀ ꪀꪱꪉ ꪙꪱ
ꪬꪮꪀ ꪵꪕꪉ ꪄꪱ ꪵꪮꪫ ꪼꪫ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪜꪱ꪿ ꪵꪭꪫ꪿ ꪊꪾ ꪔꪱꪥ
985-ꪹꪋꪥ ꪋꪱꪥ꫁ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪩꪀꪴ ꪮꪱꪫ
ꪊꪀꪰ ꪄꪱ꫁ ꪩꪀꪴ ꪄꪾ꪿ ꪝꪱ꫁
ꪋꪒ ꪙꪾ꫁ ꪣꪀꪴ ꪣꪱ ꪬꪱ
ꪋꪒ ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪥꪒ ꪹꪚꪱ꪿ ꪋꪮꪥ꪿
990-ꪻꪊ ꪙꪮꪙ ꪎꪱꪉ꫁ ꪙꪱꪉ ꪮꪱ
ꪻꪊ ꪙꪮꪙ ꪎꪒꪴ ꪙꪮꪙ ꪡꪱ ꪙꪮꪉ꫁ ꪙꪉꪴ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪥꪒ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪋꪮ꪿ꪥ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪩꪺꪉ꪿ ꪩ꫁ꪳ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪩꪺꪉ꪿ ꪩ꫁ꪳ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
995-ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁- ꪋꪉ꪿ꪳ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪙꪱꪉ ꪹꪮꪥ- ꪹꪕꪥ
ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪼꪩ꪿
1000-ꪮꪱꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭ
ꪠꪱꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪵꪫꪙ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪊꪱ꫁
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ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ
ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪢꪱꪥ
1.005-ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
1.010-ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪩꪺꪉ -ꪁꪮꪙ ꪮꪮꪀ ꪭꪱꪀ
1.015-ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪁꪫꪱꪀ ꪝꪷ꪿ ꪬꪱꪙ
ꪎ꪿ꪲ ꪬꪱ꫁ ꪝꪱ꫁ ꪑꪮꪒ ꪨꪀ
ꪶꪬꪀ ꪊꪒ ꪩꪀꪴ ꪑꪉꪲ ꪋꪱꪥ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪼ꪿ꪜ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪫꪱꪀ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
1.020-ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪫꪱꪀ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪋꪉ꪿ꪳ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪋꪉ꪿ꪳ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪝ꪿ꪷ ꪶꪩꪣ꫁ ꪮꪱꪫ ꪁꪱꪙ꪿ ꪬꪱꪀ ꪎꪱ꪿ꪥ
ꪝ꪿ꪷ ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪮꪱꪫ ꪁꪱꪙ꪿ ꪬꪱꪀ ꪕꪱꪀ
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1.025-ꪜꪴ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪠꪉꪸ-ꪶꪠꪉ
ꪶꪕꪉ꪿ ꪙꪱ ꪭ꫁ꪸ ꪙꪾ꫁ ꪣꪱ꪿
ꪻꪬ꫁ ꪮꪱꪙ-ꪀꪱ ꪼꪜ ꪭꪱꪚ
ꪜꪴ꪿ ꪥꪒ ꪵꪕ꫁ ꪎꪺꪙ ꪚꪱ
ꪜꪴ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪵꪕ꫁ ꪎꪺꪙ ꪵꪝ꪿
1.030-ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪒꪀꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ -ꪋꪉ꪿ꪳ ꪹꪩꪱ꪿ ꪬꪀꪰ
ꪁꪉꪲ ꪒꪱꪉ ꪶꪕꪚ ꪹꪣ ꪹꪝꪉ꪿ꪷ ꪶꪮꪀ-ꪙꪉꪰ
ꪶꪮꪀ-ꪙꪉꪰ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
1.035-ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪩꪉꪰ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪩꪀꪴ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪣ
ꪹꪣꪉ-ꪩꪉꪰ ꪤꪫꪸ ꪎꪸ ꪩꪉꪲ ꪎꪸ ꪩꪱ ꪬꪀꪴ ꪖꪱꪙ꫁
ꪤꪫꪸ ꪎꪸ ꪚꪱꪙ꫁ ꪎꪸ ꪵꪕꪙ꪿ ꪁ꫁ꪷ ꪜꪴ꪿
ꪤꪫꪸ ꪎꪸ ꪕꪱꪫ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪏꪱꪉ ꪁꪷ꫁ ꪕꪱꪙ꪿
1.040-ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪩꪀꪴ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪹꪣꪉ-ꪩꪉꪰ
ꪑꪱꪥ꫁ ꪀꪫꪱ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪒꪀꪰ
ꪑꪱꪥ꫁ ꪒꪀꪰ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪕꪲ꪿
ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪑ꪿ꪲ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪹꪣꪉ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪩꪀꪴ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪜ
1.045-ꪹꪣꪉ-ꪒꪺꪙ꪿ ꪤꪫꪸ ꪕ꪿ꪷ ꪘꪴ-ꪔꪱꪥ-ꪮꪙꪴ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪹꪣꪉ ꪒꪺꪙ꪿
ꪘꪴ-ꪔꪱꪥ-ꪮꪙꪴ ꪹꪣꪉ-ꪒꪺꪙ꪿ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿
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ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪩꪀꪴ ꪊꪉꪰ꪿ ꪹꪣ
ꪹꪣꪉ-ꪒꪺꪙ꪿ ꪮꪱꪥ꫁-ꪑ꪿ꪲ ꪶꪩꪣ꫁ ꪀꪱꪉ ꪙꪱ
ꪬꪉ꪿ꪲ ꪶꪩꪣ꫁ ꪕ꪿ꪷ ꪵꪣ꪿ ꪁꪫꪱꪥ
1.050-ꪔꪱꪥ ꪜꪙ ꪠꪴ꫁ ꪩꪺꪉ ꪀꪱꪥ ꪬꪱꪉ ꪩꪱꪣ꪿
ꪮꪱꪥ꫁ -ꪑꪲ꪿ ꪔꪱꪥ ꪀꪱꪉ ꪙꪱ ꪬꪉ꪿ꪲ ꪕ꪿ꪷ ꪵꪣ꪿ ꪋꪱꪉ꫁
ꪁꪫꪱꪀ ꪜꪙ ꪙꪾ꫁ ꪹꪉꪙꪷ ꪙꪾ꫁ ꪁꪾ
ꪎꪀꪰ ꪹꪣꪉ ꪒꪀꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪣꪱ ꪵꪜꪒ ꪹꪣꪉ ꪀꪫꪱꪉ꫁
ꪎꪀꪰ ꪹꪣꪉ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪣꪱ ꪵꪜꪒ ꪹꪣꪉ ꪨꪺꪉ ꪁ꫁ꪷ ꪜ꪿
1.055-ꪭꪮꪒ ꪬꪺ ꪹꪣꪉ ꪜꪴ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪙꪱꪉ ꪁꪮꪉ꫁ ꪐꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪐꪱ꪿
ꪭꪮꪒ ꪀꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪜꪴ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪋꪱꪉ꫁ ꪠꪱ꪿
ꪁꪱ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪁꪮꪉ꫁ ꪁꪙꪳ ꪹꪚꪱ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪋꪀꪰ ꪹꪮꪱ ꪋꪱꪉ꫁ ꪉꪱ ꪄꪱꪫ ꪼꪜ ꪀꪮꪙ꪿
ꪋꪱꪉ꫁ ꪉꪱ ꪒꪮꪙ꪿ ꪨꪮꪙ ꪨꪉꪰ
1.060-ꪋꪽ ꪁꪫꪱꪣ ꪭꪮꪒ ꪵꪋ꪿ ꪎꪱ꫁
ꪄꪱꪫ꪿ ꪄꪱ꫁ ꪭꪮꪒ ꪠꪱ-ꪼꪒ
ꪬꪺ ꪻꪊ ꪕꪱꪫ꫁ ꪵꪎꪙ-ꪼꪕ ꪹꪚꪱ꪿ ꪨꪱꪚ
ꪫꪙ ꪒꪫꪸ ꪣꪱ ꪊꪒꪴ ꪫꪉꪸ ꪻꪔ꫁ ꪩꪚꪴ ꪙꪾ꫁
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪋꪚꪴ ꪔꪙꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪀꪙꪲ ꪹꪝꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪶꪝꪚ ꪙ꫁ꪾ
1.065-ꪀꪴ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪁꪫꪱꪀ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ- ꪮꪱꪙ ꪙꪱꪉ-ꪻꪡ
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ꪬꪱꪀ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪀꪺꪉ ꪀꪲ꪿
1.070-ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁ ꪊꪾ ꪋꪮꪉ ꪣꪱꪉ꪿ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
1.075-ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪁꪉꪸ -ꪁꪮꪙ ꪡꪱ꫁-ꪵꪠꪒ
ꪡꪱ꫁ ꪔꪣꪳ꪿ ꪻꪐ꪿ ꪎꪉꪸ ꪙꪽ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪵꪩꪚ ꪝꪷ꪿ ꪬꪱꪙ
ꪎ꪿ꪲ ꪬꪱ꫁ ꪝꪱ꫁ ꪑꪮꪒ ꪨꪀ
ꪶꪬꪀ ꪊꪒ ꪩꪀꪴ ꪑꪉꪲ ꪋꪱꪥ
1.080-ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪻꪐ꪿

ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ

ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉꪰ꫁ ꪋꪴ꪿ ꫛ
ꪋꪴ꪿ ꪣꪲ ꪙꪱꪚ ꪹꪎ꫁ ꪄꪾ꫁ ꪶꪁꪚ ꪹꪨꪉ
ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉꪰ꫁ ꪨꪱꪣ-ꪹꪖꪉ ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁
ꪶꪑꪣ ꪹꪮꪱ ꪵꪀꪫ ꪥꪒ ꪹꪝꪙ꪿
1.085-ꪵꪀꪫ ꪩꪚꪴ ꪻꪔ꫁ ꪣꪱ ꪎꪱꪥ꪿
ꪵꪀꪫ ꪪꪱꪥ꫁ ꪣꪱ ꪊꪀꪰ ꪡꪽ
ꪵꪀꪫ ꪀꪱꪥ ꪄꪳꪙ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ ꪮꪰꪉ꫁ ꪮꪱꪥ꪿
ꪭꪮꪒ ꪚꪱꪫ꪿ ꪢꪺꪥ꫁ ꪡꪽ ꪔꪱꪫ
ꪭꪮꪒ ꪮ꪿ꪲ ꪮꪱꪫ ꪵꪕꪉ ꪬꪮꪀ
1.090-ꪵꪚꪀ ꪬꪮꪀ ꪮꪮꪀ ꪜꪱꪀ-ꪩꪴ
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ꪔ꪿ꪷ ꪵꪀꪫ ꪒꪱꪚ ꪨꪺꪉ ꪕ꪿ꪷ ꪨꪮꪉ꫁
ꪵꪀꪫ ꪝꪮꪉ꪿ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪙꪾ꫁ ꪵꪕ
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
1.095-ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪵꪀꪚ-ꪵꪀ ꪹꪣꪉ ꪕꪱꪙ꪿
ꪬꪱꪉ꪿ ꪹꪚꪙ ꪚꪙꪲ꪿ ꪹꪣ ꪊꪚꪾ ꪔꪷ ꪼꪩ꪿
ꪝ꪿ꪲ ꪼꪜ ꪙꪮꪉ꫁ ꪹꪣ ꪨꪀꪰ
ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪰꪉ꫁ ꪮ꪿ꪲ-ꪝꪉꪴ꪿ ꪵꪀꪉ꪿ ꪮ꪿ꪲ-ꪵꪋꪙ
1.100-ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪙꪾ꫁-ꪩꪱꪚ
ꪹꪣ ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪫꪉꪰ-ꪩꪷ
ꪹꪣ ꪕꪷ ꪜꪱ ꪙꪾ꫁-ꪵꪣꪒ
ꪹꪣ ꪵꪮꪚ ꪕꪱꪫ꫁ ꪚꪙꪴ-ꪙꪱꪥ
ꪀꪴ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
1.105-ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪋꪉ꪿ꪳ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪕꪱꪫ꫁-ꪋꪉ꪿ꪳ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪕꪱꪫ꫁- ꪁꪫꪱꪀ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪫꪱꪀ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
1.110-ꪝ꪿ꪷ ꪶꪩꪣ꫁ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ ꪬꪱꪀ ꪜꪙ ꪝꪲ꪿ ꪋꪱꪥ
ꪝ꪿ꪷ ꪔꪱꪥ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ ꪬꪱꪀ ꪜꪙ ꪝ꪿ꪲ ꪮꪱꪥ꫁
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪵꪮꪀ
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ꪵꪚꪀ ꪬꪮꪀ ꪬꪮꪣ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪵꪩ
ꪹꪣ ꪵꪏ ꪵꪝꪙ ꪵꪋ꪿- ꪣꪺꪉ꪿
1.115-ꪹꪣ ꪩꪺꪉ꪿ ꪹꪭꪙ ꪝ꪿ꪲ ꪙꪱꪉ
ꪼꪒ ꪝꪲ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ ꪬꪱ
ꪹꪣ ꪖꪱꪉ ꪹꪭꪙ ꪝ꪿ꪲ ꪻꪝ꫁
ꪼꪒ꫁ ꪝ꪿ꪲ ꪻꪝ꫁ ꪣꪱ ꪙꪮꪙ
ꪎꪺꪉ ꪭꪮꪒ ꪠꪴ꫁ ꪩꪺꪉ ꪁꪮꪙ
1.120-ꪣꪽ ꪵꪮ꪿ ꪭꪴ꫁ ꪣꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪴ꫁ ꪥꪒ ꪶꪁꪒ
ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪰꪉ꫁ ꪨꪱꪉ ꪹꪭꪙ ꪝ꪿ꪷ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪫꪱꪀ ꪁꪷ ꪩꪱꪥ
ꪘꪲ ꪹꪣ ꪠꪱꪙ꪿ ꪹꪣꪉ ꪶꪚꪣ
ꪡꪽ ꫛ ꪜꪱꪙ ꪡꪽ ꪤꪺꪀ
ꪩꪺꪀ ꪼꪝ꪿ ꪜꪱꪙ ꪩꪺꪀ ꪘꪉꪰ
1.125-ꪘꪉ꫁ꪰ ꪙꪾ꫁ ꪀꪱ-ꪋꪉ꪿ꪰ ꪙꪽ ꪹꪨꪒ
ꪭꪀꪸ ꪮꪲ꪿ꪲ-ꪝꪉꪴ꪿ ꪣꪱ ꪡꪽ
ꪥꪒ ꪼꪭ꪿ ꪔꪚꪳ ꪐꪱ꫁ ꪁꪱ
ꪥꪒ ꪵꪩꪫ꫁ ꪄ꪿ꪷ ꪊꪀꪰ ꪔꪱꪥ
ꪕꪷ ꪹꪣꪉ ꪼꪒ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪹꪖꪀꪷ ꪀꪾ꪿
1.130-ꪋꪀꪰ ꪣꪱ ꪵꪮꪙ꪿ ꪀꪱꪉ ꪙꪱ
ꪁꪲ-ꪁꪫꪱꪉ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪵꪁꪙ ꪒꪉꪰ ꪡꪱ꫁-ꪭꪺꪙ꪿
ꪒꪉꪰ ꪣꪺꪙ꪿ ꪔꪮꪉ꫁ ꪬꪺꪀ-ꪁꪫꪱꪥ
ꪕꪱꪫ- ꪶꪁꪉ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪥꪒ ꪁꪙꪴ ꪙꪱ ꪼꪖ
ꪣꪱ ꪬꪱꪉ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪥꪒ ꪹꪎꪀꪷ
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1.135-ꪼꪒ꫁ ꪮꪀꪲ-ꪒꪱ ꪙꪱ-ꪫꪙꪸ
ꪼꪒ꫁ ꪮꪀꪲ-ꪄꪫꪙꪸ ꪣꪱ ꪼꪫ꫁
ꪼꪒ꫁ ꪮꪀꪲ- ꪝꪉꪴ꪿ ꪹꪣꪉ ꪵꪖꪉ
ꪵꪜꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪒꪲ ꪥꪒ ꪭꪱꪥ
ꪜꪴ꪿ ꪬꪱꪀ ꪭꪱꪥ꫁ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ
1.140-ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪙꪾ꫁-ꪨꪺꪉ
ꪹꪣꪉ-ꪵꪖꪉ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪋꪣꪳ ꪹꪣꪉ-ꪉꪮꪥ
1.145-ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪙ꫁ꪾ- ꪨꪺꪉ
ꪹꪣꪉ-ꪏꪣꪳ ꪹꪣꪉ-ꪉꪮꪥ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
1.150-ꪝꪷ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪫꪱꪀ ꪼꪜ ꪹꪎꪀꪷ ꪹꪣꪉ ꪒꪀꪰ ꪼꪜ꪿ ꪣꪱ
ꪼꪜ ꪢꪮꪙ-ꪁꪱ ꪼꪜ꪿ ꪭꪮꪒ
ꪠꪱ-ꪣꪒ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ
ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪎꪱ ꪶꪩꪣ꫁
1.155-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪒ꫁ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ -ꪮꪮꪙ꪿ ꪄꪮꪥ꫁ ꪵꪮꪉ
ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪵꪒꪉ ꪄꪮꪥ꫁ ꪕꪱꪙ꪿
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ꪼꪝ꪿ ꪏꪱꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ- ꪼꪩ꪿
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪻꪋ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪙꪀꪰ ꪼꪜ ꪀꪱꪫ꪿
ꪻꪋ꫁ ꪮꪲ-ꪚꪱꪫ꪿ ꪼꪜ ꪹꪖꪉꪷ
1.160-ꪔꪱ ꪫꪙ ꪮꪮꪀ ꪝꪱꪥ ꪻꪒ꫁
ꪢꪷ ꪄꪱꪫ꪿ ꪻꪎ꫁ ꪠꪱꪥ꪿ ꪙꪽ꫁
ꪖ꪿ꪷ ꪔꪾ ꪏꪱꪥ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ
ꪝꪱꪥ ꪻꪚ ꪚꪱꪉ ꪵꪀꪫꪉ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ
ꪕꪱꪉ ꪼꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
1.165-ꪜꪴ꪿ ꪹꪄꪱ꫁ ꪕꪱꪉ ꪋꪉꪸ-ꪊꪱꪙ
ꪫꪱꪉ ꪎꪸ ꪵꪋ꪿-ꪩꪱꪙ꫁ ꪀꪚꪾ ꪋꪉꪸ-ꪩꪺꪉ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪵꪩꪚ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪹꪮꪥ-ꪹꪕꪥ
ꪬꪱꪀ ꪜꪙ ꪀꪺꪉ ꪕ꪿ꪲ ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁ ꪊꪾ ꪋꪮꪉ
1.170-ꪣꪱꪉ ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
1.175-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪎꪮꪥ꫁

ꪙꪱꪉ ꪶꪎꪣ-ꪝꪺꪉ

ꪜꪴ꪿ ꪩꪺꪉ- ꪁꪮꪙ ꪹꪊꪱ꫁ ꪼꪝ꪿
ꪠꪱ -ꪣꪒ ꪹꪩꪱ ꪋꪮꪀ ꪹꪩꪱ
ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ ꪜꪴ꪿ ꪎꪸ ꪒꪱꪥ
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ꪝꪱꪥ꪿ ꪔꪱꪥ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪹꪄꪱ-ꪀꪱ ꪻꪡ ꫟
1.180-ꪻꪠ ꪄꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪵꪩꪚ ꪣꪽ ꪔꪱꪥ
ꪫꪱꪉ ꪋꪉꪸ- ꪢꪺꪙ ꪼꪫ꫁ ꪒꪱꪥ
ꪬꪱꪥ ꪋꪉꪸ-ꪢꪺꪙ ꪼꪫ꫁ ꪹꪜꪱ꪿
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪼꪜ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
1.185-ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪕꪷ ꪵꪜꪒ
ꪊꪒ ꪵꪜꪒ ꪹꪘꪱ꫁ ꪣꪸ ꪼꪝ꪿
ꪎꪱꪉ꫁ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪁ꫁ꪷ ꪣꪲ
1.190-ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪙꪱꪉ
ꪥꪱ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪙꪱꪉ ꪝꪴ-ꪁꪾ
ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ -ꪼꪩ꪿
ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
ꪠꪱꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭ
1.195-ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪊꪱ꫁
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ
ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
1.200-ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
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ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
1.205-ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪣꪲ ꪜꪴ꪿- ꪎꪮꪥ꫁ ꪙꪱꪉ ꪶꪎꪣ-ꪕꪮꪉ
ꪣꪲ ꪬꪱꪙ-ꪕꪮꪉ ꪎꪱ꫁ ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁
ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱꪙ꪿- ꪄ꫁ꪾ ꪩꪱꪥ ꪮꪾ
1.210-ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ-ꪁꪾ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪻꪐ꪿
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪤꪴ꪿ ꪹꪠꪉ ꪶꪢꪀ ꪀꪚꪾ ꪻꪊ
ꪤꪱ ꪠꪀꪰ ꪒꪱꪚ ꪔꪷ꪿ ꪩꪱꪫ
ꪤꪱ ꪄꪫꪱꪉ ꪔꪱ ꪔ꪿ꪷ ꪮꪱꪥ꫁
1.215-ꪚꪮꪀ ꪬꪱꪀ ꪮꪮꪀ ꪢꪷ ꪢꪮꪣ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪵꪖꪉ
ꪵꪜꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪒꪲ ꪥꪒ ꪭꪱꪥ꫁
ꪼꪒ꫁ ꪎꪱꪥ꪿ ꪹꪝ꪿ ꪨꪱꪉ꫁ ꪨꪺꪉ
ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪶꪀꪙ ꪣꪺꪀ-ꪩꪱ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪨꪱꪥ
ꪶꪀꪙ ꪊꪙ꪿ꪸ-ꪊꪱꪥ ꪜꪴ꪿ ꪎꪮꪒ
1.220-ꪎꪮꪒ ꪩꪀꪴ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕ꪿ꪷ ꪎꪮꪒ ꪵꪝꪙ ꪒꪾ
ꪔꪙꪲ ꪔꪾ ꪹꪭ ꪼꪣ꫁ ꪭꪱꪀ
ꪶꪔꪀ ꪜꪱꪀ-ꪚꪴ꪿ ꪬꪙꪲ ꪒꪾ
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ꪶꪔꪀ ꪜꪱꪀ ꪜꪾ ꪋꪉꪸ-ꪩꪱꪙ꫁
ꪪꪱꪙ꫁ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪊꪙꪸ-ꪩꪉꪴ
1.225-ꪄꪙ꫁ꪳ ꪝꪴ ꪎꪉꪴ ꪹꪣꪉ ꪣꪙ꪿ꪲ
ꪻꪬ꫁ ꪮꪱꪥ꫁- ꪮꪙ꪿ꪲ ꪮꪺꪙ ꪕꪱꪉ
ꪻꪬ꫁ ꪶꪮꪀ-ꪙꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪀꪮꪙ꪿
ꪋꪱꪉ꫁ ꪉꪱ ꪒꪮꪙ꪿ ꪕꪮꪥ꪿ ꪨꪉꪰ
ꪭꪮꪙ ꫟ ꪹꪄꪉ ꪚꪮꪀ ꪋꪲ
1.230-ꪹꪘꪱ꫁ ꪣꪸ ꪒꪲ ꪣꪸ ꪉꪱꪣ ꪕꪱꪫ꫁-ꪵꪩꪚ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪩꪷ-ꪋꪱ꪿
ꪜꪱꪙ ꪡꪱ꫁ ꪵꪠ꫁ ꪹꪚꪙ ꪶꪬꪀ
ꪄꪱꪫ ꪄꪱ꫁ ꪭꪮꪒ ꪩꪷ-ꪨꪺꪉ
ꪠꪲ ꪶꪔꪀ ꪒꪾ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪩꪷ ꪜꪙ ꪻꪐ꪿
1.235-ꪻꪥ ꫟ ꪹꪏꪉ꫁ ꪁꪙꪳ ꪕꪱꪉ
ꪎꪉꪰ ꪙꪱꪉ ꪹꪏꪉ꫁ ꪎꪉꪰ ꪢꪴ ꪀꪚꪾ ꪢꪱ ꪼꪫ꫁ ꪀꪺꪉ ꪁꪮꪀ
ꪮꪴ ꪘꪱꪥ ꪄꪱ ꪹꪄꪱ ꪋꪲ
ꪻꪠ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ ꪄꪒꪴ ꪄꪣꪴ ꪠꪉꪰ ꪩꪀꪴ ꪙꪮꪥ꫁
ꪩꪀꪴ ꪩ꪿ꪾ ꪘꪱꪥ꪿ ꪩ꪿ꪾ ꪔꪱꪥ
1.240-ꪝ꪿ꪷ ꪩ꪿ꪾ ꪘꪱꪥ꪿ ꪩ꪿ꪾ ꪡꪙꪴ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪮꪙ ꪬꪺ ꪵꪕ ꪹꪣ ꪹꪘ
ꪭꪮꪙ ꪬꪺ ꪹꪎ ꪼꪜ ꪻꪔ꫁
ꪔꪙ꪿ꪳ ꪹꪋꪱ꫁ ꪼꪜ ꪤꪴ꪿ ꪮꪱꪥ꪿
ꪹꪀꪱ꫁ ꪕꪫ꪿ꪸ ꪎꪴ꫁ ꪵꪀꪫ
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1.245-ꪵꪋ꪿ ꪵꪨꪫ ꪕ꪿ꪲ ꪎꪴ꫁ ꪹꪎꪀꪷ
ꪋꪱꪉ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪺꪉ ꪬꪱꪀ ꪑꪉꪰ ꪄꪷ
ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪄꪷ ꪨꪀ ꪩꪉꪲ ꪨꪀ ꪩꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪑꪷ
ꪎꪮꪉ ꪕ꪿ꪷ ꪊꪀꪰ ꪎꪸ ꪀꪽ ꪬꪱꪀ ꪑꪉꪰ ꪼꪒ꫁
ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪶꪀꪙ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪑꪉꪰ ꪨꪱꪥ
1.250-ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪉꪰ꪿ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪩꪷ-ꪹꪘ ꪁ꫁ꪷ ꪼꪫ꫁ ꪹꪖꪱ꫁ ꪬꪮꪀ- ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪣ ꪀꪙꪲ
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁ ꪶꪔꪀ ꪕꪱ꪿ ꪙꪾ꫁-ꪎꪸ
1.255-ꪵꪋ-ꪵꪣꪉ ꪼꪫ꫁ ꪄꪙꪴ ꪬꪮꪀ
ꪹꪝ꪿ ꪣꪽ ꪣꪲ ꪨꪱꪥ ꪥꪸ ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪀ꪿
ꪩꪷ-ꪨꪺꪉ ꪼꪫ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪥꪒ ꪄꪙꪴ ꪥꪒ ꪕꪱꪫ꫁
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
1.260-ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪝꪺ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪵꪋ꪿ ꪀꪷ
ꪮꪮꪀ ꪄꪱꪫ꪿ ꪄꪱ꫁ ꪒꪮꪙ ꪚꪱꪙ꫁ ꪥꪒ ꪬꪱꪙ
1.265-ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪝꪺ
ꪁꪾ-ꪁꪲ ꪮꪮꪙ꪿ ꪑꪲ ꪑꪺ
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ꪁꪾ-ꪁꪲ ꪀꪺ ꪑꪲ ꪑꪮꪥ꫁
ꪎꪮꪒ ꪩꪀꪴ ꪙꪮꪥ꫁ ꪼꪜ ꪖꪉꪸ
ꪖꪉꪸ ꪁꪫꪱꪣ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪝꪺ
1.270-ꪀꪴ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪋꪉꪸ-ꪵꪮꪙ ꪮꪱꪥ꪿-ꪶꪉꪉ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
1.275-ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪋꪉꪸ-ꪵꪮꪙ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀꪫ ꪤꪴ꪿ ꪻꪔ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪋꪒꪸ ꪕ꪿ꪷ ꪚꪉꪴ
ꪡꪉꪴ ꫟ ꪋꪒꪸ ꪕ꪿ꪷ ꪹꪩꪱ꫁
1.280-ꪵꪀꪫ ꪩꪚꪴ ꪻꪔ꫁ ꪣꪱ ꪬꪺ꪿
ꪵꪀꪫ ꪩꪚꪴ ꪜꪺ꪿ ꪣꪱ ꪎꪚꪾ
ꪶꪀꪙ ꪙꪮꪥ꫁ ꪎꪴ꫁ ꪶꪀꪙ ꪵꪀꪫ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
ꪶꪀꪙ ꪵꪘꪫ ꪶꪏꪙ ꪎꪴ꫁ ꪶꪀꪙ ꪊꪺ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪜꪒꪰ ꪼꪒ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪁꪫꪱꪀ ꪵꪀꪉ꪿ ꪁꪮꪙ꫁-ꪹꪣꪉ ꪼꪜ ꪵꪀꪫ
1.285-ꪒꪀꪴ ꪎꪱꪉ ꪜꪴ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪵꪩꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪬꪀꪰ
ꪁꪉꪲ ꪒꪱꪉ ꪶꪕꪚ ꪼꪜ ꪹꪝꪉ꪿ꪷ ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁
ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁ ꪠꪷ꪿ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ
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ꪋꪉꪸ-ꪵꪮꪙ ꪵꪕꪙ꪿-ꪵꪁꪙ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
1.290-ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪼꪜ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪹꪣꪉ-ꪶꪥꪙ꪿ ꪀꪚꪾ ꪹꪣꪉ -ꪀꪫꪱ
1.295-ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪟꪱꪀ-ꪹꪊ꫁ꪱ ꪠꪷ꪿ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪵꪩꪚ
ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪻꪬ꫁ ꪄꪲ꪿ ꪬꪺ ꪡꪉꪰ ꪬꪺ ꪡꪱꪥ ꪼꪜ ꪄꪱ꫁
ꪄ꪿ꪲ ꪬꪺ ꪋꪱꪉ꫁ ꪬꪺ ꪣꪱ꫁ ꪼꪜ ꪔꪷ꪿
1.300-ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪎꪮꪉ ꪕꪚꪾ ꪎꪮꪉ ꪵꪕꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
1.305-ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ- ꪵꪣꪒ ꪹꪣꪉ-ꪜꪱ
ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪉꪱ ꪋꪱꪉ꫁ ꪹꪎꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪮꪱ
ꪹꪨꪱ꫁ ꪵꪄꪣ ꪹꪎꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪄꪮꪒ
1.310-ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁ ꪠꪷ꪿ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪵꪩꪚ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
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ꪊꪉ꪿ꪰ ꪻꪬ꫁ ꪄ꪿ꪲ ꪬꪺ ꪡꪉꪰ ꪬꪺ ꪡꪱꪥ ꪼꪜ ꪄꪱ꫁
ꪄꪲ꪿ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪵꪣꪒ ꪹꪣꪉ-ꪜꪱ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
1.315-ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪼꪒ꫁ ꪋꪱꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪖ
ꪼꪒ꫁ ꪹꪎ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪵꪩ
ꪼꪒ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
1.320-ꪼꪒ꫁ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪙꪮꪙ
ꪼꪒ꫁ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪀꪱ꫁
ꪼꪒ꫁ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪫꪱꪉ
ꪼꪒ꫁ ꪙꪱꪉ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪙꪮꪚ ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁
ꪄꪳꪙ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪕꪱꪫ꫁- ꪁꪫꪱꪀ ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪵꪀꪫ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
1.325-ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪕꪱꪫ꫁ ꪁꪫꪱꪀ ꪤꪴ꪿ ꪹꪣꪉ ꪵꪀꪫ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪹꪋꪷ ꪹꪋꪱ꫁
ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪮꪒ ꪜꪴ꪿ ꪹꪋꪷ ꪉꪱꪥ
ꪔꪱꪥ ꪹꪋꪷ ꪎꪱꪥ ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪮꪒ ꪜꪴ꪿ ꪹꪋꪷ ꪁ꪿ꪾ
ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪮꪒ ꪙ꫁ꪾ ꪔꪱ ꪒꪾ ꪜꪴ꪿ ꪶꪔꪀ
1.330-ꪙ꫁ꪾ ꪔꪱ ꪶꪕꪀ ꪜꪴ꪿ ꪥꪮꪥ꫁
ꪟꪱꪀ-ꪹꪊ꫁ꪱ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪕꪱꪫ꫁ ꪵꪩꪚ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
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ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ- ꪢꪺꪥ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁
1.335-ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪔꪲ ꪨꪀ ꪕ꪿ꪷ ꪑꪉꪰ ꪔꪮꪉ꫁ ꪀꪮꪉ ꪁꪾ
ꪔꪾ ꪎꪱꪉ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁ ꪊꪴ- ꪶꪭꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪔꪱꪥ
1.340-ꪶꪩꪣ꫁ ꪀꪱ꪿ ꪋꪉ꪿ꪰ ꪁꪮꪀ ꪁꪫꪱꪥ
ꪔꪱꪥ ꪀꪱ꪿ ꪋꪉ꪿ꪰ ꪁꪮꪀ ꪣꪱ꫁
ꪔꪱꪀ ꪋꪉꪸ- ꪢꪺꪙ ꪼꪫ꫁ ꪒꪱꪥ
ꪬꪱꪥ ꪋꪉꪸ-ꪢꪺꪙ ꪼꪫ꫁ ꪹꪜꪱ꪿
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪼꪜ ꪹꪄꪱ꫁
1.345-ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪵꪩꪚ
ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁ ꪔꪱ-ꪁꪾ
1.350-ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪚ
ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪹꪣ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪣ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪣ ꪼꪬ꪿
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1.355-ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱ-ꪁꪾ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ-ꪑꪲ꪿ ꪙꪱꪉ-ꪩꪱꪙ꫁
ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪬꪺꪀ
ꪬꪷ꪿ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
1.360-ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪀꪱꪉ
1.365-ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪁꪉ꪿ꪸ-ꪁꪮꪙ ꪩꪙ꫁ꪲ ꪬꪲ꪿
ꪬꪱꪀ ꪒꪉꪰ ꪣꪺꪙ꪿ ꪭꪙꪳ꫁ ꫟
1.370-ꪬꪱ ꪑꪲ꪿ ꪙꪱꪉ ꪎꪱꪫ
ꪜꪴ꪿ ꪑ꪿ꪲ ꪙꪮꪥ꫁ ꪔꪱ-ꪹꪉꪙꪷ
ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ- ꪩꪷ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
1.375-ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁- ꪵꪩꪚ
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ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪩꪷ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
1.380-ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪵꪩꪚ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪵꪩꪚ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
1.385-ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱ-ꪁꪾ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱ-ꪁꪾ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪎꪷ-ꪊꪸ ꪁꪫꪱꪙ ꪶꪒꪉ
ꪕꪮꪙ꪿ ꪝꪱ ꪶꪖꪉ ꪼꪜ ꪁꪫꪱ꪿
1.390-ꪹꪙꪉ ꪙꪱ ꪄꪮꪥ꫁ ꪋꪀꪰ ꪎꪸ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪚꪱꪙ꫁-ꪭꪸ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪩꪾ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ-ꪁꪾ ꪠꪷ꪿ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱ-ꪹꪉꪙꪷ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
1.395-ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪩꪾ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪼꪜ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
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ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
1.400-ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ
ꪜꪀꪴ ꪀꪷ ꪶꪙꪥ ꪭꪉꪰ-ꪭꪱꪫ ꪹꪣꪉ-ꪫꪱꪒ ꪹꪣꪉ-ꪜꪱ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ-ꪁꪾ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱ-ꪹꪉꪙꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪜꪱ꪿-ꪀꪷ꪿
1.405-ꪶꪙꪥ꪿ ꪭꪉꪰ-ꪭꪱꪫ ꪹꪣꪉ-ꪫꪱꪒ ꪹꪣꪉ-ꪜꪱ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪢꪮꪙ ꪔꪷ꪿ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱ-ꪹꪉꪙꪷ
1.410-ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ- ꪶꪮꪀ ꪙꪱꪉ-ꪹꪠꪙ
ꪙꪱꪉ ꪵꪎꪙ-ꪹꪣꪉ ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪼꪩ꪿
ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭ
ꪠꪱꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪊꪱ꫁
1.415-ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ
ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
1.420-ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
202

ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
1.425-ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉꪸ꪿- ꪁꪮꪙ ꪜꪲ
ꪒꪺ ꪩꪺ ꪭꪾ-ꪹꪣꪉ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪩꪷ ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿
1.430-ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱ-ꪁꪾ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱ-ꪁꪾ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ
ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪩꪷ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
1.435-ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱ-ꪁꪾ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
1.440-ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱ-ꪁꪾ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱ -ꪹꪉꪙꪷ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
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ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱ ꪹꪉꪙꪷ ꪕꪳ ꪋꪳ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪼꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
1.445-ꪊꪉꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪹꪉꪙꪷ ꪁꪾ ꪙꪾ꫁ ꪙꪱꪣ꪿
ꪘꪲ ꪏꪱꪙ ꪶꪔꪀ ꪄꪙꪴ-ꪁꪱ
ꪁꪫꪱꪣ ꪘꪱ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪣꪺꪀ
ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ ꪕꪮꪉ ꪹꪩꪱ꪿ ꪥꪒ ꪝꪺꪀ
ꪣꪱ ꪬꪮꪣ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ-ꪹꪉꪙꪷ
1.450-ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ-ꪹꪉꪙꪷ ꪬꪱꪀ ꪣꪲ ꪶꪀꪙ ꪎꪱꪣ ꪵꪎꪙ ꪎꪴ꫁ ꪕ꪿ꪲ
ꪶꪀꪙ ꪎ꪿ꪲ ꪭꪮꪥ꫁ ꪎꪴ꫁ ꪋꪉꪸ
ꪠꪲ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪺ ꪩꪀꪴ ꪙꪮꪉ꫁
ꪑꪉꪲ ꪕꪮꪉ꫁ ꪖꪀꪳ ꪔꪮꪙ꪿ ꪁꪷ
ꪘꪲ ꪹꪣ ꪮꪮꪀ ꪡꪙꪴ-ꪼꪙ
1.455-ꪼꪬ꫁ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪹꪄꪱ ꪕꪴ
ꪒꪴ ꪹꪚꪱ꪿ ꪒꪲ ꪹꪎꪱ ꪝꪱꪥ꪿
ꪎꪱꪥ꪿ ꪼꪕ꫁ ꪹꪔꪱ꫁ ꪫꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪒꪲ
ꪠꪲ ꪎꪱꪉ ꪹꪔꪱ꫁ ꪫꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪋꪮꪥ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ-ꪹꪉꪙꪷ ꪕꪷ ꪀꪙꪲ ꪔꪮꪚ ꪵꪒꪉ ꪘꪱ
1.460-ꪄꪱꪫ꪿ ꪄꪱ꫁ ꪔꪮꪚ ꪜꪙꪳ ꪵꪡꪙ
ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ- ꪹꪉꪙꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ
ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪣꪺꪀ ꪔꪱ-ꪕꪮꪉ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
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1.465-ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪙꪱꪉ-ꪭꪀꪰ ꪵꪀꪉ꪿ ꪙꪱꪉ-ꪹꪙꪉ
ꪼꪜ ꪕꪱ꫁ ꪵꪄꪀ ꪭꪮꪉ-ꪨꪱ
ꪔꪱ-ꪹꪉꪙꪷ ꪼꪒ꫁ ꪹꪖꪀꪷ ꪁꪫꪱꪥ ꪏꪱꪫ ꪵꪣ꪿
1.470-ꪹꪖꪱ꫁ ꪵꪀ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪜꪽ ꪀꪽ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪼꪕ ꪠꪴ꫁ ꪭꪱꪣ ꪬꪱꪙ
ꪼꪙ ꪵꪀꪉ꪿ ꪵꪜꪒ-ꪩꪱꪙ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪄꪱ꫁ ꪨꪱꪙ ꪹꪖꪱ꫁ ꪑꪱꪙ꪿
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪄꪱ꫁ ꪝ꪿ꪲ ꪵꪘꪙ ꫟
ꪻꪋ꫁ ꫛ ꪕꪫꪸ ꪣꪱ ꪚꪮꪀ
1.475-ꪔꪙ꪿ꪳ ꪝꪮꪣ꫁ ꪨꪱꪙ ꪔꪙꪳ꪿ ꪙꪮꪙ
ꪘꪱ꫁ ꪀꪮꪉ ꪨꪺꪉ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ-ꪹꪉꪙꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪝ꪿ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪀꪉ꪿ꪷ ꪹꪩꪱ ꪵꪄꪣ
ꪵꪊꪙ ꫟ ꪶꪀꪙ ꪋꪴ꪿ ꪹꪣꪉ ꪕꪳ ꪬꪷ
ꪮꪮꪀ ꪼꪜ ꪔꪮꪙ꫁ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ
1.480-ꪙꪱꪉ ꪹꪣꪉ-ꪠꪱ ꪁꪮꪉ ꪐꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪐꪱ꪿
ꪶꪑꪣ ꪹꪖꪉꪷ ꪀꪱ꪿ ꪶꪥꪙ꪿-ꪕꪮꪉ
ꪥꪒ ꪜꪮꪉ ꪼꪒ꫁ ꪮꪲ ꪒꪱꪉ
ꪊꪀꪰ ꪄꪱ꫁ ꪫꪱ꪿ ꪤꪫꪸ ꪔꪱꪥ
ꪵꪄꪉ꫁ ꪥꪒ ꪻꪬ꫁ ꪕꪉ ꪨꪱꪥ ꪣꪱ ꪵꪜꪒ
1.485-ꪵꪜꪒ-ꪩꪱꪙ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪶꪨꪀ ꪶꪄꪙ ꪬꪺ ꪹꪎ꫁ ꪀꪫꪱꪙ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪩꪱꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪼꪜ ꪹꪝꪉꪷ꪿ ꪹꪣꪉ ꪩꪱꪫ
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ꪶꪑꪣ ꪶꪀꪙ ꪩꪱꪫ ꪥꪒ ꪹꪝꪙ꪿
ꪼꪒ꫁ ꪕꪉ ꪶꪖꪉ ꪕꪉ ꪒꪱꪚ
ꪼꪒ꫁ ꪕꪉ ꪒꪱꪚ
1.490-ꪼꪒ꫁ ꪬꪺ ꪘꪰꪉ꫁ ꪀꪱꪉ ꪵꪋ꪿
ꪵꪜꪒ-ꪩꪱꪙ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪜꪒꪰ ꪼꪒ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪜꪺꪉ ꪀꪱꪉ ꪋꪮꪉ
ꪠꪀꪴ ꪻꪎ꪿ ꪏꪮꪉ ꪶꪊꪣ ꪙ꫁ꪾ
ꪼꪒ꫁ ꪕ꪿ꪷ ꪚꪉ꫁ꪰ ꪹꪭ ꪩꪱꪥ ꪣꪱ ꪄꪲ꪿
ꪖ꪿ꪷ ꪹꪭ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪙꪾ꫁-ꪵꪕ ꪄꪫꪥꪲ ꪼꪄꪫꪥ
1.495-ꪬꪱꪙ ꪼꪕ ꪝꪱꪥ ꪕꪉ ꪝꪴ ꪕꪉ ꪝꪱꪥ ꪻꪒ ꪹꪀꪙ꪿
ꪹꪩꪙ꪿ ꫟ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ ꪼꪩ꪿ ꪥꪱ꪿ ꪀꪺ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ-ꪹꪉꪙꪷ ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪣꪺꪙ꪿
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
1.500-ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪹꪣꪉ ꪊꪙꪸ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪡꪱ ꪹꪣ ꪀꪙꪲ
1.505-ꪣꪽ ꪕꪳ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪮꪉ ꪊꪱꪥ ꪜꪙ ꪻꪐ꪿
ꪙ꫁ꪾ-ꪶꪥꪙ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪎꪱ꫁ ꪔꪱꪀ ꪡꪱ
ꪨꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪄꪫꪽ
ꪋꪉꪸ-ꪵꪕ ꪼꪫ꫁ ꪩꪀꪴ ꪵꪕꪙ꪿-ꪁꪾ ꪹꪣ ꪹꪄꪱ꫁
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ꪚꪱꪙ꫁ ꪄꪫꪱꪙ ꪼꪫ꫁ ꪹꪖꪱ꫁ ꪀꪫꪱꪙ- ꪒꪱꪙ꪿
1.510-ꪹꪝ꪿ ꪣꪽ ꪕꪳ ꪔꪱꪫ ꪶꪩꪒ ꪁ꫁ꪾ ꪵꪬ꪿ ꪹꪊꪱ꫁
ꪚꪱꪙ꫁-ꪀꪱꪙ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪹꪖꪱ꫁ ꪕꪱꪥ
ꪝꪱꪥ ꪀꪱꪉ ꪙꪱ ꪀꪱꪉ ꪋꪉꪸ ꪼꪫ꫁ ꪎꪱ꫁ ꪎꪴ꫁
ꪣꪽ ꪭ꫁ ꪕꪱꪥ ꪁꪾ ꪜꪮꪣ ꪹꪎ
ꪶꪕꪉ-ꪀꪴ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪶꪒ ꪋꪱ
1.515-ꪊꪽ꫁ ꪫꪀꪸ ꪁꪫꪱꪣ ꪵꪔ꪿ ꪏꪙꪳ ꪑꪉꪰ ꪼꪒ꫁
ꪚꪱꪙ꪿-ꪁꪱ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪢꪷ-ꪠꪱ
ꪶꪠꪒ꪿ ꪔꪱꪉ꪿ ꪔꪮꪉ꫁ ꪜꪱ ꪣꪮꪙ
ꪋꪉꪸ-ꪀꪮꪥ ꪼꪫ꫁ ꪨꪱꪣ-ꪢꪙ꪿ꪳ
ꪮꪮꪙ ꪋꪮꪙ ꪠꪱꪙ꪿ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁
1.520-ꪚꪱꪙ꫁-ꪵꪭ ꪼꪫ꫁ ꪩꪀꪴ ꪀꪫꪱꪙ-ꪮꪱꪥ꪿
ꪹꪝ꪿ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁ ꪶꪔꪀ ꪕꪱ꪿ ꪙ꫁ꪾ-ꪵꪕ
ꪚꪱꪙ꫁-ꪔꪱꪉ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪹꪖꪱ꫁ ꪶꪠꪣ-ꪒꪾ
ꪹꪝ꪿ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁ ꪔꪮꪥ꪿ ꪵꪑ ꪋꪴ꫁ ꪹꪀꪱ꪿
ꪋꪉꪸ-ꪤꪮꪉ ꪼꪫ꫁ ꪁꪷ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱ-ꪹꪉꪙꪷ ꪥꪒ ꪄꪙꪴ ꪥꪒ ꪕꪱꪫ꫁
1.525-ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪎꪮꪉ ꪵꪕ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
1.530-ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
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ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪭꪾ ꪀꪚꪾ ꪎꪮꪉ-ꪄꪫꪽ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪄꪲ꪿ ꪬꪺ ꪡꪉꪰ ꪬꪺ ꪡꪱꪥ ꪼꪜ ꪄꪱ꫁
ꪄ꪿ꪲ ꪬꪺ ꪋꪱꪉ꫁ ꪬꪺ ꪣꪱ꫁ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪎꪮꪉ ꪕꪚꪾ ꪎꪮꪉ ꪵꪕ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
1.535-ꪠꪱ꪿ ꪎꪮꪉ-ꪕꪚꪾ ꪎꪮꪉ-ꪵꪕ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪼꪒ꫁ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪹꪕꪱ
ꪼꪒ꫁ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪫꪱꪉ
1.540-ꪼꪒ꫁ ꪙꪱꪉ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ ꪶꪙꪚ
ꪔꪚꪲ ꪹꪉꪙꪷ ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪫꪱꪉ
ꪭꪱꪉ ꪄꪽ ꪀ꪿ꪾ ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪱ ꪹꪎꪉ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
1.545-ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ-ꪹꪉꪙꪷ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘ꫁ꪱ ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪭꪾ
ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪚꪱꪙ꫁-ꪚ꪿ꪷ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄ꫁ꪱ
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
1.550-ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪢꪙ꪿ꪳ -ꪭꪾ
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ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ-ꪜꪱꪙ꫁ ꪙꪱꪉ ꪹꪣꪉ
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪀꪱꪉ
1.555-ꪙꪱꪉ ꪔꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪋꪱꪉ꫁-ꪖꪱꪫ꪿ ꪉꪱ ꪔꪽ
ꪜꪴ꪿ ꪝꪽ-ꪹꪣꪉ ꪹꪊꪱ꫁ ꪼꪝ꪿
1.560-ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪷ ꪙꪱ
ꪎꪱꪉ ꪨꪺꪉ ꪵꪕ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪷ ꪎꪴ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ ꪬꪱꪫ꫁
ꪜꪱꪀ ꪋꪉꪸ-ꪨꪱ ꪼꪫ꫁ ꪒꪱꪥ
ꪬꪱꪥ ꪋꪉꪸ-ꪨꪱ ꪼꪫ꫁ ꪹꪜꪱ꪿
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁
1.565-ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪷ ꪩ꪿ꪲ
ꪕ꪿ꪲ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪷ ꪙꪱ
1.570-ꪎꪱꪉ ꪨꪺꪉ ꪵꪕ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪷ ꪎꪴ꫁ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪬꪱꪫ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ-ꪹꪉꪙꪷ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪭꪾ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪋꪉꪸ-ꪣꪺꪙ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁
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1.575-ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱ꫁ꪙ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪝꪙꪰ-ꪹꪣꪉ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ- ꪼꪢ ꪙꪱꪉ ꪜꪱꪙ꫁
1580-ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿-ꪎꪮꪥ꫁ ꪙꪱꪉ ꪩꪱꪥ-ꪶꪢꪀ
1585-ꪶꪙꪀ ꪁꪾ-ꪩꪱꪙ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪩꪷ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
1590-ꪜꪴ꪿ ꪔꪱ- ꪹꪉꪙꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ ꪩꪷ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼ"
1595-ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪔꪱ- ꪹꪉꪙꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ
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ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪔꪱ -ꪹꪉꪙꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪭꪾ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪢꪙꪳ-ꪭꪾ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
1600-ꪝ꪿ꪷ ꪶꪩꪣ꫁ ꪠꪱ- ꪑꪴ ꪬꪱꪀ ꪜꪙ ꪝ꪿ꪲ ꪋꪱꪥ
ꪝ꪿ꪷ ꪶꪩꪣ꫁ ꪣꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪜꪽ ꪁꪫꪱꪥ
ꪝ꪿ꪷ ꪔꪱꪥ ꪠꪱ-ꪑꪴ ꪬꪱꪀ ꪜꪙ ꪝ꪿ꪲ ꪋꪱꪥ
ꪝꪷ꪿ ꪔꪱꪥ ꪣꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪜꪽ ꪄꪮꪥ꫁
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪣꪽ ꪬꪱꪀ ꪡꪙꪴ ꪨꪱꪥ
1605-ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪋꪴ꪿ ꪝꪙꪴ ꪹꪉꪙꪷ ꪝꪙꪴ ꪁꪾ ꪨꪷ꪿ ꪹꪨꪱ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ -ꪼꪩ꪿ ꪹꪮꪱ ꪣꪱ
ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪠꪱ꪿ ꪹꪄꪱ꫁ ꪎꪱꪉ ꪨꪺꪉ
ꪎꪮꪉ-ꪄꪺꪙ ꪻꪋ꫁ ꪁꪫꪱꪣ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿
1610-ꪣꪽ ꪬꪱꪀ ꪙꪱꪫ ꪁꪫꪱꪣ ꪻꪐ꪿ ꪕꪚꪾ ꪎꪸ
ꪕꪱꪫ꫁-ꪜꪮꪣ꫁ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪜꪀꪷ-ꪵꪙꪉ ꪁꪷ꫁ ꪼꪜ
ꪻꪊ ꪵꪄꪉ ꪹꪥꪉ꪿ ꪨꪀ ꪎꪱꪙ꫁
ꪣꪽ ꪹꪋ ꪕꪱꪫ꫁ ꪉꪮꪥ-ꪣꪺꪙ꪿ ꪉꪮꪥ-ꪣꪱꪙ꪿ ꪨꪉꪰ ꪹꪚꪙ
ꪹꪋ ꪕꪱꪫ꫁ ꪎꪮꪉ ꪵꪖꪉ ꪣꪱ ꪏꪮꪒ
1615-ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪕ꪿ꪲ ꪚꪱꪙ꫁-ꪉꪱ
ꫛ ꪘꪱ ꪹꪀꪉꪷ꪿ ꪻꪚ ꪼꪣ꫁
ꪄꪙ ꪡꪽ ꪩꪱꪫ ꪹꪚꪱ꪿ ꪐ꪿
ꪄꪙ ꪡꪽ ꪭꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪱꪉ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪻꪐ꪿
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ꪹꪚꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪵꪋ꪿ -ꪬꪱ꫁
1620-ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪜꪀꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪔꪱ ꪵꪬ꪿
ꪕꪉ ꪹꪣꪉ ꪝꪱꪥ꪿
ꪕꪉ ꪹꪣꪉ ꪘꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪭꪾ ꪁ꫁ꪷ ꪘꪲ
ꪒꪀꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪢꪙꪳ ꪭꪾ ꪹꪩꪱ꪿ ꪬꪀꪰ
1625-ꪁꪉꪲ ꪒꪱꪉ ꪶꪕꪚ ꪼꪜ ꪹꪝꪉ꪿ꪷ ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁
ꪟꪱꪀ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁ꫁ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪜꪱ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪼꪜ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
1630-ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪝꪴ ꪹꪄꪱ ꪵꪄꪫ ꪜꪱꪀ-ꪫꪱ
ꪝꪉꪳ ꪢꪴ꪿ ꪼꪣ꫁ ꪝꪴ ꪋꪽ
ꪝꪉꪳ ꪢꪴ꪿ ꪎꪱ꫁ ꪶꪊꪉ-ꪮꪱꪉ
1635-ꪠꪴ꫁ ꪩꪱꪫ ꪹꪚꪱ꪿ ꪡꪽ ꪕꪱꪉ ꪣꪱ ꪜꪮꪉ꪿
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪶꪊꪉ-ꪮꪱꪉ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
1640-ꪠꪀꪸ ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪄꪙ
212

ꪩꪙ ꪣꪱ ꪵꪅꪫ꫁
ꪵꪩꪫ꫁ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪠꪱ- ꪑꪴ
ꪬꪱ ꪼꪝ꪿ ꪼꪜ ꪎꪷ ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ
1645-ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪭꪾ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪼꪜ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
1650-ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪚꪴ-ꪩꪱ ꪼꪫ꫁ ꪎꪮꪉ-ꪄꪺꪙ
1655-ꪋꪉꪸ-ꪵꪕ ꪼꪫ꫁ ꪵꪕꪙ꪿-ꪁꪾ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉꪰ꫁ ꪩꪱꪣ꪿-ꪵꪎꪙ ꪀꪱꪫ꪿ ꪁꪫꪱꪣ ꪨꪱꪙ
ꪩꪱꪣ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪀꪱꪫ꪿ ꪁꪫꪱꪣ ꪢꪱ꫁
1660-ꪼꪕ ꪎꪷ ꪩꪱ ꪶꪑꪣ ꪭꪮꪒ
ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪒꪱꪉ ꪹꪖꪉꪷ ꪕꪱ꪿ ꪶꪥꪣ- ꪕꪮꪉ
ꪻꪋ꫁ ꪎꪮꪉ ꪕꪚꪾ ꪁꪮꪉ ꪐꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪐꪱ꪿
ꪻꪋ꫁ ꪎꪮꪉ ꪖꪱ꪿ ꪁꪮꪉ ꪁꪙꪳ ꪹꪚꪱ꪿ ꪁꪙꪳ
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ꪜꪙꪳ ꪹꪚꪱ꪿ ꪤꪾ ꪀꪺꪀ ꪘꪮꪉ꫁
1665-ꪎꪮꪒ ꪩꪀꪴ ꪙꪮꪉ꫁ ꪼꪜ ꪵꪕꪉ
ꪹꪖꪱ ꪬꪺ ꪵꪒꪉ ꪼꪜ ꪀꪮꪙ꪿
ꪒꪱꪚ ꪁꪮꪣ꫁ ꪹꪖꪉꪷ ꪵꪀꪫ꪿- ꪤꪽ
ꪕꪱꪙ ꪀꪱꪉ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪠꪱ꪿
ꪩꪒꪰ ꪵꪀꪫ꪿ ꪁꪱ ꪮꪮꪀ ꪣꪱ
1670-ꪜꪒꪰ ꪼꪒ꫁ ꪋꪱꪉ꫁ ꪉꪱ ꪒꪮꪙ꪿ ꪩꪮꪉ꪿ ꪕꪱꪉ
ꪥꪺꪉ-ꪁꪾ ꪫꪱꪉ ꪵꪎꪙ ꪔꪱꪫ ꪒꪉꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪜꪒꪰ ꪼꪒ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪝꪺꪀ ꪀꪱꪉ ꪙꪱ
ꪁꪉꪲ ꪒꪲ ꪔꪱꪥ ꪎꪚꪸ ꪩꪱꪉ ꪉꪱ ꪋꪱꪉ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪭꪾ ꪥꪒ ꪹꪎꪀꪷ ꪵꪕ꫁ ꪑꪉꪰ ꪁꪫꪱꪀ
1675-ꪩꪱꪀ ꪬꪮꪀ ꪵꪕ꫁ ꪑꪉꪰ ꪄꪱꪫ
ꪡꪽ ꪔꪱꪫ ꪼꪒ꫁ ꪨꪱꪉ꫁ ꪔꪱ-ꪁꪾ ꪀꪚꪾ ꪒꪱꪚ
ꪼꪒ ꪕꪱꪫ-ꪩꪱ ꪡꪽ ꪥꪱꪙ ꪥꪱ ꪄꪱꪒ ꪀꪱꪉ
ꪒꪮꪙ ꪒꪱꪙ꪿ ꪭꪮꪙ ꪹꪖꪉꪷ ꪶꪎꪚ-ꪢꪺꪥ꫁
ꪒꪱꪚ ꪎꪺꪥ꫁ ꪹꪖꪉꪷ ꪶꪎꪚ ꪥꪱꪉ
1680-ꪼꪕ ꪊꪙꪸ꪿ ꪊꪱꪥ ꪤꪱꪙ꫁ ꪮꪮꪙ
ꪭꪮꪙ ꫟ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ ꪼꪩ꪿ ꪤꪱꪙ꫁ ꪀꪺ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪭꪾ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪣꪺꪙ꪿
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
1685-ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
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ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪫꪱꪉ ꪹꪣꪉ-ꪼꪫ
ꪎꪱꪥ ꪼꪕ ꪻꪬ꫁ ꪝꪽ ꪝꪮꪉ꫁
ꪙꪮꪉ꫁ ꪝꪲ꪿ ꪼꪜ ꪖꪱꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁
ꪕꪱ꫁ꪫ ꪹꪣꪉ ꪊꪱꪥ ꪥꪒ ꪥꪱꪀ
1690-ꪼꪕ ꪹꪣꪉ-ꪊꪱꪥ ꪬꪱꪀ ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁ ꪮꪮꪀ
ꪼꪜ ꪀꪮꪙ꪿ ꪔꪮꪙ꫁ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ
ꪣꪱꪉ꪿ ꪹꪣꪉ ꪝꪺ
ꪼꪕ ꪝꪺ ꪬꪱ ꪕꪱꪫ꫁-ꪄꪫꪱꪒ ꪨꪱꪥ ꪩꪾ
ꪚꪱꪒ ꪕꪷ꪿ ꪫꪲ ꪹꪚꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪾ
1695-ꪅꪱꪀ ꪒꪾ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪩꪷ ꪜꪙ ꪻꪐ ꪿
ꪕꪱꪫ꫁- ꪜꪮꪣ꫁ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪜꪀꪷ ꪵꪙꪉ
ꪁꪷ꫁ ꪼꪜ꪿ ꪻꪊ ꪵꪄꪉ ꪹꪥꪉ꪿ ꪒꪲ ꪋꪲ ꪨꪀ
ꪚꪱꪫ꪿ ꪣꪽ ꪵꪕꪉ ꪑꪱꪣ ꪵꪩꪉ ꪁꪱꪙ꫁ ꪎꪱꪙ ꪔꪴ ꪫꪱ
ꪕꪱ꫁ꪫ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪩꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪬꪱꪙ
1700-ꪫꪱꪉ ꪵꪝꪙ ꪎꪸ ꪩꪱꪣ꪿ ꪵꪎꪙ ꪨꪉꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪼꪕ ꪊꪙꪸ ꪼꪬ꫁ ꪜꪱꪙ ꪵꪮꪙ꪿ ꪣꪱ꫁
ꪣꪱ ꪵꪫ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪝꪺ ꪼꪒ꫁ ꪎꪱꪣ ꪬꪺ ꪕꪱꪫ꫁-ꪣꪺꪉ꪿
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
1705-ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉꪰ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪘ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪁꪾ-ꪚꪮꪉ
ꪝꪮꪉ꫁ ꪀꪙꪲ ꪹꪣꪉ ꪝꪮꪉ꫁ ꪙꪮꪉ꫁
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ꪝꪮꪉ꫁ ꪠꪱꪙ꪿ ꪝꪮꪉ꫁ ꪹꪜꪀꪷ ꪵꪙꪉ
ꪋꪙꪸ ꪁꪫꪱꪣ ꪬꪱ ꪎꪱꪣ-ꪢꪙ꪿ꪳ
1710-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪩꪀꪴ ꪣꪱ ꪔꪉ꫁ꪰ ꪫꪉꪸ ꪄꪙꪳ꫁
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪠꪱ꪿ ꪹꪬꪉꪷ ꪠꪴ꫁ ꪩꪱꪫ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪙꪱ-ꪫꪲ ꪙꪱ-ꪝꪱꪉ ꪜꪴ ꪜꪱ ꪤꪴ꪿ ꪹꪩ꫁ꪱ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪨꪺꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪚꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪚꪱ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪄꪱ-ꪨꪺꪉ
1715-ꪹꪄꪱ꫁ ꪚꪱꪙ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪩꪱꪫ ꪹꪩꪱ꪿ ꪚꪱ꪿
ꪫꪉꪸ ꪘꪱ ꪔꪲ ꪑꪉꪰ ꪢꪽ꫁
ꪨꪱꪥ ꪋꪙ꫁ ꪔꪲ ꪹꪚꪱ꪿ ꪖꪮꪉ
ꪁꪾ-ꪚꪮꪉ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ-ꪵꪮꪀ
ꪼꪕ ꪢꪺꪥ꫁ ꪵꪔꪀ ꪝꪉꪰ ꪘꪲ
1720-ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ ꪫꪱꪉ ꪎꪸ ꪹꪭ꫁
ꪹꪎ꫁ ꪋꪉꪸ ꪵꪔꪚ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪥ
ꪹꪋ ꪀꪽ ꪝꪱꪥ꪿ ꪀꪱꪥ ꪹꪬꪱ꫁ -ꪁ꪿ꪱ
ꪚꪱ ꪼꪜ ꪶꪔꪀ ꪙ꫁ꪾ ꪵꪕ
ꪔꪱ ꪵꪬ꪿ ꪹꪀꪉ꪿ꪷ ꪼꪡ ꪼꪢ꫁
1725-ꪩꪱꪉ ꫛ ꪼꪒ꫁ ꪠꪱ- ꪵꪔꪚ ꪋꪮꪙ꫁ ꪝꪷ ꪀꪾ
ꪜꪴ꪿ ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪭꪾ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪄꪙꪳ꫁ ꪹꪣ ꪬꪱ ꪕꪱꪫ꫁-ꪼꪩ꪿
ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘ꫁ꪱ ꪊꪉꪰ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ
ꪹꪣꪉ-ꪩꪳ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁
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1730-ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪲꪙ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪒꪀꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪝꪽ- ꪹꪣꪉ ꪵꪀꪉ꪿ ꪁꪾ ꪩꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪬꪀꪰ
ꪁꪉꪲ ꪒꪱꪉ ꪶꪕꪚ ꪣꪱ ꪹꪝꪉ꪿ꪷ ꪁꪾ-ꪚꪮꪉ
ꪁꪾ-ꪚꪮꪉ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪻꪬ꫁ ꪼꪜ ꪋꪮꪥ꪿
1735-ꪹꪎꪀꪷ ꪎꪱꪣ-ꪢꪙ꪿ꪳ ꪹꪣꪉ-ꪵꪖꪉ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪮꪱ ꪶꪀꪙ ꪼꪜ ꪭꪮꪒ ꪬꪺꪀ-ꪁꪫꪱꪥ ꪎꪱ꫁ ꪑꪱ
ꪠꪱ꪿ ꪁꪱ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪎꪱ꫁ ꪁꪙꪳ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪁꪾ-ꪚꪮꪉ ꪹꪩꪱ꪿ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪵꪝ ꫁
1740-ꪠꪀꪸ ꪹꪣꪉ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪄꪙ
ꪩꪙ ꪵꪄꪫ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪣ ꪭꪀꪸ ꪹꪣ ꪬꪱ ꪜꪴ꪿ ꪢꪙ꪿ꪳ- ꪭꪾ
ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ ꪶꪭꪀ ꪬꪴ ꪎꪱ ꪐꪱ꫁ ꪢꪱꪉ꪿
ꪎꪱꪉ꫁ ꪕ꪿ꪷ ꪡꪱ꫁ ꪀꪚꪾ ꪢꪮꪀ ꪙꪾ-ꪶꪚꪣ
ꪜꪴ꪿ ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪭꪾ ꪊꪉꪰ꪿ ꪶꪬꪙ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ ꪬꪱ ꪩꪀꪴ
1745-ꪣꪱ ꪜꪀꪴ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ-ꪚꪷ꪿ ꪀꪙꪲ ꪵꪏꪉ
ꪔꪱ ꪵꪑꪉ ꪒꪴ ꪹꪚꪱ꪿ ꪕꪷ꪿ ꪹꪩꪱ꫁ ꪙꪮꪥ꫁
ꪜꪱꪀ ꪋꪉꪸ-ꪣꪺꪙ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪒꪱꪥ
ꪬꪱꪥ ꪋꪉꪸ-ꪣꪺꪙ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪹꪜꪱ꪿
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁
1750-ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
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ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪢꪙꪳ꪿-ꪭꪾ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪝꪽ -ꪹꪣꪉ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪋꪉꪸ-ꪹꪜꪀꪷ ꪻꪬ ꪀꪙꪲ
1755-ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪩꪱꪙ꫁ ꪼꪜ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪋꪉꪸ-ꪹꪜꪀꪷ
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉꪰ꫁ ꪼꪕ-ꪮꪺꪉ ꪵꪮꪉ ꪀꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪼꪄꪫꪥ꪿
1760-ꪎꪱ꫁ ꪀꪙꪲ ꪼꪭ꪿ ꪵꪋꪙ ꪹꪨꪉ
ꪋꪱꪉ꫁ ꪜꪺꪉ꪿ ꪚꪱ꫁ ꪕꪮꪥ꪿ ꪵꪜꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
ꪻꪊ ꪵꪄꪉ ꪤꪮꪙ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪝꪽ-ꪹꪣꪉ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ
ꪶꪔꪀ ꪋꪉꪸ-ꪹꪜꪀꪷ ꪁ꫁ꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪚꪱ꪿
1765-ꪄꪽ꫁ ꪔꪙꪲ ꪨꪺꪉ ꪹꪎꪱ ꪡꪮꪀ
ꪎꪉꪲ ꪉꪮꪙ ꪒꪱꪉ꫁ ꪹꪎꪱ ꪝꪉꪰ
ꪬꪉꪰ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪩꪱꪙ꫁ ꪕꪷ ꪀꪙꪲ ꪔꪮꪚ ꪵꪒꪉ ꪘꪱ
ꪄꪱꪫ ꫟ ꪔꪮꪚ ꪜꪙꪳ ꪵꪡꪙ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪝꪽ-ꪹꪣꪉ ꪹꪩꪱ꪿ ꪚꪱ꪿
1770-ꪠꪱ꪿ ꪹꪹꪩꪱ꪿ ꪵꪝ꫁
ꪄꪙ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪝꪽ- ꪹꪣꪉ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪝꪽ-ꪹꪣꪉ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪝꪽ-ꪹꪣꪉ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪣꪉ- ꪢꪺꪥ꫁
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ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
1775-ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪮꪙ ꪔꪷ꪿ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪩꪱꪙ꫁
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ-ꪀꪱꪫ꪿ ꪙꪱꪉ-ꪩꪱꪙ ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪀꪺꪉ ꪕꪲ꪿
ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁ ꪊꪾ ꪋꪮꪉ ꪣꪱꪉ꪿ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ
1780-ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ꪿ꪙ ꪄꪾ꫁ ꪩꪱꪥ ꪘꪱ
1785-ꪜꪴ꪿ ꪹꪉꪙꪷ-ꪝꪽ-ꪙꪱ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪻꪐ꪿
ꪎ꪿ꪲ ꪬ꫁ꪱ ꪝꪱ꫁ ꪑꪮꪒ ꪨꪀ
ꪶꪬꪀ ꪊꪒ ꪩꪀꪴ ꪑꪉꪲ ꪋꪱꪥ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
1790-ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪭꪾ ꪵꪩꪫ꫁ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪭꪾ ꪵꪩꪫ꫁ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪩꪱꪙ꫁ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪢꪙ꪿ꪳ-ꪩꪱꪙ꫁ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪢꪮꪙ ꪔꪷ꪿ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪉꪙꪷ-ꪝꪽ-ꪙꪱ
1795-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ-ꪨꪱ꫁ ꪙꪱꪉ ꪹꪙꪉ ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪀꪺꪉ ꪕꪲ꪿
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ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪊꪾ ꪋꪮꪉ ꪣꪱꪉ꪿ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪙ
1800-ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉ꪿ꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ ꪄꪱꪙ
ꪩꪱꪙ꫁ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪎ꪿ꪲ ꪬꪱ꫁ ꪝꪱ꫁ ꪑꪮꪒ ꪨꪀ
ꪶꪬꪀ ꪊꪒ ꪩꪀꪴ ꪑꪉꪲ ꪋꪱꪥ
1805-ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪕꪱꪫ꫁-ꪹꪢꪙ ꪵꪀꪉ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪶꪬꪀ
ꪁꪫꪱꪣ ꪶꪕꪀ ꪣꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪴ꫁
ꪬꪮꪣ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪬꪮꪣ ꪀꪫꪱꪉ꫁
1810-ꪄꪙ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪩꪱꪙ꫁ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪩꪱꪙ꫁ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪹꪉꪙꪷ-ꪝꪽ-ꪙꪱ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪹꪉꪙꪷ-ꪝꪽ-ꪙꪱ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪒꪀꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪵꪩꪫ꫁ ꪬꪀꪰ
1815-ꪁꪉꪲ ꪒꪱꪉ ꪶꪕꪚ ꪼꪜ ꪹꪝꪉ꪿ꪷ ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁
ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁ ꪠꪷ꪿ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪩꪱ꫁ꪙ ꪹꪣꪉ-ꪫꪱ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
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ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
1820-ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪙ꫁ꪾ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪷ ꪩ꪿ꪲ
ꪕ꪿ꪲ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪷ ꪙꪱ
ꪎꪱꪉ ꪨꪺꪉ ꪵꪕ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪷ ꪎꪴ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ ꪬꪱꪫ꫁
ꪜꪱꪀ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪒꪱꪥ
1825-ꪬꪱꪥ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪹꪜꪱ꪿
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
1830-ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ
ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪝꪽ-ꪹꪣꪉ
ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪵꪮꪀ
ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
ꪠꪱꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭ
1835-ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪊꪱ꫁
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ
ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
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1840-ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
1845-ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
ꪩꪱꪙ꫁ ꪹꪮꪙꪷ ꪊꪉꪴ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
1850-ꪔꪙ꪿ꪳ ꪙꪮꪙ ꪨꪱꪙ ꪔꪙꪳ꪿ ꪙꪮꪙ ꪡꪱ꫁
ꪎꪷ ꪢꪙ꫁ ꪬꪱꪀ ꪒꪉꪰ ꪎꪱꪥ
ꪎꪱꪥ ꪶꪠꪣ ꪭꪾ ꪵꪠꪙ꪿ ꪒꪙꪲ ꪕꪺ꪿ ꪹꪣꪉ ꪅꪀꪰ ꪼꪅ꫁
ꪩꪱꪫ ꪝꪺꪙ ꪻꪬ꫁ ꪹꪎꪱ ꪥꪒ ꪶꪁꪚ ꪥꪒ ꪁꪴ꪿
ꪟꪱꪀ-ꪝꪺꪙ ꪀꪱꪫ꪿ ꪁꪫꪱꪣ ꪒꪲ ꪻꪊ ꪀꪫꪱꪉ꫁
1855-ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪴꪉ ꪵꪀꪉ꪿ ꪹꪉꪙꪷ-ꪝꪽ-ꪙꪱ
ꪪꪉꪰ ꪎꪱꪉ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪵꪁ ꪹꪥꪉ꪿ ꪹꪀꪱ꪿
ꪵꪀꪫ ꪬꪱꪀ ꪁꪙꪴ ꪹꪖꪉꪷ ꪕꪱ꪿ ꪶꪥꪙ-ꪕꪮꪉ
ꪼꪝ꪿ ꪼꪕ ꪼꪒ꫁ ꪊꪣꪲ ꪄꪮꪉ ꪭꪣꪲ ꪙꪾ꫁
ꪼꪜ ꪥꪱꪙ꪿ ꪻꪔ꫁ ꪉꪴ-ꪹꪬ꪿ꪱ ꪀꪙꪲ ꪜꪱꪉ
1860-ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪵꪎꪙ-ꪹꪣꪉ ꪼꪒ꫁ ꪀꪙꪲ ꪑꪉꪰ ꪁꪴꪣ꫁ ꪭꪳ ꪹꪚꪱ꪿
ꪚꪱꪫ꪿ ꪵꪬ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪮꪒ ꪎꪀꪰ ꫛ
222

ꪙ꫁ꪾ-ꪮꪴ ꪙꪾ꫁-ꪄꪮꪉ ꪒꪮꪣ ꪕꪱꪙ꪿
ꪭꪮꪒ ꪥꪱꪙ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪄꪫ ꪫꪙ ꪁꪙꪳ
1865-ꪼꪒ꫁ ꪹꪚꪙ ꪜꪱꪥ ꪵꪀꪉ꪿ ꪏꪱꪫ ꪫꪙ ꪝꪚꪾ ꪵꪉ꫁
ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪒ꫁ ꪵꪠꪙ꪿ ꪊ꫁ꪸ ꪣꪱ ꪋꪒ ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ
ꪬꪱꪀ ꪀꪽ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪎꪮꪉ ꪎꪱꪣ ꪙꪾ꫁ ꪣꪀꪴ
ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪪꪱꪥ ꪘꪱ꫁ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪒꪮꪥ-ꪵꪩꪫ
ꪵꪄꪫ ꪫꪙ ꪁꪙꪳ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪚꪱꪙ꫁-ꪭꪸ꫁
1870-ꪹꪩꪱ꪿ ꪩ꪿ꪷ ꪬꪺꪥ꫁ ꪄꪱ꫁ ꪩꪷ-ꪁꪫꪱꪥ
ꪎꪱꪥ ꪕꪉ ꪨꪱꪥ ꪕꪳ ꪨꪱꪉ꫁
ꪭꪱꪉ꫁ ꪎꪫꪸ꫁ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪹꪣꪉ ꪒꪀꪰ
ꪉꪺꪀ ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪫꪉꪰ ꪼꪭ
ꪕꪱꪉ ꪼꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
1875-ꪣꪱ ꪕꪱꪉ ꪚꪮꪙ-ꪩꪾ ꪙ꫁ꪾ-ꪣꪱ꪿
ꪄꪱꪣ꫁ ꪕꪱ꪿-ꪭꪸ꫁ ꪙꪾ꫁-ꪫꪱ
ꪅꪮꪙ ꫟ ꪘꪱ꫁ ꪄꪱꪫ ꪡꪮꪉ ꪵꪉ꫁ ꪵꪒꪒ
ꪢꪮꪒ ꪵꪢꪒ ꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪚꪱꪫ꪿ ꪵꪁꪙ ꪕꪱꪉ
ꪙꪾ ꪶꪀꪙ ꪹꪄꪱ꫁ ꪒꪙꪲ ꪹꪣꪉ-ꪵꪫꪙ
1880-ꪹꪋꪱ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪬꪙꪲ- ꪶꪥꪣ
ꪙꪾ ꪶꪀꪙ ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪣ ꪙꪮꪙ ꪙꪱ-ꪀꪱꪒ
ꪀꪫꪱꪒ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪣꪱ ꪹꪣꪉ
ꪙꪾ ꪶꪀꪙ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪝꪴ ꪎꪉꪴ ꪁꪮꪥ ꪠ꪿ꪷ
ꪋꪱꪉ꫁ ꪎꪴ꫁ ꪔꪷ꪿ ꪵꪕꪫ ꪘꪲ
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1885-ꪙꪾ ꪶꪀꪙ ꪄꪙꪳ ꪹꪄꪱ-ꪨꪺꪉ ꪹꪄꪱ-ꪚꪱꪙ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁ꪿ꪾ
ꪵꪣ꪿ ꪩ꪿ꪾ ꪭꪮꪉ꫁ ꪹꪎꪱ꫁ ꪕꪺ꪿ ꪄꪒꪰ ꪼꪕ꫁ ꪚꪮꪉ ꪵꪄꪫꪙ ꪵꪮꪫ
ꪵꪄꪫ ꪫꪙ ꪁꪙꪳ ꪹꪣ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ-ꪵꪮꪀ
ꪵꪚꪀ ꪬꪮꪀ ꪄꪱꪣ꫁ ꪹꪄꪱ ꪏꪱ ꪵꪘꪙ ꫟
ꪝꪱ ꪵꪝꪙ ꪀꪚꪾ ꪖꪳ ꪘꪱ꫁
1890-ꪹꪊꪱ꫁ ꪪꪱꪥ ꪘꪱ꫁ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪜꪲ-ꪩꪴ
ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪵꪀꪉ꪿ ꪹꪉꪙꪷ-ꪝꪽ-ꪙꪱ ꪁꪮꪥ ꪒꪴ
ꪹꪭꪙ ꪒꪲ ꪹꪭꪙ ꪉꪱꪣ ꪊꪺꪚ ꪵꪀꪫ ꪋꪮꪀ ꪼꪢ꫁
ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪒ꫁ ꪙꪮꪙ ꪭꪱꪣ ꪔꪚꪴ ꪔꪮꪉ
ꪼꪝ꪿ ꪤꪴ꪿ ꪜꪱ꪿ ꪋꪒ ꪙ꫁ꪾ ꪣꪀꪴ ꪣꪱ ꪬꪱ
1895-ꪋꪒ ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿
ꪹꪎꪱ ꪊꪉꪰ꪿ ꪹꪋ ꪀꪽ ꪼꪜ ꪤꪴ꪿ ꪕꪱ꪿-ꪹꪀꪙꪷ ꪭꪀꪸ ꪹꪚꪱ꪿ ꪒꪲ
ꪹꪋ ꪀꪽ ꪹꪣ ꪤꪴ꪿ ꪕꪱ꪿-ꪎꪲ ꪭꪀꪸ ꪹꪚꪱ꪿ ꪁꪮꪚ
ꪼꪝ꪿ ꪡꪉꪴ꫁ ꪵꪔꪀ ꪝꪉꪰ ꪘꪲ
1900-ꪝꪱꪥ꪿ ꪡꪉꪴ꫁ ꪶꪡꪒ ꪵꪡꪫ꪿
ꫛ ꪊꪫꪸ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪮ꪿ ꪭꪮꪉ꫁
ꪝꪉꪳ ꪎ꪿ꪸ ꪙꪮꪉ꫁ ꪠꪒꪲ ꪒꪱ
ꪫꪱ ꪎꪸ ꪄꪮꪙ ꪚꪉꪴ ꪡꪱ꫁ ꪹꪚꪱ꪿
ꪬꪱꪀ ꪠꪀꪰ ꪒꪱꪚ ꪹꪭꪉ꪿ ꪊꪉꪴ ꪁꪫꪱꪥ
1905-ꪒꪱ ꪩꪱꪥ ꪎ꪿ꪸ ꪩꪀꪴ ꪮꪱꪥ꫁
ꪙꪾ ꪶꪀꪙ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ-ꪵꪮꪀ
ꪵꪚꪀ ꪬꪮꪀ ꪄꪱꪣ꫁ ꪹꪄꪱ-ꪏꪱ ꪵꪘꪙ ꫟
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ꪝꪱ ꪵꪝꪙ ꪀꪾ ꪖꪳ ꪘꪱ꫁
ꪹꪊꪱ꫁ ꪚꪱꪥ ꪘꪱ꫁ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪢꪺꪉ-ꪉꪱ
1910-ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪵꪀꪉ꪿ ꪹꪉꪙꪷ-ꪝꪽ-ꪙꪱ
ꪭꪮꪒ ꪢꪺꪥ꫁-ꪨꪺꪉ ꪁꪮꪉ ꪤꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪤꪴ꪿
ꪶꪑꪣ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪜꪺ ꪀꪫꪱꪙ
ꪶꪔꪀ ꪜꪱꪀ-ꪚꪴ꪿ ꪁꪮꪉ ꪁꪙꪳ ꪹꪚꪱ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪶꪀꪣ꫁ ꪘꪱ꫁ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪵꪀꪫ
1915-ꪵꪋꪫ ꪹꪭ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪣꪮꪥ꫁
ꪼꪜ ꪶꪔꪀ ꪋꪮꪥ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪜꪺ꪿ ꪮꪮꪙ ꪋꪮꪙ
ꪒꪀꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪵꪩꪫ꫁ ꪬꪀꪰ
ꪁꪾ-ꪪꪱꪉ ꪠ꪿ ꪒꪴ ꪘꪱ ꫁
1920-ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ
ꪚꪱꪙ꫁ ꪜꪺꪀ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪬꪺ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪔꪉ꫁ꪰ ꪚꪱꪙ꫁-ꪣꪮꪙ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ ꪎꪉꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ- ꪋꪮꪒ ꪣꪱ ꪵꪠꪉ
1925-ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪀꪺꪉ ꪕꪲ꪿ ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁
ꪊꪾ ꪋꪮꪉ ꪣꪱꪉ꪿ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
1930-ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
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ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪄꪱꪣ꫁-ꪄꪱꪀ ꪚꪙꪲ ꪎꪉꪴ
ꪤꪮꪉ ꫟ ꪚꪙꪲ ꪜꪙ꪿ꪲ ꪝꪴ ꪀꪱꪥ ꪠꪱ ꪊꪮꪣ ꪩꪱꪙ꫁
ꪜꪴ ꪿ꪁꪾ-ꪁꪮꪉ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪁꪉꪰ꪿ꪸ-ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
1935-ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪠꪀꪴ ꪝ꪿ꪷ ꪬꪱꪙ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪁꪾ-ꪪꪱꪉ ꪵꪩꪫ꫁ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪁꪾ-ꪪꪱꪉ ꪵꪩꪫ꫁ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪻꪋ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪻꪋ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
1940-ꪁꪾ-ꪻꪋ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ
ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉꪰ ꪙꪮꪚ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪚꪱꪙ꫁-ꪵꪩꪉ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪙꪾ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪷ ꪩ꪿ꪲ
ꪕ꪿ꪲ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪷ ꪙꪱ
1945-ꪥꪒ ꪎꪱ꪿ ꪨꪺꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪷ ꪎ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ ꪬꪱꪫ꫁
ꪜꪱꪀ ꪹꪣꪉ-ꪄꪉꪸ ꪼꪫ꫁ ꪒꪱꪥ
ꪬꪱꪥ ꪹꪣꪉ-ꪄꪉꪸ ꪼꪫ꫁ ꪹꪜꪱ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪎꪱꪥ ꪼꪕ ꪻꪬ꫁ ꪝꪽ ꪝꪮꪉ꫁ ꪙꪮꪉ꫁ ꪝ꪿ꪲ ꪼꪜ ꪖꪱꪉ
ꪼꪜ ꪖꪱꪉ ꪜꪾ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪀꪫꪱꪉ꫁
1950-ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪜꪲ ꫜ ꪁꪙꪳ ꪣꪱ
ꪄꪙꪳ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪹꪉꪙꪷ-ꪝꪽ-ꪙꪱ
ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪵꪀꪫ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
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ꪶꪩꪣ꫁ ꪹꪋꪷ ꪹꪋꪱ꫁ ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪮꪒ ꪜꪴ꪿ ꪹꪋꪷ ꪉꪱꪥ
ꪔꪱꪥ ꪹꪋꪷ ꪎꪱꪥ ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪮꪒ ꪜꪴ꪿ ꪹꪋꪷ ꪁꪾ꪿
1955-ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪮꪒ ꪵꪩꪫ꫁ ꪙꪾ꫁ꪔꪱ ꪒꪾ ꪜꪴ꪿ ꪖꪮꪙ꪿
ꪙ꫁ꪾ ꪔꪱ ꪒꪮꪙ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪥꪮꪥ꫁
ꪹꪉꪙꪷ-ꪝꪽ-ꪙꪱ ꪶꪩꪣ꫁ ꪜꪙ ꪠꪲ ꪬꪱꪀ ꪏꪺꪥ
ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ ꪎꪉꪴ ꪜꪀꪴ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪄꪉꪸ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪀꪲ
ꪶꪙꪀ ꪶꪎꪣ꫁ ꪼꪔ꪿ ꪬꪙ ꪎꪽ
1960-ꪶꪙꪀ ꪩꪱꪥ ꪼꪔ꪿ ꪬꪙ ꪀꪱꪫ꫁
ꪜꪺ ꪘꪺꪥ꫁ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪝꪉꪸ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪼꪜ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
1965-ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
1970-ꪚꪱꪙ꫁-ꪁꪱ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪮꪱꪥ꫁- ꪹꪭꪉ ꪜꪙ ꪝꪽ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿
ꪼꪕ ꪵꪔ꪿ ꪏꪙꪳ ꪑꪉꪰ ꪢꪱ꫁
ꪤꪱꪥ ꪙꪱ ꪔꪮꪉ꫁ ꪔꪙꪲ ꪒꪱꪙ꪿
ꪎꪀꪰ ꪎꪱꪙ꪿ ꪹꪄꪱ꫁ ꪘꪰꪉ꫁ ꪶꪕꪉ꪿ ꪎꪀꪴ ꪹꪨꪉ
ꪢꪷ ꪹꪣꪉ ꪹꪖꪱ꫁ ꪀꪫꪱꪙ-ꪹꪀꪉ
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1975-ꪹꪝ꪿ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁ ꪄꪾ꪿ ꪖꪴ꪿ ꪎꪙ ꪁꪫꪱꪥ
ꪎꪉꪸ ꪣꪽ ꪒꪲ ꪹꪀꪉ꪿ꪷ ꪉꪫꪱꪉ꫁
ꪣꪽ ꪭꪴ꫁ ꪎꪱꪉ꫁ ꪁꪱ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪋꪺꪉ꪿ ꪻꪊ
ꪤꪱꪥ ꪙꪱ ꪔꪮꪉ꫁ ꪄꪺ ꪕꪱ꪿
ꪚꪱꪙ꫁-ꪹꪬꪱ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪬꪱꪙ-ꪬꪫꪱꪉ ꪜꪙ ꪵꪀ꪿
1980-ꪚꪱꪙ꫁-ꪵꪬ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪮꪱꪥ꫁-ꪹꪠꪀ ꪹꪣ ꪹꪔꪣꪷ
ꪩꪱꪙ꫁-ꪹꪠꪀ ꪻꪬ꫁ ꪹꪣ ꪹꪔꪣꪷ
ꪩꪱꪙ꫁-ꪹꪠꪀ ꪬꪽ꫁ ꫛ ꪀꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿ ꪕꪣꪸ
ꪕꪱꪉ ꪋꪉ꪿ꪰ ꪼꪫ꫁ ꪣꪽ ꪔꪱꪉ ꪜꪙ ꪶꪔꪙ꫁
ꪜꪱꪀ ꪀꪱꪫ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪒꪱꪙ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪤꪮꪙ꪿
1985-ꪚꪱꪙ꫁-ꪩꪫꪲ ꪼꪫ꫁ ꪬꪱꪙ-ꪶꪏꪙ ꪜꪙ ꪵꪀ꪿
ꪹꪝ꪿ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁ ꪎꪱꪉ꫁ ꪝꪮꪉ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪔꪱꪉ ꪨꪱꪙ
ꪀꪱꪉ ꪹꪭꪙ ꪼꪫ꫁ ꪬꪷ-ꪀꪾ ꪜꪙ ꪻꪐ꪿
ꪬꪷ ꪙꪮꪥ꫁ ꪣꪽ ꪻꪎ꪿ ꪙꪱ
ꪮꪱꪥ꫁-ꪘꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ-ꪁꪮꪉ ꪙ꫁ꪾ-ꪄꪽ
1990-ꪡꪽ ꪔꪱꪫ ꪝꪚꪾ ꪑꪉꪰ ꪢꪱ꫁
ꪬꪮꪣ ꪢꪴ꪿ ꪎꪱ꫁ ꪣꪺꪙ꪿ ꪶꪋꪣ
ꪮꪱꪥ꫁-ꪹꪭꪉ ꪎꪱꪉ꫁ ꪚꪱꪙ꫁-ꪥꪮꪀ ꪙꪱ-ꪝꪉꪸ
ꪜꪀꪴ ꪢꪱꪀ ꪼꪫ꫁ ꪎꪲ꪿ ꪭꪮꪥ꫁ ꪝꪽ ꪩꪾ
ꪎꪱꪥ ꪉꪱꪥ ꪼꪙ ꪵꪒꪉ ꪋꪱꪥ꫁ ꪹꪣ ꪫꪉꪰ ꪹꪨꪣ꫁ ꪬꪱꪒ
1995-ꪜꪱꪀ ꪀꪱꪫ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪣꪲ ꪢꪴ꪿ ꪨꪱꪙ ꪀꪙꪲ
ꪩꪱꪙ꫁-ꪢꪙ꪿ꪳ ꪬꪽ꫁ ꫛ ꪀꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿-ꪵꪕꪙ
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ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪮꪙ ꪔꪷ꪿ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪮꪙꪷ-ꪊꪉꪴ
2000-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪹꪉꪙꪷ-ꪻꪎ ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪄꪉꪸ
ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
ꪠꪱꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭ
ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
2005-ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪭꪀꪰ
ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪀꪱꪉ
2010-ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪋꪱꪉ꫁ ꪖꪱꪫ꪿ ꪉꪱ ꪵꪒꪉ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪝꪉ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
2015-ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉꪰ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪹꪨꪱ꫁ ꪉꪺ ꪹꪚꪱ ꪨꪱ
229

ꪄꪱ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪎꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪶꪎꪉ꪿
2020-ꪜꪴ꪿ ꪹꪮꪙꪷ-ꪊꪉꪴ ꪊꪉꪰ꪿ ꪭꪚꪲ ꪶꪀꪙ ꪣꪱ ꪙꪮꪙ ꪀꪫꪱꪙ꫁
ꪪꪱꪙ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ
ꪬꪮꪀ ꪜꪱꪥ ꪎꪙ꫁ꪸ ꪵꪊꪙ ꫟
ꪵꪝꪙ ꪒꪾ ꪊꪱꪫ ꪠꪱ꫁ ꪣꪒꪳ
ꪣꪱ ꪀꪱꪫ꪿ ꪮꪱꪉ꫁ ꪩꪀꪴ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ
2025-ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪀꪱꪥ ꪋꪉꪸ-ꪨꪱ ꪮꪴ꫁ ꪮꪱ꫁
ꪄꪲ꪿ ꪣꪱ꫁ ꪀꪱꪥ ꪩꪚꪾ-ꪩꪱ ꪝꪱꪥ꪿ ꪔꪱꪥ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿
ꪊꪾ ꪶꪀꪙ ꪹꪄꪱ꫁ ꪒꪙꪲ ꪹꪣꪉ ꪵꪫꪙ ꪹꪋ꫁ꪱ
ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪒꪱꪉ- ꪶꪩꪉ
ꪎꪉꪲ ꪨꪺꪉ ꪔꪉ꫁ꪰ ꪀꪱꪉ ꪙꪱ ꪒꪴ ꪮꪱꪒ
2030-ꪀꪱ꫁ ꪀꪱꪒ ꪔꪮꪉ꫁ ꪔꪙꪲ ꪒꪱꪙ꪿ ꪜꪱꪙ ꪒꪱꪫ
ꫛ ꪒꪲ ꪹꪖꪱ꫁ ꪬꪱꪙ-ꪡꪮꪉ ꪕꪚꪾ ꪮꪱꪥ꪿
ꪚꪱ ꪀꪱꪫ꪿ ꪬꪱꪣ꫁ ꪩꪱꪫ ꪻꪐ꪿ ꪝꪚꪾ ꪹꪩꪱ꪿ ꪀꪺ
ꪘꪺ ꫟ ꪠꪴ꫁ ꪩꪱꪫ ꪹꪩꪱ꪿ ꪝꪱꪥ꪿ ꪔꪱꪥ
ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪹꪣꪉ ꪠꪱ-ꪵꪀꪫ꫁
2035-ꪮꪱꪫ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪵꪜꪫ ꪼꪡ
ꪝꪱꪉ꪿ ꪶꪔꪀ ꪜꪱ꪿ ꪻꪐ꪿ ꪁꪱ꫁ ꪶꪁꪉ꪿
ꪹꪄꪱ꫁ ꪶꪒꪉ ꪨꪺꪉ ꪁꪱ꫁ ꪁꪱꪒ
ꪘꪲ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪶꪭꪣ꪿ ꪼꪣ꫁ ꪹꪉꪙꪷ
ꪼꪬ꫁ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪮꪙꪷ-ꪊꪉꪴ
2040-ꪹꪚꪱ꪿ ꪥꪒ ꪹꪚꪱ꪿ ꪋꪮꪥ꪿
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ꪻꪊ ꪙꪮꪙ ꪎꪱꪉ꫁ ꪙꪱꪉ ꪮꪱ
ꪻꪊ ꪙꪮꪙ ꪎꪒꪴ ꪙꪮꪙ ꪡꪱ ꪙꪮꪉ꫁ ꪙꪉꪴ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪥꪒ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪋꪮꪥ꪿
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪕ꪿ꪱ -ꪶꪀ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
2045-ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪠꪴ꫁ ꪼꪜ ꪀꪮꪙ꪿ ꪩꪺꪙ꫁ ꪕꪷ꪿ ꪢꪷ ꪼꪏ
ꪼꪕ ꪎꪉꪲ꪿ ꪪꪱ ꪋꪴ꪿ ꫛ ꪹꪎꪱ ꪄꪱ꫁
ꪑꪉꪲ ꪘꪱ꫁ ꪜꪱꪙ ꪬꪱ꪿ ꪶꪠꪙ
ꪶꪎꪙ ꫟ ꪎꪉꪸ ꪋꪴ꪿ ꪝꪱꪥ ꪑꪉꪲ ꪀꪮꪉ ꪁ꫁ꪷ ꪬꪮꪀ
2050-ꪬꪮꪀ ꪏꪮꪉ꫁ ꪹꪀꪉꪷ꪿ ꪩꪱꪉ ꪜꪱꪫ
ꪹꪁꪷ ꪢꪱꪫ ꪜꪱꪙ ꪚꪮꪀ ꪼꪣ꫁
ꪡꪒꪰ ꪫꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪴ꪿ ꪁ꫁ ꪷꪒꪲ
ꫛ ꪻꪒ ꪘꪲ ꪹꪚꪱ꪿ ꪕꪽ ꪹꪎꪱ ꪄꪱ꫁
ꪡꪒꪰ ꪫꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪙꪱ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪊꪉ꪿ꪲ ꪵꪉ꫁
2055-ꪻꪬ꫁ ꪶꪔꪉ꪿ ꪶꪕꪉ꪿ ꪹꪢꪉ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪉꪫꪱꪀ ꪘꪱ꫁ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪜꪺ ꪨꪱꪙ
ꪜꪺ ꪨꪱꪙ ꪜꪙ꪿ꪲ ꪉꪺꪥ ꪹꪥꪉ꪿ ꪙ꫁ꪾ
ꪚꪒꪲ ꪝꪴ ꪒꪲ ꪹꪚꪱ꪿ ꪒꪲ ꪹꪎꪱ ꪝꪱꪥ꪿
ꪎꪱꪥ ꪼꪕ ꪹꪔꪱ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪒꪲ
2060-ꪠꪲ ꪎꪱꪉ ꪹꪔꪱ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪁꪮꪚ
ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪶꪀꪣ꫁ ꪒꪴ
ꪄꪣꪴ ꪹꪉꪙꪷ ꪁꪾ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪎꪀꪰ ꪙꪮꪥ꫁
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ꪒꪀꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪵꪩꪫ꫁ ꪬꪀꪰ
ꪁꪲꪉ ꪒꪱꪉ ꪶꪕꪚ ꪣꪱ ꪹꪝꪉꪷ꪿ ꪜꪺ ꪢꪺꪥ꫁
2065-ꪜꪺ ꪢꪺꪥ꫁ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁
ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ ꪔꪣ꪿ꪳ ꪣꪮꪙ ꪒꪱꪙ ꪔꪣꪳ꪿ ꪣꪮꪙ
ꪼꪒ꫁ ꪁꪫꪱꪣ ꪒꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪜꪱꪀ
ꪼꪒ꫁ ꪁꪫꪱꪣ ꪣꪱꪀ ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪊ
2070-ꪁ꫁ꪷ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪫꪱ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪑꪷ ꪶꪀꪙ ꪹꪖꪉꪷ ꪕꪱ꪿
ꪼꪜ ꪫꪱ ꪁ꫁ꪷ ꪠꪉꪴ ꪢꪴ꪿ ꪹꪖꪱ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪋꪴ꪿ ꫛ
ꪑꪷ ꪶꪁꪙ꫁ ꪀꪱꪫ꪿ ꪁꪫꪱꪣ ꪒꪲ ꪋꪴ꪿ ꪖꪮꪥ꫁
ꪠꪉꪴ ꪢꪴ꪿ ꪹꪖꪱ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪣꪺꪙ꪿ ꪶꪋꪣ
ꪻꪬ꫁ ꪋꪴꪰ ꫛ ꪹꪣꪉꪷ ꪝꪲ꪿
2075-ꪻꪬ꫁ ꪄꪙꪳ꫁ ꪁ꫁ꪷ ꪝ꪿ꪲ ꪕ꪿ꪲ ꪨꪱꪥ
ꪜꪺ ꪫꪱ꪿ ꪣꪲ ꪵꪔ꪿ ꪩꪱꪥ ꪜꪽ ꪻꪬ꫁
ꪜꪺ ꪎꪷ ꪝ꪿ꪷ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪉꪙꪷ-ꪝꪽ-ꪙꪱ ꪝꪱꪥ꪿ ꪣꪱ
ꪜꪺ ꪻꪎ꪿ ꪎꪳ ꪩꪱꪥ ꪁꪫ꫁ꪲ
ꪜꪺ ꪻꪎ꪿ ꪶꪎ꫁ ꪣꪱꪉ꪿ ꪘꪱ꫁ ꪑꪮꪉ꫁ ꪕ꪿ꪷ ꪩꪱꪥ ꪎꪳ
2080-ꪜꪮꪣ ꪬꪺ ꪣꪲ ꪹꪋꪉ꪿ ꪹꪋꪱ ꪜꪀꪲ ꪚ꫁ꪲ
ꪔꪱꪥ꫁ ꪄꪫꪱ꪿ ꪣꪱ ꪭꪒꪰ ꪼꪫ꫁
ꪑꪮꪉ꫁ ꪕꪷ꪿ ꪊꪮꪣ ꪹꪣꪉ ꪊꪮꪣ ꪹꪉꪙꪷ
ꪏꪴ ꪏꪱꪙ ꪹꪎꪱ ꪶꪀꪉ꪿ ꪶꪣꪙ ꪨꪱ ꪼꪫ꫁
ꪵꪔꪉ꪿ ꪹꪋꪉ꪿ ꪤꪮꪉ꫁ ꪭꪚꪾ ꪄꪀꪰ ꪹꪋꪱ ꪜꪺ
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2085-ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪵꪜꪉ ꪹꪋꪷ ꪒꪲ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪹꪣ ꪕꪙ ꪤꪱꪣ ꪄꪀꪰ
ꪹꪣ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪜꪺ ꪼꪜ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪣꪽ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪩꪱ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪹꪬꪉ ꪬꪫꪱ ꪹꪚꪉ꫁ ꪝꪴ ꪕꪙ ꪹꪎꪱ꫁ ꪶꪁꪒ
ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪁꪙꪴ ꪥꪒ ꪶꪁꪒ
2090-ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪹꪩꪱ꪿ ꪡꪽ ꪵꪀꪫ
ꪼꪒ꫁ ꪵꪎꪙ ꪬꪺ ꪔꪱꪥ ꪼꪄꪫꪥ꪿
ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪜ꪿ ꪁꪫꪲ꫁ ꪣꪽ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪩꪱ꪿ ꪶꪬꪙ
ꪙꪾ ꪶꪀꪙ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪬꪺ ꪭꪱꪉ ꪒꪴ ꪮꪱꪒ
ꪏꪱꪒ ꫟ ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪣꪺꪀ-ꪩꪱ꪿
2095-ꪑꪉꪰ ꪵꪠꪉ ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪵꪚꪉ꪿ ꪹꪋꪉ꪿ ꪒꪲ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪹꪣ ꪕꪙ ꪤꪱꪣ ꪄꪀꪰ
ꪹꪣ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪜꪺ ꪶꪔꪉ ꪶꪎ ꪣꪽ ꪹꪊꪱ꫁ ꪙꪮꪚ ꪣꪳ
ꪕꪙ ꪄꪙꪴ ꪀꪫꪱꪙ ꪋꪴ꪿ ꫛ ꪶꪋꪣ ꪼꪩ꫁
ꪊꪉꪲ꪿ ꪵꪉ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪔꪱꪉ ꪁꪉꪲ ꪜꪙ ꪢꪷ
2100-ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪜ ꪁꪲ꫁ ꪫꪽ ꪹꪊꪱ꫁ ꪼꪩ꪿ ꪣꪱ
ꪹꪭ ꪵꪝ ꪹꪎꪱ ꪵꪔꪉ꪿ ꪵꪋꪫ ꪨꪱ ꪼꪫ꫁
ꪀꪮꪉ ꪨꪺꪉ ꪹꪎꪱ ꪵꪔꪉ꪿ ꫛ ꪔꪲ ꪄꪙ꫁ꪳ
ꪕꪉ ꪜꪲ꪿ ꪵꪜ꫁ ꪄꪱ ꪁꪮꪉ꫁ ꪕꪚꪾ ꪵꪎꪉ꪿ ꪨꪱ ꪙꪽ
ꪨꪱ ꪶꪀꪙ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪹꪣ ꪹꪘ ꪨꪱꪥ ꪁꪉꪰ꪿
2105-ꪶꪀꪙ ꪒꪉꪰ ꪔꪮꪙ꫁ ꪼꪏ ꪔꪙꪸ
ꪬꪱꪀ ꪣꪲ ꪋꪱꪉ꫁ ꪉꪱ ꪥꪙꪳ ꪤꪴ꪿ ꪩꪱꪉ꪿
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ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉꪰ꪿ ꪭꪮꪒ ꪵꪬꪉ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪕꪽ ꪕꪲ꪿ ꪹꪛꪱ-ꪨꪱꪉ
ꪀꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪣꪲ ꪝꪴ ꪬꪙꪲ ꪎꪱꪣ-ꪹꪎꪱ꫁
ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪮꪒ ꪔꪱꪀ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪎꪮꪉ ꪵꪕ
2110-ꪊꪉ꪿ꪲ-ꪵꪉ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪜꪙ ꪒꪲ ꪵꪩꪫ꫁ ꪭꪮꪒ
ꪵꪀꪫ ꪮꪮꪀ ꪔꪮꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪩ꫁ ꪣꪽ ꪹꪊꪱ꫁
ꪋꪴ꪿ ꫛ ꪤꪱꪀ ꪀꪙꪲ ꪭ꫁ꪳ ꪣꪱ ꪵꪣꪙ꪿
ꪖꪷ꪿ ꪔꪾ ꪏꪱꪥ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ
ꪝꪱꪥ ꪻꪚ ꪪꪱꪉ ꪵꪀꪫꪉ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪜꪴ ꪿ꪹꪊꪱ꫁
2115-ꪕꪱꪉ ꪼꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪄꪱ꫁ ꪕꪱꪉ ꪹꪣꪉ-ꪋꪣꪴ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿
ꪶꪔꪚ ꪔꪙꪲ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪙꪾ꫁-ꪚꪴ꪿ ꪬꪙꪲ ꪋꪱ
ꪬꪱꪀ ꪣꪲ ꪜꪱ ꪬꪱꪉ ꪶꪀꪣ ꪜꪙ꪿ꪲ ꪹꪁꪱ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪣꪱ ꪎꪴ ꪫꪳ-ꪊꪱꪉ
2120-ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪙꪱꪉ ꪹꪣꪉ-ꪄꪉꪸ ꪔꪮꪙ꫁ ꪕꪱꪫ꫁
ꪚꪱꪫ꪿ ꪬꪱꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪀ꫁ ꪹꪋꪉ꪿ ꪡꪉꪰ ꪵꪁꪙ
ꪁꪾ-ꪚꪱꪉ ꪠꪴ꫁ ꪬꪱꪙ ꪹꪝꪉꪷ ꪙꪮꪉ꫁ ꪝꪲ꪿
ꪘꪺ ꫟ ꪎꪉꪸ ꪀꪱꪫ꪿ ꪁꪫꪱꪥ ꪕꪉ ꪹꪨꪱ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪎꪀꪴ ꪵꪩꪫ꫁ ꪣꪱ ꪵꪫ꪿ ꪀꪙꪲ ꪉꪱꪥ
2125-ꪵꪩꪉ ꪉꪱꪥ ꪹꪎꪱ ꪎꪴ꪿ ꪀꪙꪲ ꪵꪩꪫ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪥꪱ꪿ ꪀꪙꪲ ꪹꪣꪉ ꪭ꫁ꪳ ꪹꪣ ꪵꪣꪙ꪿
ꪵꪩꪙ꪿ ꪩꪷ ꪹꪄꪱ꫁ ꪬꪺꪒ ꪜꪱ ꪙꪱ-ꪨꪱꪥ꫁
ꪀꪱꪥ ꪔꪱꪒ-ꪩꪱꪉ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪬꪙꪲ-ꪭꪱꪥ꫁
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ꪑꪱꪥ꫁ ꪵꪬꪉ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪭꪮꪒ ꪤꪮꪀ-ꪥꪱꪉ
2130-ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪼꪕ ꪭꪣꪲ ꪕꪱꪉ ꪔꪮꪙ꫁ ꪠꪷ꪿
ꪩꪀꪴ ꪝꪷ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪔꪮꪙ꫁ ꪝ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪒꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪹꪣꪉ-ꪝꪉꪸ ꪬꪙ ꪹꪘꪱ꫁
ꪠꪉꪴ ꪢꪴ꪿ ꪹꪖꪱ꫁ ꪕꪀꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪋꪴ꪿ ꫛ
ꪥ꪿ꪱ ꪝꪽ-ꪙꪱ ꪙꪱꪉ ꪹꪣꪉ
2135-ꪶꪖꪀ ꪹꪮꪱ ꪹꪨꪱ꫁ ꪼꪬ ꪻꪐ꪿ ꪣꪱ ꪼꪄ
ꪼꪡ ꪹꪭꪉ꪿ ꪹꪝ꪿ ꪼꪄ ꪹꪨꪱ꫁
ꪚꪮꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪢꪷ ꪋꪱꪉ꪿ ꪣꪱ ꪡꪱꪥ
ꪤꪱꪒ ꫜ ꪠꪱꪥ ꪹꪣ ꪁꪷ
ꪹꪉꪙꪷ-ꪝꪽ ꪠꪴ꫁ ꪠꪲ ꪶꪔꪙ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ ꪀꪮꪙ꪿
2140-ꪻꪬ꫁ ꪁꪮꪥ꪿ ꪁꪣꪴ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉꪲ꪿-ꪵꪉ꫁
ꪑꪱ-ꪩꪮꪙ ꪑꪱ-ꪹꪉꪙꪷ ꪣꪽ ꪣꪱ
ꪼꪒ꫁ ꪀꪙꪲ ꪒꪲ ꪁꪣꪴ꫁ ꪩꪀꪴ
ꪻꪬ꫁ ꪁꪣꪴ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ
ꪣꪽ꫁ ꪥꪙꪳ ꪹꪬꪉꪷ ꪵꪎꪙ ꪋꪺ꪿
2145-ꪔꪣ꪿ꪳ ꪣꪮꪙ ꪒꪱꪣ ꪔꪣꪳ꪿ ꪣꪮꪙ
ꪄꪱꪒ ꪎꪸ ꪎꪺꪙ ꪨꪺꪉ ꪎꪺꪙ ꪢꪱꪀ ꪝꪱꪫ꫁
ꪫꪱꪉ ꪎꪸ ꪋꪉꪸ-ꪠꪱ ꪨꪺꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪀꪫꪱꪒ ꪼꪝ꪿ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪢꪺꪥ꫁-ꪠꪱ
ꪣꪱ ꪀꪱꪥ ꪙꪱ ꪹꪬꪱ꫁-ꪁꪱ꪿
2150-ꪭꪮꪒ ꪕꪱ꪿-ꪹꪩ ꪀꪙꪲ ꪵꪩꪉ
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ꪹꪁꪷ ꪵꪒꪉ ꪵꪎꪫ꫁ ꪼꪜ ꪀꪮꪙ꪿
ꪭꪮꪙ ꫟ ꪒꪉꪰ꪿ ꪡꪱ꫁ ꪎꪉꪸ꫁ ꪹꪚꪙ ꪶꪬꪀ
ꪠꪲ ꪶꪔꪀ ꪒꪾ꫁ ꪕꪱꪫ꫁-ꪩꪷ ꪜꪙ ꪻꪐ꪿
ꪙꪾ ꪶꪀꪙ ꪹꪄꪱ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪨꪱ ꪨꪱꪥ ꪁꪉ꪿ꪰ
2155-ꪶꪀꪙ ꪒꪉꪰ ꪔꪮꪉ꫁ ꪘꪮꪉ- ꪵꪩꪉ꫁ ꪚꪉꪴ꪿-ꪼꪡ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪹꪄꪱ꫁ ꪣꪱ ꪠꪉꪸ ꪋꪱꪉ꫁-ꪼꪬ꫁
ꪼꪫ꫁ ꪚꪱꪫ꪿ ꪬꪱꪚ ꪝꪱꪥ ꪨꪉꪰ
ꪶꪥꪙ꪿ ꫟ ꪘꪱ꫁ ꪄꪱꪫ ꪡꪮꪉ ꪵꪉ꫁ ꪵꪒꪒ
ꪢꪮꪒ ꪵꪢꪒ ꪘꪱ꫁ ꪣꪸ ꪘꪣꪴ꪿ ꪙꪱꪉ ꪵꪀꪫ
2160-ꪶꪥꪙ꪿ ꫟ ꪠꪱꪥ꫁ ꪠꪉꪸ ꪨꪺꪉ ꪘꪮꪉ ꪀꪫꪱꪉ꫁
ꪚꪮꪀ ꪢꪷ ꪵꪉ ꪝꪚꪾ ꪑꪉꪰ ꪖꪱ꫁
ꪭꪮꪒ ꪣꪺꪙ꪿ ꪬꪙ ꪋꪉꪸ
ꪬꪙ ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ ꪋꪉꪸ ꪉꪱꪣ ꪋꪱ꫁ ꪋꪙꪳ꪿
ꪭꪮꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪩꪣꪳ ꪝꪱꪥ ꪬꪱꪥ
2165-ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁
ꪚ꪿ꪷ-ꪏꪺꪣ ꪚ꪿ꪷ-ꪭꪺꪉ ꪣꪱ ꪹꪭꪙ
ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪹꪭꪙ ꪹꪎꪱ ꪵꪀꪙ꪿
ꪵꪩꪙ꪿ ꪩꪷ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪋꪮꪉ ꪼꪝ꪿
ꪼꪡ ꪹꪭꪉ꪿ ꪹꪝ꪿ ꪼꪄ ꪹꪨꪱ꫁
2170-ꪚꪮꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪢꪷ ꪋꪱꪉ꪿ ꪣꪱ ꪡꪱꪥ
ꪤꪱꪒ ꫜ ꪡꪱꪥ ꪹꪣ ꪁꪷ꫁
ꪹꪉꪙꪷ-ꪝꪽ-ꪙꪱ ꪠꪴ ꪠꪲ ꪶꪔꪙ꫁ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ ꪀꪮꪙ꪿
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ꪻꪬ꫁ ꪁꪣꪴ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪎ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪥꪙꪳ
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
2175-ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ ꪼꪫ꫁ ꪹꪮꪙꪷ-ꪊꪉꪴ ꪜꪙ ꪻꪐ꪿
ꪣꪽ ꪻꪎ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪮꪱꪥ꫁-ꪏꪱ ꪜꪙ ꪵꪎꪙ
ꪚꪱꪙ꫁-ꪣꪮꪙ ꪼꪫ꫁ ꪨꪱꪙ ꪵꪎꪙ ꪜꪙ ꪻꪐ꪿
2180-ꪣꪽ ꪻꪎ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪝꪮꪉ꫁ ꪣꪺꪀ-ꪩꪱ꪿ ꪑꪉꪰ ꪜꪙ
ꪚꪱꪙ꫁-ꪩꪺꪀ ꪼꪫ꫁ ꪮꪱꪥ꫁-ꪹꪭꪉ ꪜꪙ ꪝꪽ
ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿ ꪼꪕ ꪵꪔ꪿ ꪏꪙꪳ ꪑꪉꪰ ꪢ꫁ꪱ
ꪚꪱꪙ꫁-ꪉꪱ ꪼꪫ꫁ ꪬꪱꪙ-ꪨꪣꪴ ꪹꪣ ꪎꪱꪉ꫁
ꫛ ꪒꪲ ꪩꪀꪴ ꪹꪣꪉ ꪝꪉꪸ ꪣꪱ ꪤꪴ꪿
2185-ꪜꪙ ꪘꪱ꫁ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪎꪣꪴ ꪩꪱꪉ꪿
ꪖꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪕꪱ꫁ ꪔꪙꪲ ꪶꪒꪉ ꪶꪔꪀ ꪠꪱꪥ
ꪨꪱꪥ꪿-ꪶꪩꪉ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪊꪮꪣ
ꪚꪱꪙ-ꪜꪱꪙ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪢꪷ ꪹꪝꪉꪷ꪿
ꪕꪱꪉ ꪨꪺꪉ ꪔꪮꪉ꫁ ꪹꪄꪱ ꪕꪴ ꪝꪚꪾ ꪻꪎ꪿
2190-ꪕꪱꪉ ꪻꪔ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪢꪷ-ꪝꪽ
ꪶꪠꪒ ꪔꪱꪉ꫁-ꪔꪮꪉ ꪡꪱꪀ ꪕꪱ꪿ ꪙꪱ ꪏꪱꪉ
ꪕꪱꪉ ꪹꪘ ꪼꪫ꫁ ꪢꪷ-ꪕꪙꪴ꪿
ꪚ꪿ꪷ-ꪚ꫁ꪸ ꪼꪫ꫁ ꪬꪷ ꪀꪮꪉ꪿
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪣꪽ ꪣꪳ ꪙꪾ ꪹꪨꪱ꫁ ꪑꪉꪰ ꪜꪙ
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2195-ꪄꪫꪱꪉ-ꪩꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪎꪮꪉ ꪋꪱꪉ꪿
ꪜꪱꪒ-ꪘꪱ ꪠꪱ-ꪩꪱꪙ ꪬꪺ-ꪒꪮꪙ
ꪋꪴ꪿ ꫛ ꪵꪑ ꪶꪔꪙ ꪁꪉꪲ ꪹꪀꪉ꪿ꪷ ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪊ꫁ꪱ
ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪹꪜꪱ꫁ ꪋꪙꪸ ꪼꪫ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪅꪱ
ꪁ꫁ꪷ-ꪵꪩ ꪼꪫ꫁ ꪶꪒ-ꪵꪏꪉ ꪜꪙ ꪵꪀ꪿
2200-ꪤꪱꪥ ꪣꪱ ꪹꪕꪱ꫁ ꪔꪙꪲ ꪶꪒꪉ ꪄꪺ-ꪔꪱꪒ
ꪀꪱ꫁ ꪀꪱꪒ ꪕꪱꪙ꫁ ꪙꪱ-ꪔꪱꪉ꫁ ꪠꪉꪸ-ꪶꪕꪣ
ꪑꪷ ꫛ ꪎꪱꪉ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ ꪜꪙ ꪢꪙ꪿ꪳ
ꪜꪴ꪿ ꪖꪮꪒ ꪹꪣꪉ ꪎꪸ ꪙꪱ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁ ꪎꪮꪉ ꪵꪋꪉ꪿ ꪙꪱ-ꪨꪱꪥ꫁
ꪤꪱꪥ ꪣꪱ ꪹꪕꪱ꫁ ꪶꪚꪉ-ꪩꪾ ꪩꪱꪀ ꪹꪩꪀ
2205-ꪹꪠꪀ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪼꪜ ꪤꪴ꪿ ꪥꪱꪫ
ꪹꪣꪉ-ꪄꪫꪱ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪮꪙꪴ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪣꪽ ꪬꪱꪀ ꪹꪋ꫁ ꪒꪱꪚ ꪜꪴ꪿ ꪥꪺꪉ-ꪁꪾ
ꪹꪣꪉ- ꪄꪉꪸ ꪻꪬ꫁ ꪁꪾ-ꪚꪱꪙ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪫꪱꪉ
2210-ꪑꪉꪰ ꪕꪷ꪿ ꪝꪱꪥ ꪻꪙ ꪬꪽ꫁ ꪘꪮꪉ ꪭꪱꪉ ꪵꪮꪙ꪿ ꪣꪱ꫁
ꪁꪾ-ꪭꪺꪥ ꪹꪣ ꪻꪎ꪿ ꪙꪱ ꪜꪙ ꪏꪱꪥ꫁
ꪩꪙꪲ-ꪵꪝꪙ ꪔꪱꪙ꫁ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪣꪉ ꪘꪉꪰ꫁ ꪩꪱꪫ ꪑꪉꪰ ꪮꪮꪙ꪿
ꪭꪮꪙ ꫟ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪋꪽ꫁ ꪀꪮꪙ꪿ ꪑꪉꪰ ꪨꪉꪰ
ꪋꪉꪸ-ꪠꪱ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪠꪀꪴ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
2215-ꪋꪉꪸ ꪫꪉꪰ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪩꪙꪴ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
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ꪹꪣꪉ-ꪥꪱꪉ ꪼꪫ꫁ ꪕꪱ꫁ꪫ-ꪶꪬꪀ
ꪁꪒꪳ ꪜꪙ ꪼꪒ꫁ ꪀꪙꪲ ꪹꪣꪉ ꪵꪠꪉ ꪝ꪿ꪲ
2220-ꪁꪒꪳ ꪖ꪿ꪲ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪋꪽ꫁ ꪀꪮꪙ꪿ ꪶꪬꪀ ꪵꪄ
ꪋꪉꪸ-ꪨꪱ ꪼꪫ꫁ ꪠꪱ-ꪶꪩꪉ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪣꪽ ꪬꪱꪀ ꪜꪙ ꪨꪱꪙ ꪹꪋ꫁
ꪜꪱꪉ ꪜꪴ꪿ ꪉꪺ-ꪋꪴ-ꪩꪙꪴ
2225-ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪕꪱꪫ꫁ ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁
ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪊꪙ ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪼꪪ
ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪼꪩ꪿ ꪕꪱꪫ꫁-ꪹꪖꪉꪷ
2230-ꪭꪁꪸ ꪩꪱꪫ ꪣꪱ
ꪬꪱ ꪩꪱꪫ ꪄꪙ꫁ꪳ
ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪊꪉꪰ꪿ ꪭꪚꪲ ꫛ ꪣꪱ ꪙꪮꪙ ꪀꪫꪱꪙ꫁
ꪪꪱꪙ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪕꪷ ꪩꪱꪫ
ꪔꪀꪴ ꪋꪱꪉ꫁ ꪉꪱ ꪄꪱꪫ ꪹꪊꪱ꫁ ꪜꪴ꪿
2235-ꪊꪽ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪣ꪿ ꪑꪱꪣ ꪉꪱꪥ
ꪕꪉ ꪹꪣꪉ ꪝꪱꪥ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪁ꫁ꪷ ꪝꪱꪥ꪿
ꪕꪉ ꪹꪣꪉ ꪘꪲ
ꪕꪉ ꪹꪣꪉ ꪘꪲ
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ꪜꪴ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪁ꫁ꪷ ꪘꪲ
2240-ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪀꪱꪥ ꪔꪱꪉ꫁-ꪶꪕꪣ ꪮꪴ꫁ ꪮꪱ꫁
ꪄ꪿ꪲ ꪣꪱ꫁ ꪀꪱꪥ ꪹꪜꪀꪷ-ꪵꪙꪉ
ꪵꪚꪀ ꪬꪮꪀ ꪄꪱꪣ꫁ ꪹꪄꪱ-ꪭꪱꪫ
ꪼꪜ ꪀꪱꪥ ꪕꪱꪉ ꪹꪣꪉ-ꪩꪱ꪿
ꪭꪮꪒ ꪙ꫁ꪾ ꪚꪷ꪿-ꪀꪱ꪿ ꪹꪄꪱ ꪠꪱ
2245-ꪭꪮꪒ ꪖꪉꪸ ꪙꪱ ꪨꪺꪉ ꪚꪱꪙ꫁-ꪚꪷ꪿
ꪭꪮꪒ ꪝ꪿ꪷ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪶꪒꪉ-ꪑꪉꪰ
ꪭꪮꪒ ꪁꪱ ꪙꪽ꫁ ꪁꪮꪉ ꪤꪴ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪤꪴ꪿
ꪶꪑꪣ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪜꪺ ꪀꪫꪱꪙ
ꪶꪔꪀ ꪜꪱꪀ-ꪚꪴ꪿ ꪁꪮꪉ ꪁꪙꪳ ꪹꪚꪱ꪿ ꪁꪙꪳ
2250-ꪶꪀꪣ꫁ ꪘꪱ꫁ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪵꪀꪫ
ꪵꪋꪫ ꪹꪭ ꪼꪜ ꪎꪴ꪿ ꪣꪮꪥ ꫁
ꪼꪜ ꪶꪔꪀ ꪋꪮꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪺ꪿ ꪮꪮꪙ ꪋꪮꪙ
ꪒꪀꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪮꪙꪷ-ꪊꪉꪴ ꪹꪩꪱ꪿ ꪬꪀꪰ
ꪁꪉꪲ ꪒꪱꪉ ꪶꪕꪚ ꪣꪱ ꪤꪴ꪿ ꪔꪚꪴ ꪔꪮꪉ ꪕ꪿ꪲ ꪬꪮꪣ ꪙꪱꪉ
2255-ꪤꪴ꪿ ꪭꪣꪲ ꪕꪱꪉ ꪕ꪿ꪲ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿
ꪥꪒ ꪶꪋꪀ ꪀꪙꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪎꪱ
ꪵꪔꪉ ꪘꪱ꫁ ꪑꪉꪲ ꪀꪫꪱꪉ ꪡꪱꪙ
ꫛ ꪬꪱꪙ ꪹꪎꪱ ꪤꪴ꪿ ꪝꪺꪙ ꪉꪙꪲ ꪭꪱꪥ꫁
ꪁꪮꪉ ꪀꪉ꪿ꪲ ꪻꪒ ꪬꪀꪰ ꪹꪚꪱ꪿ ꪬꪀꪰ
2260-ꪁꪮꪉ ꪀꪺꪀ ꪻꪒ ꪁꪱꪙ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪁꪱꪙ꫁
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ꪁꪮꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪻꪒ ꪠꪒꪲ ꪹꪚꪱ꪿ ꪠꪒꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪮꪙꪷ-ꪊꪉꪴ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ
ꪶꪔꪀ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪩꪱ꪿
ꪋꪉꪸ-ꪁꪾ ꪠꪴ꫁ ꪩꪱꪫ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
2265-ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪹꪩꪱ꪿ ꪭꪚꪲ ꪵꪀꪫ
ꪣꪱ ꪬꪱ ꪵꪕꪫ ꪁꪙꪳ
ꪒ ꪹꪣ ꪶꪀꪙ ꪀꪱꪥ ꪙ꫁ꪾ-ꪝꪱꪙ ꪹꪣꪉ-ꪣꪺꪀ
ꪶꪔꪀ ꪵꪀꪫ꪿ ꪜꪺꪀ ꪮꪮꪙ ꪋꪮꪙ
2270-ꪶꪔꪀ ꪮꪙꪴ꪿-ꪚꪮꪙ ꪁꪮꪥ ꪠ꪿ꪷ
ꪶꪔꪀ ꪵꪀꪫ꪿-ꪠ꪿ ꪑꪱꪣ ꪉꪱꪥ
ꪣꪱ ꪭꪮꪒ ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪩ꪿ꪱ ꪄꪱ꫁ ꪁꪫꪱꪥ
ꪕꪉ ꪨꪱꪥ ꪣꪱ ꪀꪱꪫ꪿ ꪊꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁
ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪮꪣꪴ꫁ ꪜꪒ ꪼꪀ꪿ ꪣꪱ ꪬꪱ
2275-ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪄꪣꪲ-ꪖꪱꪙ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
2280-ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪜ꫁ꪾ ꪼꪣ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪥꪒ ꪕꪱꪉ
ꪶꪔꪉ ꪀꪱꪥ꪿ ꪄꪱꪉ ꪥꪒ ꪭꪱꪙ꫁
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ꪪꪱꪙ꫁ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪄꪣꪲ-ꪖꪱꪙ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
2285-ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪼꪕ ꪼꪩ꪿ ꪨꪺꪉ ꪼꪜ꪿ ꪣꪱ
ꪎꪷ-ꪩꪱ ꪨꪺꪉ ꪼꪜ꪿ ꪹꪔꪱ꫁ ꪼꪜ꪿ ꪁꪱꪙ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪪꪱꪙ꫁ ꪶꪀꪙ ꪢꪙ꪿ꪳ ꪣꪱ ꪵꪕꪙ
ꪊꪙꪸ ꪒꪾ ꪵꪒꪉ ꪜꪴ꪿ ꪼꪒ꫁
ꪼꪒ꫁ ꪝꪷ ꪻꪊ ꪵꪩꪫ꫁ ꪝꪱꪀ
2290-ꪼꪒ꫁ ꪢꪴ꪿ ꪄꪮꪥ꫁ ꪝꪷ ꪭꪮꪥ꫁ ꪁꪉꪰ ꪹꪭꪙ
ꪀꪴ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪄꪙꪳ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
2295-ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪮꪙꪷ-ꪊꪉꪴ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪮꪙꪷ-ꪊꪉꪴ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪵꪝꪉ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪁꪾ-ꪝꪽ
ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪚꪴ꪿
2300-ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪼꪜ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
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2305-ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
2310-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪋꪱꪉ꫁ ꪖꪱꪫ꪿ ꪉꪱ ꪨꪺꪉ
ꪜꪴ꪿ ꪎꪺꪉ-ꪑꪷ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪻꪐ꪿
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪜꪱ ꪵꪜꪣ꪿ ꪚꪮꪀ ꪠꪀꪰ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
2315-ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪩ꪿ꪱ
ꪄꪒꪰ ꪹꪨꪱ꫁ ꪉꪺ ꪹꪚꪱ꪿ ꪨꪱ
ꪄꪒꪰ ꪄꪱ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪚꪱ꪿ ꪶꪎꪉ꪿
ꪹꪮꪙꪷ-ꪊꪉꪴ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ
ꪶꪔꪀ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪩꪱ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪁꪾ ꪹꪩꪱ꪿ ꪚꪱ꪿
2320-ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪱꪀ ꪵꪣꪉ ꪵꪩꪙ꪿ ꪀꪮꪙ꪿ ꪁꪫꪱꪥ
2325-ꪩꪀꪴ ꪋꪱꪥ ꪔꪱꪥ ꪀꪮꪙ꪿ ꪝꪷ꪿
ꪘ꪿ꪷ ꪹꪩꪱ ꪬꪀꪰ ꪀꪮꪙ꪿ ꪩꪾ
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ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪝꪉ ꪹꪩꪱ꪿ ꪔꪱꪥ ꪎꪸ ꪜꪴ꪿ ꪹꪮꪙꪷ-ꪊꪉꪴ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪮꪙꪷ-ꪊꪉꪴ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪒ꫁ ꪉꪙꪲ ꪶꪕꪀ ꪤꪮꪣ ꪤ꪿ꪷ
ꪼꪒ꫁ ꪉꪙꪲ ꪄ꪿ꪷ ꪻꪙ ꪻꪊ
2330-ꪜꪴ꪿ ꪹꪮꪙꪷ-ꪊꪉꪴ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪩꪉ꫁ꪸ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ
ꪵꪀꪉ꪿ ꪎꪺꪉ ꪑꪷ ꪻꪬ꫁ ꪎꪉꪴ
ꪄꪳꪙ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪮꪙꪷ-ꪊꪉꪴ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪹꪮꪙꪷ-ꪊꪉꪴ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪵꪀꪉ꪿ ꪎꪺꪉ-ꪑꪷ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
2335-ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪵꪀꪉ꪿ ꪎꪺꪉ-ꪑꪷ ꪕꪳ ꪋꪳ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪎꪺꪉ-ꪑꪷ ꪜꪀꪴ ꪼꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪹꪖꪉꪷ ꪶꪚꪙ
ꪥꪒ ꫛ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪹꪬꪉꪷ ꪋꪺ꪿
ꪄꪙꪳ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪎꪺꪉ-ꪑꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪎꪺꪉ-ꪑꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
2340-ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪕꪳ ꪋ꪿
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪰ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ-ꪭꪀꪰ
ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪣꪺꪀ
2345-ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪹꪣ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
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ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
2350-ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
2355-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪁꪉ꪿ꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
ꪩꪱꪙ꫁ ꪫꪉꪰ-ꪹꪣꪉ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉꪴ-ꪹꪨꪉ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪫꪉꪰ-ꪹꪣꪉ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
2360-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪶꪁꪙ꫁ ꪹꪉꪙꪷ ꪁꪾ ꪻꪎ꪿ ꪼꪬ
ꪀꪫꪱꪒ ꪼꪜ ꪠꪱ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪘꪲ
ꪘꪲ ꪹꪣ ꪤꪴ꪿ ꪹꪣꪉ-ꪬꪺꪀ ꪕꪲ꪿ ꪬꪮꪣ ꪙꪱꪉ
ꪤꪴ꪿ ꪭꪣꪲ ꪕꪱꪉ ꪕ꪿ꪲ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿
2365-ꪥꪒ ꪶꪋꪀ ꪀꪙꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪎꪱꪀ
ꪵꪔꪉ꪿ ꪘꪱ꫁ ꪑꪉꪲ ꪀꪫꪱꪉ ꪡꪱꪙ
ꫛ ꪬꪱꪙ ꪹꪎꪱ ꪤꪴ꪿ ꪝꪺꪙ ꪉꪙꪲ ꪭꪱꪥ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪫꪉꪰ-ꪹꪣꪉ ꪥꪒ ꪙꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪡꪉ
ꪥꪒ ꪹꪣꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪼꪝ꪿
2370-ꪵꪀꪫ ꪜꪀꪴ ꪼꪣ꫁ ꪵꪀꪫ ꪬꪱꪀ ꪖꪮꪙ꪿
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ꪵꪀꪫ ꪜꪀꪴ ꪣꪮꪙ ꪵꪀꪫ ꪬꪱꪀ ꪶꪀꪙ꪿
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪜꪉꪰ ꪶꪎꪉ
ꪶꪕꪉ꪿ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪊꪉꪰ꪿ ꪄꪙꪳ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪶꪁꪙ꫁ ꪹꪉꪙꪷ ꪁꪾ ꪻꪎ꪿ ꪼꪕ꪿
2375-ꪀꪫꪱꪒ ꪼꪜ ꪠꪱ꪿ ꪣꪱ ꪹꪣꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪢꪷ- ꪚꪱꪙ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱꪙ꪿
2380-ꪭꪴ꫁ ꪮꪱꪙ꪿ ꪊ꫁ꪸ ꪋꪴ꪿ ꪣ꫁ꪳ ꪀꪱꪫ꪿ ꪕꪱꪣ
ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪙ ꪡꪮꪙ ꪵꪔ꪿ ꪩꪱꪉ ꪹꪖꪉꪷ ꪹꪖꪱ꫁
ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪹꪜꪱ꫁ ꪋꪙꪸ ꪼꪫ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪅꪱ
ꪜꪴ-ꪄꪱꪉ ꪹꪄꪱ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ-ꪔꪱꪉ
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
2385-ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪫꪉꪰ-ꪹꪣꪉ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ-ꪎꪮꪥ꫁
ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪹꪔꪀꪷ
ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
2390-ꪠꪱꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭ
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪊ꫁ꪱ
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ
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ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
2395-ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪀꪱꪉ
2400-ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪋꪱꪉ꫁ ꪖꪱ꪿ꪫ ꪉꪱ ꪵꪄꪫ
ꪟꪥꪸ -ꪣꪱꪉ꪿-ꪵꪀꪫ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪻꪐ꪿
2405-ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ- ꪏꪾ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁ ꪫꪉꪰ-ꪹꪣꪉ
2410-ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪻꪬ꫁ ꪄ꪿ꪲ ꪬꪺ ꪡꪉꪰ ꪬꪺ ꪡꪱꪥ ꪼꪜ ꪄꪱ꫁
ꪄ꪿ꪲ ꪬꪺ ꪋꪱꪉ꫁ ꪬꪺ ꪣ꫁ꪱ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪏꪾ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪫꪉꪰ-ꪹꪣꪉ ꪼꪜ ꪹꪎꪀꪷ ꪹꪣꪉ ꪒꪀꪰ ꪼꪜ꪿ ꪣꪱ
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2415-ꪼꪜ ꪩꪱꪫ ꪋꪱ꪿ ꪼꪜ꪿ ꪭꪮꪒ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪹꪋꪷ ꪹꪋꪱ꫁ ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪮꪒ ꪹꪋꪷ ꪉꪱꪥ
ꪔꪱꪥ ꪹꪋꪷ ꪎꪱꪥ ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪮꪒ ꪜꪴ꪿ ꪹꪋꪷ ꪁꪾ꪿
2420-ꪖ꪿ꪷ ꪔꪾ ꪏꪱꪥ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ
ꪝꪱꪥ ꪻꪚ ꪚꪱꪉ ꪵꪀꪫꪉ꪿ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪫꪉꪰ ꪹꪣꪉ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪫꪉꪰ-ꪹꪣꪉ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
2425-ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪩꪱ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪁꪾ
ꪄꪒꪰ ꪹꪨꪱ꫁ ꪉꪺ ꪹꪚꪱ꪿ ꪨꪱ
ꪄꪱ ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪚꪱ꪿ ꪶꪎꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪫꪉꪰ-ꪹꪣꪉ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ
ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ ꪩꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
2430-ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪫꪉꪰ-ꪹꪣꪉ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪫꪉꪰ-ꪹꪣꪉ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
2435-ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪑꪮꪒ-ꪹꪣꪉ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪑꪮꪒ-ꪹꪣꪉ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
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ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪮꪙ ꪔꪷ꪿ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪑꪮꪒ-ꪹꪣꪉ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥ꪿ꪱ ꪙꪱꪉ-ꪙꪮꪥ꫁
2440-ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪁꪫꪱꪥ
ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪹꪣ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
2445-ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
2450-ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪁꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
ꪩꪱ꫁ꪙ ꪶꪀꪉ- ꪹꪣꪉ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪵꪁꪙ ꪨꪱ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪜꪱ꪿
2455-ꪋꪴ꪿ ꪀꪮꪉ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪎꪉꪸ ꪵꪄꪉ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪑꪮꪒ-ꪹꪣꪉ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪑꪮꪒ-ꪹꪣꪉ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪟꪥꪸ-ꪣꪱꪉ꪿-ꪵꪀꪫ꫁ ꪕꪳ ꪎꪱ꪿ꪥ
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2460-ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪟꪥꪸ-ꪣꪱꪉ꪿-ꪵꪀꪫ꫁ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪟꪥꪸ-ꪣꪱꪉ꪿-ꪵꪀꪫ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪜꪽ ꪩꪺꪉ ꪶꪒꪀ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ ꪼꪫ꫁ ꪵꪎꪙ-ꪩ ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿
2465-ꪉꪸ-ꪫꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪝꪮꪉ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪔꪱꪉ ꪨꪱꪙ
ꪶꪕꪣ-ꪔꪱꪉ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪀꪫ꪿ꪲ-ꪶꪩꪉ ꪜꪙ ꪵꪀ꪿
ꪵꪠꪀ-ꪵꪩ ꪼꪫ꫁ ꪀꪫꪲ-ꪩꪱꪉ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
2470-ꪊꪉꪰ꪿ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪵꪁꪙ ꪨꪱ ꪮꪴ-ꪕꪮꪉ
ꪋꪴ꪿ ꪀꪮꪉ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪎꪉꪸ ꪵꪄꪉ
ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉꪰ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ
ꪔꪮꪙ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪜꪱꪙ ꪬꪮꪣ꫁ ꪀꪫꪱꪉ
ꪒꪀꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪟꪥꪸ-ꪣꪱꪉ꪿-ꪵꪀꪫ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪬꪀꪰ
2475-ꪁꪉꪲ ꪒꪱꪉ ꪶꪕꪚ ꪹꪣ ꪹꪝꪉ꪿ꪷ ꪁꪾ-ꪚꪱꪙ
ꪁꪾ-ꪚꪱꪙ ꪠꪷ꪿ ꪒꪴ ꪘ꫁ꪱ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪻꪋ꫁ ꪝ꪿ꪷ-ꪭꪴ꫁ ꪝꪷ꪿-ꪭꪮꪒ ꪼꪜ ꪿ꪣꪱ
ꪼꪜ ꪬꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪄꪫꪱ ꪻꪬ꫁ ꪋꪮꪥ꪿
2480-ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪵꪜꪉ ꪒꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪩꪱꪒ
ꪀꪫꪱꪒ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪣꪱ ꪹꪣꪉ
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ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪀꪱꪥ ꪭꪱꪉ꪿ ꪕꪱꪉ ꪮꪴ꫁ ꪮ꫁ꪱ
ꪄꪲ꪿ ꪣ꫁ꪱ ꪀꪱꪥ ꪕꪣꪴ꪿-ꪕꪱꪙ
ꪶꪀꪙ ꪟꪥꪸ ꪹꪊꪱ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪵꪪ ꪵꪎ ꪀꪮꪙ꪿
2485-ꪎꪉꪲ ꪨꪺꪉ ꪉꪽ ꪕꪱꪫ꫁ ꪔꪉꪰ꫁ ꪀꪱꪉ ꪙꪱ ꪒꪴ ꪮꪱꪒ
ꪀꪱ꫁ ꪀꪱꪒ ꪔꪉꪰ꫁ ꪔꪣ ꪶꪕꪉ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪜ꫁ꪾ ꪼꪣ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪥꪒ ꪔꪴ
ꪄꪒꪴ ꪁꪴ ꪨꪺꪉ ꪥꪒ ꪵꪋ꪿
ꪵꪣ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪠꪱꪙ꪿ ꪔꪙꪲ ꪋꪉꪸ
2490-ꪉꪙꪲ ꪣꪺꪙ꪿ ꪹꪀꪉꪷ꪿ ꪠꪽ ꪁꪙꪳ
ꪔꪙ꪿ꪳ ꪙꪮꪙ ꪬꪱꪀ ꪣꪲ ꪜꪺ ꪙꪱꪉ ꪭꪱꪉ꫁ ꪘ꫁ ꪀ꪿ꪲ ꪖꪱꪣ ꪬꪱ
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪟꪥꪸ-ꪣꪱꪉ꪿-ꪵꪀꪫ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ ꫁ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
2495-ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ ꪼꪫ꫁ ꪵꪎꪙ-ꪩ ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿
ꪉꪸ-ꪫꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪝꪮꪉ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪔꪱꪉ ꪨꪱꪙ
ꪮꪱꪙ-ꪠꪀꪴ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪶꪩꪀ
ꪶꪒ-ꪕꪉꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪹꪜꪀꪷ ꪹꪔꪣꪷ ꪨꪱꪣ
ꪶꪕꪣ-ꪔꪱꪉ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪕꪫꪲ ꪩꪱꪉ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
2500-ꪼꪒ꫁ ꪀꪙꪲ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪩꪙꪴ ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ- ꪹꪭꪉ
ꪨꪉꪰ-ꪨꪺꪉ ꪼꪫ꫁ ꪭꪣꪸ-ꪹꪨꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪼꪬ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪬꪺ ꪹꪣꪉ ꪼꪫ꫁ ꪶꪮꪉ-ꪹꪣꪉ ꪹꪣ ꪵꪔꪉ꪿
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ꪼꪒ꫁ ꪵꪎꪉ꪿ ꪎꪱꪉ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪬꪺ ꪹꪣꪉ
2505-ꪄꪫꪱꪉ-ꪩꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪎꪮꪉ ꪋꪱꪉ꪿ ꪜꪱꪒ
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁ ꪜꪱꪒ ꪋꪙꪲ꫁ ꪤꪱꪥ ꪻꪬ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪹꪣꪉ
ꪔꪴ ꪏꪸ ꪼꪫ꫁ ꪊꪱ꪿- ꪹꪭꪙ ꪵꪬꪙ ꪄꪮꪥ꫁
ꪊꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪙꪮꪥ꫁ ꪊꪉꪴ-ꪹꪨꪉ
ꪝꪮꪉ꫁-ꪹꪕꪷ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ ꪜꪱꪙ꪿ ꪵꪕꪙ ꪵꪠꪉ
2510-ꪫꪙ ꪎꪙ ꪡꪮꪙ ꪵꪔꪉ꪿ ꪜꪙꪴ ꪋꪴ꪿ ꪕꪱꪉ ꪑꪉꪰ ꪼꪒ꫁
ꪵꪔꪉ꪿ ꪫꪀꪸ ꪻꪬ꫁ ꪝꪮꪉ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿ ꪕꪉ ꪨꪱꪥ
ꪮꪱꪙ-ꪶꪒ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪉꪴ꪿
ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿ ꪚꪱꪙ꫁ ꪬꪮꪣ ꪼ꪿ꪝ ꪙꪱ-ꪨꪱꪥ꫁
ꪕꪲ꪿ ꪕꪱꪥ꫁ ꪹꪖꪱ꫁ ꪮꪱꪙ-ꪩꪱꪉ ꪹꪕꪙꪷ ꪵꪄꪉ꪿
2515-ꪚꪱꪙ꫁-ꪎꪸꪫ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪕꪱꪥ-ꪠꪀꪴ ꪹꪣ ꪀꪙꪲ
ꪩꪀꪴ ꪨꪱꪙ ꪝꪮꪣ꫁ ꪕꪉ ꪨꪱꪥ ꪹꪎꪱ ꪒꪱꪥ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪚꪱꪙ꫁-ꪚ꪿ ꪀꪮꪉ꫁ ꪘꪱ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪨꪱ
ꪼꪫ꫁ ꪠꪀꪴ-ꪩꪱꪉ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪶꪒꪣ꪿ ꪎꪱꪉ ꪼꪫ꫁ ꪥꪱꪉ-ꪥꪴ ꪣꪽ ꪹꪊꪱ꫁
2520-ꪶꪚꪉ-ꪩꪾ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪨꪱꪥ꫁
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ
ꪄꪒꪰ ꪹꪨꪱ꫁ ꪉꪺ ꪹꪚꪱ꪿ ꪨꪱ
2525-ꪄꪱ ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪚꪱ꪿ ꪶꪎꪉ꪿
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ꪟꪥꪸ-ꪣꪱꪉ꪿-ꪵꪀꪫ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪚꪲ ꪶꪀꪙ ꪣꪱ ꪙꪮꪙ ꪀꪫꪱꪙ꫁
ꪪꪱꪙ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
2530-ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪵꪖꪉ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪵꪖꪉ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
2535-ꪄꪙꪳ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪟꪥꪸ-ꪣꪱꪉ꪿-ꪵꪀꪫ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪟꪥꪸ-ꪣꪱꪉ꪿-ꪵꪀꪫ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩ꫁ꪣ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪶꪀꪉ-ꪹꪣꪉ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪶꪀꪉ-ꪹꪣꪉ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
2540-ꪢꪮꪙ ꪔꪷ꪿ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪶꪀꪉ-ꪹꪣꪉ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪁꪾ- ꪵꪀꪫ꫁
ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪎꪱꪉ
ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
ꪠꪱꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭ
2545-ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪊꪱ꫁
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪘꪱ꫁ ꪕꪱ꫁ꪫ ꪹꪣꪉ
ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪢꪱꪥ
253

ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
2550-ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
2555-ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪀꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪹꪠ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪎ꪿ꪲ ꪬꪱ꫁ ꪝꪱ꫁ ꪑꪮꪒ ꪨꪀ
3560-ꪶꪬꪀ ꪊꪒ ꪩꪀꪴ ꪑꪉꪲ ꪋꪱꪥ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪶꪀꪉ-ꪹꪣꪉ ꪊꪉꪰ꪿ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
2565-ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕꪲ꪿ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪚꪙꪴ-ꪥꪺꪉ ꪎꪱ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪁꪾ ꪹꪣꪉ-ꪩꪱ꪿
ꪹꪊꪱ꫁ ꪬꪱꪀ ꪎꪱꪉ꫁ ꪥꪱꪙ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪚ꪿-ꪀꪱ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪹꪉꪙꪷ
ꪚꪙꪴ ꪒꪲ ꪼꪒ꫁ ꪀꪙꪲ ꪹꪣꪉ ꪩꪙꪴ ꪜꪴ꪿
ꪚꪴ꪿-ꪋꪣꪴ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪺꪉ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
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2570-ꪊꪱ ꪬꪱꪀ ꪼꪒ꫁ ꪵꪎꪉ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪥꪱꪙ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪹꪖꪉꪷ ꪕꪱ꪿ ꪵꪁꪣ ꪵꪕ
ꪔꪱ ꪵꪩ ꪒꪴ ꪹꪀꪉ꪿ꪷ ꪻꪊ ꪣꪽ ꪹꪊ꫁ꪱ
ꪶꪮꪉ-ꪄꪉꪸ ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪝꪉꪸ ꪩꪙꪴ ꪜꪴ꪿
ꪠꪉꪴ ꪢꪴ꪿ ꪹꪖꪱ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪶꪕ ꪶꪄ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪚꪱꪉ
ꪖꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪕꪱ꫁ ꪙꪱ-ꪵꪬ꪿ ꪕꪽ ꪉꪮꪙ꪿
2575-ꪭꪮꪙ ꫟ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪋꪙ꫁ ꪀꪮꪙ꪿ ꪑꪉꪰ ꪨꪉꪰ
ꪋꪉꪸ-ꪫꪉꪰ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪠꪀꪴ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪖꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪕꪱ꫁ ꪭꪣꪲ ꪵꪭ ꪹꪖꪉꪷ ꪕ꪿ꪱ
ꪹꪊꪱ꫁ ꪠꪱ ꪙꪾ꫁ ꪹꪮꪱ ꪶꪝꪀ ꪣꪱ ꪹꪩꪥ
2580-ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪟꪥꪸ ꪨꪺꪉ ꪜꪙ ꪝ꪿ꪷ
ꪟꪥꪸ ꪎ꪿ꪷ ꪻꪬ꫁ ꪕꪳ ꪹꪋ꫁ ꪎꪚꪳ ꪹꪣꪉ
ꪚꪙꪴ ꪹꪜꪉ ꪁꪮꪚ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ ꪎꪮꪉ ꪹꪩꪱ꪿
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪹꪜꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪋ꫁ ꪣꪮꪙ ꪤꪱ꪿ ꪀꪙꪲ ꪜꪱꪉ
ꪖꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪕꪱ꫁ ꪜꪲ-ꪩꪴ ꪒꪴ ꪮꪱꪒ
2585-ꪀꪱ꫁ ꪀꪱꪒ ꪔꪮꪉ꫁ ꪝꪴ ꪻꪐ꪿ ꪹꪄꪱ ꪀꪱ
ꪨꪱ ꪀꪽ ꪀꪙꪲ ꪕꪀꪴ ꪹꪣꪉ ꪝꪮꪣ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪝꪱꪥ꪿ ꪻꪙ ꪬꪽ꫁ ꪚꪮꪙ-ꪩꪾ ꪙꪾ꫁-ꪣꪱ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪎꪱꪥ ꪼꪕ ꪻꪬ꫁ ꪝꪽ ꪝꪮꪉ꫁ ꪙꪮꪉ꫁ ꪝ꪿ꪲ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ-ꪩꪾ ꪁꪱ ꪻꪒ ꪮꪮꪙ-ꪹꪣꪉ ꪁꪮꪥ ꪎꪱꪉ
2590-ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪔꪱꪉ ꪕꪱꪫ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪝꪱꪥ
ꪀꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪼꪫ꫁ ꪟꪥꪸ ꪊꪴ ꪜꪙ ꪩꪴꪀ
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ꪵꪖꪙ ꪜꪀꪴ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪹꪋ꫁ ꪢꪷ ꪹꪣꪉ
ꪚꪙꪴ ꪹꪜꪉ ꪎꪱꪉ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ ꪶꪬꪣ꫁ ꪬ꪿ꪲ
ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪎ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪝꪮꪉ꫁-ꪖꪚꪸ ꪜꪙ ꪵꪎꪙ
2595-ꪜꪙ ꪀꪫꪱꪙ ꪨꪺꪉ ꪵꪔꪉ꪿ ꪹꪣꪉ ꪔꪱꪉ ꪕꪱꪫ꫁
ꪚꪱꪫ꪿ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪙꪮꪀ ꪑꪉꪰ ꪣꪱ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪣꪮꪙ ꪕꪷ꪿ ꪻꪒ ꪁꪮꪥ꪿ ꪵꪔꪉ꪿
ꪶꪒ-ꪵꪏꪉ ꪎꪱꪉ꫁ ꪝꪮꪉ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪔꪱꪉ ꪨꪱꪙ
ꪀꪙꪲ ꪙꪱ ꪶꪖꪣ ꪝꪚꪾ ꪑꪉꪰ ꪀꪫꪱꪉ꫁
2600-ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪔꪱꪉ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪫꪱꪉ
ꪩꪱꪙ꫁-ꪬꪱꪫ꪿ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱ꫁ꪙ-ꪜꪱ
ꪹꪄꪱ꫁ ꪮꪱꪙ꪿ ꪶꪎ꫁ ꪭꪀꪸ ꪋꪳ꪿ ꪕꪉ ꪨꪱꪥ
ꪩꪱꪥ ꪎꪳ ꪪꪽ ꪋꪴ꪿ ꪕꪱꪉ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁
ꪮꪱꪙ-ꪒꪴ ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪣ ꪵꪔꪉ꪿ ꪕꪣꪸ ꪵꪠꪉ
2605-ꪫꪙ ꪎꪙ ꪡꪮꪙ ꪵꪎꪉ ꪚꪱ ꪼꪝ꪿ ꪼꪕ ꪕꪳ ꪒꪱꪉ꫁
ꪏꪱ꪿ ꫟ ꪔꪮꪉ꫁ ꪶꪭꪉ ꪻꪐ꪿ ꪝꪚꪾ ꪙꪽ
ꪬꪱꪙ-ꪜꪾ ꪜꪙ ꪊꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪵꪬꪙ ꪄꪮꪥ꫁
ꪊ꪿ꪱ ꪹꪭꪙ ꪙꪮꪥ꫁ ꪶꪒ-ꪔꪉꪲ
ꪏꪳ꫁-ꪀꪱ꪿ ꪹꪄꪱ꫁ ꪬꪷ ꪵꪬ꪿ ꪕꪣꪸ ꪨꪱꪙ
2610-ꪒꪙꪲ ꪙꪱ-ꪨꪉꪰ ꪝꪚꪾ ꪑꪉꪰ ꪀꪫꪱꪉ꫁
ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪔꪱꪉ ꪜꪴ꪿ ꪜꪱꪉ ꪏꪙꪳ
ꪥꪙꪳ ꪹꪬꪉꪷ ꪼꪒ꫁ ꪜꪙ ꪀꪫꪱꪙ ꪎꪮꪉ ꪹꪩꪱ꪿
ꪹꪊꪱ꫁-ꪝꪺꪀ ꪎꪱꪉ꫁ ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪉꪴ꪿ ꪥꪙꪸ ꪊꪱ
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ꪫꪙ ꪎꪙ ꪡꪮꪙ ꪼꪀ꪿ ꪜꪱ ꪝꪱꪒ ꪋꪱ ꪑꪉꪰ ꪼꪒ꫁
2615-ꪼꪫ꫁ ꪎꪮꪒ ꪘꪱ꫁ ꪼꪜ ꪀꪮꪙ꪿ ꪑꪉꪲ ꪠꪲ
ꪵꪙꪫ ꫛ ꪒꪲ ꪵꪔ꪿ ꪩꪱꪉ ꪋꪙꪸ ꪼꪫ꫁
ꪁꪷ꫁-ꪵꪩ ꪼꪫ꫁ ꪶꪒ-ꪵꪏꪉ ꪜꪙ ꪵꪀ꪿
ꪬꪷ-ꪨꪺꪉ ꪎꪱꪉ꫁ ꪩꪺꪀ-ꪣꪺꪙ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪖꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪕꪱ꫁ ꪠꪱꪥ ꪨꪺꪉ ꪹꪖꪉꪷ ꪕꪱ꪿
2620-ꪹꪊꪱ꫁ ꪠꪱ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪫꪉꪰ ꪻꪐ꪿ ꪜꪱ ꪄꪺꪙ
ꪎꪉꪸ ꪙꪽ ꪹꪙꪉ ꪋꪴ꪿ ꪝꪱꪥ ꪣꪱ ꪔꪮꪙ꫁
ꪘꪺ ꫟ ꪎꪉꪸ ꪋꪴ꪿ ꫛ ꪼꪄ ꪹꪨꪱ꫁
ꪚꪮꪀ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪢꪷ ꪋꪱꪉ꪿ ꪣꪱ ꪡꪱꪥ
ꪤꪱꪥ ꪠꪲ ꪀꪙꪲ ꪋꪴ꪿ ꫛ ꪝꪮꪣ ꫁ꪁ꪿
2625-ꪀꪙꪲ ꪵꪁ ꪼꪒ꫁ ꪝꪷ ꪹꪬꪉꪷ ꪑꪱꪥ꫁ ꪑꪱꪉ꪿
ꪹꪊ꫁ꪱ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪮꪒ ꪵꪬꪉ꪿ ꪬꪮꪉ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ
ꪎꪉꪸ ꪀꪮꪉ ꪨꪺꪉ ꪮꪣꪴ꪿ ꪹꪙꪉ ꪄꪱ ꪁꪮꪉ꫁
ꪎꪉꪸ ꪵꪎꪉ꪿ ꪬꪽ꫁ ꪮꪽ꪿ ꪵꪔꪉ꪿ ꪝꪚꪾ ꪹꪣꪉ
ꪬꪷ-ꪀꪱꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁ ꪄꪒ
2630-ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿ ꪚꪱꪙ꫁ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿ ꪙꪱ ꪨꪱꪥ꫁
ꪩꪱꪣ꪿-ꪬꪷ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪵꪮꪙ꪿
ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿ ꪹꪄ ꪫꪀꪸ ꪀꪱꪫ꫁ ꪻꪢ꪿
ꪻꪙ ꪋꪉꪸ-ꪵꪪꪉ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪻꪠ ꪎꪱꪉ꫁
ꪀꪫꪱꪉ꫁-ꪮꪲ ꪠꪴ꫁ ꪩꪀꪴ ꪝꪷ꪿ ꪉꪱꪣ ꪨꪱꪥ
2635-ꪪꪲ ꪬꪺ ꪹꪄꪱ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪵꪪꪉ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿
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ꪝꪷ ꪵꪬꪉ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪊꪣꪸ ꪹꪣ꪿ ꪑꪉꪰ ꪻꪊ
ꪻꪙ ꪹꪭꪙ ꪼꪫ꫁ ꪬꪷ-ꪕꪾ ꪜꪙ ꪻꪐ꪿
ꪬꪷ ꪙꪮꪥ꫁ ꪙꪽ꫁ ꪻꪎ꪿ ꪙꪱ ꪀꪫꪱꪙ
ꪹꪊꪱ꫁ ꪶꪀꪙ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ ꪁꪱꪥ ꪩꪙꪴ ꪜꪴ꪿
2640-ꪣꪽ ꪁ꫁ꪷ ꪭꪴ꫁ ꪮꪱꪙ꪿ ꪄꪮꪥ꫁ ꪹꪋꪱ꫁ ꪁ꪿ꪾ ꪼꪜ ꪣꪱ
ꪤꪱꪥ ꪣꪱ ꪹꪕꪱ꫁ ꪹꪕꪙ ꪒꪱꪙ꪿
ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱꪙ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪢꪷ ꪹꪣꪉ
ꪵꪙꪫ ꪡꪽ ꪹꪩꪉ ꪵꪔ꪿ ꪩꪱꪉ ꪎꪙ ꪹꪊꪱ꫁
ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪹꪜꪱ꫁ ꪋꪙꪸ ꪼꪫ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪐꪱ꪿ ꪵꪉ ꪋꪱꪉ꪿
2645-ꪎꪱꪉ꫁ ꪣꪱꪉ꪿ ꪏꪱꪥ꫁ ꪵꪠꪉ ꪝꪲ꪿
ꪢꪺꪀ ꪕꪲ꪿ ꪔꪉ꫁ꪰ ꪊꪮꪣ ꪹꪀꪱ꫁ ꪝꪚꪾ ꪉꪱꪣ
ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪙ ꪡꪮꪙ ꪋꪴ꪿ ꪕꪱꪉ ꪑꪉꪰ ꪭꪴ꫁
ꪶꪕꪉ꪿-ꪀꪴ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
2650-ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪶꪀꪉ-ꪹꪣꪉ ꪵꪩꪫ꫁ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪶꪀꪉ-ꪹꪣꪉ ꪵꪩꪫ꫁ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪠ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪠ ꪕꪳ ꪋꪳ꪿
2655-ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪠ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪁꪾ-ꪚꪱꪙ
ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪫꪱꪒ
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ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
2660-ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪀꪱꪉ
2665-ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪶꪎꪣ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
2670-ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕꪲ꪿ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪹꪣꪉ-ꪄꪫꪱ ꪼꪫ꫁ ꪚꪙꪴ-ꪎꪉꪴ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
2675-ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪣꪽ ꪬꪱꪀ ꪜꪙ ꪨꪱꪙ ꪹꪋ꫁ ꪚꪙꪴ-ꪫꪉꪰ
ꪋꪉꪸ-ꪫꪉꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪫ꫁ ꪮꪮꪙ꪿-ꪹꪣꪉ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪵꪠꪉ ꪩꪀꪴ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪼꪫ꫁ ꪵꪎꪙ-ꪋꪫꪸ ꪜꪙ ꪻꪐ꪿
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2680-ꪭꪴ꫁ ꪻꪎ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪝꪮꪉ꫁ ꪣꪺꪀ-ꪩꪱ꪿ ꪣꪱ ꪉꪽ
ꪢꪷ-ꪝꪽ ꪎꪱꪉ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱꪙ꪿
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪣꪺꪀ
2685-ꪄꪒꪰ ꪹꪨꪱ꫁ ꪉꪺ ꪹꪚꪱ꪿ ꪨꪱ
ꪄꪱ ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪚꪱ꪿ ꪶꪎꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪊ꪿ꪉꪰ ꪭꪚꪲ ꪶꪀꪙ ꪣꪱ ꪙꪮꪙ ꪀꪫꪱꪙ꫁
ꪪꪱꪙ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ
ꪹꪁꪷ ꪹꪨꪉ ꪔꪉ꫁ꪰ ꪀꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪻꪥ ꪥꪒꪳ
2690-ꪼꪕ ꪩꪱ꪿ ꪡꪱꪫ꫁ ꪔꪙ꪿ꪳ ꪔꪱꪥ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪀꪱꪥ ꪶꪕꪉ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪁꪾ ꪮꪴ꫁ ꪮꪱ꫁
ꪙꪒꪰ ꪫꪱ꪿ ꪄꪱ꫁ ꪼꪕ ꪣꪺꪀ ꪙꪮꪥ꫁ ꪣꪱ ꪉꪱꪥ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪣꪺꪀ ꪋꪉꪸ-ꪤꪮꪉ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
2695-ꪼꪒ꫁ ꪁꪮꪉ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪖꪉꪸ ꪔꪴ
ꪼꪒ꫁ ꪢꪴ ꪣꪽ ꪀꪺꪉ ꪁꪮꪀ
ꪼꪒ꫁ ꪕꪉ ꪬꪮꪀ ꪁꪽ ꪩꪱꪥ
ꪼꪒ꫁ ꪕꪉ ꪣꪱ꫁ ꪹꪖꪀꪷ ꪒꪮꪙ꪿ ꪔꪙꪲ ꪒꪾ
2700-ꪼꪒ꫁ ꪄꪣꪴ ꪁꪾ ꪕꪱꪫ꫁-ꪣꪺꪀ
ꪼꪒ꫁ ꪢꪺꪀ ꪀꪲ꪿ ꪢꪷ ꪵꪉ
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
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ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
2705-ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪠ ꪵꪩꪫ꫁ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪠ ꪵꪩꪫ꫁ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪶꪎꪣ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪶꪎꪣ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
2710-ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪹꪣꪉ-ꪄꪫꪱ ꪼ꫁ꪫ ꪶꪮꪉ-ꪹꪕꪉꪷ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪹꪊꪱ꫁ ꪬꪱꪀ ꪎꪱꪉ꫁ ꪥꪱꪙ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪹꪖꪉꪷ ꪕ꪿ꪱ ꪫꪉꪰ ꪭꪱꪥ
ꪣꪽ ꪬꪱꪀ ꪹꪋ꫁ ꪨꪱꪙ ꪜꪴ꪿ ꪚꪙꪴ-ꪥꪺꪉ
2715-ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪼꪫ꫁ ꪵꪎꪙ-ꪵꪝꪉ ꪜꪙ ꪻꪐ꪿
ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪎ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪔꪱꪉ ꪕꪱꪫ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪮꪽ
ꪚꪙꪴ-ꪝꪽ ꪎꪱꪉ꫁ ꪋꪉꪸ -ꪀꪮꪥ ꪎꪮꪉ ꪹꪩ꪿ꪱ
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪹꪜꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪋ꫁ ꪣꪮꪙ ꪤ꪿ꪱ ꪀꪙꪲ ꪜꪱꪉ
ꪖꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪕꪱ꫁ ꪁꪣ-ꪵꪭ ꪹꪖꪉꪷ ꪕꪱ꪿
2720-ꪚꪙꪴ-ꪠꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪝꪉꪸ ꪩꪙꪴ ꪜꪴ꪿
ꪠꪉꪴ ꪢꪴ꪿ ꪎꪱ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪣꪺꪙ꪿ ꪶꪋꪣ
ꪢꪷ-ꪶꪎꪣ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁ ꪜꪱꪙ꪿
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
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2725-ꪑꪉꪰ ꪕꪷ꪿ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪼꪩ꪿
ꪕꪱꪫ꫁-ꪼꪄꪫꪥ꪿ ꪹꪏꪉ꫁ ꪜꪱꪥ ꪋꪲ
ꪁꪫꪱꪣ ꪒꪲ ꪣꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪎꪀꪰ ꪙꪮꪥ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪶꪎꪣ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪚꪲ ꪶꪀꪙ ꪣꪱ ꪙꪮꪙ ꪀꪫꪱꪙ꫁
ꪪꪱ꫁ꪙ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ
2730-ꪬꪮꪀ ꪜꪱꪥ ꪎꪙꪸ꫁ ꪵꪊꪙ ꫟
ꪵꪝꪙ ꪒꪾ ꪊꪱꪫ ꪡꪱ꫁ ꪣꪒꪳ ꪀꪱꪫ꪿ ꪮꪱꪉ꫁
ꪩꪀꪴ ꪁꪾ-ꪹꪠ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ
ꪶꪔꪀ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪼꪩ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪪꪱꪥ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
2735-ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪄꪣꪲ-ꪖꪱꪙ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
2740-ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪄꪣꪲ-ꪖꪱꪙ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪹꪎꪱ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪮꪮꪙ꪿ ꪑꪲ ꪑꪺ
ꪀꪺ ꪑꪲ ꪑꪮꪥ꫁
2745-ꪎꪮꪒ ꪩꪀꪴ ꪙꪮꪥ꫁ ꪣꪱ ꪬꪱ
ꪬꪱꪣ ꪜꪺ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ ꪻꪬ꫁
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ꪜꪴ꪿ ꪥꪒ ꪵꪕ꫁ ꪎꪺꪙ ꪚꪱ
ꪜꪴ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪵꪕ꫁ ꪎꪺꪙ ꪵꪝ꪿
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
2750-ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪴ-ꪩꪾ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪵꪠꪉ ꪩꪀꪴ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪫꪱꪉ
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
2755-ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪁꪾ-ꪻꪎ
ꪬꪱꪀ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪀꪺꪉ ꪕꪲ꪿
ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ
2760-ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪹꪘꪱ꫁ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱ꫁ꪫ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉꪰ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪁꪉ꪿ꪸ ꪁꪮꪙ ꪤꪴ꪿ ꪬꪱꪫ꫁
2765-ꪕꪱꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪶꪒꪥ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪄꪙꪴ ꪀꪫꪱꪙ ꪵꪀꪫꪙ꪿ ꪨꪱꪥ ꪹꪘꪱ꫁
ꪹꪊ꫁ꪱ ꪕꪱꪫ꫁ ꪵꪀꪫꪙ꪿ ꪨꪱꪥ ꪙꪱꪉ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ
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ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪁꪾ-ꪵꪝꪉ
2770-ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪵꪋꪉ꪿
ꪮꪱꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
ꪠꪱ꫁ꪥ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭ
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪊꪱ꫁
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ
2775-ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
2780-ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱ꫁ꪫ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
2785-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉ꪿ꪸ ꪁꪮꪙ ꪤꪴ꪿ ꪬꪱꪫ꫁
ꪹꪊꪱ꫁ ꪬꪱꪀ ꪬꪱꪫ ꪕꪱ꫁ꪫ ꪀꪱꪫ꪿ ꪕꪉ ꪨꪱꪥ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪔꪮꪣ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪼꪩ꪿
2790-ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪀꪱꪫ꪿ ꪄꪺꪥ꪿ ꪹꪏꪉ꫁ ꪜꪱꪥ ꪋꪲ
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ꪁꪫꪱꪣ ꪒꪲ ꪹꪎꪱ ꪎꪱ ꪫꪱꪉ
ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪣꪉ ꪹꪎꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪻꪋ꫁
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪻꪊ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁
ꪬꪉ꪿ꪲ ꪕ꪿ꪷ ꪵꪣ꪿ ꪁꪫꪱꪥ
2795-ꪀꪱꪥ ꪻꪊ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪶꪎꪣ
ꪕ꪿ꪷ ꪵꪣ꪿ ꪋꪱꪉ꫁
ꪎꪱꪉ꫁ ꪀꪮꪉ ꪨꪺꪉ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪶꪎꪣ ꪵꪩꪫ꫁ ꪼꪬ꪿
ꪼꪝ꪿ ꪝꪮꪣ꫁ ꪨꪉꪰ ꪋꪙꪳ ꪵꪬ ꪶꪩꪉ ꪙꪾ꫁
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪀꪱꪥ ꪋꪉꪸ-ꪵꪪ ꪮꪴ꫁ ꪮꪱ꫁
2800-ꪄ꪿ꪲ ꪣꪱ꫁ ꪀꪱꪥ ꪕꪣꪴ꪿ ꪕꪱꪙ
ꪶꪀꪙ ꪬꪱꪙ ꪵꪎ ꪼꪜ ꪀꪮꪙ꪿
ꪎꪉꪲ ꪨꪺꪉ ꪔꪉ꫁ꪰ ꪀꪱꪉ ꪙꪱ ꪒꪴ ꪮꪱꪒ
ꪀꪱ ꪀꪱꪒ ꪔꪰꪉ꫁ ꪔꪣ ꪶꪕꪉ꪿ ꪖꪉꪸ-ꪪꪱꪥ
ꪹꪋꪷ ꪉꪱꪥ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪔꪣ ꪵꪋ꪿
2805-ꪄꪱ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪼꪩ꪿ ꪜꪙ ꪼꪡ
ꪹꪠꪱ ꪋꪉꪸ-ꪪꪱꪥ ꪵꪩꪫ꫁ ꪼꪢ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
2810- ꪑꪉꪰ ꪕ ꪰ꪿ꪷꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪄꪣꪲ-ꪖꪱꪙ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪶꪎꪣ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀ꫁ꪱ ꪀꪮꪉ꪿
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ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪶꪎꪣ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘ꫁ꪱ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
2815-ꪊꪉꪰ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪄ꪿ꪲ ꪬꪺ ꪡꪉꪰ ꪬꪺ ꪡꪱꪥ ꪼꪜ ꪄꪱ꫁
ꪄ꪿ꪲ ꪬꪺ ꪋꪱꪉ꫁ ꪬꪺ ꪣꪱ꫁ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪄꪣꪲ-ꪖꪱꪙ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠ꪿ꪱ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪵꪝ꫁
ꪹꪎꪱ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪮꪮꪙ꪿ ꪑꪲ ꪑꪺ
2820-ꪹꪎꪱ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪀꪺ ꪑꪲ ꪑꪮꪥ꫁
ꪎꪮꪒ ꪩꪀꪴ ꪙꪮꪥ꫁ ꪣꪱ ꪬꪱ
ꪬꪱꪣ ꪜꪺ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ ꪻꪬ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣ꫁ꪱ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
2825-ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪵꪁꪙ ꪨꪱ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪜ꪿ꪱ
ꪋꪴ꪿ ꪀꪮꪉ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪎꪉꪸ ꪵꪄꪉ
ꪊ꪿ꪉꪰ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉꪰ꫁ ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁
ꪕꪱ꫁ꪫ ꪝ꪿ ꪩꪀꪴ ꪭꪺꪣ꪿ ꪋꪉꪸ
2830-ꪙ꫁ꪾ ꪼꪙ ꪼꪎ꪿ ꪜꪙ ꪹꪉꪀ
ꪹꪣꪉ ꪚꪱ꫁ꪙ ꪹꪜꪀ ꪜꪙ ꪹꪎꪀꪷ ꪜꪙ ꪹꪎ
ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪜꪙ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪼꪕ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪀꪱꪫ꪿ ꪄꪺꪥ꪿
ꪎꪱ꫁ ꪀꪙꪲ ꪼꪭ꪿ ꪊꪙꪸ ꪹꪨꪉ
ꪋꪱꪉ꪿ ꪜꪺ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪕꪮꪥ꪿ ꪵꪜꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
266

2835-ꪁꪷ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪻꪊ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪵꪣ꪿ ꪁꪫꪱꪥ
ꪀꪱꪥ ꪻꪊ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪕꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪋꪱꪉ꫁
ꪭꪱꪉ꫁ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪣꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪀꪱꪫ꪿
ꪹꪖꪱ꫁ ꪵꪀ꪿ ꪬꪱꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪐꪱ꪿
ꪹꪖꪱ꫁ ꪵꪀ꪿ ꪫꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪡꪉꪰ
2840-ꪻꪠ ꪣꪲ ꪶꪮꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪖꪳ
ꪕꪳ ꪁꪺꪙ ꪻꪬ꫁ ꪥꪒ ꪓꪱꪙ꫁
ꪻꪠ ꪣꪲ ꪘꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪥꪒ ꪜꪙꪳ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪰ ꪫꪱ꪿
ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪉꪰ꪿ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ ꪠꪴ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪱ
2845-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪚꪲ ꪶꪀꪙ ꪣꪱ ꪙꪮꪙ ꪀꪫꪱꪙ꫁
ꪪꪱꪙ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪠ꪿ꪱ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪶꪎꪣ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
2850-ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪶꪎꪣ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪶꪁꪙ꫁ ꪹꪉꪙꪷ ꪁꪾ
ꪔꪀꪰ ꪻꪎ꪿ ꪼꪕ꪿ ꪀꪫꪱꪒ ꪠꪱ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪘꪲ
ꪘꪲ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁
ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪎꪱꪥ ꪵꪀꪉ꪿ ꪹꪣꪉ-ꪑꪱ
ꪘꪲ ꪼꪜ ꪬꪱ ꪩꪉꪴ ꪬꪱ ꪔꪱ
2855-ꪭꪙ꫁ꪲ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪎꪴ꪿ ꪁꪉꪲ ꪕꪲ꪿ ꪙꪮꪥ꫁
ꪼꪜ ꪹꪝꪉ꪿ꪷ ꪜꪺ ꪩꪱꪫ
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ꪜꪱꪀ ꪹꪣꪉ- ꪢꪺꪥ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪒꪱꪥ
ꪬꪱꪥ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪹꪜꪱ꪿
ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪮꪣꪴ꫁ ꪜꪒ ꪼꪀ꪿ ꪣꪱ ꪬꪱ
2860-ꪄꪙꪴ ꪀꪫꪱꪙ ꪪꪱꪙ꫁ ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪣꪱ ꪶꪕꪉ꪿
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ- ꪵꪕꪙ ꪣꪱ ꪹꪄ꫁ꪱ
ꪩꪱꪚ ꪹꪀ꫁ꪱ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
2865-ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪜ꫁ꪾ ꪼꪣ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪥꪒ ꪔꪴ
ꪄꪒꪴ ꪁꪴ ꪨꪺꪉ ꪥꪒ ꪵ꪿ꪋ
ꪵꪣ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪠꪱꪙ꪿ ꪔꪙꪲ ꪋꪉꪸ
ꪔꪉ꫁ ꪫꪉꪸ ꪎꪉꪴ ꪔꪱꪥ꫁ ꪵꪕꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪣꪱ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
2870-ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪔꪮꪣ ꪜꪙ ꪩꪀꪴ
ꪡꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪜꪙ ꪹꪋ꫁ ꪎꪚꪳ ꪹꪣꪉ
ꪚꪙꪴ ꪹꪜꪉ ꪎꪱꪉ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ ꪢꪽ꫁ ꪵꪀꪙ꪿
2875-ꪹꪊ꫁ꪱ ꪜꪀꪴ ꪻꪬ꫁ ꪬꪷ ꪵꪬ꪿ ꪜꪙ ꪵꪎꪙ
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪵꪙꪫ ꪡꪽ ꪵꪎꪙ ꪵꪔ꪿ ꪩꪱꪉ ꪋꪙꪸ ꪼꪫ꫁
ꪚꪱꪙ꫁-ꪶꪖꪣ ꪼꪫ꫁ ꪶꪒ-ꪹꪬꪉ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪼꪒ꫁ ꪀꪙꪲ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪩꪙ꪿ꪳ ꪜꪴ꪿ ꪜꪱꪉ ꪒꪱꪥ
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ꪥꪙꪳ ꪹꪭꪉꪷ ꪼꪒ꫁ ꪜꪙ ꪀꪫꪱꪙ ꪩꪙ꪿ꪳ ꪝꪷ꪿
2880-ꪹꪔꪣꪷ-ꪮꪱꪙ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱ
ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿ ꪹꪄ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿ ꪙꪱ-ꪨꪱꪥ꫁
ꪩꪱꪥ ꪎꪳ ꪪꪽ ꪋꪴ꪿ ꪕꪱꪉ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁
ꪵꪔꪉ꪿ ꪉꪴ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪝꪮꪉ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿ ꪕꪉ ꪨꪱꪥ
ꪬ-ꪹꪔꪥ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪉꪴ꪿
2885-ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪫꪀꪸ ꪎꪙ ꪡꪮꪙ
ꪼꪀ꪿ ꪜꪱ ꪝꪱꪒ ꪋꪱ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁
ꪁꪷ꫁-ꪵꪩ ꪼꪫ꫁ ꪶꪒ-ꪵꪏꪉ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪎꪱ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪶꪒ -ꪹꪬꪉ ꪜꪙ ꪊꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪵꪬꪙ ꪄꪮ꫁ꪥ
2890-ꪊꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪙꪮꪥ꫁ ꪶꪒ-ꪎꪉꪲ
ꪶꪒ-ꪎꪉꪲ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪩꪺꪀ
ꪤꪱꪥ ꪙꪱ ꪹꪕ꫁ꪱ ꪔꪙꪲ ꪒꪱꪙ꪿
ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱꪙ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪢꪷ-ꪕꪱꪥ
ꪤꪱꪥ ꪣꪱ ꪹꪕꪱ꫁ ꪹꪄꪱ -ꪕꪴ ꪒꪴ ꪮꪱꪒ
2895-ꪀꪱ꫁ ꪀꪱꪒ ꪔꪮꪉ꫁ ꪔꪣ ꪶꪕꪉ꪿ ꪫꪉꪸ-ꪭꪱꪥ
ꪋꪙꪸ ꪁꪫꪱꪣ ꪻꪬ꫁ ꪟꪥꪸ ꪄꪫꪱ ꪼꪀ꫁ ꪀꪮꪙ꪿
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪣꪺꪀ ꪋꪉꪸ ꪤꪮꪉ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪠ꪿ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
2900-ꪹꪊꪉ꫁-ꪄꪫꪙꪸ ꪵꪀꪉ꪿ ꪋꪫꪸ-ꪮꪱꪙ ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄ꫁ꪱ
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ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
2905-ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪹꪩ꪿ꪱ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪔꪮꪣ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪔꪮꪣ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
2910-ꪋꪴ꪿ ꪝꪙꪴ ꪹꪉꪙꪷ ꪝꪙꪴ ꪁꪾ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪁꪫ꫁
ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪖꪀꪷ ꪵꪣ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪕꪀꪴ
ꪜꪀꪴ ꪁꪱꪫ ꪹꪨꪉ ꪁꪱꪫ ꪵꪒꪉ ꪹꪭ꪿ ꪙ꫁ꪾ
ꪜꪀꪴ ꪁꪱꪫ꪿ ꪄꪾ꫁ ꪁꪱꪫ꪿ ꪵꪄꪚ ꪹꪭ꪿ ꪶꪚꪙ
ꪶꪀꪀ ꪁꪱꪫ꪿ ꪻꪎ꪿ ꪹꪄꪱ ꪁꪫꪱꪥ
2915-ꪜꪱꪥ ꪁꪱꪫ꪿ ꪻꪎ꪿ ꪉꪱ ꪋꪱꪉ꫁
ꪎꪱꪉ꫁ ꪁꪱ꪿ꪫ ꪻꪎ꪿ ꪀꪮꪉ ꪵꪄꪫꪙ ꪁ꫁ꪷ ꪜꪴ꪿
ꪼꪒ꫁ ꪎꪮꪉ ꪎꪱꪣ ꪪꪱꪉ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
ꪵꪜꪒ ꪹꪀꪱ꫁ ꪪꪱꪉ꪿ ꪜꪲ ꪹꪚꪙ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
2920-ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪔꪮꪣ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
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ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪎ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪏꪳ꫁-ꪹꪬꪉ ꪜꪙ ꪵꪎꪙ
ꪜꪙ ꪀꪫꪱꪙ ꪨꪺꪉ ꪹꪄꪙꪷ꪿ ꪹꪣꪉ ꪔꪱꪉ ꪕꪱꪫ꫁
2925-ꪙꪱꪫ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪹꪣꪉ ꪙꪮꪀ ꪑꪉꪰ ꪣꪱ
ꪝꪮꪉ꫁-ꪶꪕꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ-ꪶꪖꪣ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿
ꪶꪩꪀ-ꪣꪺꪙ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪬꪷ-ꪨꪺꪉ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪁꪒꪳ ꪮꪱ꪿ꪫ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪔꪱꪉ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪫꪱꪉ
ꪏꪳ-ꪹꪒꪙꪷ ꪜꪙ ꪊꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪵꪬꪙ ꪄꪮꪥ꫁
2930-ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪔ꪿ꪉ ꪹꪄ ꪙꪱ ꪵꪩ꫁ꪉ ꪒꪮꪣ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪮꪱꪙ
ꪝꪮꪉ-ꪀꪱꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ ꪵꪩ ꪨꪱ ꪵꪔꪉ꪿ ꪕꪣꪸ ꪵꪠꪉ
ꪬꪷ-ꪵ꪿ꪬ ꪻꪬ꫁ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪨꪉꪰ-ꪁꪮꪉ
ꪢꪷ-ꪵꪏꪉ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱꪙ꪿
ꪹꪝ꪿ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁ ꪮꪱꪙ꪿ ꪊ꫁ꪸ ꪒꪴ ꪣꪳ꫁ ꪀꪱꪫ꪿ ꪕꪱꪣ
2935-ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪙ ꪡꪮꪙ ꪵꪔ꪿ ꪩꪱꪉ ꪹꪖꪉꪷ ꪹꪖꪱ꫁
ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪹꪜꪱ꫁ ꪋꪙꪸ ꪼꪫ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪅꪱ
ꪹꪊ꫁ꪱ-ꪶꪀꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪙꪱ-ꪁꪱꪥ ꪩꪙꪴ꪿ ꪤꪴ꪿
ꪭꪴ꫁ ꪮꪱꪙ꪿ ꪄꪮꪥ꫁ ꪹꪋꪱ꫁ ꪁ꪿ꪾ ꪼꪜ ꪣꪱ
ꪵꪉ-ꪪꪽ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ-ꪏꪱꪥ ꪵꪠꪉ ꪝ꪿ꪲ
2940-ꪢꪺꪀ ꪕ꪿ꪲ ꪔꪉ꫁ꪰ ꪊꪮꪣ ꪹꪀꪱ꫁ ꪝꪚꪾ ꪉꪱꪣ
ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪙ ꪡꪮꪙ ꪵꪔ꪿ ꪩꪱꪉ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪔꪮꪣ
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2945-ꪊꪒ ꪵꪜꪒ ꪹꪘꪱ꫁ ꪣꪸ ꪼꪝ꪿ ꪎꪱꪉ꫁ ꪹꪭꪙ
ꪜꪴ꪿ ꪁ꫁ꪷ ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪙꪱꪉ ꪕꪳ ꪀꪺꪀ ꪕꪳ ꪹꪕꪱ꫁
ꪥꪱ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪙꪱꪉ ꪹꪉꪙꪷ-ꪕꪮꪉ
ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪋꪉꪸ-ꪀꪮꪥ
ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
2950-ꪠꪱꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭ
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪊ꫁ꪱ
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ
ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
2955-ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊ꪿ꪉꪰ ꪀꪱꪉ
2960-ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪵꪠꪉ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
2965-ꪄꪽ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ ꪵꪩꪫ꫁
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪹꪀꪱ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
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ꪎ꪿ꪲ ꪬ꫁ꪱ ꪝꪱ꫁ꪑꪮꪒ ꪨꪀ
ꪶꪬꪀ ꪊꪒ ꪩꪀꪴ ꪑꪉꪲ ꪋꪱꪥ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪻꪐ꪿
2970-ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉꪰ꫁ ꪵꪁꪙ ꪨꪱ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪜꪱ꪿
ꪋꪴ꪿ ꪀꪮꪉ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪎꪉꪸ ꪵꪄꪉ
ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪕꪱꪫ꫁ ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁ ꪭꪺꪣ꪿ ꪹꪣꪉ
ꪙ꫁ꪾ ꪼꪙ ꪼꪎ꪿ ꪜꪙ ꪵꪕ
2975-ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪜꪀ ꪜꪙ ꪹꪎꪀꪷ ꪜꪙ ꪹꪎ
ꪹꪝ꪿ ꪁꪾ-ꪭꪉꪸ ꪹꪣ ꪭꪀꪸ
ꪵꪠꪀ ꪣꪱ ꪬꪱ ꪵꪠꪀ ꪹꪔꪱ꫁
ꪵꪠ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ
ꪎꪱꪥ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁
2980-ꪒꪀꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪔꪮꪣ ꪵꪩꪫ꫁ ꪬꪀꪰ
ꪁꪉꪲ ꪒꪱꪉ ꪶꪕꪚ ꪼꪜ ꪹꪝꪉꪷ꪿ ꪜꪺ ꪩꪱꪫ
ꪜꪺ ꪩꪱꪫ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪜ꪿ ꪁꪾ-ꪔꪮꪣ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ
ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪭꪱꪫ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
2985-ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪔꪮꪣ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
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ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪝꪷ ꪩ꪿ꪲ
2990-ꪕꪲ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪷ ꪀꪙꪲ
ꪎꪱꪉ ꪨꪺꪉ ꪵꪕ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪝꪷ ꪎꪴ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ ꪬꪱꪫ꫁
ꪜꪺ ꪭꪫꪱꪉ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪔꪮꪣ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪚ
ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
2995-ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪔꪮꪣ ꪊꪉꪰ꪿ ꪶꪁꪙ꫁ ꪹꪉꪙꪷ ꪁꪾ ꪔꪀꪰ ꪻꪎ꪿ ꪼꪕ꪿
ꪀꪫꪱꪒ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪣꪱ ꪹꪣꪉ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄ꫁ꪱ
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
3000-ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪔꪮꪣ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪵꪠꪉ ꪜꪙ ꪩꪀꪴ
ꪵꪖꪙ ꪜꪀꪴ ꪼꪫ꫁ ꪜꪙ ꪹꪋ꫁ ꪎꪚꪳ ꪹꪣꪉ
3005-ꪋꪉꪸ-ꪹꪨꪉ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪹꪀꪱ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪀꪱ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ-ꪩꪾ ꪒꪺꪙ꪿-ꪚꪮꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪻꪒ ꪁꪮꪥ꪿ ꪎꪱꪉ꫁
ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿ ꪊꪴ ꪩꪾ
3010-ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
274

ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪮꪙ ꪔꪷ꪿ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪀꪱ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪁꪾ-ꪹꪖꪉ
ꪬꪱꪀ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪀꪺꪉ ꪕ꪿ꪲ
3015-ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪊꪾ ꪋꪮꪉ ꪣꪱꪉ꪿ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
3020-ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱꪙ꪿ ꪄ꫁ꪾ ꪩꪱꪥ ꪹꪨꪉ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪎꪲ꪿ ꪬꪱ꫁ ꪝꪱ꫁ ꪑꪮꪒ ꪨꪀ
ꪶꪬꪀ ꪊꪒ ꪩꪀꪴ ꪑꪉꪲ ꪋꪱꪥ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪻꪐ꪿
3025-ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪄꪙꪳ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪔꪮꪣ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ ꪁꪾ-ꪔꪮꪣ ꪹꪩ꪿ꪱ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪠꪉ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪠꪉ ꪕꪳ ꪋꪳ꪿
3030-ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪠꪉ ꪣꪱ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱ꫁ꪫ ꪕꪽ ꪕꪲ꪿ ꪜꪽ ꪙꪱ
275

ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪎ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪏꪳ꫁-ꪪꪽ ꪥꪒ ꪵꪎꪙ
ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪶꪀꪉ ꪵꪔ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪒꪮꪣ ꪹꪊꪱ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
3035-ꪚꪱꪙ꫁-ꪶꪖꪣ ꪻꪬ꫁ ꪏ꫁ꪳ-ꪕꪱꪥ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪖꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪕꪱ꫁ ꪔꪙꪲ ꪒꪱꪙ꪿
ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱꪙ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪢꪷ ꪚꪙꪴ ꪹꪣ ꪎꪱꪉ꫁
ꪪꪽ-ꪮꪙꪸ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ-ꪁꪱꪥ ꪩꪙꪴ ꪜꪴ꪿
3040-ꪹꪝ꪿ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁ ꪮꪱꪙ꪿ ꪄꪮꪥ꫁ ꪹꪋꪱ꫁ ꪁ꪿ꪾ ꪼꪜ ꪣꪱ
ꪙꪱ-ꪩꪺꪀ ꪼꪫ꫁ ꪬ-ꪷ ꪨꪺꪉ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪈꪙꪸ-ꪹꪬꪉ ꪜꪙ ꪊꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪔꪱꪉ ꪹꪊꪱ꫁
ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪎ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪏꪳ꫁-ꪶꪩꪀ ꪬꪷ-ꪀꪱꪉ
ꪪꪽ ꪵꪀꪫ-ꪩꪱꪫ ꪋꪴ꪿ ꪕꪱꪉ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁
3045-ꪶꪮꪉ-ꪩꪺꪀ ꪹꪄꪱ꫁ ꪨꪱ꫁ ꪙꪱ ꪚꪱ꫁ꪙ-ꪜꪉꪴ꪿
ꪹꪏ꫁ꪷ-ꪠꪀꪴ ꪻꪬ꫁ ꪹꪁꪣꪷ ꪵꪚꪀ ꪜꪙ ꪀꪫꪱꪙ
ꪝꪮꪉ꫁-ꪀꪱꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪨꪱ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪁꪷ꫁
ꪬꪷ-ꪵꪬ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪨꪉꪰ-ꪨꪺꪉ
ꪊꪴ-ꪩꪾ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪹꪀꪱ ꪎꪽ ꪹꪀꪱ꪿
3050-ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪠꪉ ꪭꪀꪰ ꪙꪾ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪀꪰ ꪹꪢꪉ
ꪭꪀꪰ ꪹꪣꪉ ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪀꪰ ꪄꪮꪥ꫁
ꪠꪒꪲ ꪙꪮꪥ꫁ ꪬꪱꪀ ꪡꪙꪴ ꪨꪱꪥ
276

3055-ꪭꪀꪰ ꪕꪷ꪿ ꪹꪉꪙꪷ ꪵꪎꪙ ꪼꪕ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪭꪀꪰ ꪼꪝ꪿ ꪵꪎꪙ ꪹꪣꪉ
ꪠꪒꪲ ꪙꪮꪥ꫁ ꪬꪱꪀ ꪠꪒꪰ ꪹꪮꪱ ꪁꪹꪫꪱꪥ
ꪠꪒꪲ ꪨꪱꪥ ꪠꪒꪰ ꪹꪮꪱ ꪄꪮꪥ꫁
ꪢꪱꪣ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ ꪄꪱꪉ ꪥꪸ ꪬꪀꪰ
3060-ꪭꪀꪰ ꪹꪉꪙꪷ ꪁꪾ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪬꪱꪀ ꪬꪚꪸ ꪩꪀꪴ ꪑꪉꪲ ꪙꪱꪉ ꪎꪱꪫ
ꪁ꫁ꪷ ꪬꪱꪀ ꪋꪉꪲ ꪩꪀꪴ ꪻꪝ꫁
ꪄꪙꪴ ꪀꪫꪱꪙ ꪬꪱꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪐꪱ꪿
ꪹꪖꪱ꫁ ꪵꪀ꪿ ꪫꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪡꪉꪰ
3065-ꪹꪖꪱ꫁ ꪵꪀ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪁꪙ꫁ꪸ ꪹꪖꪉꪷ ꪵꪀꪫ
ꪵꪕꪫ ꪼꪜ ꪁꪙꪸ꫁ ꪹꪖꪉꪷ ꪊꪺ꪿
ꪜꪺ ꪀꪫꪱꪙ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪁꪾ-ꪹꪜꪱ꫁ ꪵꪀꪉ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
3070-ꪪꪲ ꪬꪺ ꪁꪾ-ꪹꪜꪱ꫁ ꪵꪀꪉ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪜꪱ꫁ ꪵꪀꪉ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
3075-ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
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ꪹꪊꪱ꫁ ꪜꪀꪴ ꪻꪬ꫁ ꪏ꫁ꪳ-ꪹꪬꪉ ꪥꪒ ꪵꪎꪙ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ-ꪣꪮꪙ ꪕꪷ꪿ ꪻꪒ ꪁꪮꪥ꪿ ꪎꪱꪉ꫁
ꪝꪮꪉ꫁-ꪕꪱꪥ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ-ꪶꪖꪣ ꪎꪮꪉ ꪹꪩꪱ꪿
3080-ꪼꪒ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ ꪄꪺꪚ ꪜꪲ ꪹꪚꪙ
ꪹꪩꪱ꪿ ꪵꪀ꪿ ꪎꪸ ꪹꪕꪱ꫁ ꪹꪖꪱ꫁ ꪎꪸ ꪙꪱ
ꪏ꫁ꪳ-ꪄꪱꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ-ꪶꪖꪣ ꪵꪕꪙ꪿ ꪼꪝ꪿
ꪚꪱꪙ꫁-ꪩꪺ ꪼꪫ꫁ ꪬꪷ-ꪨꪺꪉ-ꪵꪬꪚ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪝꪮꪉ꫁-ꪀꪱꪉ-ꪘꪺꪀ ꪹꪄꪱ꫁ ꪨꪱ꫁ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪁꪷ꫁
3085-ꪢꪷ-ꪹꪙꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪨꪱ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱꪙ꪿
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪮꪙ ꪔꪷ꪿ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥ꪿ꪱ ꪙꪱꪉ-ꪹꪝꪉ꪿ꪷ ꪙꪱꪉ-ꪉꪸ꫁
3090-ꪬꪱꪀ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪀꪺꪉ ꪕꪲ꪿
ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪊꪾ ꪋꪮꪉ ꪣꪱꪉ꪿ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄ꫁ꪱ
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
3095-ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪁꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪎ꪿ꪲ ꪬꪱ꫁ ꪝꪱ꫁ ꪑꪮꪒ ꪨꪀ
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ꪶꪬꪀ ꪊꪒ ꪩꪀꪴ ꪑꪉꪲ ꪋꪱꪥ
3100-ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪀꪱ ꪠꪷ꪿ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ
ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪙ꫁ꪾ-ꪣꪱ꪿ ꪀꪙꪲ ꪜꪱ
3105-ꪼꪜ ꪙꪱ-ꪨꪺꪉ ꪀꪙꪲ ꪹꪄꪱ꫁
ꪹꪔꪱ꫁ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿ ꪊꪴ-ꪩꪾ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪵꪁꪙ ꪨꪱ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪜꪱ꪿
ꪋꪴ꪿ ꪀꪮꪉ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪎꪉꪸ ꪵꪄꪉ
3110-ꪠꪒꪲ ꪀꪽ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪕꪱꪫ꫁ ꪝꪲ꪿ ꪙꪮꪉ꫁ ꪭꪺꪣ꪿ ꪜꪴ꪿
ꪩꪀꪴ ꪁꪾ-ꪵꪠꪉ
ꪹꪣꪉ ꪵꪭꪉ ꪼꪁ꫁ ꪕ꪿ꪷ ꪶꪀꪙ ꪹꪣꪉ ꪩꪱꪫ
ꪀꪱꪉ ꪫꪙ ꪵꪩꪫ꫁ ꪨꪱ ꪶꪀꪙ ꪣꪱ ꪠꪱ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪬꪱꪀ ꪣꪲ ꪶꪀꪙ ꪎꪱꪣ ꪭꪮꪥ꫁ ꪎꪴ꫁ ꪕꪲ꪿
3115-ꪶꪀꪙ ꪎ꪿ꪲ ꪭꪮꪥ꫁ ꪎꪴ꫁ ꪋꪉꪸ
ꪔ꪿ꪷ ꪔꪙꪲ ꪔꪮꪚ ꪵꪀꪉ꪿ ꪘꪱ꫁
ꪄꪱꪫ꪿ ꪄꪱ꫁ ꪔꪮꪚ ꪜꪙꪳ ꪼꪡ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪡꪽ ꪬꪺ ꪼꪒ꫁ ꪎꪮꪉ ꫛ
ꪔꪀꪴ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪹꪎꪱ ꪐꪱ꪿
3120-ꪠꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪹꪎꪱ ꪶꪬꪙ
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ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪋꪉꪸ-ꪄꪮꪉ ꪋꪉꪸ-ꪵꪎꪙ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪟꪱꪀ-ꪹꪊ꫁ꪱ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
3125-ꪉꪱ ꪋꪱꪉ꫁ ꪹꪎꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪹꪮꪱ
ꪹꪩꪱ ꪵꪄꪣ ꪹꪎꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪄꪮꪒ
ꪎꪱꪙ ꪊꪮꪒ ꪹꪎꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪵꪜꪉ
ꪟꪱꪀ-ꪹꪊ꫁ꪱ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪻꪬ꫁
3130-ꪄꪲ꪿ ꪬꪺ ꪡꪉꪰ ꪬꪺ ꪡꪱꪥ ꪼꪜ ꪄꪱ꫁
ꪄꪲ꪿ ꪬꪺ ꪋꪱꪉ꫁ ꪬꪺ ꪣ꫁ꪱ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ
ꪶꪔꪀ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪋꪉꪸ-ꪄꪮꪉ ꪋꪉꪸ-ꪵꪎꪙ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
3135-ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪩꪱ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪁꪾ
ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
3140-ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪻꪬ꫁
280

ꪄ꪿ꪲ ꪬꪺ ꪡꪉꪰ ꪬꪺ ꪡꪱꪥ ꪼꪜ ꪄꪱ꫁
ꪄ꪿ꪲ ꪬꪺ ꪋꪱꪉ꫁ ꪬꪺ ꪣꪱ꫁ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ
3145-ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ ꪹꪩꪱ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ
ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪩꪱ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪁꪾ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
3150-ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪵꪀꪉ꪿ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ
ꪶꪁꪙ꫁ ꪹꪉꪙꪷ ꪁꪾ ꪔꪀꪰ ꪻꪎ꪿ ꪼꪕ꪿
ꪀꪫꪱꪒ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪝꪲ꪿ ꪘꪲ
ꪁꪉꪲ ꪒꪱꪉ ꪶꪕꪚ
ꪼꪜ ꪹꪝꪉ꪿ꪷ ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁ ꪏꪣꪴ-ꪝꪴ꪿
3155-ꪟꪱꪀ ꪹꪊꪱ꫁ ꪏꪣꪴ-ꪝꪴ꪿ ꪁ꫁ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪄꪲ꪿ ꪬꪺ ꪡꪉꪰ ꪬꪺ ꪡꪱꪥ ꪼꪜ ꪄꪱ꫁
ꪄꪲ꪿ ꪬꪺ ꪋꪱꪉ꫁ ꪬꪺ ꪣꪱ꫁ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ
ꪹꪮꪱ ꪕꪉ ꪑꪺꪙ ꪘꪱ꫁ ꪀꪱꪙ꪿
3160-ꪹꪮꪱ ꪕꪉ ꪣꪱꪙ꪿ ꪄꪱ ꪩꪱꪥ
ꪬꪮꪀ ꪜꪱꪥ ꪎꪙ꫁ꪸ ꪵꪊꪙ ꫟
ꪵꪝꪙ ꪒꪲ ꪋꪱꪫ꪿ ꪡꪱ꫁ ꪣꪒꪳ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪩꪱ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪁꪾ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠ꪿ꪱ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
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3165-ꪄꪳꪙ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪀꪱ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪀꪱ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ ꪼꪜ ꪹꪎꪀꪷ ꪼꪜ꪿ ꪣꪱ
ꪼꪜ ꪹꪎꪀꪷ ꪹꪣꪉ ꪄꪱꪫ ꪼꪜ꪿ ꪹꪔꪱ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪀꪱ ꪶꪩꪣ꫁ ꪹꪋꪷ ꪹꪋꪱ꫁
3170-ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪮꪒ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ ꪹꪋꪷ ꪉꪱꪥ
ꪔꪱꪥ ꪹꪋꪷ ꪎꪱꪥ ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪮꪒ ꪜꪴ꪿ ꪹꪋꪷ ꪁꪾ꪿
ꪶꪏꪣ ꫟ ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ ꪒꪾ ꪜꪴ꪿ ꪶꪔꪀ
ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ ꪶꪕꪀ ꪜꪴ꪿ ꪥꪮꪥ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
3175-ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪋꪴ꪿ ꪝꪙꪴ ꪹꪉꪙꪷ ꪝꪙꪴ ꪁꪾ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪁꪫ꫁
ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪖꪀꪷ ꪵꪣ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪕꪀꪴ
ꪜꪀꪴ ꪁꪱꪫ꪿ ꪹꪨꪉ ꪁꪱꪫ꪿ ꪵꪒꪉ ꪹꪭ꪿ ꪙꪾ꫁
ꪜꪀꪴ ꪁꪱꪫ꪿ ꪄꪾ꫁ ꪁꪱꪫ꪿ ꪵꪄꪚ ꪹꪭ꪿ ꪶꪚꪙ
3180-ꪶꪀꪀ ꪁꪱꪫ꪿ ꪻꪎ꪿ ꪹꪄꪱ ꪁꪫꪱꪥ
ꪜꪱꪥ ꪁꪱꪫ꪿ ꪻꪎ꪿ ꪉꪱ ꪋꪱꪉ꫁
ꪎꪱꪉ꫁ ꪁꪱꪫ꪿ ꪻꪎ꪿ ꪀꪮꪉ ꪵꪄꪫꪙ ꪁ꫁ꪷ ꪜꪴ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪀꪱ ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
3185-ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
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ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪚꪱꪙ꫁-ꪣꪮꪙ ꪼꪫ꫁ ꪏ꫁ꪳ-ꪶꪭꪉ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
3190-ꪼꪒ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ ꪄꪺꪚ ꪜꪲ ꪹꪚꪙ
ꪹꪩꪱ꪿ ꪵꪀ꪿ ꪎꪸ ꪹꪕꪱ꫁ ꪹꪖꪱ꫁ ꪎꪸ ꪙꪱ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪜꪀꪴ ꪻꪬ꫁ ꪏ꫁ꪳ-ꪠꪀꪴ ꪥꪒ ꪵꪎꪙ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪣꪮꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪻꪒ ꪁꪮꪥ꪿ ꪎꪱꪉ꫁
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪚꪱꪙ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
3195-ꪚꪱꪙ꫁-ꪶꪖꪣ ꪼꪫ꫁ ꪏꪳ꫁-ꪄꪽ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
ꪏ꫁ꪳ-ꪔꪱꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ ꪩꪱꪥ ꪚꪱꪙ꫁-ꪩꪺꪀ
ꪢꪷ-ꪼꪋ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱꪙ꪿
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪵꪙꪫ ꪡꪽ ꪹꪩꪉ ꪵꪔ꪿ ꪩꪱꪉ ꪎꪙ ꪹꪊꪱ꫁
ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪹꪜꪱ꫁ ꪋꪙꪸ ꪼꪫ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
3200-ꪹꪣꪉ-ꪝꪉꪸ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪹꪊꪉ꫁-ꪹꪔꪉ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪄꪫꪱꪉ
ꪋꪉꪸ-ꪀꪮꪥ ꪼꪫ꫁ ꪹꪉꪙꪷ-ꪭꪀꪰ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪫꪱꪉ
ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪁꪾ-ꪮꪙꪲ ꪹꪣ ꪀꪙꪲ
3205-ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪋꪉꪸ-ꪵꪪꪉ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪮꪫꪸ ꪹꪣ ꪎꪱꪉ꫁
ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿ ꪨꪱꪥ ꪹꪭꪙ
ꪹꪣꪉ- ꪩꪾ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪻꪎ ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿
283

ꪒꪙꪲ ꪙ꫁ꪾ ꪹꪣꪉ-ꪩꪾ ꪨꪺꪙ꪿-ꪚꪮꪙ ꪕꪷ꪿ ꪻꪒ ꪁꪮꪥ꪿ ꪎꪱꪉ꫁
3210-ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪵꪠꪉ ꪝꪲ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪁꪾ-ꪹꪝꪉꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
3215-ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
3220-ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪵꪎꪙ-ꪠꪀꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪚꪱꪙ꫁-ꪣꪮꪙ ꪹꪥꪉ꪿ ꪹꪀꪱ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪚꪱꪙ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪜꪙ ꪀꪫꪱꪙ ꪄꪱꪉ ꪵꪔꪉ꪿ ꪹꪣꪉ ꪔꪱꪉ ꪕꪱꪫ꫁
ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪣꪺꪙ꪿ ꪶꪋꪣ
3225-ꪝꪮꪉ꫁-ꪹꪪꪙꪷ ꪎꪱꪉ꫁ ꪙꪱ-ꪶꪖꪣ ꪹꪏꪉ꫁ ꪹꪀꪱ꪿
ꪹꪖꪱ꫁ ꪵꪀ꪿ ꪬꪽ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪚꪱꪙ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪅꪱ
ꪵꪎꪙ-ꪠꪀꪴ ꪵꪀ꪿ ꪎꪸ ꪹꪕꪱ꫁
ꪹꪖꪱ꫁ ꪎꪸ ꪚꪱꪙ꫁ ꪎꪸ ꪙꪱ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ ꪬꪱ ꪀꪫꪱꪙ ꪹꪖꪱ꫁ ꪄꪙꪴ ꪹꪣꪉ ꪜꪙꪴ ꪵꪔꪉ꪿
3230-ꪩꪒꪰ ꪵꪔꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪕꪲ꪿ ꪝꪮꪉ꫁ ꪄꪳꪙ꫁ ꪵꪔꪉ꪿ ꪁꪫꪙꪸ ꪵꪎꪙ
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ꪙꪱ-ꪶꪖꪣ ꪻꪬ꫁ ꪝꪮꪉ꫁-ꪶꪭꪥ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪫꪱꪉ
ꪏ꫁ꪳ-ꪔꪱꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪩꪺꪀ
ꪹꪔꪣꪷ-ꪼꪖ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪁꪷ꫁
3235-ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱꪙ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪢꪷ-ꪝꪽ ꪹꪣ ꪎꪱꪉ꫁
ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪵꪙꪫ ꪡꪽ ꪹꪩꪉ ꪵꪔ꪿ ꪩꪱꪉ ꪎꪙ ꪹꪊꪱ꫁
ꪵꪉ-ꪡꪙꪸ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ ꪏꪱꪥ ꪵꪠꪉ ꪝꪷ꪿
ꪢꪺꪀ ꪀꪲ꪿ ꪔꪉ꫁ꪰ ꪊꪮꪣ ꪹꪀꪱ꫁ ꪝꪚꪾ ꪉꪱꪣ
ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪙ ꪡꪮꪙ ꪵꪔ꪿ ꪩꪱꪉ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁
3240-ꪙꪱ-ꪁꪱꪥ ꪻꪬ꫁ ꪏ꫁ꪳ-ꪚꪙꪸ ꪹꪄꪱ꫁ ꪼꪬ꪿
ꪣꪽ ꪁ꫁ꪷ ꪭꪴ꫁ ꪮꪱꪙ꪿ ꪄꪮꪥ꫁ ꪹꪋꪱ꫁ ꪁꪾ꪿ ꪼꪜ ꪣꪱ
ꪕꪱꪥ-ꪀꪱꪫ ꪜꪙ ꪊꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪵꪬꪙ ꪄꪮꪥ꫁
ꪊꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪩꪱ꪿ ꪵꪔꪉ꪿ ꪕꪳ ꪎꪙ
ꪹꪊꪉ꫁-ꪹꪔꪉ ꪎꪱꪉ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪝꪉꪸ ꪎꪽ ꪹꪀꪱ꪿
3245-ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪄꪫꪱꪉ
ꪹꪉꪙꪷ-ꪮꪙꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪀꪮꪥ ꪨꪱ ꪵꪔꪉ꪿
ꪬꪮꪉ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪮꪱꪙ
ꪡꪽ ꪕꪱꪉ ꪹꪕꪱ꫁ ꪭꪣꪲ ꪵꪕ ꪹꪖꪷꪉ ꪕꪱ꪿
ꪋꪉꪸ-ꪵꪪꪉ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪹꪠ ꪹꪣ ꪀꪙꪲ
3250-ꪒꪙꪲ ꪙꪱ-ꪩꪺꪉ ꪙꪱ-ꪪꪱꪥ ꪕꪷ꪿ ꪻꪒ
ꪁꪮꪥ꪿ ꪎꪱꪉ꫁ ꪣꪽ ꪬꪱꪀ ꪜꪙ
ꪨꪱꪙ ꪹꪋ꫁ ꪹꪊꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪠꪉ
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ꪵꪥꪉ ꪶꪔꪙ ꪒꪲ ꪹꪀꪉꪷ꪿ ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪊꪱ꫁
ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪹꪜꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪒꪾ꫁ ꪣꪮꪙ ꪤꪱ꪿ ꪀꪙꪲ ꪜꪱꪉ
3255-ꪖꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪕꪱ꫁ ꪝꪴ ꪻꪐ꪿ ꪊꪮꪣ ꪊꪫꪸ
ꪁꪾ-ꪮꪫꪸ ꪎꪱꪉ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ ꪵꪠꪉ ꪝꪲ꪿
ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪕꪲ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪤꪴ꪿ ꪮꪱꪙ
ꪹꪊꪉ꫁-ꪹꪮꪙꪷ ꪎꪱꪉ꫁ ꪨꪱ ꪙꪱ ꪋꪉꪸ-ꪹꪜꪀꪷ
ꪣꪽ ꪬꪱꪀ ꪜꪙ ꪨꪱꪙ ꪹꪋ꫁ ꪁꪾ-ꪹꪠ ꪜꪱꪉ ꪀꪮꪙ꪿
3260-ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪝꪱꪥ ꪻꪙ ꪬꪽ꫁ ꪝꪽ ꪝꪮꪉ꫁ ꪙꪮꪉ꫁ ꪝ꪿ꪲ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
ꪙꪱ-ꪨꪺꪉ ꪙꪱ-ꪫꪱ ꪕꪷ꪿ ꪻꪒ ꪁꪮꪥ꪿ ꪎꪱꪉ꫁
ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪵꪠꪉ ꪝꪲ꪿ ꪟꪥꪸ ꪨꪺꪉ
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
3265-ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪖꪙꪴ ꪨꪺꪉ ꪹꪊꪱ꫁ ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪋꪱꪉ꫁
ꪎꪱꪉ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪙꪱꪉ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪮꪉꪲ꪿
ꪬꪱꪀ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪀꪺꪉ ꪕꪲ꪿
3270-ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁ ꪊꪾ ꪋꪮꪉ ꪣꪱꪉ꪿ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
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3275-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪩꪺꪉ ꪁꪮꪙ ꪤꪴ꪿ ꪬꪱꪫ꫁
ꪕꪱꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪵꪒꪉ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
3280-ꪑꪉꪰ ꪕꪷ꪿ ꪕꪱꪉ ꪁꪾ-ꪕꪱꪫ꪿
ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁ ꪁꪾ-ꪹꪥ ꪁꪾ-ꪵꪫꪙ ꪹꪩꪱ꪿ ꪔꪱꪥ
ꪜꪱꪀ ꪋꪉꪸ-ꪹꪨꪉ ꪼꪫ꫁ ꪒꪱꪥ
ꪬꪱꪥ ꪊꪴ-ꪩꪾ ꪼꪫ꫁ ꪹꪜꪱ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
3285-ꪁꪾ-ꪵꪒꪉ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪩꪾ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪒꪉ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
3290-ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ
ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪶꪁꪚ ꪀꪽ ꪤꪴ꪿
ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪎꪴ꪿ ꪀꪽ ꪀꪙꪲ
3295-ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪬꪱꪀ ꪙ꫁ꪾ-ꪣꪱ꪿ ꪵꪬꪉ꫁ ꪎꪸ ꪵꪁꪫꪥ
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ꪔꪀꪴ ꪵꪬ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁ ꪵꪄ꫁
ꪙꪾ꫁-ꪵꪕ ꪵꪬꪉ꫁ ꪎꪸ ꪕꪱ꪿
ꪹꪭ ꪏꪱ ꪄꪙꪳ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪼꪒ꫁
3300-ꪒꪱꪙ꪿ ꪻꪐ꪿ ꪀꪉ꫁ꪲ ꪕꪚꪾ ꪘꪮꪉ
ꪀꪮꪉ ꪨꪺꪉ ꪬꪀꪰ ꪎꪸ ꪬꪱꪉ꫁ ꪼꪣ꫁ ꪋꪱ꪿ ꪹꪚꪱ꪿ ꪒꪉꪰ
ꪵꪝꪙ ꪒꪾ ꪬꪀꪰ ꪎꪸ ꪀꪱꪙ꫁ ꪀꪱꪚ ꪁꪾ
ꪄꪳꪙ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪄꪙꪳ꫁ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪁꪾ-ꪮꪉꪲ ꪕꪱꪙ꪿ ꪎꪒꪴ
3305-ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪮꪙ ꪔꪷ꪿ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪁꪾ-ꪚꪙꪴ
3310-ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪊꪱꪥ
ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
ꪠꪱꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭ
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪊꪱ꫁
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ
3315-ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪹꪣ ꪢꪱꪥ
ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
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ꪹꪄ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
3320-ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪄꪙꪴ ꪀꪫꪱꪙ ꪵꪀꪫꪙ꪿ ꪨꪱꪥ ꪹꪘꪱ꫁
ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪵꪀꪫꪙ꪿ ꪨꪱꪥ ꪙꪱꪉ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥ꪿ꪱ ꪙꪱꪉ-ꪮꪙꪴ꪿ ꪤꪴ꪿ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ
3325-ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
ꪠꪱꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭ
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪊꪱ꫁
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ
ꪬ꪿ꪷ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪢꪱꪥ
3330-ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪠꪀꪴ ꪹꪎꪱ ꪩꪱ꪿ꪉ
ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
3335-ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪜꪴ ꪕꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
3340-ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪶꪚꪉ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
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ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪹꪋꪥ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪻꪐ꪿
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
3345-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪑꪮꪒ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪮꪙ ꪔꪷ꪿ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪁꪾ-ꪹꪮꪉ
3350-ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
3355-ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪵꪝꪉ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪄꪙꪴ ꪀꪫꪱꪙ ꪵꪀꪫꪙ꪿ ꪨꪱꪥ ꪹꪘ꫁ꪱ
ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪵꪀꪫꪙ꪿ ꪨꪱꪥ ꪙꪱꪉ
ꪢꪮꪙ ꪔꪷꪰ꪿ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪁꪾ-ꪒꪲ
3360-ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
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ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
3365-ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪜꪮꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪻꪐ꪿
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪁꪾ-ꪵꪠꪉ
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎꪴ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
3370-ꪙꪮꪚ ꪹꪘ꫁ꪱ ꪜꪴ꪿ ꪊ꪿ꪉꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪋꪣꪴ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁
3375-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪁꪾ-ꪒꪫꪸ
ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪣꪱ ꪎ꪿ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉꪰ꪿ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
3380-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪵꪠꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪻꪐ꪿
ꪎ꪿ꪲ ꪬꪱ꫁ ꪝꪱ꫁ ꪑꪮꪒ ꪨꪀ
ꪶꪬꪀ ꪊꪒ ꪩꪀꪴ ꪑꪉꪲ ꪋꪱꪥ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪻꪐ꪿

ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
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3385-ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕꪲ꪿ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪵꪎꪙ-ꪔꪱꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ-ꪣꪮꪙ ꪜꪙꪴ ꪵꪔꪉ꪿
ꪠꪉꪴ ꪵꪬꪉ꪿ ꪬꪮꪉ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
3390-ꪩꪀꪴ ꪨꪱꪙ ꪝꪮ꫁ꪣ ꪕꪉ ꪨꪱꪥ ꪭꪳꪙ꫁ ꫟
ꪣꪺꪙ꪿ ꪔꪣ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ-ꪶꪖꪣ ꪵꪕꪙ ꪶꪝꪥ꫁
ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿ ꪼꪕ ꪵꪔ꪿ ꪏꪙꪳ ꪑꪉꪰ ꪢꪱ꫁
ꪏꪳ꫁-ꪡꪴ꫁ꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁ -ꪩꪺꪀ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪏ꫁ꪳ-ꪀꪲ꪿ ꪠꪴ꫁ ꪕꪱꪥ ꪪꪽ ꪶꪄꪙ ꪵꪄꪫ꪿
3395-ꪜꪱꪀ ꪀꪱꪫ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪱꪫ ꪵꪣꪉ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪎꪺ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪨꪱ ꪣꪽ ꪼꪜ ꪵꪎꪉ꪿ ꪶꪎꪣ
ꪕꪲ꪿ ꪙꪱ ꪕꪱꪉ ꪁ꫁ꪷ
ꪠꪉꪴ ꪢꪴ꪿ ꪚꪱ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪣꪺꪙ꪿ ꪶꪋꪣ
ꪙꪱ-ꪵꪩ ꪼꪫ꫁ ꪶꪒ-ꪹꪕꪙꪷ ꪵꪔꪉ꪿ ꪜꪙꪴ
3400-ꪚꪙꪴ ꪣꪲ ꪼꪒ꫁ ꪜꪙ ꪀꪫꪱꪙ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿
ꪝꪺꪀ-ꪹꪁꪉ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪉꪴ꪿
ꪠꪉꪴ ꪢꪴ꪿ ꪚꪱ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪶꪋꪣ ꪣꪺꪙ꪿ ꪎꪱꪫ ꫟
ꪚꪱꪙ꫁-ꪨꪉꪰ ꪼꪫ꫁ ꪶꪒ-ꪄꪫꪙꪸ ꪹꪣ ꪼꪬ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
3405-ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱꪙ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪢꪷ-ꪔꪉꪸ ꪹꪣ ꪎꪱꪉ꫁
ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪵꪙꪫ ꪡꪽ ꪹꪩꪉ ꪵꪔ꪿ ꪩꪱꪉ ꪎꪙ ꪹꪊꪱ꫁
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ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪹꪜ꫁ꪱ ꪋꪙꪸ ꪼꪫ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪐꪱ꪿
ꪚꪱꪙ꫁-ꪀꪱꪉ ꪼꪫ꫁ ꪵꪉ -ꪬꪱꪫ꪿ ꪹꪣ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ-ꪔꪮꪉ ꪙꪱ-ꪔꪱꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪻꪒ ꪁꪮꪥ꪿ ꪎꪱꪉ꫁
3410-ꪜꪱꪀ-ꪔꪲ ꪻꪬ꫁ ꪁꪾ-ꪚꪙꪴ ꪼꪜ ꪤꪴ꪿
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ-ꪹꪁꪙꪷ ꪒꪺꪙ꪿-ꪚꪮꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪻꪒ ꪤꪴ꪿ ꪻꪊ ꪣꪽ ꪹꪊꪱ꫁
ꪁꪾ-ꪵꪝꪉ ꪎꪱꪉ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ ꪵꪠꪉ ꪝꪲ꪿
ꪁꪒꪳ ꪖ꪿ꪲ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪋꪽ꫁ ꪀꪮꪙ꪿ ꪶꪬꪀ ꪵꪄ
ꪜꪺ ꪀꪫꪱꪙ ꪣꪲ ꪵꪁ-ꪓꪱꪥ ꪜꪙꪴ ꪜꪮꪉ꫁
3415-ꪖꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪔꪮꪉ꫁ ꪝꪴ ꪻꪐ꪿ ꪹꪄꪱ-ꪀꪱ
ꪹꪣꪉ-ꪬꪺꪀ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪮꪫꪸ ꪜꪙ ꪝꪷ꪿
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪶꪀꪉ ꪶꪄꪣ ꪄ꪿ ꪷꪒꪮꪣ ꪩꪀꪴ ꪎꪮꪉ ꪹꪣꪉ
ꪚꪙꪴ ꪹꪜꪉ ꪁꪮꪚ ꪹꪣꪉ-ꪬꪺꪀ ꪎꪮꪉ ꪹꪩꪱ꪿
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪹꪜ꫁ꪱ ꪜꪴ꪿ ꪹꪋ꫁ ꪣꪮꪙ ꪤꪱ꪿ ꪀꪙꪲ ꪜꪱꪉ
3420-ꪋꪉꪸ-ꪀꪮꪥ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪮꪙꪴ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪵꪠꪉ ꪝ꪿ꪷ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪹꪣꪉ-ꪝꪉꪸ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪕꪙꪴ꪿ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪋꪉꪸ-ꪨꪱ ꪼꪫ꫁ ꪶꪮꪉ-ꪛꪉꪲ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
3425-ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ- ꪹꪠꪀ ꪹꪣꪉ-ꪩꪷ
ꪬꪱꪀ ꪕ꫁ꪱ ꪜꪴ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
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ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀ꫁ꪱ ꪀꪮꪉ꪿
3430-ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪹꪩꪱ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ
ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪹꪠꪀ ꪹꪣꪉ-ꪩꪷ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
3435-ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪒꪱ꫁-ꪚꪀꪰ
ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪄꪒꪰ ꪉꪱ ꪋꪱꪉ꫁ ꪜꪺ ꪀꪫꪱꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪨꪱ
ꪄꪱ ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪎꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪶꪎꪉ꪿
ꪜꪺ ꪀꪫꪱꪙ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
3440-ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪻꪬ꫁
ꪄ꪿ꪲ ꪬꪺ ꪡꪉꪰ ꪬꪺ ꪡꪱꪥ ꪼꪜ ꪄꪱ꫁
ꪄꪲ꪿ ꪬꪺ ꪋꪱꪉ꫁ ꪬꪺ ꪣꪱ꫁ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪔꪀꪴ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
3445-ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪘꪱ꫁ ꪙ꫁ꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
3450-ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
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ꪚꪱꪙ꫁-ꪣꪮꪙ ꪼꪫ꫁ ꪵꪎꪙ-ꪹꪕꪣꪷ ꪣꪱ ꪵꪔꪉ꪿
ꪠꪉꪴ ꪵꪬꪉ꪿ ꪬꪮꪉ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪶꪋꪣ ꪣꪺꪙ꪿ ꪎꪱꪫ ꫟
ꪚꪱꪙ꫁-ꪶꪖꪣ ꪼꪫ꫁ ꪔꪉꪲ-ꪀ꪿ꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪼꪬ꪿
ꪼꪒ꫁ ꪵꪎꪉ꪿ ꪎꪱꪉ꫁ ꪕ꪿ꪲ ꪙꪽ꫁ ꪙꪱ ꪨꪱꪥ ꪵꪩꪫ꫁ ꪩꪙꪳ꪿ ꪹꪀꪱ꪿
3455-ꪬꪱꪀ ꪹꪖꪱ꫁ ꪎꪸ ꪚꪱꪙ꫁ ꪎꪸ ꪙꪱ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪻꪬ꫁ ꪕꪱꪥ-ꪀꪱꪫ ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿
ꪊꪉꪴ ꪵꪬꪉ꪿ ꪚꪱ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪩꪺꪀ-ꪣꪺꪙ ꪼꪫ꫁ ꪬꪷ-ꪨꪺꪉ ꪹꪕꪣꪷ ꪵꪔꪉ꪿ ꪜꪙꪴ
ꪚꪙꪴ ꪒꪲ ꪼꪒ꫁ ꪀꪙꪲ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪩꪙ꪿ꪳ ꪜꪴ꪿ ꪜꪱꪉ ꪏꪙꪸ
3460-ꪔꪉꪴ꪿-ꪕꪱꪥ ꪜꪙ ꪊꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪵꪬꪙ ꪄꪮꪥ꫁
ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿ ꪹꪄ ꪙꪱ-ꪵꪩꪉ꫁ ꪒꪮꪣ ꪹꪊꪱ꫁ ꪊꪉꪰ꪿ ꪮꪱꪙ
ꪢꪷ-ꪹꪬꪙꪷ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱꪙ꪿
ꪣꪽ ꪁ꫁ꪷ ꪭꪴ꫁ ꪮꪱꪙ꪿ ꪊ꫁ꪸ ꪒꪴ ꪣꪳ꫁ ꪀꪱꪫ꪿ ꪕꪱꪣ
ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪙ ꪡꪮꪙ ꪵꪔ꪿ ꪩꪱꪉ ꪹꪖꪉꪷ ꪹꪖꪱ꫁
3465-ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪹꪜꪱ꫁ ꪋꪙꪸ ꪼꪫ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪏ꫁ꪳ-ꪹꪁꪉ꫁ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ-ꪁꪱꪥ ꪩꪙꪴ ꪜꪴ꪿
ꪭꪴ꫁ ꪮꪱꪙ꪿ ꪄꪮꪥ꫁ ꪹꪋꪱ꫁ ꪁꪾ꪿ ꪼꪜ ꪣꪱ
ꪚꪱꪙ꫁-ꪵꪩ ꪼꪫ꫁ ꪶꪒ-ꪹꪔꪣꪷ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪋꪴ꪿ ꫛ
3470-ꪝꪺꪀ-ꪫꪉ꪿ꪲ ꪹꪄꪱ꫁ ꪡꪽ ꪙꪱ ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪉꪴ꪿
ꪜꪱꪀ ꪀꪱꪫ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪹꪬꪙꪷ ꪹꪝꪙ꪿ ꪕꪉ ꪨꪱꪥ
ꪄꪫꪱꪉ-ꪩꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪋꪱꪉ꪿-ꪭꪣꪸ ꪹꪄꪱ꫁ ꪼꪬ꪿
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ꪚꪙꪴ ꪣꪲ ꪼꪒ꫁ ꪎꪮꪉ ꪣꪸ ꪩꪙ꪿ꪳ ꪝꪷ꪿
ꪚꪱꪙ꫁-ꪨꪉꪰ ꪼꪫ꫁ ꪶꪒ-ꪊ ꪹꪣ ꪜꪙꪴ
3475-ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪵꪙꪫ ꪣꪽ ꪒꪲ ꪵꪔ꪿ ꪩꪱꪉ ꪋꪙꪸ ꪼꪫ꫁
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪎꪱꪉ
ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪺ ꪀꪫꪱꪙ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
3480-ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪜꪺ ꪀꪫꪱꪙ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪹꪕꪷ ꪶꪔꪉ꪿ ꪀꪙꪸ
ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪚꪲ ꪶꪀꪙ ꪣꪱ ꪙꪮꪙ ꪀꪫꪱꪙ꫁
ꪪꪱꪙ꫁ ꪶꪀꪙ ꪢꪙ꪿ꪳ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ
3485-ꪶꪀꪙ ꪬꪺꪀ-ꪁꪫꪱꪥ ꪵꪩꪫ꫁ ꪣꪱꪀ
ꪶꪀꪙ ꪣꪺꪀ-ꪩꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪨꪱꪥ
ꪶꪀꪙ ꪊꪙ꪿ꪸ-ꪊꪱꪥ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪔꪱ꫁
ꪶꪀꪙ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪵꪩꪫ꫁ ꪔꪙꪳ꪿ ꪎꪱꪫ ꫟
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪀꪱꪥ ꪔꪱꪉ꫁-ꪕꪣꪴ꪿ ꪮꪴ꫁ ꪮꪱ꫁
3490-ꪄ꪿ꪲ ꪣꪱ꫁ ꪀꪱꪥ ꪹꪜꪀꪷ-ꪵꪙꪉ
ꪋꪙꪸ ꪁꪫꪱꪣ ꪻꪬ꫁ ꪟꪥꪸ ꪄꪫꪱ ꪼꪜ ꪀꪮꪙ꪿
ꪭꪮꪙ ꫟ ꪹꪏꪉ꫁ ꪡꪱ꫁ ꪎꪉꪸ꫁ ꪹꪚꪙ ꪶꪬꪀ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪎꪱꪉ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
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3495-ꪼꪒ꫁ ꪁꪮꪉ꫁ ꪻꪐ꪿ ꪖꪉꪸ ꪔꪴ
ꪼꪒ꫁ ꪢꪴ ꪣꪽ ꪀꪺꪉ ꪁꪮꪀ
ꪼꪒ꫁ ꪕꪉ ꪬꪮꪀ ꪁꪽ ꪥꪱꪫ
ꪼꪒ꫁ ꪕꪉ ꪔꪱꪫ ꪣꪱꪀ ꪀꪱ꫁
ꪼꪒ꫁ ꪕꪉ ꪣꪱ꫁ ꪹꪖꪀꪷ ꪒꪮꪙ꪿ ꪔꪙꪲ ꪵꪒꪉ
3500-ꪼꪒ꫁ ꪕꪉ ꪼꪬ ꪵꪁꪉ꫁ ꪩꪱꪥ ꪩꪺꪉ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪱꪙ꪿
ꪼꪒ꫁ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪖꪀꪷ ꪵꪣ꪿ ꪏꪱꪫ ꪶꪔ
ꪼꪒ꫁ ꪕꪉ ꪵꪬ ꪩꪀꪴ ꪨꪀ ꪩꪀꪴ ꪕꪮꪉ
ꪠꪱ꪿ ꪫꪉꪰ ꪙꪾ꫁ ꪀꪙꪲ ꪎꪱꪀ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪠꪷ꪿ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
3505-ꪎꪱ-ꪪꪽ-ꪖꪱꪉ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪎꪱꪉ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
3510-ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪵꪎꪙ-ꪹꪔꪣꪷ ꪹꪩꪱ꪿ ꪵꪀ꪿ ꪎꪸ ꪹꪕꪱ꫁
ꪹꪖꪱ꫁ ꪎꪸ ꪚꪱꪙ꫁ ꪎꪸ ꪙꪱ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪜꪀꪴ ꪻꪬ꫁ ꪏꪳ꫁-ꪶꪩꪀ ꪥꪒ ꪵꪎꪙ
ꪼꪒ꫁ ꪎꪮꪉ ꪎꪱꪣ ꪬꪱꪣ ꪹꪄꪱ꫁
3515-ꪵꪜꪒ ꪹꪀꪱ꫁ ꪪꪱꪉ꪿ ꪜꪲ ꪹꪚꪙ
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪻꪬ꫁ ꪳꪏꪳ꫁-ꪭꪣꪸ ꪠꪴ꫁ ꪩꪀꪴ ꪝꪷ꪿ ꪉꪱꪣ ꪨꪱꪥ
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ꪚꪙꪴ ꪒꪲ ꪼꪒ꫁ ꪁꪫꪙꪸ ꪵꪎꪙ ꪜꪙ꪿ꪸ ꪝꪷ꪿
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪔꪱꪉ ꪝꪷ꪿ ꪋꪴ꪿ ꪕꪱꪉ
ꪚꪱꪙ꫁-ꪶꪖꪣ ꪼꪫ꫁ ꪏ꫁ꪳ-ꪶꪘꪥ꪿ ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿
3520-ꪠꪉꪴ ꪵꪬꪉ꪿ ꪬꪮꪉ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪉꪙꪲ ꪣꪺꪙ꪿ ꪹꪣꪉꪷ ꪨꪱꪥ
ꪩꪺꪀ-ꪣꪺꪙ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪏꪳ꫁-ꪕꪱꪥ ꪹꪄꪱ꫁ ꪼꪬ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪖꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪕꪱ꫁ ꪠꪱꪥ ꪨꪺꪉ ꪒꪴ ꪮꪱꪒ
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
3525-ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪄꪙꪳ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪋꪴ꪿ ꪝꪙꪴ ꪹꪉꪙꪷ ꪝꪙꪴ ꪁꪾ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪁꪫ꫁
ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪖꪀꪷ ꪵꪣ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪕꪀꪴ
3530-ꪜꪀꪴ ꪁꪱꪫ꪿ ꪹꪨꪉ ꪁꪱꪫ꪿ ꪵꪒꪉ ꪹꪭ꪿ ꪙꪾ꫁
ꪜꪀꪴ ꪁꪱꪫ꪿ ꪄ꫁ꪾ ꪁꪱꪫ꪿ ꪵꪄꪚ ꪹꪭ꪿ ꪶꪚꪙ
ꪶꪀꪀ ꪁꪱꪫ꪿ ꪻꪎ꪿ ꪹꪄꪱ ꪁꪫꪱꪥ
ꪜꪱꪥ ꪁꪱꪫ꪿ ꪻꪎ꪿ ꪉꪱ ꪋꪱꪉ꫁
ꪎꪱꪉ꫁ ꪁꪱꪫ꪿ ꪻꪎ꪿ ꪀꪮꪉ ꪵꪄꪫꪙ ꪁ꫁ꪷ ꪜꪴ꪿
3535-ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪝꪽ ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪋꪥ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪋꪥ ꪕꪳ ꪋꪳ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪋꪥ ꪊꪉꪰ꪿ ꪣꪱ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
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ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕꪲ꪿ ꪜꪽ ꪙꪱ
3540-ꪚꪱꪙ꫁-ꪣꪮꪙ ꪼꪫ꫁ ꪵꪎꪙ-ꪭꪣꪸ ꪹꪥꪉ꪿ ꪹꪀꪱ꪿
ꪕꪉ ꪜꪙ ꪀꪫꪱꪙ ꪚꪮꪀ ꪎꪮꪙ ꪼꪝ꪿ ꪼꪕ ꪑꪉꪰ ꪼꪒ꫁
ꪙꪱ ꪶꪖꪣ ꪻꪬ꫁ ꪝꪮꪉ꫁-ꪶꪘꪥ꪿ ꪁꪮꪥ꪿ ꪎꪱꪉ꫁
ꪡꪱ꫁ ꪜꪀꪴ ꪼꪫ꫁ ꪙꪱ ꪹꪜꪱ꫁ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪖꪮꪙ꪿
ꪶꪒ-ꪕꪱꪥ ꪎꪱꪉ꫁ ꪙꪱ ꪩꪱꪥ ꪚꪱꪙ꫁ ꪩꪺꪀ
3545-ꪙꪱ ꪹꪠꪉ ꪩ꫁ꪾ ꪬꪺ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱꪙ꪿
ꪹꪊ꫁ꪱ ꪜꪀꪴ ꪻꪬ꫁ ꪢꪷ-ꪕꪉ꪿ꪸ ꪹꪣ ꪀꪱꪥ
ꪤꪱꪥ ꪹꪣꪉ ꪹꪕ꫁ꪱ ꪋꪉꪸ-ꪮꪱꪙ ꪘꪀꪰ ꪹꪘꪉ꪿
ꪜꪙ ꪢꪷ ꪨꪺꪉ ꪵꪔꪉ꪿ ꪕꪳ ꪎꪙ ꪹꪊꪱ꫁
ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪹꪜꪱ꫁ ꪋꪙꪸ ꪼ꫁ꪫ ꪹꪚꪱ꪿ ꪅꪱ
3550-ꪚꪱꪙ꫁-ꪀꪱꪉ ꪻꪬ꫁ ꪵꪉ-ꪮꪱꪙ ꪹꪣ ꪤꪴ꪿
ꪹꪣꪉ-ꪩꪾ ꪼꪫ꫁ ꪁꪾ-ꪵꪠꪉ ꪁꪾ-ꪁꪙꪸ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪹꪋꪥ
3555-ꪼꪒ꫁ ꪎꪮꪉ ꪎꪱꪣ ꪪꪱꪉ꪿ ꪹꪄꪱ꫁
ꪵꪜꪒ ꪹꪀꪱ꫁ ꪪꪱꪉ꪿ ꪜꪲ ꪹꪚꪙ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪹꪋꪥ
ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪵꪀꪫ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪋꪥ
3560-ꪤꪴ꪿ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ ꪵꪀꪫ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
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ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪹꪋꪥ ꪶꪩꪣ꫁ ꪹꪋꪷ ꪹꪋꪱ꫁
ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪮꪒ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪹꪋꪷ ꪉꪱꪥ
ꪔꪱꪥ ꪹꪋꪷ ꪎꪱꪥ
ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪮꪒ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪹꪋꪷ ꪁ꪿ꪾ
3565-ꪄꪱꪫ꪿ ꪭꪮꪒ ꪙꪾ꫁ ꪔꪱ ꪒꪾ ꪜꪴ꪿ ꪶꪔꪀ
ꪙ꫁ꪾ ꪔꪱ ꪶꪕꪀ ꪜꪴ꪿ ꪥꪮꪥ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪹꪋꪥ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
3570-ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪘꪱ꫁ ꪙ ꪾ꫁ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕꪲ꪿ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪚꪱꪙ-ꪣꪮꪙ ꪻꪬ꫁ ꪵꪎꪙ-ꪕꪱꪥ ꪹꪄꪱ꫁ ꪼꪬ꪿
3575-ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪚꪱꪙ꫁ ꪶꪖꪣ ꪻꪬ꫁ ꪏ꫁ꪳ-ꪨꪉ꪿ꪲ ꪼꪜ ꪨꪱ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ-ꪶꪖꪣ ꪕ꪿ꪷ ꪻꪒ ꪤꪴ꪿ ꪻꪊ ꪣꪽ ꪎꪱꪉ꫁
ꪀꪾ꫁ ꪵꪬꪉ꪿ ꪻꪔ꫁ ꪩꪺꪀ-ꪣꪺꪙ꪿ ꪙꪱ ꪨꪱꪥ꫁
ꪤꪱꪥ ꪣꪱ ꪹꪕꪱ꫁ ꪋꪱꪣ꫁ ꪥ꪿ꪱ ꪒꪴ ꪮꪱꪒ
3580-ꪹꪊꪱ꫁ ꪄꪱꪒ ꪻꪬ꫁ ꪭ꫁ꪷ ꪹꪀꪱ꪿ ꪶꪒ-ꪀꪱꪥ
ꪶꪮꪉ-ꪹꪭꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ-ꪩꪱꪥ ꪚꪱꪙ꫁-ꪩꪺꪀ
ꪻꪬ꫁ ꪝꪺꪀ ꪵꪥ꫁ ꪣꪱ ꪶꪎꪉ꪿ ꪨꪺ ꪔꪮꪉ
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ꪀ꫁ꪾ ꪵꪠꪀ ꪻꪔ꫁ ꪙꪱ-ꪁ꫁ꪷ ꪥꪒ ꪮꪴ꪿ ꪵꪕꪙ꪿ ꪠꪱꪥ
ꪶꪮꪉ-ꪡꪮꪉ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ ꪨꪱ ꪜꪙꪴ ꪼꪬ꪿
3585-ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪔꪱꪉ ꪕꪱꪫ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪩꪺꪉ
ꪩꪀꪴ ꪝꪮꪉ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪩꪮꪉ ꪶꪖꪉ ꪹꪬꪙꪷ ꪹꪎꪱ꪿
ꪚꪱꪙ꫁-ꪵꪩ ꪼꪫ꫁ ꪶꪒ-ꪢꪺꪙ ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿
ꪚꪱꪙ꫁-ꪨꪉꪰ ꪼꪫ꫁ ꪏ꫁ꪳ-ꪖꪚꪸ ꪹꪣ ꪀꪙꪲ
ꪎꪚꪲ ꪁ꪿ꪾ ꪣꪽ ꪁ꫁ꪷ ꪜꪱꪀ ꪎꪉꪸ ꪎꪉꪴ ꪕꪺ꪿ ꪹꪭꪙ ꪏꪱꪫ ꪬꪮꪉ꫁
3590-ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪉꪴ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪶꪮꪉ-ꪊꪉ꪿ꪲ ꪹꪣ ꪀꪙꪲ
ꪜꪱꪉ ꪎꪙ ꪟꪥꪸ ꪼꪀ꪿ ꪜꪱ ꪝꪱꪒ ꪋꪱ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁
ꪚꪱ꫁ꪙ-ꪵꪩꪫ ꪼꪫ꫁ ꪏꪳ꫁-ꪚꪙꪴ ꪜꪙ ꪊꪱ ꪹꪭꪙ ꪵꪬꪙ ꪄꪮꪥ꫁
ꪊꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪙꪮꪥ꫁ ꪼꪒ꫁ ꪀꪺꪙ
ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱꪙ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪢꪷ-ꪹꪔꪣꪷ ꪹꪄꪱ꫁ ꪵꪔꪉ꪿
3595-ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪹꪜꪱ꫁ ꪋꪙꪸ ꪼꪫ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪅꪱ
ꪚꪱꪙ꫁-ꪀꪱꪉ ꪼꪫ꫁ ꪵꪉ-ꪢꪉꪲ ꪨꪱ ꪵꪔꪉ꪿
ꪁꪫꪱꪣ ꪎꪙ ꪡꪮꪙ ꪵꪔ꪿ ꪩꪱꪉ ꪹꪖꪉꪷ ꪹꪖꪱ꫁
ꪢꪺꪀ ꪀ꪿ꪲ ꪔꪉ꫁ꪰ ꪊꪮꪣ ꪹꪭ꪿ ꪝꪚꪾ ꪉꪱꪣ
ꪙꪱ-ꪁꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪹꪊꪉ꫁-ꪫꪙ ꪹꪄꪱ꫁ ꪼꪬ꪿
3600-ꪣꪽ ꪁꪷ꫁ ꪭꪴ꫁ ꪮꪱꪙ꪿ ꪄꪮꪥ꫁ ꪹꪋꪱ꫁ ꪁꪾ꪿ ꪼꪜ ꪣꪱ
ꪄꪫꪱꪉ-ꪩꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪋꪱꪉ꪿-ꪎꪮꪉ ꪹꪣ ꪹꪄꪱ꫁
ꪤꪱꪥ ꪀꪺꪉ ꪹꪊꪱ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪕꪀꪴ
ꪜꪀꪴ ꪀꪺꪉ ꪹꪊꪱ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪕꪺ꪿
ꪋꪉꪸ-ꪀꪮꪥ ꪻꪬ꫁ ꪹꪊꪉ꫁-ꪶꪎꪣ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
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3605-ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪔꪱꪉ ꪝ꪿ꪲ ꪜꪱꪉ ꪏꪙꪳ
ꪋꪉꪸ -ꪄꪫꪱꪉ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪁꪾ-ꪻꪠ꪿ ꪁꪮꪥ꪿ ꪎꪱꪉ꫁
ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿ ꪋꪉꪸ-ꪄꪫꪱꪉ
ꪖꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪕꪱ꫁ ꪹꪬꪱ꫁ ꪁꪱ꪿
ꪹꪣꪉ-ꪄꪉꪸ ꪻꪬ꫁ ꪹꪊꪉ꫁-ꪹꪔꪉ ꪼꪜ ꪨꪱ
3610-ꪣꪲ ꪁꪾ ꪻꪒ ꪋꪮꪥ꪿ ꪹꪋꪱ ꪑꪉꪰ ꪼꪒ꫁
ꪋꪉꪸ-ꪹꪨꪉ ꪼꪫ꫁ ꪟꪥꪸ-ꪚꪙꪴ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪩꪙ꪿ꪳ ꪜꪴ꪿ ꪜꪱꪉ ꪏꪙꪳ
ꪹꪊꪉ꫁-ꪚꪺ ꪼꪫ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪵꪀꪫꪙ ꪨꪱ ꪵꪔꪉ꪿
ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ ꪹꪄ ꪠꪱꪥ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪋ꪿ꪳ ꪮꪱꪥ꫁ ꪒꪴ ꪕꪱꪉ
3615-ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪢꪮꪙ ꪔ꪿ꪷ ꪀꪚꪾ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪁꪾ-ꪢꪱꪥ
ꪤꪴ꪿ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪁꪫꪱꪥ
3620-ꪮꪱꪚ ꪙꪾ꫁ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭꪉ
ꪠꪱꪥ꫁ ꪹꪣꪉ ꪬꪱꪀ ꪒꪴ ꪹꪭ
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪩꪀꪴ ꪹꪊꪱ꫁
ꪁꪺꪙ ꪜꪙ ꪹꪘꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪹꪣꪉ
ꪬꪷ꪿ ꪜꪱ ꪜꪱꪙ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪢꪱꪥ
3625-ꪁꪫꪱꪥ ꪒꪲ ꪵꪨꪉ꪿ ꪹꪎꪱ ꪩꪱꪉ꪿
ꪋꪱꪉ꪿ ꪀꪱꪫ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪹꪮꪱ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪣꪱ
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ꪶꪔꪀ ꪹꪭꪙ ꪜꪴ꪿ ꪜꪙ ꪻꪝ꫁
ꪹꪄ꫁ꪱ ꪻꪬ꫁ ꪜꪙ ꪣꪸ ꪭꪀꪰ
ꪶꪔꪀ ꪔꪀꪰ ꪜꪙ ꪙꪱꪉ ꪮꪽ꪿
3630-ꪎꪒꪴ ꪒꪲ ꪥꪱ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪀꪱꪉ
ꪙꪱꪉ ꪒꪲ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪄꪱ꫁
ꪙꪮꪚ ꪹꪘꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪙ
ꪕꪱꪫ꫁ ꪙꪮꪙ ꪙꪱꪉ ꪣꪲ ꪩꪀꪴ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪲ ꪜꪴ꪿ ꪕꪉꪸ ꪁꪮꪙ ꪋꪱꪉ꪿ ꪄꪱꪙ
3635-ꪩꪱꪙ꫁ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪐ꪿
ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪔꪙ-ꪮꪙꪸ
ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪄꪒꪰ ꪉꪱ ꪋꪱꪉ꫁
ꪜꪺ ꪀꪫꪱꪙ ꪹꪎꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪨꪱ
3640-ꪄꪱ ꪉꪺ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪎꪱ ꪹꪚꪱ꪿ ꪶꪎꪉ꪿
ꪜꪺ ꪀꪫꪱꪙ ꪠꪷ꪿ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪻꪬ꫁ ꪹꪊꪉ꫁-ꪶꪎ꪿
ꪄ꪿ꪲ ꪬꪺ ꪡꪉꪰ ꪬꪺ ꪡꪱꪥ ꪼꪜ ꪄꪱ꫁
3645-ꪄ꪿ꪲ ꪬꪺ ꪋꪱꪉ꫁ ꪬꪺ ꪣꪱ꫁ ꪼꪜ ꪶꪭꪚ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪀꪱꪥ ꪮꪒꪲ-ꪮꪮꪉ ꪮꪴ꫁ ꪮꪱ꫁
ꪄ꪿ꪲ ꪣꪱ꫁ ꪀꪱꪥ ꪣꪙ꪿ꪲ-ꪩꪉꪴ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪔꪙ-ꪮꪙꪸ
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ꪕꪱꪫ꫁ ꪵꪑꪉ ꪵꪩꪫ꫁ ꪠꪱ꪿ ꪚ꫁ꪱ
3650-ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪶꪕꪉ꪿-ꪉꪱ
3655-ꪹꪎꪱ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪼꪒ꫁ ꪋꪱꪉ꫁ ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪹꪖ
ꪼꪒ꫁ ꪹꪎ ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪵꪩ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪻꪊ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪵꪣ꪿ ꪁꪫꪱꪥ
3660-ꪀꪱꪥ ꪻꪊ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪵꪣ꪿ ꪋꪱꪉ꫁
ꪻꪠ ꪣꪲ ꪘꪱ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪥꪒ ꪜꪙꪳ
ꪜꪙꪳ ꪹꪩꪱ꪿ ꪤꪾ ꪀꪺꪀ ꪘꪮꪉ꫁
ꪻꪠ ꪣꪲ ꪋꪙꪳ ꪻꪬ꫁ ꪼꪬ꪿ ꪓꪱꪙ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪚꪲ ꪶꪀꪙ ꪣꪱ ꪙꪮꪙ ꪀꪫꪱꪙ꫁
3665-ꪪꪱꪙ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪠ꪿ꪱ ꪕꪷ ꪹꪣꪉ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪀꪱꪥ ꪮꪒꪲ-ꪮꪮꪉ ꪮꪴ꫁ ꪮꪱ꫁
ꪄ꪿ꪲ ꪣꪱ꫁ ꪀꪱꪥ ꪬꪺꪀ-ꪁꪫꪱꪥ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪀꪱꪥ ꪋꪉꪸ-ꪚꪱꪙ ꪹꪚꪱ꪿ ꪤꪉ꫁ꪰ
ꪋꪀꪰ ꪵꪁꪙ ꪣꪱ ꪏꪲ ꪏꪱꪫ꪿
3670-ꪄꪫꪱꪉ ꪔꪱ ꪬꪱꪚ ꪒꪱꪚ ꪩꪱꪫ ꪣꪱꪀ ꪀꪱ꫁
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ꪪꪱꪥ ꪘ꫁ꪱ ꪶꪔꪀ ꪶꪖꪙ ꪙꪴ
ꫛ ꪬꪱꪙ ꪵꪔꪉ꪿ ꪜꪺ ꪭꪲ꫁
ꪵꪝꪙ ꪻꪒ ꪒꪲ ꪼꪀ꫁ ꪀꪮꪙ꪿
ꪭꪮꪙ ꫟ ꪘꪉ꫁ꪰ ꪻꪙ ꪻꪊ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪜꪱꪀ
3675-ꪼꪒ꫁ ꪉꪙꪲ ꪥꪱꪀ ꪹꪚꪱ꪿ ꪬꪺ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪶꪕꪉ꪿-ꪉꪱ ꪁꪲ ꪁꪫꪱꪉ꪿
ꪠ꪿ꪷ ꪬꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪵꪋ꪿ ꪵꪣꪫ꫁ ꪔꪰꪉ꫁ ꪜꪱꪙ ꪹꪮꪚ ꪙꪮꪉ
ꪬꪺ ꪏꪮꪉ꫁ ꪜꪱꪙ ꪀꪒ ꪩꪙꪲ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪊꪉꪰ꪿ ꪋꪀꪰ ꪹꪮꪱ ꪼꪕ꫁ ꪎꪳ ꪵꪎꪉ ꪣꪱ ꪬꪱꪉ꫁
3680-ꪏꪽ꪿ ꪀꪱꪙ꫁ ꪨꪱꪉ꫁ ꪜꪙ꪿ꪲ ꪵꪫ꪿ ꪀꪱꪉ ꪙꪱ
ꪝꪒꪰ ꪫꪱ꪿ ꪄꪱ꫁ ꪵꪣꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪅꪱ
ꪠꪱ꪿ ꪵꪣꪫ꫁ ꪙꪮꪥ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪤꪮꪙ꪿
ꪎꪉꪸ ꪶꪮꪉ꪿ ꪜꪱꪙ ꪡꪱ꫁ ꪵꪠ꫁ ꪹꪚꪙ ꪶꪬꪀ
ꪵꪣꪫ꫁ ꪉꪙꪲ ꪶꪕꪀ ꪊꪉꪰ꪿ ꪘꪲ
3685-ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪭꪀ
ꪶꪏꪙ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
3690-ꪑꪉꪰ ꪕꪷ꪿ ꪩ꫁ꪳ ꪬꪴ ꪚꪮꪉ꪿ ꪹꪣꪉ-ꪣꪱꪙ꪿
ꪜꪮꪉ꫁ ꪄꪱ ꪀꪱꪙ꪿ ꪹꪣꪉ-ꪣꪱꪥ ꪹꪎꪱ
ꪬꪱꪀ ꪠꪱ꪿ ꪎꪮꪉ-ꪵꪖꪉ ꪥꪒ ꪕꪱꪫ꫁
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ꪄꪱꪫ꪿ ꪄꪱ꫁ ꪭꪮꪒ ꪬꪺꪀ-ꪁꪫꪱꪥ
ꪹꪎꪱ ꪊꪉꪰ꪿ ꪔꪉ꫁ꪰ ꪫꪉꪸ ꪘꪰꪉ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪄꪫꪱꪉ ꪋꪉꪸ-ꪵꪁ ꪄꪱ꫁ ꪥꪱꪀ
3695-ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪬꪺꪀ-ꪁꪫꪱꪥ ꪼꪜ꪿ ꪁ꪿ꪾ
ꪠꪱꪥ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
3700-ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕꪷ꪿ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪩꪱꪙ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪫꪱ
ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
3705-ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪵꪀꪉ꪿ ꪁꪾ-ꪚꪱꪙ
ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪩꪱꪙ꫁ ꪹꪣꪉ-ꪫꪱ
ꪁꪾ-ꪚꪮꪉ ꪹꪩꪱ꪿ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
3710-ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ ꪋꪉꪸ-ꪀꪮꪥ
ꪶꪮꪉ-ꪨꪫꪲ ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪮꪱꪉ꫁ ꪕ꪿ꪷ ꪵꪋ꪿ ꪹꪎꪱ ꪘꪱ
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3715-ꪮꪱꪉ꫁ ꪕꪷ꪿ ꪠꪱ ꪹꪎꪱ ꪢꪽ꫁
ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪄꪙ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪀꪮꪥ ꪥꪒ ꪮꪱꪥ꪿
ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪀꪱ꫁ ꪀꪒꪰ
ꪄꪒꪰ ꪎꪉꪲ ꪭꪫꪸ ꪀꪱ꫁ ꪀꪮꪉ꪿
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪠꪒꪲ ꪻꪊ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪵꪣ꪿ ꪁꪫꪱꪥ
3720-ꪀꪱꪥ ꪻꪊ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪕꪷ꪿ ꪵꪣ꪿ ꪋꪱꪉ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪋꪀꪰ ꪹꪮꪱ ꪼꪕ꫁ ꪎꪳ ꪵꪎꪉ ꪣꪱ ꪬꪱꪉ꫁
ꪏꪽ꪿ ꪁꪽ ꪨꪱꪉ꫁ ꪜꪙ꪿ꪲ ꪵꪫ꪿ ꪀꪱꪉ ꪙꪱ
ꫛ ꪬꪱꪙ ꪵꪔꪉ꪿ ꪜꪺ ꪭꪲ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪋꪉꪸ-ꪀꪮꪥ ꪹꪣꪉ-ꪏꪱꪥ꫁
3725-ꪶꪮꪉ-ꪨꪫꪲ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪵꪀ꫁ ꪊꪙꪸ ꪡꪱ ꪜꪴ꪿ ꪔꪱꪀ
ꪩꪱꪀ ꪋꪱꪉ꫁ ꪣꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪙꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
3730-ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪶꪮꪉ-ꪥꪚꪲ ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ-ꪕꪱꪫ꪿
ꪹꪎꪱ ꪬꪱꪀ ꪕꪱ꫁ ꪼꪄꪫꪥ꪿ ꪹꪏꪉ꫁ ꪔꪱ ꪋꪲ
ꪁꪫꪱꪣ ꪒꪲ ꪣꪽ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱ꪿
ꪹꪎꪱ ꪊꪉꪰ꪿ ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪩꪱ꪿
ꪁꪾ-ꪮꪫꪸ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
3735-ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ
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ꪊꪉ꪿ꪰ ꪶꪁꪙ꫁ ꪹꪉꪙ ꪁꪾ ꪔꪀꪰ ꪻꪎ꪿ ꪼꪕ꪿
ꪀꪫꪱꪒ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪘꪲ
ꪫꪱꪉ ꪹꪣꪉ ꪼꪫ꫁ ꪩꪙꪴ ꪨꪉꪰ ꪕꪱꪙ꪿ ꪵꪔꪉ꪿
3740-ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪹꪣ ꪩ꫁ꪲ ꪵꪖꪉ-ꪹꪘ
ꪡꪽ ꪶꪋꪀ ꪀꪙꪲ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪎꪱꪀ
ꪵꪔꪉ ꪘꪱ꫁ ꪑꪉꪲ ꪀꪫꪱꪉ ꪡꪱꪙ
ꪁꪮꪉ ꪀꪉ꪿ꪲ ꪻꪒ ꪬꪀꪰ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪬꪀꪰ
ꪁꪮꪉ ꪀꪺꪀ ꪻꪒ ꪁꪱꪙ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪁꪱꪙ꫁
3745-ꪁꪮꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪻꪒ ꪠꪒꪲ ꪹꪚꪱ꪿ ꪠꪒꪲ
ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ ꪶꪭꪀ ꪀꪷ ꪬꪴ ꪀꪷ ꪎꪱ
ꪐꪱ꫁ ꪢꪱꪉ ꪎꪱꪉ ꪕ꪿ꪷ ꪡꪱ꫁
ꪕꪚꪾ ꪀꪽ ꪘꪰꪉ꫁ ꪙꪾ꫁-ꪶꪚꪣ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪒꪲ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿
3750-ꪨꪱ ꪼꪬ꪿ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ ꪏꪱ ꪙꪱ ꪝꪱꪉ꪿ ꪥꪒ ꪣꪺ
ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪬꪺ ꪹꪣꪉ ꪑꪉꪰ ꪕ꪿ꪷ ꪹꪎꪀꪷ ꪎꪱ꫁
ꪨꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪑꪉꪰ ꪣꪲ ꪬꪱꪙ꪿ ꪹꪁꪷ-ꪹꪨꪉ
ꪄꪙ꫁ꪳ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
3755-ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪵꪕꪙ ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
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ꪘꪱ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
3760-ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪚꪱꪙ-ꪣꪮꪙ ꪻꪬ꫁ ꪵꪎꪙ-ꪨꪉꪲ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ-ꪣꪮꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪻꪒ ꪤꪴ꪿ ꪻꪊ ꪣꪽ ꪎꪱꪉ꫁
ꪚꪱ꫁ꪙ-ꪶꪖꪣ ꪻꪬ꫁ ꪏꪳ꫁- ꪹꪕꪷ ꪼꪜ ꪵꪔꪉ꪿
ꪠꪉꪴ ꪵꪬꪉ꪿ ꪬꪮꪉ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
3765-ꪚꪱꪙ꫁-ꪩꪺꪀ ꪼꪫ꫁ ꪏ꫁ꪳ-ꪹꪪꪙꪷ ꪼꪜ ꪼꪬ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪚꪱꪙ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪋꪴ꪿ ꫛ
ꪶꪮꪉ-ꪘꪱꪣ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ-ꪨꪉꪰ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿
ꪼꪒ꫁ ꪵꪎꪉ꪿ ꪎꪱꪉ꫁ ꪁꪱ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪹꪣ ꪎꪴ ꪨꪉꪰ-ꪁꪮꪉ
ꪁꪷ꫁ ꪹꪝ꪿ ꪩꪱꪥ ꪎꪳ ꪪꪽ ꪵꪀꪫ ꪩꪱꪫ ꪋꪴ꪿ ꪕꪱꪉ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁
3770-ꪏꪳ-꫁ ꪀꪱ ꪹꪄꪱ꫁ ꪙꪱ-ꪁꪷ꫁ ꪨꪱ ꪵꪔꪉ꪿
ꪠꪉꪴ ꪵꪬꪉ꪿ ꪬꪮꪉ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪶꪋꪣ ꪣꪺꪙ꪿ ꪎꪱꪫ ꫟
ꪋꪉꪸ-ꪀꪮꪥ ꪼꪫ꫁ ꪟꪥꪸ-ꪚꪉꪲ ꪜꪙꪴ ꪼꪬ꪿
ꪠꪉꪴ ꪼꪝ꪿ ꪙꪮꪥ꫁ ꪑꪉꪰ ꪝꪮꪣ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪫꪱꪉ
ꪖꪱꪉ ꪕꪱꪉ ꪹꪕꪱ꫁ ꪁꪣ-ꪵꪭ ꪹꪖꪉꪷ ꪕꪱ꪿
3775-ꪹꪊꪉ꫁-ꪶꪘꪥ꪿ ꪎꪱꪉ꫁ ꪋꪉꪸ-ꪵꪀꪫꪙ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿
ꪼꪒ꫁ ꪵꪎꪉ꪿ ꪎꪱꪉ꫁ ꪁꪱ꪿ ꪙꪽ꫁ ꪋ꪿ꪳ ꪮꪱꪥ꫁ ꪒꪴ ꪕꪱꪉ
ꪜꪽ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪶꪁꪚ ꪵꪩꪫ꫁ ꪁꪴ꪿
ꪹꪚꪱ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
ꪑꪉꪰ ꪕꪷ꪿ ꪼꪉ꫁ ꪡꪽ-ꪶꪖꪉ ꪤꪴ꪿ ꪙ꫁ꪾ-ꪕꪱꪫ꪿
3780-ꪣꪽ ꪬꪱꪀ ꪀꪱꪫ꪿ ꪮꪱꪉ꫁ ꪕ꪿ꪷ ꪒꪙꪲ ꪼꪕ
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ꪣꪽ ꪹꪮꪱ ꪬ꫁ꪷ ꪬꪱꪙ꪿ ꪥꪒ ꪶꪀꪙ
ꪹꪮꪱ ꫛ ꪬꪱꪙ꪿ ꪼꪜ ꪕꪮꪀ
ꪄꪙ ꪶꪀꪙ ꪶꪔꪀ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪵꪩꪫ꫁ ꪚꪱ꪿
ꪠꪱ꪿ ꪵꪩꪫ꫁ ꪵꪝ꫁
3785-ꪁꪉꪲ ꪒꪱꪉ ꪶꪕꪚ ꪼꪜ ꪹꪝꪉ꪿ꪷ ꪟꪱꪀ ꪹꪊꪱ꫁ ꪬꪷ-ꪠꪱ-ꪎꪱꪒ
ꪔꪱꪀ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪒꪱꪥ
ꪬꪱꪥ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪹꪜꪱ꪿
ꪟꪱꪀ-ꪹꪊꪱ꫁ ꪠ꪿ꪷ ꪒꪴ ꪘꪱ꫁
ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪭꪴ꫁ ꪊꪀꪰ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪙꪮꪚ ꪙ꫁ꪾ ꪨꪺꪉ
3790-ꪙꪾ꫁ ꪨꪺꪉ ꪹꪣꪉ-ꪢꪺꪥ꫁ ꪻꪬ꫁ ꪀꪙꪲ
ꪪꪲ ꪬꪺ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪹꪄꪱ꫁
ꪩꪱꪚ ꪹꪀꪱ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪣꪱ ꪀꪙꪲ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ ꪹꪣꪉ ꪚꪱꪙ꫁ ꪣꪱ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪹꪣꪉ ꪻꪒ ꪣꪱ ꪠꪒꪲ
3795-ꪄꪙꪳ꫁ ꪕꪱꪙ꪿ ꪼꪬ꪿ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪹꪩꪱ꪿ ꪼꪬ꪿
ꪼꪜ ꪕꪱꪙ꫁ ꪎꪒꪴ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪭꪀꪰ ꪹꪩꪱ꪿ ꪎꪒꪴ
ꪶꪩꪣ꫁ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪑꪷ ꪕꪳ ꪎꪱꪥ꪿
ꪔꪱꪥ ꪼꪫ꫁ ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪑꪷ ꪕꪳ ꪋ꪿ꪳ
ꪘꪱ꫁ ꪙꪾ꫁ ꪁꪾ-ꪑꪷ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪣꪱ ꪜꪽ ꪹꪢꪉ
3800-ꪘꪱ꫁ ꪹꪣꪉ ꪜꪽ ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪁꪫꪙ꪿
ꪘꪱ꫁ ꪵꪠꪙ ꪕꪱꪫ꫁ ꪕꪽ ꪕ꪿ꪲ ꪜꪽ ꪙꪱ
ꪚꪱꪙ꫁-ꪣꪮꪙ ꪻꪬ꫁ ꪵꪎꪙ ꪶꪩꪀ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
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ꪒꪙꪲ ꪙꪱ-ꪣꪮꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪻꪒ ꪁꪮꪥ꪿ ꪎꪱꪉ꫁
ꪁꪒꪳ ꪮꪱꪫ꪿ ꪀꪫꪱꪉ꫁ ꪔꪱꪉ ꪕꪱꪫ꫁ ꪋꪴ꪿ ꪝꪱꪥ
3805-ꪜꪙ ꪵꪎꪙ ꪨꪺꪉ ꪵꪔꪉ꪿ ꪹꪣꪉ ꪒꪮꪣ ꪕꪱꪫ꫁
ꪙꪱꪫ꫁ ꪼꪝ꪿ ꪠꪱ꪿ ꪹꪣꪉ ꪙꪮꪀ ꪑꪉꪰ ꪣꪱ
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪪꪽ ꪵꪀꪫ ꪩꪱꪫ ꪋꪴ꪿ ꪕꪱꪉ ꪶꪮꪉ ꪭꪴ꫁
ꪚꪱꪙ꫁-ꪶꪖꪣ ꪻꪬ ꪝꪮꪉ꫁-ꪹꪪꪙꪷ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
ꪼꪒ꫁ ꪄꪺꪚ ꪹꪄꪱ꫁ ꪜꪲ ꪹꪚꪙ
3810-ꪹꪩꪱ꪿ ꪵꪀ꪿ ꪎꪸ ꪹꪕꪱ꫁
ꪹꪖꪱ꫁ ꪎꪸ ꪚꪱꪙ꫁ ꪎꪸ ꪹꪣꪉ
ꪜꪴ꪿ ꪊꪉ꪿ꪰ ꪬꪱ ꪄꪙꪴ ꪹꪖꪱ꫁ ꪣꪱ ꪜꪙꪴ
ꪨꪱ ꪵꪔꪉ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪵꪬꪉ꪿ ꪠꪴ꫁ ꪖ꪿ꪳ ꪎꪮꪉ
ꪔꪙ ꪋ꪿ꪳ ꪶꪮꪉ-ꪮꪱꪙ
3815-ꪣꪱ ꪜꪙꪴ ꪎꪱꪉ꫁ ꪙꪱ-ꪶꪖꪣ ꪬꪮꪣ ꪼꪝ꪿
ꪚꪱꪙ꫁-ꪩꪺꪀ ꪻꪬ꫁ ꪬꪷ- ꪨꪺꪉ-ꪎꪉꪲ ꪼꪜ ꪎꪱꪉ꫁
ꪹꪩꪱ꪿ ꪵꪀ꪿ ꪎꪸ ꪹꪕꪱ꫁
ꪹꪖꪱ꫁ ꪎꪸ ꪚꪱꪙ꫁ ꪎꪸ ꪙꪱ
ꪊꪉꪰ꪿ ꪜꪀꪴ ꪻꪬ꫁ ꪬꪷ-ꪨꪺꪉ-ꪕꪣꪸ ꪼꪜ ꪀꪙꪲ
3820-ꪒꪙꪲ ꪙꪱ- ꪩꪺꪀ ꪙꪱ-ꪩꪱꪥ ꪕ꪿ꪷ ꪻꪒ ꪁꪮꪥ꪿ ꪎꪱꪉ꫁
ꪬꪱꪀ ꪫꪱ꪿ ꪵꪎꪙ-ꪩꪺꪀ ꪹꪩꪱ꪿ ꪵꪀ꪿ ꪎꪸ ꪹꪕꪱ ꫁
ꪹꪖꪱ꫁ ꪎꪸ ꪚꪱꪙ꫁ ꪎꪸ ꪙꪱ
ꪹꪊꪱ꫁ ꪻꪎ꪿ ꪻꪬ꫁ ꪝꪮꪉ꫁-ꪮꪱꪙ ꪥꪒ ꪵꪎꪙ
ꪒꪙꪲ ꪙꪱ-ꪣꪮꪙ ꪕ꪿ꪷ ꪻꪒ ꪁꪮꪥ꪿ ꪎꪱꪉ꫁
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3825-ꪤꪱꪥ ꪙꪱ ꪹꪕꪱ꫁ ꪔꪙꪲ ꪒꪱꪙ꪿
ꪚꪱꪙ꫁-ꪜꪱꪙ꪿ ꪼꪫ꫁ ꪢꪷ-ꪮꪙꪸ ꪹꪣ ꪹꪄꪱ꫁
ꪚꪱꪙ꫁ ꪵꪔ꪿ ꪹꪜꪱ꫁ ꪋꪙꪸ ꪼꪫ꫁ ꪹꪚꪱ꪿ ꪅꪱ
ꪁ꫁ꪷ ꪹꪝ꪿ ꪜꪱꪉ ꪎꪙ ꪡꪮꪙ ꪋꪴ꪿ ꪕꪱꪉ ꪣꪽ ꪭꪴ꫁
ꪚꪱ꫁ꪙ-ꪨꪉꪰ ꪻꪬ꫁ ꪏꪳ꫁-ꪠꪀꪴ ꪹꪣ ꪀꪙꪲ
3830-ꪒꪙꪲ ꪙꪱ-ꪨꪉꪰ ꪙꪱ-ꪁꪮꪉ ꪕ꪿ꪷ ꪻꪒ ꪁꪮꪥ꪿ ꪎꪱꪉ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪱ꫁ ꪁꪾ-ꪑꪷ ꪥꪒ ꪚꪱꪙ꫁ ꪥꪒ ꪹꪣꪉ
ꪖꪙꪴ ꪨꪺꪉ ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪋꪱꪉ꫁
ꪎꪱꪉ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪼꪜ꪿ ꪣꪲ ꪙꪱꪉ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪜ ꪭꪀꪰ ꪢꪱꪀ ꪀꪺꪉ ꪎꪮꪉ꫁
3835-ꪣꪱꪉ꪿ ꪝ꪿ꪲ ꪙꪮꪉ꫁ ꪀꪺꪉ ꪹꪣꪉ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪼꪒ꫁ ꪥꪱ꪿ ꪙꪱꪉ ꪛꪱ ꪁꪾ-ꪕꪉ꪿ꪸ ꪣꪱ ꪝꪀꪰ ꪣꪱ ꪵꪠꪉ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪎꪉꪲ ꪜꪙ ꪬꪙ ꪘ꫁ꪱ ꪹꪊꪉ꫁-ꪣꪺꪙ꪿
ꪄꪙꪴ ꪀꪫꪱꪙ ꪵꪀꪫꪙ꪿ ꪨꪱꪥ ꪹꪘꪱ꫁
ꪹꪊꪱ꫁ ꪕꪱꪫ꫁ ꪵꪀꪫꪙ꪿ ꪨꪱꪥ ꪙꪱꪉ
3840-ꪊꪉ꪿ꪰ ꪭꪀꪰ ꪔꪱ ꪮꪮꪀ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪣꪉ-ꪏꪱꪥ꫁ ꪥꪱ꪿ ꪛꪱ ꪁꪾ-ꪮꪙꪸ
ꪊꪉ꪿ꪰ ꪎꪉꪲ ꪜꪙ ꪬꪙ ꪘꪱ꫁
ꪜꪴ꪿ ꪹꪊꪉ꫁-ꪊꪉ꪿ꪲ ꪹꪊꪉ꫁-ꪖꪚꪸ ꪹꪊꪉ꫁-ꪮꪙꪸ
ꪑꪱꪣ ꪙꪽ꫁ ꪒꪙꪲ ꪵꪀꪫ ꪹꪣꪉ ꪜꪺ
ꪜꪺ ꪶꪒꪉ꫁-ꪵꪄꪉ꪿ ꪹꪩꪱ꪿ ꪔꪱꪥ
3845-ꪜꪺ ꪵꪖꪉ꫁-ꪖꪱꪥ꪿ ꪄꪙ꫁ꪳ ꪀꪙꪲ ꪹꪣꪉ ꪜꪺ …
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(Tác phẩm cổ của xã hội “Bản Mường” Thái không có tên tác giả).
Trích ở truyện thơ và trƣờng ca dân gian bản chữ Thái cổ của
Hội Văn- nghệ Sơn-la in năm 1998 tập III (trang 95-242 )
NVH
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Phiên âm
(Trích bỏ toàn phần Phiên âm )

TÁY PÚ XẤC
Ngạy hin pẻn hin ke ma bốôc
Nộôc tót hảy tai thảu
Tai thảu tai ti non
Tai cuông côn cuông con mạy xok
5- Pú chảu lộm khảu heo tôông Lo
Chạng nhăứ tai thót nguông thót nga
Lộm phak Tao , U-Khoong
Pa nhăứ tai xia cảng
Tai xia nặm Văng-Lơng, Văng-Lo, U-Khoong
10-Đủa luôông hắc xia thak
Hắc xia thak liêng mai
Thay đi hắc xia ngon
Pú chắng chọn mưa đảy , vạy căn na hua Tao
Kháo họt phạ
15-Pú chắng lụp phạ lôông ma lao Mương-Lo
Mương-Lo đi phấng đi
Mi thấc quai đăm đi
Xượng quai đăm đi hang bok
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Mương bản nhưng lụk cốn
20-Tay chắng mưa ti lếch kẹ Xả
Xả ti báu kẹ Pú
Ải tiu chọi Mương-Min pu xung
Dung khoa phải báu tua
Nộôc cốt keng phải hak nhăng tua
25-Chạng tan húa báu ni
Chạng Pú chảu húa hak ni
Mương đi na puk khảu
Chảu măn quak Pú chảu lau kin
Pú chảu lộôm puông xái
30-Mưa cai pha mak ưởng
Nả coong mương chắng ma khảu Quen -Hao
Cọong ngơn khao chắng ma khảu Quen-Min
Hảng hẹo đảy nộôc cốt keng hang cán
Chạng ok lan têm na
35-Hảng háo đảy lụkxưa
Pay Văng-Lợc Văng-Lo đảy kụk ngựak
Đảy nẳng ta pản phai
Dệt phươk đảy pay mương
Đảy phăng phai Khin –Thao
40-Kháo Pú khảu Mương-Lo
315

Mương-Lo đi phớng đi
Mi Tôông-Hốôc, Tôông-Uông én mạ
Mi tôông Da Coi-Nang
Coi-Nang năng dú đảy xíng khoong
45-Mi Noong-Hôm , Noong-Hang
Mak lang cọm dú co
Mi Tay-Lo ke Xả
Nả nặm Pú chảu chắng ma păn luông mộôc
Nả bôốc păn luông háo
50-Nả tháo păn Lo-Nưa
Lo-Nưa vạy cọ xửa Lặp-Li , Lị-Lon ma kin
Lo-Luông vạy cọ Pú chảu Xan-Căm ma khảu
Khút cu tạu Xen-Phưak
Kéo Lăm -Lột tẳng cang na
55-Ca pên băư tẳng mung pay
Mương-Tớc mương Nàng-Keo
Hăử ma dú pên Tạo na mương
Nặm quảng quá xơng lơng
Xơng lơng hẳn Nặm-Tao
60-Kháo họt Khun-Lu chảu Chiêng-Min
Tục ti Tạo Khim-Than
Khim-Than tốôc xuối thuổi
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Tọn thuổi bok cán căm
Muổi-La tốôc xuối quai
65-Tọn quai đăm hang bok
Chiến-Chai tốôc xuối khỏi
Tọn khỏi pọ phua mia
Nả dọi tốôc xuối dương
Tay hua mương ma xuối cọong nả hin nả đăm cọ Pú
70-Chom mương pắc bok tạu cọ Pú
Xốông nảu thơng ti non cọ Pú
Chip căm xao coong luông Pú đăng ẻo
Măn cọ xẻo pik pang lai lạ
Xiêng tỏong phớng Chiêng-Bua
75-Tạo tẳng dua non nàng
Ngơn kéng căm chắng ma cộôp căn pên nặm
Khẳm kéng khép chắng ma cộôp căn pên mon
Tạo non nàng mi lụk
Pú Ta-Lúc mi lụk xoong cảu
80-Pú Ta-Lảu mi lụk xoong xíp
Năng phột tảng đăư lương
Năng phương hươn đăư hưa
Phi phốôc hăử pên cáy phủ báu huôm lộôc
Diêu măn khăn xiêng kheng tua bản
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85-Quai thớc báu huôm cọk
Mu phok báu huôm háng
Diêu măn pẹ ching hăm khảu ké
Lụk quan láng báu huôm bản quen
Lụk tang po tang me diêu phít
90-Pú chắng mưa hăử nặm que xăư
Tẳng li ti pa coong
Tạo yên ti đen mương
Pú chắng mưa hôm thản luông lan
Mưa phá tạn Thảu –Toong
95-Cứn ma hươn tham po Loong thảu
Chang cựt chứa căn cựt
Báu dệt lẹo phít
Chưa căn túc mường phi báu nhá
Chưa căn túc mường ha báu hạng
100-Pẳm mạy lin dệt hok
Hok tam xổn Pú chắng deng
Pẳm mạy xọk dệt pen
Phá xang đeng dệt nả
Lưak pán mẳn dệt thau
105-Khao dương phôn chi chon
Pak nẳng xư dệt phứt
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Pẳn dựt dệt pang
Nham đi Pú non tôông
Pú chắng chặc au lảu hay ống hay chướn ma khay
110-Cáy têm tủm xái boong
Quai têm noong têm na xái khả
Mạ têm lang xái phươn
Cốn têm mường xái căn tư lảng
Thảu ké hảng muak ngạo cuôm hua
115-Pú chắng tốp tin khửn Khau-Hốôc têng bản
Xiêng coong luc tua phạ
Tốp tin khửn Khau-Xản Khau-Ngoa têng na
Hak mi noong ok , Mo deng hổm
Mi khỏi cốn pay cón
120-Hăư ải-Ón uôn ti ma
Tốôc Xả-Chi Xả-Cha
Tốôc Mương-Pa , Mương-Ái
Tốôc Mương-Chai , Mương-Chiến
Tốôc Pak-Chiến ti Nặm-Hắm
125-Tốôc Pak-Păm ti Nặm-Hạk
Hưa mạy chuông, mạy háo ma bải nàng da
Hưa mạy củ, mạy cha ma bải nàng xao
Bải xao xiu lẹo khát
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Phoong nặm phạt báu chôm
130-Pú chắng tốp tin khửn Nặm-Bú hin cha
Khửn Khau-Pha lan dak
Mưa póong Xả hu bóong hiêng hiêng
Tốôc Phiêng-Ca cắp Mường-La
Pú chắng liệp nặm Bó-Cá mưa nưa
135-Chip căm phá Lang-Hạu
Tứn chạu phá Pớc- Neng
Hin đăm thỉm tặp căn báu bá
Kháo khả Tạo Muổi-La báu xia
Hộôp xấc báu đảy
140-Pú chảu chắng thôốc côn pay hảy cá tôông na
Pay háy na toi tan
Pay phản Tạo Chiêng-Doong hẻng hốt
Phi phốôc hảng tó chạng
Hộôp xấc báu đảy
145-Pú chảu chắng mưa xeo Xeng-Nhi
Xeng-Nhi chắng lúc dưa
Hộôp xấc báu đảy
Pú chảu chắng mưa xeo Xeng-Xưa
Xeng-Xưa chắng lúc choi
150-Chip căm phá Che-Ả
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Nả cáy phá Chiêng-Tôm
Phá Chiêng-Tôm chắng đảy hả háp hép
Phá Chiêng-Tẹp chắng đảy hả háp khon
Đảy hok quẹn cang noong
155-Pa đúc dỏn cọn ok
Lặc tua to đẳm Tạo-Lo măn pai
Pẳm mạy chắng au pai pay xú Lương-Khun
Khả quai chắng au péo pay xú Lương-Khun
Teo-Con chắng au lẳng pay xú Lương-Khun
160-Dọn-Khựp chắng au lẳng pay xú Lương-Khun
Dăng nả nẳng hoong pay xú Lương-Khun
Lương-Khun đảy nghin hại ta cặc
Đảy nghin nắc nghin na ta căn
Khắt xia cọong ngơn ching báu ha
165-Cọ pưa cọong nhăứ báu ha can
Lụk lan va nhăng nọi
Pắc khôn cáy xi xoi
Pú chắng liệp Kẻng-Ngưng, Kẻng-Ngoi pay tăử
Hưa pe khắt hin pha chăư hảy
170-Khắt chạy chon chăư phun
Báu quén dệt Tạo năng phuk năng xát
Mạ dú páu liên hại
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Mạ dú đai liên mỏm
Mạ tin tắt chắng ma xú Che-Hao
175-Cọong ngơn khao ma xú Che-Cha
Coọng nả bưởng chắng ma xua phủ Lào
Phi lụk hiêu ha Lào ma lẹo
Lụk lai khên côn cai tôông na ki koang
Pú tó mương báu xăng mu kéng ma vạy cuông cok
180-Diêu cok cạn lai lăm
Đảy ven toong cang bản
Đảy me mạ Chang-Hai
Đảy me quai Chang-Cả
Đảy têng mạ thớc đón tin đăm
185-Đảy Khun-Căm Tạo-Mụak
Đảy muôck quý mo nghè
Đảy chạng nọi Pú báu thưa
Chắc thưa pay quá quốk Te-Tao
Pú phá xoong Theng dệt Tạo
190-Mương-Muổi vạy cọ pú Khun-Duông ma kin
Chip căm măn hụ pọong quam xấc
Pớc –Neng vạy cọ chảu chá hươn nọi Mai-Ắc ma kin
Bản Na-Nọi vạy cọ lụk thảu Thái-Chen ma kin
Pú chắng tốp tin khửn Khau-Hín xi xao
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195-Báo piếu hương pa pen
Tốp tin khửn Khau-Ẻo báu ken
Khửn Khau-Hen báu nưới
Lưới xửa tốôc Ek-Oong
Ek-Oong tan hịak quảng
200-Pú cọ báu hịak quảng
Lo mưa tốôc Noong-Chạng tan hịak mi na
Pú cọ báu hịak mi na
Phặt va xia quai man cọ Pú
Tum-Tan chăc xia khỏi báo cọ Pú
205-Pú chắng tốp tin khửn Khau-Hang páng na
Khửn Khau-Ca páng tôông
Côn Pú chảu lẹo pôông tốôc Huak-Quai
Mương-Huak Pú đảy lai
Mương-Quai Pú đảy ngai
210-Mương-Huak hăử Chúa-Dai pay kin
Mương-Quai hăử Pọong-Chúa ma kin
Ngựak dú nặm Lương-Khun hiak ma bốôc
Xấc ni cay Lương-Khun hịak ma chăm
Pú chắng hăử thảu Han-Cha lôông tó
215-Hăử Po-Nan lôông hộôp
Hộôp căn nẳng Khau-Hang
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Thang căn nẳng Khau-Họ
Hộôp xấc báu đảy
Pú chảu chắng mưa xeo Xeng-Nhi
220-Xeng-Nhi chắng lúc dưa
Hộôp xấc báu đảy
Pú chảu chắng mưa xeo Xeng-Xưa
Xeng-Xưa chắng lúc choi
Hộôp xấc báu đảy
225-Pú chắng xai Tay pay tang Phai-Nhi, Phai-Hay
Xắc tua to hin luông to lạu
Pú chắng xai Tay pay tang Thin, tang Khoong
Lặc tua to coong mươi luông phải dạk
Pú chắng phăn pe tển pe tắm pú loong
230-Loong pe tển pe tắm Pú pay
Lương-Khun pay tang nặm
Ải Dang-Ngăm pay tang bốôc
Kho nhốc biểu can khoang
Tứn chạu hảy ha lan
235-Can khoang hảy nọong pi
Pú chắng liệp Nặm-Nghin , Nặm-Ngan pay tăử
Tốôc xuôn pán Quan-Puôn
Mưa póong Xả -Kcha nga nghẹ
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Mưa xe pen Che-Muốn
240-Pú chắng mưa phá Puôn-Luông dệt đẳm
Hẳm căn hok păn căn
Nọi ít lọk cốn to mịt khảu cọ đi
Xoong thảu khắm khen căn
Cản lảng lẹo pín ve cang na
245-Cốn han téng pua hị
Xả-Chi lúc lo điêu
Piêu pốôc hua dẳm dựt
Dón xoong khứp cắp căn
Pua nàng Thảu-Han chang păn báu hạng Pú chắng lo
250-Mưa tốôc Bản-Chi hua na
Đảy ba khảu Lương-Khun ma puk
Đảy lụk nọi Lương-Khun
Tứn chạu đảy coong đăng
Tặp chăng ma kháo kha lăng ten xin
255-Lặp ling đảy xuôn mak
Lak hok tốôc viêng Lào nọi
Pú da kin mak xúc đeng
Mak mốn khửn mạy báu thơng pai
Pú to mương báu xăng khẻ cắp bá vạy cuông noong
260-Chạm măn pe nay đeng nay na tô me
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Pú to mương báu au hu kéng xa dệt Tạo
Chạm măn pe ma an cắm
Pú chắng hăử thảu Han-Qua lôông tó
Hăử Po-Nan lôông hộôp
265-Hộôp căn nẳng Khau-Xan
Hộp can tển, tôông na hại
Lương-Khun ving xia mạ tôm an báu khí
Cọ pưa Tạo Xoong-Theng báu pựak
Xửa Tôông- Che báu khan
270-Xửa Bản-Đoi báu dưa
Pẳm mạy báu xin to
Vạy cọ nộôc tắng lo con xáy
Pú to mương báu khả chảu phiêng Ca-Chôông măn ni
Têng pi au Pha-Cum dệt đen
275-Phi-Cum pan phi đắp
Phi-Pặp pan phi păn
Xam xip bỉa Lào quẹt
Pét xíp bỉa Lào ken
Lốc khôn bía hụng kin
280-Pung ping xiêng cáo tham
Bản-Đoi cọ lụk thảu quan cuông ma kin
Cọ pưa thốôc lạu nhăng ok
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Đoóng đéng vạy Mo-Tăn ma kin
Cọ pưa ha cốn ma háy na Tôông –Quen phái xại báu đảy
285-Cọ pưa ha cốn háy naTôông-Quen phái khoa báu đảy
Xả lak to na pay đếch lay tai thưk xỏn
Tỏn khả chu hôn tang
Bắc khẻo chạng ha nhi nang xao ma kin
Bắc khẻo nguông khẻo nga
290-Ha nhi nàng xao Mương-Cúc, Mương-Lo ma kin
Na ok hảu , khảu ok khun
Ma lun pên nhăứ ti năng
Au phủ năng ma tếch
Ti lệch au phủ lệch ma xăứ
295-Cựt áo quảng pay Tay ma tom
Pú dệt tẹ cọ chắng đảy kin pa
Pú dệt na tẹ cọ chắng đảy kin khảu
Dệt chảu tẹ cọ chắng đảy dú hơng dưn
Non cưn chu pun ngơn pun căm
300-Cọ chắng chum pên nặm
Khẳm khép cọ chắng chum pên mon
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú xíp pun Khun-Pe
Pe kin tắp quang phan
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305-Pe mả Pe kin xả nay đeng nay na pưa nhăứ
Xung piêng tang Pú chảu chắng au tang
Năng piêng nàng Pú chảu chắng au nàng
Cang xút pha chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
310-Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú xíp pun Khun-Mứn
Hak va mak méng tai cón quai
Lụk chai tai cón po
Nó lau hắc cón lăm
315-Phủ pết căm lau tai xia phủ pết ké
Phủ pết ké nhăng pạp cang noong
Pú Khun-Pe lau tai xia Pú Lạng-Chượng
Pú Lạng-Chượng chắng đảy nghin tộôc dom dó
Đảy nghin khó năư chăư
320-Lưa chăư cổm kin nặm cuông pun
Lưa dệt Khun, dệt Tạo xoong lau
Pú Lạng-Chượng chắng ma liệng Pú Khun-Mứn hăử xung
Chắng ma chung Pú Khun-Mứn hăử nhăứ piêng tang
Pú chảu chắng au tang
325-Năng piêng nàng Pú chảu chắng au nàng
Cang xút pha Pú khảu
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Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Tạo-Pan chang phưa
330-Tạo Hao hưa chạ chu
Xí hả pạ nhọt lếch
Hốôc chết lụk nhing chai
Tạo nọi nhăứ , Báu mi mương đăư ma phít
Khửn tan háy , Pú chảu Lạng-Chượng lau háy
335-Pay tạn xút , Pú chảu Lạng-Chượng lau xút
Chu pun ngơn pun căm xia lẹo
Kẹo quai thớc quai me lẹo tục
Púc cao lương cao đeng hưa phạ
Púc cao khẳm cao khép hưa bôn
340-Cốôc cao xăứ khau quai
Pai cao xăứ nga chạng
Xảng cao xăứ coong khoen cọ Pú
Pú Lạng-Chượng lộôm vạy cọ Pú Khun-Mứn tư xái
Tai vạy Pú Khun-Mứn tư chư
345-Pú Khun-Mứn chắng ma liệng Pú Tạo-Pan hăử xung
Chắng ma chung Pú Tạo-Pan hăử nhăứ
Xung piêng tang Pú chắng au tang
Năng piêng nàng Pú chảu chắng au nàng
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Cang xút pha Pú khảu
350-Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Xáy-Chạng chảu nhăứ
Khửn tan háy , Pú chảu Khun-Mứn lau háy
Pay tạn xút , Pú chảu Khun-Mứn lau xút
355-Lộôm vạy Pú chảu Tạo-Pan tư xái
Tai vạy Pú chảu Tạo-Pan tư chư
Pú Tạo-Pan chắng ma liệng Pú Xáy-Chạng hăử xung
Chắng ma chung Pú Xáy-Chạng hăử nhăứ
Xung piêng tang Pú chảu chắng au tang
360-Năng piêng nàng Pú chảu chắng au nàng
Cang xút pha Pú khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú uôn luông lai phán
365-Pú Tạo-Can , chu nàng
Chắng mi Pú man Khẳm khép lai ăm
Pú Tạo-Căm chảu nhăứ
Xí hả pạ nhọt lếch
Hốôc chết lụk nhing chai
370-Tạo nọi nhăứ , Khửn tan háy
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Tạo-Pan lau háy
Pay tạn xút , Tạo-Pan lau xút
Lộôm vạy Pú Xáy-Chạng tư xái
Tai vạy Pú Xáy-Chạng tư chư
375-Páy mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng xăứ hản pum pa
Phít căn nẳng xăứ da kem lảu
Khửn tan háy , Pú Xáy-Chạng lau háy
Pay tạn xút , Pú Xáy-Chạng lau xút
380-Lôộm vạy Can-Căm tư xái
Tai vạy Can-Căm tư chư
Páy mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng Chiên-Ho lôông ma tỏn
Lôông ma thang pá đít
385-Phít căn nẳng Uông-Ma kéng Ít-Toong
Pọong kin mương quen thả na
Kin na Can-Căm bắc khéo
Chang ha nhi , Quan-Na ma kin
Bắc khẻo nguông , khẻo nga ha nhi Quan-Na ma kin
390-Quan-Na chôông phăng thỏi
Quan- na- nọi ỏi ít nghin quam
Xắc tạu ma chiên lắc
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Phắc tao ma đi lai
Thót tao đón thả thuông
395-Tứn luông tạu phạ
Kháo khả họt ải chắng xắp Uông-Na tốôc noong
Vang xia thôông xư xeng báu hảng
Xắp Ít-Toong tốôc nặm vang xia lảng xia hok báu thư
Xi xa dao ma xin piêng pai tắt
400-Cẳn ngua quai ma le cưa dăm
Theng-Nưa mặc kin pang
Ki quang mặc kin lai
Mương-Theng luổn hang hok
Khok mương luổn hang quang
405-Cang mương bang dương cảm xáy
Mương-Theng lẹng xi xét
Mương-Theng đét xi xao
Mương-Theng kin to cốp to khiết
Kin to diến to ngu
410-Lụk na hặc nặm na báu dú
Lụk na hặc nặm na chắc dú chắc lôông
Lụk tôông hặc nặm tôông chắc loong
Thảu ké hặc căn na
Í a hặc bản quen
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415-Hak va lao xíu tăử thun luông
Pú chảu Tạo-Căm páy mi chộôc cắp đỏong tăm khảu
Ha cốn ma xú héng côn báu đảy
Khả nọong báu au mia
Ha cốn hỏm, cốn tộôc, cốn tai đom tan báu đảy
420-Kháo hiak lụk Quan-Na phủ đi
Lụk bả Vi Xam-Mứn
Dú ke in tin tiên
Áp nặm hak đu hướng
Phải mương ven đu hưa
425-Cuôn pên mia lụk chảu
Cuôn pên nảu Tạo -mương
Hó pa pản Pú chắng pay mai
Quai đi phuk xau lang
Chang cáo lẹo au da nàng ma
430-Tốôc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
Tốôc tắc pên nàng ắn
Xút đi da chắng cang
Nàng đi Pú chắng khảu
435-Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
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Chắng mi tổn bok phắc Căm-Phôông
Dôông dôông phán chom lạn
Chắng mi Pú Chôông-Lo chảu nhăứ
440-Páy mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng Uông-Na kéng Ít-Toong
Puk teng báu đảy kin teng
Puk neng báu đảy kin tảu
Phảu mương báu đảy kin mương
445-Chắng pên chi chặc xương nam kẹng
Kẻ đẻng xượng ên quai
Hộôp báu pẹ pen
Phít căn nẳng cọong ngơn khíng cạo cuông
Phít căn nẳng Xả-Uông eng cả
450-Phít căn nẳng Xả lạn nhăứ Pak-Na
Phít căn nẳng lang ca-xa Pak-Pe
Lảng pay lảng đảy khẻ đảy bá báu mi
Lảng phá lảng đảy pộôc đảy keng báu mi
Tọn khói chu hôn ni
455-Ni mưa cá Pú Tạo-Căm ok hak xia mia đi
Pú chang pak , Tay báu hụ, nghin dạk xia mia mak
Pú chảu chang hảng xa , báu hụ nghin đi
Nhăng hụ to Tạo-Phăng kéng Tạo-Theng
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Teng ma teng báu lôông
460-Tay lau cộn au đin mương
Pú chảu Tạo-Căm xăứ xa pay khai
Pay khai quá Lự,Lay
Lự , Lay dá kin lảu khôm phết
Dệt ăn hại ke Pú
465-Xíp mự peng ke mạ
Hả mự peng ke cáy
Têêng Tay-Nưa, Tay-Chiến xau chắng lúc nẻn
Nẻn hok pen, tẳng chao lau
Chắng au muốc cuôm hua tạu ngau
470-Muốc cuôm tạu pa dai
Pen lai thơng thản ho
Xíp mương kéng xao mương hỏm mương nưng
Pú cọ báu đảy nghin dak
Pak mương kéng xao mương hỏm mương nưng
475-Pú cọ báu đảy nghin đi
Pú chắng cộôn ngơn căm xăứ tay
Quát pay phá Pú ni
Ni ma dú Mương-Huak ti hom nàng
Ma dú him tang ti hom pay
480-Dệt chộôc kin khảu xa
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Téng nả nhing quang phan
Cốn han xau dú puôn nghin hại
Coong kíng đăư hắc báu hắc
Coong cuôk đăư cạn báu cạn
485-Coong bản đăư phít báu phít
Nhăng to mương-To kéng Mương-Đang
Xau hak pẳm mạy tặp xok phai
Phưa xai tặp xok chạng xok mạ
Pú lau khên côn tốôc to Đang lẹo bá
490-Phá to Đang lẹo pẹ
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cưn
Páy mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng me pa mải chang lăm luốt
495-Lăm thơng thản ho cọ phít
Chi chặc tói hua lỏong cọ phít
Chi choong tói hua lay cọ phít
Nặm nay xăư pên ngượk
Mương bản pướk pên xấc pên xưa
500-Hên côn tốôc Nặm-Lạp
Mưa áp nặm Văng-Lo
Mưa to pa Nặm-Quen
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Mưa én mạ Bun-Nai
Mự Hai hiak báu đi
505-Mự Xi hiak báu mạk
Chắng hiạk Pú ma chăm
Hắc nam dệt kho khắt cảu
Lau Pú ma chắc khả va diêu tai
Hak mi po tay thảu chang poong
510-Thuổi thiếp hại neng tói toong xủ kin lai
Lau khươi Loong hặc Loong peng neng xiểu
Neng xiểu quang quả ngoa xưn
Tốp tin khửn Khau-Ngom com mok
Mưa tốôc pộp ti đi
515-Mưa tốôc chi ti hại
Chip căm , khẳn đay luông Pú chảu Tạo-Căm lẹo lón
Thón xia co mạy hăm tứn chạu
Nảu mia ón Pú chảu Tạo-Căm lau tai
Tai xia da Nàng-Căm chăư hụ
520-Phủ mi mạ khí mạ mưa nưa xia Pú
Phủ mi hưa khí hưa pay tăử xia Pú
Bỉa xam xen Pú hóp
Hóp bỉa pan hóp xai
Tạo mương chọ Pú kin
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525-Đin hôông khoang lum phạ Pú háy
Lụk Mứn đảy nàng đi
Lụk po đảy nàng ngai cọ Pú
Man khẳm Pú mưa duông
Duông cang choong chạ chưn
530-Man đi Pú mưa xảng
Man quảng quá cuôk Lào
Mương-Theng cọ Lự xảng
Mương quảng cọ Lự kin
Nhăứ cọ Lự ham
535-Lự ham pua ham nàng
Pay tang bek cáp hon kẻo pua pi
Pún pay têng mương báu xủ pay chu phủ
Báu mặc kếp phắc na na nok
Tạo Tấc tẳng căn na báu đảy, ni xia
540-Pú chảu Tạo-Ngoi chan báu pẹ
Teo tốc Mương-Huak pai hai
Diêu to mu tai pe căng lảng
Í-Chang chăự Xeng-Xưa ma bok
Ok mưa thưk í chảu, quẹn lai
545-Au mưa thưk Í-Tái quen nọi
Muốc ký xỏi chăn lái
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Xoong nàng xao, xỏi căm cạt
Xiêng cai hôn, hại tang Xả bok
Kháo hiak Lôm-Lẹng
550-Pặt au xai puôn mua pốôc nga chạy
Kháo va đảy mường Pú xa đi
Phôm dú hua Pú chảu lẹo pạt
Mưa vạy chom cảu pai dai
Khảu dú pun Pú chảu lau cưn
555-Non cưn chi lai luông Pú thón pôn
Phăư mi lụk hăử nhịp la
Hon la khẳm phán lương
Phăư mi ma hăử phẳn chựak
Chắc phuk pay téng háu, nan tô thảu ma ngái
560-Bẳng hưa nhăứ khan xoong Pú ma
Hưa doong lụp Nặm-Mẹt Pú ma
Nặm bít phoong nay nay
Khôn cáy phụng pua nua
Lụk phua tảu đom phua cú kí
565-Dệt li khảm Khoong-Nưa
Chạng pai len pay cón
Xắc xán khẻo ngà lương
Hon chạng ma Pú đón
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Pú chắng hịp côn phoong liệp nặm
570-Côn phong xặm Pú báu lái
Khẻng dệt hăử ma xú
Khẻng dệt cu pay ha ao chảu Tạo-Căm
Pi nọong nha thót tao pươi chạm măn bát
Tạo ao lan nha dệt hại
575-Chạm măn cạn tỏong xai bun
Páy mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng xửa đeng chụp nặm lắng
Đết nhọt hỏm nhăng kheo
Phít căn nẳng Nàng-Hặc kéng Nàng –Mương
580-Đu căn báu thơng, cón túc cáo ha
Đu căn báu thơng, họt ta cáo phăn
Păn-Lăn chắng mưa tăn ha Khun-Nhi
Khun-Nhi cọ chắng lôống
Í-Kôông chắng lôông choi
585-Khên côn tốc Bản-Ngon
Con bok pói ho hon Chiêng-Cau
Mưa phá hươn ốc quạk chạng pe Pú ni
Pi điêu dệt xấc xoong thá
Ni mưa quá Đuốt-Doong
590-Ni mưa cay mưa phôn
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Côn Pú côn mưa Lào
Thó hưa khửn Nặm-Phạc
Lak hưa mưa xú puông
Lụk Lào tuộng nhao nhao
595-Pú mưa dú túp toong lặc len báu xảu
Khảu mưa dú pá báu đảy xam bươn
Phi dú pá lau ha kin nựa
Xửa dú bản lau ha kin pang
Chắng mưa hộp lụk Quàng
600-Vang xia lảng xia hok đun pu
Lảng mạy hu mạy xa căn báu mak
Pú chắng ngực cứn lăng
Pú chắng cưn tăụ hăư na luông cảu pak
To Pú ma khảu cuông lạn xắc chăư
605-Pú ma chăự Nặm-Tao cuak Lào
Bang xao tắc lai căm
Văng cộông xượng kha tôông
Pú pôông mương đảy ngai
Phiêng Ca-Chôông , Pú non đắp
610-Nộôc cốt khảu côn co
Nộôc xó họong bưởng khoa
Măn cọ hụ tắt lau ca mung
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Chuôn pớt Xong- Theng dệt Tạo
Theng-Tăử vạy cọ Tạo-Can Ngua-Láng pay kin
615-Theng-Nưa vạy cọ Pú Xam-Căm mưa khảu
Chăự quam ha í quai nhăng hang cột
Mưa khút cu Quen- Chạu
Khút khum khảu viêng xăng
Lăng viêng xăng, lăng mi xam xen khỏi chok
620-Ok mak ha nghe phựn
Ok ma táy ha quam báu đảy
Họt pá mạy Đông-Nhu
Đu đi xượng hu ta lạ lựak
Lai viêng Lào lạ lươn xượng đao bôn
625-Lượt cốn cao vi van diêu phít
Chắng hăử phủ chăư đi pay peng báu đảy
Ha phủ chăư kheng pay dón báu đảy
Quam mưa vảy Í-Cai
Pai tai khửn cút mung mương
630-Khửn Khau-Thương mung mạy diêu phít
Chắng au cọong nả cáu ca khoong
Cọong ngơn toong khoong cạ
Cọong nhăứ chắng pay xú che Lào
Cọong ngơn khao pay xú che mạ
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635-Phủ Lào lúc hiếu ha
Lào ma lẹo lúc lai
Khên côn cai tôông na
Khí mạ cai Thin-Khoong
Ti coong cai túp Tạo
640-Kháo hịak ao chảu Căm-Can chăc ni
Khẳm khép xửa pú da
Khẳm ba xửa Pú vạy
Mạy chắc hắc hak nhăng kíng
Cọ pưa chu kíng mạy chu kheng
645-Xoong Theng chắc xia căn cọ hak nhăng đảy
Cọ pưa côn chạng mạ Pú báu lai
Lăng hươn nhăng khát hên phạ
Nhả hươn khát hên bươn kéng đao
Chu cốn lẹo ma dệt hươn héng
650-Chu héng lẹo ma dệt hươn luông
Khửn tan háy , Tạo-Căm lau háy
Pay tạn xút , Pú Tạo-Căm lau xút
Lộôm vạy Tạo-Chiêu tư xái
Tai vạy Tạo-Chiêu tư chư
655-Po lộôm Tạo-Chiêu báu púc quai
Po tai Tạo-Chiêu báu púc khảu
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Po thảu báu púc khoong
Tạo-Chiêu puk khảu nặm Mương-Theng báu nguộc
Puk phắc na Mương-Theng báu pít
660-Nộôc xổm táy hên xăn
Chắn lai táy hên cảo
Khay tu pẻn Chiêu ok
Ok tu pẻn Chiêu ni
Tẳng mỏ hek đắp phay
665-Tay cay ma đon khả
Xáu khả Chiêu ti non
Ma hon Chiêu ti năng
Khả báu đảy xau hại
Pai tai mưa xú Lự
670-Lự chăư hua khái phai
Ton khao khả Lự phăn
Păn-Lăn chiệt cọ nọong
Tỏong ma xia po ao chảu Tạo Căm-Can
Xắc xán tản tếng mương báu hụ
675-Phủ khắm phay lôông lang
Lảng pik cắm mưa mương
Hưa tốc hưa cai cỏn
Mưa hỏm pay Theng-Nưa ốc minh
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Mưa tang nặm vang xia lảng xia hok
680-Ok ma háy đum pu Láng- Pao
Kay luống lao xia thóong
Háy mọt mẹt xia mốc
Cốn cột phi báu xú , báp chom cảu non
Nha báp xau chao vao dương pạ
685-Ngạo nả ma xú hăư Hoai
Nha khả xau chao vao dương mịt ao
Pạ háy têng ta đeng kỉng cướn
Ni khảu thướn khút măn
Mưa tăm ti quan La na
690-Lướt ti quản khuống phăng pai
Kin ke neng khẻng dệt phủ cốn đi ma xú
Coi puk thúa hăử ban
Coi liện lan hăử nhăứ
Xau nhăứ xau hak han
695-Áp nặm xau hak ching hưa
Khing cưa mết ching bẳng
Bẳng mết bẳng nhăng ma
Quam Keo cạ cọ Tan
Bang cốc củ ma áp hiêng háy
700-Táng cay Pú báu khảu
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Xắc tăụ ma xú ao Căm
Dệt lắm nẳng Tạo-Chôông
Tạo-Chôông chắng lôông Đuối –Lau
Lo huổi khả Lo quai
705-Vên điêu chăự xoong po ma họt
Ma tọt hua cang bản
Vản côn khửn ma xe
Pe che cáo thoong nả
Nhing đu Lào dương tô ca
710-Pú lộôm vạy Đon-Xak hak xái
Têếng lai pa pen tảu xốông
Tay Theng-Nưa ma lặc hưa Tôông-Xại
Xắp tưa nưng đảy hả coong hua
Coong hua xượng coong đỏong
715-Khẻng dệt hăử ao chảu Mương-Theng kin lượt
Lượt cốn quá nặm lảu
Quai nghin lượt quai ni
Ni khảu hôm me luống
Cộp cuôi khảu lúc lác
720-Côông nả nhăng áo bưởn báu thúc
Xía lụk tảu măn thón
Cốn đăư hụ hị hon hau khả
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Cốn đăư hụ hảng chựak cang chiềng
Cói đu hụa héng viêng Lào páu
725-Mự chạu hảng xeng xưa pắc lảng
Cáp-chăử hăử phăn quai
Hái-xăn hăử côn luông lôống ti
Mự chạu tẳng li khửn pắc khắt ao
Tếng pi au to cạu dệt néo
730-Tếng pi au to Í-Kôông dệt chảu
Chắng ma vảy Theng-Nưa
Theng-Nưa ha kin mak lang chựa kem lảu
Mi thảu ké mo, nghè
Phá Che-Chang chắng ma khảu Chiềng-Khoang
735-Hak mi Xả phôm khao khảu lạt
Mon tó cắp Pú chảu Tạo-Chôông
Chắng mi da ưởi Chang-Mả
Dú Quen-Dôn, Quen-Dáng
Áp nặm hak đu hưa
740-Phải mương ven đu hướng
Cuôn pên mia lụk chảu
Cuôn pên nảu Tạo-Mường
Hó pa pản Pú chắng pay mai
Quai đi phuk xau lang
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745-Chang cáo lẹo au da nàng má
Tốôc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
Tốôc tắc pên nàng ắn
Xút đi da chắng cang
750-Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú luống cái hang lam
Bin chém phạ bươn đao
755-Chắng mi Pú Tạo-Thâng, chu nàng
Xí hả pạ nhọt lếch
Hốôc chết lụk nhing chai
Tạo nọi nhăứ , báu mi mường đăư ma phít
Khửn tan háy , Pú chảu Tạo-Chông lau háy
760-Pay tạn xút , Pú chảu Tạo-Chôông lau xút
Lộôm vạy Pú chảu Tạo-Thâng tư xái
Tai vạy Pú chảu Tạo-Thâng tư chư
Po lộôm Chao-Coi hak xái
Po tai Chao-Coi hak tạk
765-Pú chảu lau khên côn tốôc Chao-Coi
Pói hok hỏm Chiêng-Hin
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Đảy pun ngơn ma phán
Cọong Pú đệt mak
Pú cọ báu dệt mak
770-Đảy pun mak ma nộp
Cọong Pú pên đi , Pú cọ báu dệt đi
Pú chắng khên au khéo , au nang ma hăử
Mo-Thâng pay pháp báu pên măn phít
Chắng hăử Mo-Can pay poong
775-Mo-Can poong báu pên măn phít
Chắng phít căn nẳng Hảng- Xai
Lắm mạy điêu pay ma khỏong lệp
Diêu côn chiêu đảy chết hua báo Theng-Tăử tư hưa
Báo Theng-Nưa tư lảng
780-Hạng xiết va mương lắc
Nguộc ma tang Mương-Phăng
Năng cang tang tạu ngau
Xen-Tao cảy hua nưng
Khẻng dệt hăử Lào láp
785-Khẻng dệt hăử Lào cua
Đảy xáo hua cá pạu
Khên côn tốôc huổi nặm nọi Pak-Nga
La côn tốôc Che-Lủ
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Củ chiên pha Pú tak
790-Lạk chạng mạ Pú cưn
Páy mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng thót pạ lao mạy bôông
Phôống phôống chiệt cọ nọong
Chệt nặm mụk ma ha
795-Chệt nặm ta ma xú
Pú báu dệt , báu choi
Chăư mon xảng nàng a
Chăư non xút non pha nọong nung
Pú chắng dệt , chắng choi
800-Khên côn tốôc luông Lự lẹo bá
Phá luông hự lẹo pẹ
Chạng tan lộm tan báu thưa
Hăử Pú Tạo-Thâng mưa thưa
Mường tan luông tan báu xảng
805-Hăử Pú Tạo-Thâng mưa xảng
Mường tan quảng, tan báu kin
Hăử Pú Tạo-Thâng mưa kin
Luông Lự đảy chua thang
Váng tăử vạy lụk thao
810-Huak-Quai cọ vạy Pú chảu dệt Khun , dệt Tạo
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Mi Khun-Ngơn , Khun-Ngao
Pi nưng dú Mường-Lay báu ha
Nhăng pay đuổi Lào ma
Pay nương na tắn ti kin pa
815-Pay Na-Luông kin khảu
Pay chảu ti xin khoong
Lịch-Lán vạy Khun-Kôông
Chiến-Chai vạy Khun-Tun
Pún pín tỏong đin kén
820-Mọt mẹt tỏong tin viêng
Tạo-Thâng hak thiêng đíp thiêng đeng, thiêng nọk bản
Thiêng thản thiêng nọk mường
Tạo-Thâng phó đu nả Tạo-Quạk
Hụ chắc chắng nọp nặm luông Mương-Huak hăử kin
825-Pú báu lúc , báu mưa
Mương-Huak cọ Khun-Nhi kéng I-Kôông
Quai nhăứ dệt đẳm đi Pú mưa
Quai pi dệt đi mạk Pú mưa
Bảng hưa nhăứ thả thuông Pú mưa
830-Bảng hưa luông tại pang
Chạng dú lang thót lắc
Dú phốt táng phặt phưm
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Pú xạt tiu khéo tóong lạk
Hạ hón chăư khửn lôống
835-Nhá che Chạng Pú chắng ma khảu Coong-Bôm
Hak mi Xả hổm hua Khau-Tuốn
Nhá hôông piêng Chiêng-Khoang
Chắng lo ma tốôc Bản-Phai
Vi hua cai Chiêng-Lau , Chiêng-Khoang chua pảu
840-Tạo má luông kin mường
Ti coong khửn Khau-Khin
Pín ho khảm Khau-Khin phí phộp
Xượng phủ luông con ok hak
Nhại Tao ma xú lắc
845-Nhại lắc ma xú kí
Mứn-Nhi ma xú mường Cáp-Chiêng cắp Muốc-Lan
Nả muốc đón pan đao Pú ma
Chạng , mạ khảm Ta-Côô
Ma háng xai phi phưak
850-Pua nàng khảm Ta-Cọm
Tọn khẳm khép may lương
Pú to mường đảy Kem- Đăng , Phạ-Huôm
Đăng muôn tỏong Huak-Quai
Pú chắng chặc au cọong ngơn ching ma háy
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855-Đăng muôn tỏong tin đán Pha-Vang
Pú chắng mưa xú Xả Nặm-Tiêu quang he
Măn báu xú háo he
Mưa xú Xôm-Ke dệt pi nọong
Xôm-Ke pọong quam thi dệt pươn
860-Mưa khút cú Nặm-Hạk
Mưa pắc khoak Khau-Hó
Au ông Chọ dệt pươn
Khên côn tốôc Bản-Vín
Pín hok hỏm Chiêng-Hin
865-Dệt han đảy mường ngai
Nhá man khẳm
Pú chắng ma khảu man lái
Hak mi nàng Khuyên-Lái hăử án
Nhá Phai-Cớm , Phai-Véng chắng ma
870-Áp nặm Ta-Da , du dang pên phoong
Nhá Coong-Bôm
Chắng ma xôn hua khảu Tông-Cạo
Nhá Xao-Lải chắng ma khảu Nao-Nang
Nhá Mương-Huak
875-Chắng ma khảu Mương-Quai
Vi hua Pú ma khảu
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Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mương bản ma háy
Páy mi mương đăư ma phít
880-Mon tó cắp Pú chảu Tạo-Quạk
Chắng mi da nàng Tứm-Luông
Nàng dú nặm luông Mương-Ek
Áp nặm hak đu hướng
Phải mường ven đu hưa
885-Cuôn pên mia lụk chảu
Cuôn pên nảu Tạo Mường
Hó pa pản Pú chắng mưa mai
Quai đi phuk xau lang
Chang cáo lẹo au da nàng ma
890-Tôốc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
Tốôc tắc pên nàng ắn
Xút đi da chắng cang
Nàng đi Pú chắng khảu
895-Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú xuông-toong nặm nhưng
Chắng mi Pú Tạo-Chưng , chu nàng
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Páy mi mương đăư ma phít
900-Nhăng to nặm luông Khoa-Nga
Hak tạ Pú cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
Pú lau khên côn tốôc nặm luông Khoa-Nga lẹo bá
Phá lẹo pẹ
905-Keo dú tăử lẹo chiệt to bung
Phung phung chiệt to chạng
Keo lụp tăử ma húa
Keo lụp púa ma xắp
Côn nọi xủ côn Keo báu đảy
910-Côn neo xủ côn chúa báu đảy
Đuk xảng Pú Tạo-Thâng lau hắc
King đang côn mưa pâng Xả
Chưa kin cút đip phay phau
Kin tau cay ten bản
915-Lụk po lang lai chai
Lai dương quai khau tôm me lạ
Lai chai lai lụk po
Lo po mả , Lo chương tốc tăn tư lảng
Lảng phăư ón phăư phún
920-Tin mường to tin chạng
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Lảng đón lục Mương-Theng Pú ma
Lảng đeng lục Mương-Phăng Pú ma
Chạng mạ căng Huak-Quai Pú ma
Năm côn khửn mưa non Na-Xiểu
925-Cọ xoong xóong téng láng pao
Nhổn côn ao dệt pươn
Lươn lươn hỏm Lặp-Lúa
Hăử Xing-Dua pay cón
Phá che tăử cứn tang
930-Xặc xing xăứ Uôn-Láng
Đảy xoong nàng xao nả mạk
Pạk hok pan pạk phẳm
Chăm tộn khảu Ta-Buôck
Húa muổi pan húa nộc non xuôn
935-Hon hon phủ luông con xuông háo
Kháo họt quan Tay-La pặp cua
Vi hua Pú chảu Tạo Thâng chắng ma khảu Mương-Muổi
Lạp cảu Pú ma kin
Đin mương bản ma háy
940-Páy mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Mương-Huak
Túc he hăử Khun-Toong kin xả
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Măn báu xú kin xả
Kháo khả hăử Khun-Toong kin mường
945-Măn báu xú kin mường
Chan xú đét bươn hốôc
Chan xú tộôc xú tai lai lau
Pú dệt tẹ xuôn ba
Pú phá tẹ xuôn pe
950-Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cưn
Báu mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Mương-Theng
Túc he hăử Khun-Chuông kin xả
955-Măn báu xú kin xả
Kháo pen hăử kin mường
Măn báu xú kin mường
Chan xú đét bươn hốôc
Chan xú tộôc xú tai lai tưa
960-Pú dệt tẹ xuôn ba
Pú phá tẹ xuôn pe
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mương đăư ma phít
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965-Khửn tan háy , Pú chảu Tạo-Thâng lau háy
Pay tạn xút , Pú chảu Tạo-Thâng lau xút
Pay Pú chảu Tạo-Thâng lau lộm
Vạy Tạo-Quạk tư xái
Tai vạy Tạo-Quạk tứ chư
970-Pú báu lúc báu mưa
Mương-Huak diêu to xia xuôn phắc
Bổng phiêng buông nguông hí
Phủ Lào hụ hưn han
Pú chắng lúc chắng mưa
975-Hok pai xiển chen chen Pú mưa
Xuốn đẳm nạo phạ mựt Pú ma
Tạo-Ang lụk Tạo-Thâng
Mưa cai Tay Xuôn-Láng dệt li xi xao
Khí mạ cai Thín-Luống
980-Lặp Luống thơng Thẳm-Ké
Tạo hụ le xeng xưa
Xắp ẻo tốôc cang na
Hok teng khả Éo-Vay
Khảu pá heo chăm tai
985-Chươn chại ma xú lúc ao
Chắc khả lụk khắm pạ
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Chệt nặm mụk má ha
Chệt nặm ta ma xú
Pú báu dệt báu choi
990-Chăư non xảng nàng a
Chăư non xút non pha nọong nung
Pú chắng dệt chắng choi
Khên côn tốôc Luông-Lư lẹo bá
Phá Luông-Lư lẹo pẹ
995 Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Mon tó cắp Pú chảu Tạo-Chưng
Chắng mi nàng Ươi-Tươi
Dú nặm luông Mương-Lay
1000-Áp nặm hak đu hưa
Phải mường ven đu hướng
Cuôn pên mia lụk chảu
Cuôn pên nảu Tạo-Mương
Hó pa pản Pú chảu chắng pay mai
1005-Quai di phuk xau lang
Chang cáo lẹo au da nàng má
Tốôc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
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Tốôc tắc pên nàng ắn
1010-Xút đi da lau cang
Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú luống con ok hạk
1015-Pú Tạo-Quạk po han
Xí hả pạ nhọt lếch
Hốôc chết lụk nhing chai
Tạo nọi nhăứ , páy mi mường đăư ma phít
Khửn tan háy , Tạo-Quạk lau háy
1020-Pay tạn xút , Tạo-Quạk lau xút
Lôộm vạy Tạo-Chưng tư xái
Tai vạy Tạo-Chưng tứ chư
Po lộôm ao Can hak xái
Po tai vạy ao Can hak tạk
1025-Pú lau khên côn tốôc Phiêng-Phôổng
Tôông Na-Hịa , Nặm-Ma
Hăử An-Ca pay hạp
Pú dệt tẹ xuôn ba
Pú phá tẹ xuôn pe
1030-Kẻ chiên pha Pú tak
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Lạk chạng mạ Pú cưn
Đuk xảng Pú Tạo-Chưng lau hắc
King đang tộôp mưa pâng Ốc-Năng
Ốc-Năng phó đu nả
1035-Hụ chắc chắng nọp Mương-Lăng hăử kin
Pú báu lúc báu mưa
Mương-Lăng diêu xia ling xia la huk thản
Diêu xia bản xia ten cọ Pú
Diêu xia Tạo xia xang cọ tan
1040-Pú chắng lúc chắng mưa Mương-Lăng
Nhại quá mưa xú lắc
Nhại lắc mưa xú ti
Mứn-Nhi mưa xú Mường
Pú báu lúc , báu pay
1045-Mương-Đuốn diêu to Nu-Tai-Un ma ha Mương-Đuốn
Nu-Tai-Un , Mương-Đuốn ma xú
Pú chắng lúc, chắng mưa
Mương-Đuốn , Ải-Nhi lộm cang na
Híng lộm to me quai
1050-Tai pên phủ luống cai hang lam
Ải-Nhi tai cang na híng to me chạng
Quạk pên nặm ngơn nặm căm
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Xắc-Mương đắc to mạ pét mường quảng
Xắc-Mương quảng ma pét mường luông cọ Pú
1055-Họt hua mương Pú hăử nàng cọong nhá báu nhá
Họt cang mường Pú hăử chạng phá
Ca nặn coong cứn báu cứn
Pú chắng chặc au chạng ngà khao pay cón
Chạng ngà đón lon lăng
1060-Chắn quam họt che Xả
Kháo khả họt Pha-Đay
Hua chăư Tạo Xen-Tay báu láp
Vên điêu ma chút viêng tăử Lụp-Nặm
Chắng chụn tin khảu kin pau báu pộp nặm
1065-Củ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Mon tó cắp Pú chảu Tạo-Quạk
Mi da Nàng-An nàng phăư
Hak pên nàng đi cuông ti
1070-Pi nọong chăm choong mang cuông mường
Xút đi da chắng cang
Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
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1075-Chắng mi Pú Kiêng-con phạ-phét
Phạ tứn nhăứ xiêng năn
Chắng mi Pú chảu Tạo-Lẹp po han
Xí hả pạ nhọt lếch
Hốôc chết lụk nhing chai
1080-Tạo nọi nhăứ , páy mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng chu cốn
Chu mi nạp xửa khẳm cộp lương
Phít căn nẳng Đam-Thương pi nọong
Nhôm au Keo dệt pươn
1085-Keo lụp tăử ma xái
Keo vai ma chắc phăn
Keo cai khửn Mương-Quai Ẳng –ái
Họt báo Muổi phăn tao
Họt Í- Ao teng hok
1090-Bek hok ok Pak-Lu
Tó Keo đáp luông to lỏong
Keo pọong khửn Nặm-Te
Kẻ chiên pha Pú tak
Lak chạng mạ Pú cứn
1095-Páy mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng Kép-Ke mường tan
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Háng bươn bín mưa chắp tó Lay
Pi pay nọong mưa lắc
Phít căn nẳng I-Pung cắp I-Chươn
1100-Khên côn tốôc Nặm-Lạp
Mưa áp nặm Văng-Lo
Mưa to pa nặm Mẹt
Mưa ép Tạo Bun-Nai
Củ chiên pha Pú tak
1105-Lạk chạng mạ Pú cứn
Khửn tan háy , Tạo-Chưng lau háy
Pay tạn xút , Tạo-Chưng lau xút
Lộôm vạy Tạo-Quạk tư xái
Tai vạy Tạo-Quạk tứ chư
1110-Po lộôm tứ chư hak pên pi chai
Po tai tứ chư hak pên pi ải
Khên côn tốôc Mương-Ék
Bek hok hỏm Chiêng-Le
Mưa xe pen Che-Muông
1115-Mưa luông hươn pi nàng
Đảy pi nàng má ha
Mưa thang hươn pi păự
Đảy pi păự ma non
364

Xuông họt phủ luống con
1120-Măn é hụ, măn báu xủ dệt cột
Phít căn nẳng lăng hươn po Tạo-Quạk co lai
Ni mưa dan Mương-Bôn
Phăn cốn pan phăn duak
Luạk pay pan luạk năng
1125-Nẳng nặm Ca-Chắng năn lướt
Hịak I-Pung ma phăn
Dệt hay tứp nhả ca
Dệt lẹo khó chắc tai
To mương đảy mạ thấc cắm
1130-Chặc ma én cang na
Kí-Quang đảy ken đăng Phạ -Huôn
Đăng muôn tỏng Huak-Quai
Tạo -Kôông chắng dệt cun na thay
Ma hảng pay dệt xấc
1135-Đảy Ik-La , Na-Viên
Đảy Ik-Khuyên ma vạy
Đảy Ik-Pung Mương-Theng
Peng báu đi dệt hại
Pú hak hại tó mương
1140-Khên côn tốôc Nặm-Luông
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Mương-Theng lẹo bá
Phá lẹo pẹ
Báu mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Mương-Chưm, Mương-Ngoi
1145-Hak tạ Pú cả cắt
Khắt xing hiêu cả kóong
Pú lau khên côn tốc nặm luông
Mương-Xưm , Mương-Ngoi lẹo bá
Phá lẹo pẹ
1150-Po Tạo-Quạk pay xấc mương lắc páy ma
Pay Mon-Ca páy họt
Pha-Mệt lau khên côn
Tốc Mương-Muổi , Mương-Quai lẹo bá
Phá Mương-Quai xau lộm
1155-Chắng đảy da Nàng-Ón khoong eng
Da Nàng-Đeng khỏi tan
Pay xán tốôc Mương-Lay
Chắng chăự phủ nặc pay cáo
Chăự I-Báo pay thâng
1160-Ta vên ok pái tăử
Mo kháo xăử pái nặn
Thó tăm xại Pú ma
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Pái băư bang quéng nặm Pú ma
Tang cay Pú báu khảu
1165-Pú khảu tang Chiêng-Chan
Vang xia Che-Lạn cắp Chiêng-Luống
Mon tó cắp Pú chảu Tạo-Lẹp
Mi da nàng Ươi-Tươi
Hak pên cuông ti pi nọong chăm choong
1170-Mang pi nọong cuông mương
Xút đi ma xú cang
Nàng đi ma xú khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
1175-Chắng mi Pú Xỏi , nàng Xôm-Puông
Pú Luống-Con chảu pay
Pha-Mệt lau chọk lạu
Khảu Mương-Muổi , Mương-Quai Pú xia đai
Pai tai khửn Khau-Ca pbăư phăư
1180-Phăư khả Tạo-Lẹp măn tai
Vang Chiêng-Muôn vạy đai
Hai Chiêng-Muôn vạy páu
Vi hua Pú pay khảu
Lạp cảu Pú chảu pay kin
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1185-Đin na mương bản pay háy
Páy mi mương đăư ma phít
Mon tó cắp to pét
Chết pét nảu mia pay
Xang hươn Pú cọ mi
1190-Páy mi nàng
Da chảu nàng Pu-Căm
Dú nặm luông Mương-Lay
Áp nặm hak đu hướng
Phải mương hak đu hưa
1195-Cuôn pên mia lụk chảu
Cuôn pên nảu Tạo Mường
Hó pa pản Pú chảu chắng mưa mai
Quai đi phuk xau lang
Chang cáo lẹo au da nàng ma
1200-Tốôc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
Tốôc tắc pên nàng ắn
Xút đi da chảu chắng ma cang
Nàng đi Pú chắng khảu
1205-Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
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Mi Pú-Xỏi, nàng Xôm-Toong
Mi Han-Toong pi nọng
Mi Pú Man-Khẳm lai ăm
1210-Pú Ta-Căm chảu nhăứ
Cọ báu mi mương đăư ma phít
Dú phương mốôc cắp chăư
Da phắc đáp tó Lào
Da khoang tao tó ải
1215-Bok hak ok mỏ nóm nọi Mương-Theng
Peng báu đi dệt hại
Đảy xai pưa lảng luông
Cọ pưa côn Mụak-La Pú lai
Côn Chiến-Chai Pú xọt
1220-Xọt lụk Tạo to xọt pen đăm
Tin tăm hưa mạy hạk
Tốôc Pak-Bú hin đăm
Tốôc Pak-Păm, Chiêng-Lạn
Vản côn tốc Chiến-Lung
1225-Khửn pu xung Mương-Min
Hăử Ải-Ín uôn tang
Hăử Ốc-Năng pay cón
Chạng nga đón toi lăng
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Hon hon xượng bok chi
1230-Nảu mia đi mia ngam Tạo-Lẹp
Khên côn tốôc Lo-Cha
Pan phạ phẻ bươn hốôc
Kháo khả họt Lo-Luông
Phi tốôc đẳm Tạo-Lo pên nhăứ
1235-Dăư dăư xượng cứn tang
Xăng nàng xượng xăng mu cắp ma vạy cuông cọk
O nai khả Khau-Chi
Phăư mi lụk khút khum phăng lụk nọi
Lụk lăm nai lăm tai
1240-Po lăm nai lăm phun
Pú chắng hon hua Te mưa nưa
Hon hua xưa pay tăử
Tứn chăụ pay dú ái
Cau kíu xú Keo
1245-Che-Đeo ti xủ xấc
Chạng chặc chuông hạk nhăng kho
Cọ pưa kho lếch ling lếch la báu nho
Xoong to chặc xia căn hak nhăng đảy
Cọ pưa côn chạng mạ Pú nhăng lai
1250-Nả nặm Pú chảu chắng păn mương
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Nả mương păn bản quen
Nả phen Tạo tắn ti păn na
Lo-Nưa vạy cọ thảu Hok-Nọi mưa kin
Cọ pưa măn hụ tốc ta nặm Xia
1255-Che-Meng vạy Khun-Hok
Pưa măn mi lai dia khảu ké
Lo-Luông vạy cọ Pú chảu dệt Khun dệt Tạo
Păn mương bản lẹo cộp lọ cu
Báu mi mương đăư ma phít
1260-Nhăng to nặm luông Mương-Pua
Hak tạ Pú cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
Pú lau khên côn tốôc Che-Co
Ok kháo khả Đon-Ban dệt han
1265-Khên côn tốôc Mương-Pua
Căm-Ki ón nhi nhua
Căm-Ki cua nhi nhọi
Xót lụk nọi pay thiêng
Thiêng quam họt Mương-Pua
1270-Củ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mương đăư ma phít
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Nhắng to nặm luông Chiêng-En Ải-Ngôông
Hak tạ Pú cả cắt
1275-Khắt xing hiêu cả cóong
Pú lau khên côn tốôc Chiêng-En lẹo bá
Phá lẹo pẹ
Keo dú tăử lẹo chiệt to bung
Phun phun chiệt to lạu
1280-Keo dú tăử ma húa
Keo lụp pua ma xắp
Côn nọi xủ côn Keo báu đảy
Côn neo tó xôn xủ côn chúa báu đảy
Chắng pắt đảy Tạo-Quạk kéng Cọn-Mương pay Keo
1285-Đuk xảng Pú Tạo-Lẹp lẹo hắc
King đang tộôp pay pâng Phạk-Chảu
Phạk-Chảu phó đu nả
Hụ chắng nọp nặm luông
Chiêng-En , Ten-Ken hăử kin
1290-Vi hua Pú pay khảu
Lạp cảu Pú pay kin
Đin na mương bản pay háy
Páy mi mương đăư ma phít
Nhăng to mương Dôn cắp Mương-Qua
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1295-Xau hak tạ Phạk-Chảu cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
Phạk-Chảu phó đu nả Tạo-Lẹp
Hụ chắc chắng hăử khí hua phăng hua phai pay khả
Khí hua chạng hua mạ pay tó
1300-Khên côn tốôc xoong tặp xoong teo lẹo bá
Phá lẹo pẹ
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mương đăư ma phít
1305-Nhăng to nặm luông Mương-Mẹt , Mương-Pa
Xau hak tạ Phạk-Chảu cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
Nga chạng xau báu au
Lảu khem xau báu khót
1310-Phạk-Chảu phó đu nả Tạo-Lẹp hụ chắc
Chắng hăử khí hua phăng hua phai pay khả
Khí chạng mạ pay hộôp
Khên côn tốôc Mương-Mẹt , Mương-Pa lẹo bá
Phá lẹo pẹ
1315-Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
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Đảy chạng Pú báu thưa
Đảy xưa Pú báu le
Đảy xút Pú báu khảu
1320-Đảy nảu Pú báu non
Đảy hua Pú chắng cảu
Đảy nảu Pú chắng ma vang
Đảy nàng Pú chắng ma nọp Phạk-Chảu
Khửn tan háy, Tạo-Quạk dú nặm luông mương Keo lẹo háy
1325-Pay tạn xút, Tạo Quạk dú Mương-Keo lẹo xút
Lôộm vạy chơ chạu
Kháo họt Pú chơ ngái
Tai chơ xai kháo họt Pú chơ căm
Kháo họt , nặm ta đăm Pú tốôc
1330-Nặm ta tộôc Pú dọi
Phạk-Chảu phó đu nả
Tạo-Lẹp hụ chắc
Chắng nọp nặm luông Mương-Muổi hăử kin
Vi hua Pú ma khảu Mương-Muổi
1335-Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mương bản ma háy
Páy mi mương đăư ma phít
Ti lếch cọ nhăng tỏong tang căm
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Tăm xảng Tạo pi nọong Chu-Hôông báu tai
1340-Lôộm cá chặng cọk quai
Tai cá chặng cọk mạ
Tak Chiêng-Muôn vạy đai
Hai Chiêng-Muôn vạy páu
Vi hua Pú pay khảu
1345-Lạp cảu Pú pay kin
Đin na mương bản ma háy
Páy mi mương đăư ma phít
Pú chảu Tạo-Lẹp
Phó đu nả Ta-Căm
1350-Hụ chắc chắng nọp
Nặm luông Mương-Quai hăử kin
Vi hua Pú mưa khảu
Lạp cảu Pú mưa kin
Đin na mương bản mưa háy
1355-Mon tó cắp Pú chảu Ta-Căm
Mi da nàng Nhi, nàng Lạn
Dú nặm luông Mương-Huak
Hó pa pản Pú chắng mưa mai
Quai đi phuk xau lang
1360-Chang cáo lẹo au da nàng ma
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Tôốc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
Tốôc tắc pên nàng ắn
Xút đi da chắng cang
1365-Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Kiêng-con lịn-hí
Hak đăng muôn hưn hựn
1370-Hả nhi nàng xao
Pú nhi nọi Ta-Ngơn
Báu mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Mương-Lo
Hak tạ Pú cả cắt
1375-Khắt xing hiêu cả cóong
Pú chảu Tạo-Lẹp
Khên côn tốôc Mương-Lo lẹo bá
Phá lẹo pẹ
Kẻ chiên pha Pú tak
1380-Lạk chạng mạ Pú cứn
Khửn tan háy
Pú chảu Tạo-Lẹp lau háy
376

Pay tạn xút
Pú chảu Tạo-Lẹp lau xút
1385-Lộôm vạy Pú chảu Ta-Căm tư xái
Tai vạy Pú chảu Ta-Căm tư chư
Báu mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng Xo-Chia quán đôông
Tọn pa thông pat qua
1390-Nương na khỏi chặc xia
Khên côn tốôc Bản-Hịa , Mương-Lăm lẹo bá
Phá lẹo pẹ
Pú Ta-Căm phó đu nả
Pú chảu Ta-Ngơn hụ chắc
1395-Chắng nọp nặm luông Mương-Lăm hăử kin
Vi hua Pú pay khảu
Lạp cảu Pú pay kin
Đin na mương bản ma háy
Páy mi mương đăư ma phít
1400-Nhăng to nặm luông
Puk to nôi Hăng-Hao, Mương-Vạt,Mương-Pa
Hak tạ Pú Ta-Căm cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
Pú chảu Ta-Ngơn lau khên côn tốôc Pá-Có
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1405-Nội Hăng-Hao, Mương-Vạt,Mương-Pa lẹo bá
Phá lẹo pẹ
Kẻ chiên pha Pú tak
Lak chạng mạ Pú cứn
Mon tó cắp Pú chảu Ta-Ngơn
1410-Chắng mi da Nàng-Ốc nàng-phươn
Nàng Xen-Mương dú nặm luông Mương-Lay
Áp nặm hak đu hưa
Phải mương hak đu hướng
Cuôn pên mia lụk chảu
1415-Cuôn pên nảu Tạo-Mương
Quai đi phuk xau lang
Chang cáo lẹo au da nàng má
Tốôc hươn Pú pên păự
1420-Khảu hăử pên mia hặc
Tốôc tắc pên nàng ắn
Xút đi da chắng cang
Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
1425-Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Tiêng-con-pí
Đua luông Hăm-Mương chảu nhăứ
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Páy mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Mương-Lo hak tạ Pú
1430-Chảu Ta-Căm cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
Pú chảu Ta-Căm lau khên côn
Tốôc Mương-Lo lẹo bá
Phá lẹo pẹ
1435-Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mương đăư ma phít
Khửn tan háy
Pú chảu Ta-Căm lau háy
1440-Pay tạn xút
Pú chảu Ta-Căm lau xút
Lộm vạu Pú chảu Ta-Ngân tư xái
Tai vạy Pú chảu Ta-Ngân tư chư
Páy mi mương đăư ma phít
1445-Chắng phít căn nẳng ngơn căm nặm nam
Ni xan tốôc Khun-Ca
Quam na tốc Mương-Mụak
Pú Ta-Toong lau dệt puak
Ma hỏm Pú Ta-Ngân
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1450-Pú Ta-Ngân hak mi côn xam xen xủ ti
Côn xí họi xủ chiềng
Phi báu pua lụk nọong
Nhing tọong thưk tón co
Ni mưa ok Phun-Nay
1455-Hảy mưa xú Khau-Tu
Đu báu đi xau pai
Xai tạy tảu va báu đi
Phi xang tảu va báu choi
Pú Ta-Ngân to kin tóp đeng nả
1460-Kháo khả tóp pưn phém
Pú Ta-Ngân lau khên côn
Tốôc Mương-Mụak , Ta-Toong lẹo bá
Phá lẹo pẹ
Kẻ chiên pha Pú tak
1465-Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng Nàng-Hặc kéng Nàng-Nương
Pay ta khek hoong đa
Ta-Ngân đảy thấc quai xáo me
1470-Thảu ké báu păn căn
Chắng phít căn nẳng Tay phủ xảy hám han
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Tay kéng Pét-Lạn chắng ma khả lan thảu Nhan
Chắng khả pi nen nen
Chăự cốn tiêu ma bok
1475-Tứn pọm lan tứn non
Nả coong luông Pú Ta-Ngân lau háy
Pay pọm cớng lau khem
Chen chen côn chu mương tư hỏ
Ok pay tỏn pay hộp
1480-Nàng mương phá , coong nhá báu nhá
Nhôm thơng ta Dôn-Toong
Dệt poong đảy I-Đảng
Chắc khả va diêu tai
Khẻng dệt hăử tếng lai ma pét
1485-Pét-Lạn chắng lốc khôn hua xó xửa quan
Nhăng to lán Tạo pay pâng mương-Lào
Nhôm côn Lào dệt pươn
Đảy têng thông têng đáp
Đảy têng đáp
1490-Đảy hua nẳng cang che
Pét-Lạn chắng pắt đảy Tạo-Puông cang choong
Phuk xăứ xoong chôm nặm
Đảy to bẳng hưa lai ma khí
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Thó hưa khửn Nặm-Te khuy khoay
1495-Han Tay pai têng pu têng pai đăư cướn
Lươn lươn Tạo Mương-Lay dá cua
Vi hua Pú Ta-Ngân chắng ma khảu Chiêng-Muôn
Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mương bản ma háy
1500-Páy mi mương đăư ma phít
Nả nặm Pú păn mương
Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tăn ti păn na
Mương-Chiến vạy Căm-Pha ma kin
1505-Măn tư Tạo xoong Chai pên nhăứ
Nặm-Dôn vạy Xả-Tak-Na
Lả nặm vạy Khuôn
Chiêng-Te vạy Xúc Kén-Căm mua khảu
Bản-Khoan vạy thảu Quan-Đán
1510-Pưa măn tư tao lột căm hé chảu
Bản-Cán vạy thảu-Tái
Pang cang na , cang chiêng vạy Xa-Xu
Măn hụ cang nặm pom xưa
Tôông-Củ vạy Đô-Cha
1515-Chiêm vịak quam té xưn nhăng đảy
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Bản-Ca vạy Mo-Pha
Phốt tảng toong pá mon
Chiêng-Coi vạy Đam-Mứn
On chon phán mương bản
1520-Bản-He vạy lụk quan-Ái
Pưa măn hụ tốôc ta Nặm-Te
Bản-Tảng vạy thảu Phôm-Đăm
Pưa măn hụ tói nhe chụ cáu
Chiêng-Dong vạy cọ Pú chảu Ta-Ngân dệt Khun, dệt Tạo
1525-Păn mương bản lẹo cộp lẹo cu
Páy mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Xoong-Te
Hak tạ Pú cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
1530-Phạk-Chảu phó đu nả
Pú chảu Mứn-Hắm cắp Xoong-Khuôn hụ chắc
Chắng hăử khí hua phăng hua phai pay khả
Khí hua chạng hua mạ pay hộôp
Khên côn tốc xoong tặp, xoong teo lẹo bá
1535-Phá xoong tặp xoong teo lẹo pẹ
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
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Đảy hua Pú chắng au ma tau
Đảy nảu Pú chắng au ma vang
1540-Đảy nàng Pú chắng au ma nộp
Típ ngơn Phạk-Chảu chắng ma vang
Hang khăn căm Phạk-Chảu chắng ma xưởng
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
1545-Báu mi mương đăư ma phít
Pú Ta-Ngân cọ đu nả Mứn-Hắm
Hụ chắc chắng ma nọp nặm luông Bản-Bó hăử kin
Vi hua Pú ma khảu
Lạp cảu Pú ma kin
1550-Đin na mương bản ma háy
Páy mi mương đăư ma phít
Mon tó cắp Pú chảu Mứn-Hắm
Chắng mi da Nàng-Ban nàng mường
Xút đi ma xú cang
1555-Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú chạng tháo nga tăn
Pú Păn-Mương chảu pay
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1560-Hak va nặm nọi báu po na
Xang luông tẹ báu po xủ khảu hảo
Pak Chiêng-La vạy đai
Hai Chiêng -La vạy páu
Vi hua Pú ma khảu
1565-Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mương bản ma háy
Páy mi mương đăư ma phít
Hak va nặm nọi báu po li
Ti nọibáu po na
1570-Xang luông tẹ báu po xủ khảu hảo
Pú Ta-Ngân phó đu nả
Pú Mứn-Hắm hụ chắc
Chắng nọp nặm luông Chiêng-Muôn hăử kin
Vi hua Pú ma khảu
1575-Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mương bản ma háy
Páy mi mương đăư phít
Mon tó cắp Pú chảu Păn-Mương
Chắng mi da Nàng-May nàng pản
1580-Xút đi ma xú cang
Nàng đi ma xú khảu
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Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú-Xỏi , nàng Lai-Mốôc
1585-Nộôc Căm-Lạn tạo nọi nhăứ
Páy mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Mương-Lo
Hak tạ Pú cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
1590-Pú Ta-Ngân lau khên côn tốôc Mương-Lo lẹo bá
Phá lẹo pẹ
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Khửn tan háy
1595-Pú chảu Ta-Ngân lau háy
Pay tạn xút
Pú chảu Ta-Ngân lau xút
Lộm vạy Pú Mứn-Hắm tư xái
Tai vạy Pú Mứn-Hắm tư chư
1600-Po lộm Pha-Nhu hak pên pi chai
Po lộm măn báu păn quai
Po tai Pha-Nhu hak pên pi chai
Po tai măn báu păn khỏi
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Tạo nọi man hak phun lai
1605-Báu mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng chu pun ngơn pun căm lo lau
Pú chảu Tạo Mương-Lay au ma
Phít căn nẳng phá khảu xang luông
Xoong-Khuôn chăự quam đi ma xú
1610-Măn hak nạo quam nhăứ tặp xia
Tạo chom chảu Pấc-Neng cọ pay
Chăư kheng dương lếch xán
Măn chứa Tạo Ngoi-Muôn, Ngoi-Man lăng bươn
Chứa Tạo Xoong-Theng ma xọt
1615-Ma họt ti Bản-Nga
Cốn na cấng băư mạy
Khên phăn Lào báu nhá
Khên phăn ha báu hạng Tạo nhăứ
Báu khên côn tốc Che-Hả
1620-Chảu-Pấc lau ta hé
Tếng mương pai
Tếng mương ni
Pú Mứn-Hắm cọ ni
Đuk xảng Pú Mứn-Hắm lau hắc
1625-King đang tộôp pay pâng Phạk-Chảu
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Phạk-Chảu phó đu nả hụ chắc
Chắng nọp nặm luông Mương-Pa hăử kin
Vi hua Pú pay khảu
Lạp cảu Pú pay kin
1630-Đin na mương bản pay háy
Páy mi mương đăư ma phít
Nhăng to pu khau kheo Pak-Va
Pưng mú mạy pu chăn
Pưng mú Xả Chông-Ang
1635-Phủ Lào báu phăn tang ma póong
Khên côn tốôc Chôông-Ang lẹo bá
Phá lẹo pẹ
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
1640-Phiak Phạk-Chảu chắng ma khên
Lên ma khẹo
Lẹo ma ha Pha-Nhu
Ha pay pay xó đin na báu mi
Ha pay pay thót mương bản báu mi
1645-Phạk-Chảu phó đu nả
Pú Mứn-Hắm hụ chắc
Chắng nọp nặm luông Mương-Muổi hăử kin
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Vi hua Pú pay khảu
Lạp cảu Pú ma kin
1650-Đin na mương bản ma háy
Nả nặm Pú păn mương
Nả mương păn bản quen
Nả phen Tạo tăn ti păn na
Bú-La vạy Xoong-Khuôn
1655-Chiêng-Te vạy Ten-Căm ma khảu
Păn mương bản lẹo cộôp lẹo cu
Páy mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng Lam-Xen cáo quam lan
Lam Tạo cáo quam mả
1660-Tay Xo-La nhôm họt
Ma họt láng thâng ta Dôm-Toong
Chăự xoong tặp coong nhá báu nhá
Chăự xoong thá coong cứn báu cứn
Pưn báu dăm cuak nỏong
1665-Xót lụk nọong pay teng
Thảu hua đeng pay cón
Đáp cọm thơng Kéo-Dăn
Cán cang Pú báu phá
Lặt Kéo-Ca ok ma
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1670-Pắt đảy chạng nga đón loong tang
Duông-Căm vang xen tao đăng khảu
Chắng pắt đảy Tạo-Pụak cang na
King đi tai xiếp láng nga chạng
Pú Mứn-Hắm dệt xấc tẹ nhăng quạk
1675-Lạk hok tẹ nhăng khao
Phăn tao đảy lảng ta căm cắp đáp
Đảy Tạo-La , phăn dan da khát cang
Đon lan hon thâng Xốp-Muổi
Đáp xuổi thơng Xốp-Dang
1680-Tay Chiến-Chai dản ón
Hon hon Tạo Mương-Lay dản cua
Vi hua Pú Mứn-Hắm ma khảu Chiêng-Muôn
Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mương bản ma háy
1685-Páy mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Mương-Vang , Mương-Vay
Xai Tay hăử Păn, Pọong
Nọong pi pay thang báu quảng
Tạo Mương-Chai dệt dạk
1690-Tay Mương-Chai hak pi nọong ok
Pay cón tỏn pay hộôp
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Mang Mương-Pua
Tay Pua ha Tạo-Khoát lai lăm
Bát to vi báu ban pẳm
1695-Khak đẳm Tạo-Lo pên nhăứ
Tạo-Pom chảu Pấc-Neng
Cọ páy chăư kheng , dương đi chi lếch
Báo măn teng nham lẹng cạn xan tu va
Tạo-Muổi, Tạo-La báu han
1700-Vang pen xia, lam xen lăng khảu
Tay-Chiến hảy pan én mạ
Ma ve Tạo-Pua đảy xam hua Tạo-Muông
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
1705-Páy mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng Tạo-Nó cắp Căm-Boong
Pọong kin mương pọong nọong
Pọong phản pọong Pấc-Neng
Chiên quam ha Xam-Mứn
1710-Chắng lúc ma tẳng viêng khửn
Chắng ma phá hơng phủ Lào
Khên côn tốc Na-Vi, Na-Pang pu pa dú lạu
Khên côn tốc Mương-Luông khảu bản Pu-Ba
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Pú lau khên côn tốôc Khau-Luông
1715-Khau-Ban phủ Lào lau bá
Viêng na ti nhăng mẳn
Lai chặn ti báu thoong
Căm-Boong họt Mương-Ek
Tay Muổi tek păng ni
1720-Chiêng-Đi vang xia hựa
Xửa chiêng tép báu dưa
Chưa căn pai cai Hảu-Ca
Bả pay tốôc Nặm-Te
Ta he cớng phay mảy
1725-Lang cốn đảy Pha-Tép chọn pó căm
Pú Mứn-Hắm chắng khửn mưa ha Tạo –Lay
Phó đu nả chắng nọp nặm luông
Mương-Lự, Mương-Quai hăử kin
Vi hua Pú ma khảu
1730-Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mương bản ma háy
Đuk xảng Pú Păn-Mương kéng Căm-Lạn lẹo hắc
King đang tộôp ma pơng Căm-Boong
Căm-Boong chắng hăử pay choi
1735-Xấc Xam-Mứn Mương-Theng
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Chắng au côn pay họt Huak-Quai Xả nha
Phá ca nặn Xả cứn
Khên côn tốôc Mương-Muổi, Căm-Boong lau bá
Phá lau pẹ
1740-Phiak mương chắng ma khên
Lên khéo lẹo mưa hịak mưa ha Pú Mứn-Hắm
Chiêng-Đi hộôc hu xa nhả mang
Xang to phạ cắp nok nặm-Bôm
Pú Mứn-Hắm chắng hôn ma khảu Chiêng-Đi ha lụk
1745-Ma puk khảu Na-Bó kin xeng
Ta nheng đu báu po lạu nọi
Pak Chiêng-Muôn vạy đai
Hai Chiêng-Muôn vạy páu
Vi hua Pú ma khảu
1750-Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mương bản ma háy
Páy mi mương đăư ma phít
Pú Mứn-Hắm phó đu Păn-Mương hụ chắc
Chắng nọp nặm luông Chiêng-Pấc hăử kin
1755-Vi hua Pú Căm-Lạn pay khảu Chiêng-Pấc
Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mương bản ma háy
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Páy mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng Tạo-Uông eng cả Tạo-Khoáy
1760-Xả kin hay Chén-Lương
Chạng puống bả toi peng báu đảy
Chăư kheng dón báu đảy
Pú Păn-Mương lau khên côn
Tốôc Chiêng-Pấc cọ báu bá
1765-Khẳn tin luông xau phọk
Xing ngon lảng xau pắng
Hăng Pú Căm-Lạn to kin tóp đeng nả
Khao khao tóp pưn phen
Khên côn tốôc Mương-Muổi Păn-Mương báu bá
1770-Phá lau pẹ
Khửn tan háy, Pú Păn-Mương lau háy
Pay tạn xút , Pú Păn-Mương lau xút
Vi hua Pú Păn-Mương ma khảu Mương-Muổi
Lạp cảu Pú ma kin
1775-Đin na mương bản ma háy
Páy mi mương đăư ma phít
Mon tó cắp pú chảu Căm-Lạn
Chắng mi da nàng Cáo Nàng-Lạn , nàng đi cuông ti
Pi nọong chăm choong mang cuông mương
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1780-Xút đi ma xú cang
Nàng đi ma xú khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Man khẳm-lai-na
1785-Pú Ngơn-Păn-Na chăủ nhăứ
Xí hả pạ nhọt lếch
Hốôc chết lụk nhing chai
Tạo nọi nhăứ
Páy mi mương đăư ma phít
1790-Khửn tan háy, Pú Mứn-Hắm lẹo háy
Pay tạn xút , Pú Mứn-Hắm lẹo xút
Lôộm vạy Pú Mứn-Lạn tư xái
Tai vạy Pú Mứn-Lạn tư chư
Mon tó cắp Pú Ngơn-Păn-Na
1795-Chắng mi Nàng-Lả nàng nương nàng đi cuông kí
Pi nọong chăm choong mang cuông mương
Xút đi ma xú cang
Nàng đi ma xú khảu
Nọp nảu Pú chắng non
1800-Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú tiêng con chang khan
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Lạn Bun-Xung chảu nhăứ
Xí hả pạ nhọt lếch
Hốôc chết lụk nhing chai
1805-Tạo nọi nhăứ
Páy mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng Tạo-Mươn kéng Tạo-Hốôc
Quam tộôc măn báu hụ
Hom Tạo báu hom quảng
1810-Khửn tan háy , Pú chảu Căm-Lạn lau háy
Pay tạn xút , Pú chảu Căm-Lạn lau xút
Lộôm vạy Ngơn-Păn-Na tư xái
Tai vạy Ngơn-Păn-Na tư chư
Đuk xảng Pú Bun-Xung lẹo hắc
1815-King đang tộôp pay pâng Phạk-Chảu
Phạk-Chảu phó đu nả Bun-Xung hụ chắc
Chắng nọp nặm luông Mương-Lạn, Mương-Va hăử kin
Vi hua Pú ma khảu
Lạp cảu Pú ma kin
1820-Đin na mương bản ma háy
Nặm nọi báu po li
Ti nọi báu po na
Xang luông tẹ báu po xủ khảu hảo
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Pak Mương-Quai vạy đai
1825-Hai Mương-Quai vạy páu
Vi hua Pú ma khảu
Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mương bản ma háy
Páy mi mương đăư ma phít
1830-Mon tó cắp Pú Bun-Xung
Chắng mi da nàng Păn-Mương
Dú nặm luông Mương-Ek
Áp nặm hak đu hướng
Phải mương ven đu hưa
1835-Cuôn pên mia lụk chảu
Cuôn pên nảu Tạo mường
Hó pa pản chắng pay mai
Quai đi phuk xau lang
Chang cáo lẹo au da nàng ma
1840-Tốôc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
Tốôc tắc pên nàng ắn
Xút đi da chắng cang
Nàng đi Pú chắng khảu
1845-Nọp nảu Pú chắng non
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Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú tiêng con chang khan
Lạn Ơn-Chung chảu nhăứ
Páy mi mương đăư ma phít
1850-Tứn non lan, tứn non Phạ
Xo mẳn hak đăng xái
Xái phôm hắm , phén đin tua mương khặc khạy
Lào Puôn hăử xau dệt cộôp dệt cu
Phạk-Puôn cáo quam đi chăư quảng
1855-Pú Bun-Xung kéng Ngơn-Păn-Na
Văng xảng Chiêng-Ke dương cáu
Keo hak cun thơng ta Dôn-Toong
Pay Tay đảy chim khong him nặm
Pay dan tăử Ngu-Háu kin pang
1860-Da nàng Xen-Mương đảy kin nhăng cụm hư báu
Báo hé lẹo báu họt xắc cốn
Xoong tôn tạk lay king khảu
Nặm-U, Nặm-Khoong đom tan
Họt dan lẹo kheo vên cứn
1865-Đảy bươn pai kéng xáo vên pặp nghẹ
Chảu chắng đảy phén chỉa ma chệt nặm ta
Hak cẳn đảy xoong xam nặm mụk
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Chảu chắng vai nả ma xú Lói-Leo
Kheo vên cứn ma họt Bản-Hịak
1870-Lau Lo-Huổi khả Lo-Quai
Xai têng lai tư lảng
Hạng xiểu quảng mương lắc
Nguộc ma tang Văng-Hay
Tang cay Pú báu khảu
1875-Ma tang Bon-Lăm Nặm-Ma
Khảm Ta-Hịak Nặm-Va
Khon khon nả khao phoong nghẹ đét
Mọt mẹt nả tạo báo ken tang
Năm côn khảu đin Mương-Ven
1880-Chau khảu mưa xú Hin-Dôm
Năm côn khảu mưa non Na-Cát
Quát pay phá ma mương
Năm côn khửn pu xung coi phó
Chạng xủ tó téo ni
1885-Năm côn khửn Khau-Luông, Khau-Ban lẹo căm
Me lăm họong , xau tua khắt tạy boong khoen eo
Kheo vên cứn mưa họt Mương-Ek
Bek hok khảm Khau-Xa nen nen
Pa pen cắp thư nả
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1890-Chảu vai nả ma xú Pi-Lu
Pú Bun-Xung kéng Ngơn-Păn-Na cói đu
Hươn di hươn ngam Keo chọk mảy
Chảu chắng đảy non ham túp toong
Pay dú pá chệt nặm mụk ma ha
1895-Chệt nặm ta ma xú
Xau chắng chứa căn pay dú Ta-Cơn hịak báu đi
Chứa căn mưa dú Ta-Xi hịak báu cọop
Chiên ha Tay ta hăử ni
Pay phụng tek păng ni
1900-Pai phụng phột pheo
Cốn chiêu bản é họong
Pưng xía nọong phít la
Va xía khon bung phạ báu
Hak phắc đáp hương chung quai
1905-La lai xía lụk ải
Năm côn họt Mương-Ek
Bek hok khảm Khau-Xa nen nen
Pa pen cắp thư nả
Chảu bai nả pay xú Muông-Nga
1910-Pú Bun-Xung kéng Ngơn-Păn-Na
Họt Muổi-Luông coong dú báu dú
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Nhôm pay xú pua quan
Tốôc Pak-Bú coong cứn báu cứn
Cổm nả pay xú Keo
1915-Cheo hưa pay xú Mọi
Pay tốôc chọi mương púa on chon
Đuk xảng Pú Bun-Xung lẹo hắc
King đang cứn ma pâng Căm-Vang
Căm-Vang phó đu nả
1920-Hụ chắc chắng nọp nặm luông
Bản Puak hăử kin
Hua hươn Pú ma tẳng Bản-Mon
Mon tó cắp Pú Bun-Xung
Chắng mi da Nàng-Chọt ma pheng
1925-Nàng đi cuông ti pi nọong
Chăm choong mang cuông mương
Xút đi ma xú cang
Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
1930-Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Khảm-khak bin-xung
Dong dong bin pín Pu-Cai pha chom lạn
Pú Căm-Coóng chảu nhăứ
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Pú Kiêng-Cón chang khan
1935-Lạn Căm-Phúc po han
Khửn tan háy, Căm-Vang lẹo háy
Pay tạn xút , Căm-Vang lẹo xút
Lộôm vạy Căm-Chăư tư xái
Tai vạy Căm-Chăư tư chư
1940-Căm-Chăư phó đu nả Pú Bun-Xung
Hụ chắc chắng nọp nặm luông Bản-Lẹng hăử kin
Đin na mương bản ma háy
Hak va nặm nọi báu po li
Ti nọi báu po na
1945-Dệt xa luông báu po xủ khảu hảo
Pak Mương-Khiêng vạy đai
Hai Mương-Khiêng vạy páu
Pú chắng xai Tay hăử Pằn,Pọong nọong pi pay thang
Pay thang pẳm lẹo quảng
1950-Pay xảng báu đảy pi nưng cứn ma
Khửn tan háy, Ngơn-Păn-Na
Dú nặm luông Keo lau háy
Lôộm chơ chạu kháo họt Pú chơ ngái
Tai chơ xai kháo họt Pú chơ căm
1955-Kháo họt lẹo nặm ta đăm Pú thón
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Nặm ta đón Pú dọi
Ngơn-Păn-Na lộôm pên phi hak xuôi
Pú Bun-Xung puk khảu nặm Mương-Khiêng báu pịch
Nộôc xổm táy hên xăn
1960-Chắn lai táy hên cảo
Pua nuôi phó đu nả Pú Bun-Xung hụ chắc
Chắng nọp nặm luông Mương-Piêng hăử kin
Vi hua Pú pay khảu
Lạp cảu Pú pay kin
1965-Đin na mương bản pay háy
Páy mi mương đăư ma phít
Nả nặm Pú chảu chắng păn mương
Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tắn ti păn na
1970-Bản-Ca vạy Ải-Hướng pên Pằn hom pay
Tay té xưn nhăng mả
Dai na tỏong tin đán
Xắc xán khảu nẳng tôông xúc lương
Mo mường thảu Quan-Cương
1975-Pưa măn hụ khắm thú xên quai
Xiêng măn đi cớng ngoạng
Măn hụ xảng ca nọi chuông chăư
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Dai na tỏong khua ta
Bản-Hảu vạy Han-Hoang pên ké
1980-Ho-Hé lẹo Ải-Phưak mưa tơm
Lạn-Phưak hăử mưa tơm
Lạn-Phưak hẳn cốn cả téng tiên
Tang Chăng vạy mắn tang pên tổn
Pak cáo đảy chu đản báu dón
1985-Bản-Liu vạy Han-Xôn pên ké
Pưa măn hụ xảng Pọong nhăứ tang lan
Cang hươn vạy Ho-Cẳm pên nhăứ
Ho nọi măn xăứ na
Ải-Na khảu Na-Coong nặm khẳn
1990-Phăn tao pặp nhăng mả
Hom mú Xả muôn chôm
Ải-Hướng xảng Bản-Dok, na-Piêng
Puk mak đảy xí họi păn lăm
Xai ngai nay đeng chại mưa văng lưởm đét
1995-Pak cáo hăử mi mú lan kin
Lạn-Mứn hẳn cốn cả téng tén
Păn mương bản lẹo cộôp lẹo cu
Páy mi mương đăư ma phít
Mon tó cắp Pú chảu Ơn-Chung
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2000-Chắng mi da nàng Ngơn-Xăư dú nặm luông Mương-Khiêng
Áp nặm hak đu hướng
Phải mương hak đu hưa
Hó pa pản Pú chảu chắng pay mai
Quai đi phuk xau lang
2005-Chang cáo lẹo au da nàng ma
Tốôc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên nàng hặc
Tốôc tắc pên nàng ắn
Xút đi da chắng cang
2010-Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Chạng-tháo-nga-đeng
Pú Căm-Peng chăủ nhăứ
2015-Páy mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng nặm luông Mương-Quai
Hak tạ Pú cả cắt
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Khắt lảu ngua báu la
Kha quai xau báu xốông
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2020-Pú Ơn-Chung chắng hịp côn ma non quản
Vản pay phá to mương
Hok pai xiển chen chen
Pen đẳm chao phạ mựt
Ma cáo ảng lụk Bun-Xung
2025-Khên côn cai Chiêng-La ủ ả
Khí mạ cai Lặp-Lua pai tai ma xú
Chăm côn khảu đin mương ven chạu
Khảu mưa xú Láng-Lông
Xing luông tẳng cang na đu át
2030-Cả cát tỏong tin đán pan đao
Cốn đi thảu Han-Phoong cắp ải
Ba cáo hảm Lào nhăứ pặp lau cua
Nua nua phủ Lào lau pai tai
Mưa xú viêng Pha-Kẻo
2035-Ao chảu Tạo peo phay
Pai tốôc pá nhăứ ca công
Khảu đôông luông ca cao
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Ni mưa xú hôm mạy ngơn
Hảy mưa xú Pú chảu Ơn-Chung
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2040-Báu dệt báu choi
Chăư non xảng nàng a
Chăư non xút non pha nọong nung
Pú chắng dệt chắng choi
Khên côn tốôc Ta-Cô lẹo bá
2045-Phá lẹo pẹ
Phủ pay cón luộn to mo xay
Tay Xing-Hoa chu cốn xau khả
Nhing nả pan há phôn
Xôn xôn xiêng chu pái nhing cỏong cọ hok
2050-Hok xọong cớng lang pao
Cờ mao pan bok mạy
Phắt va đảy mường Pú cọ đi
Cốn đăư ni báu tăn xau khả
Phắt va đảy na , chảu tan Chính-Nghẹ
2055-Hăử tống tôông mương
Pú chắng ngọak nả ma xú pua lan
Pua lan pín nguôi dương nặm
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Bít pu đi báu đi xau pai
Xai tạy tảu báu đi
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2060-Phi xang tảu báu cọp
Pú Bun-Xung cổm đu
Khum ngơn căm báu mi xắc nọi
Đuk xảng Pú Bun-Xung lẹo hắc
King đang tộôp ma pơng pua Muổi
2065-Pua Muổi phó đu nả
Hụ chắc chắng bok nặm luông Mương-Muổi
Hăử kin tứm mon đán tứm mon
Đảy quam đi khảu pak
Đảy quam mạk khảu chăư
2070-Cọ chắng va , Tạo nho cốn thâng ta
Páy va cọ phung mú thảu pay nọi chu cốn
Nho cốn cáo quam đi chu thỏi
Phung mú thảu pay nọi muôn chôm
Hăử chu cốn mơng pi
2075-Hăử khửn cọ pi ti lai
Pua va mi té lái păn hăử
Pua xó po chảu Ngơn-Păn-Na pai ma
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Pua xăứ xư lái kịu
Pua xăứ xổ mang nả nhọong to lái xư
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2080-Pom hua mi chương chau pik bỉ
Tại khóa ma hặt vạy
Nhọng to chom mương chom ngơn
Xu xan xau cốông môn la vạy
Téng chương dỏong hặp khắc chau Pua
2085-Pú Bun-Xung chắng peng chơ đi
Khửn mưa tên dam khắc
Mưa nặn Pua páy hăử , măn chảu lau cứn
Nhăng to hương hoa bưởng pu tên xảu cột
Xau hak cún dệt cột
2090-Pú Bun-Xung lau phắn Keo
Đảy xen hua tai khoáy
Quam páy kịu măn chảu lau hôn
Năm côn khửn hua hang đu át
Xạt xạt pi nọong Tạo Mụak-La
2095-Nhăng pheng Pú Bun-Xung
Chắng peng chương đi khửn mưa tên dam khắc
Mưa nặn Pua tống xổ măn chảu nọp mư
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Têng khun quan chu cốn chôm lạy
Chính-Nghẹ phủ tang king pên mo
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2100-Quam pay kị măn chảu lạy ma
Hưa pe xau téng cheo la vạy
Coong luông xau téng cốn ti khửn
Têng pí pẻ kha cọong tặp xéng la năn
La côn khửn mưa nưa lai cặng
2105-Côn lăng tỏn xay tiến
Hak mi chạng nga dưn dú lang
Chảu chắng họt héng quảng tắn ti Bau-Lang
Cang tang mi pu Hin Xam-Xảu
Chảu chắng họt tát quảng nặm nhăứ Xong Te
2110-Chính-Nghẹ phủ pên đi lẹo họt
Keo ok tỏn ma lạy măn chảu
Chu cốn dác kin hự ma men
Thó tăm xại Pú ma
Pai băư bang quéng nặm Pú ma
2115-Tang cay Pú báu khảu
Pú khảu tang Mương-Chum ma xú
Tốp tin khửn Nặm-Bú hin cha
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Hak mi pa hang côm pín cạu
Khảu ma xú Vư-Chang
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2120-Ma họt nàng Mương-Khiêng tỏn Tạo
Báo háp lẹo kẻ chương phăng ken
Căm-Bang phủ han pơng nọong pi
Nua nua xiêng cáo quai tếng lảu
Khảu xúc lẹo ma ve kin ngái
2125-Leng ngai xau xú kin lẹo
Pú dá kin mương hự ma men
Len lo khảu huốt pa Na-Lải
Cai Tát-Lang tăn ti hin hại
Nhại héng nặn lẹo họt Dok-Dang
2130-Ma họt Tay him tang tỏn phó
Lụk po lẹo tỏn po đu đi
Pú Bun-Xung chắng ma họt Mương-Piêng hên nảu
Phung mú thảu tặc pọm chu cốn
Da Păn-Na nàng mường
2135-Thốôc au lảu hay nhăứ ma khay
Phay hương pưa khay lảu
Bok Pú chảu mo chang ma phai
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Dát nưng phái mưa cọ
Ngơn-Păn phủ phi tôn ma kin cón
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2140-Hăử coi cụm tan chảu Chính-Nghẹ
Nha-Lon, Nha-Ngơn măn ma
Đảy kin đi cụm lụk
Hăư cụm Pú Bun-Xung
Măn dưn hơng xen chua
2145-Tứm mon đảm tứm mon
Khát xia xuôn luông xuôn mak pạo
Vang xia Chiêng-Pha luông báu háy
Quat pay khảu Muổi-Pha
Ma cai na Hảu-Ca
2150-Họt Ta-La kin leng
Cờ đeng xẻo pay cón
Hon hon đăng phạ xiểng bươn hốôc
Phi tốôc đẳm Tạo-Lo pên nhăứ
Năm côn khảu Chiêng-La lai căng
2155-Côn đăng tỏong Noong-Lẹng, Búng-Phay
Khên côn khảu ma phiêng Chạng-Hảy
Vạy báo háp pái lăng
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Phôn phôn nả khao phoong nghẹ đét
Mọt mẹt nả mia núm nàng Keo
412

2160-Dôn dôn phải phiêng luông noong quảng
Bok mo nghe pặp nhăng thả
Họt muôn hên chiêng
Hên chiêng-Đi, Chiêng-Ngam chạ chưn
Họt Bản-Lưm pai hai
2165-Pú Bun-Xung chắng pay áp nặm
Bó- Xuông,Bó-Huộng ma hươn
Ma xú hươn xau kén
Len lo ma xú choong pay
Phay hương pưa khay lảu
2170-Bok Pú chảu mo chang ma phai
Dát nưng phai mưa cọ
Ngơn-Păn-Na phủ phi tổn ma kin cón
Hăử cụm Tạo chảu xửa dú dưn
Nả nặm Pú păn mương
2175-Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tắn ti păn na
Chiêng-Đi vạy Ơn-Chung pên nhăứ
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Măn xăứ hăử Ải-Xa pên xen
Bản-Mon vạy lan xen pên nhăứ
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2180-Măn xăứ hăử pọong Mụak-La nhăng pên
Bản-Lụak vạu Ải-Hướng pên Pằn
Hom pay Tay té xưn nhăng mả
Bản-Nga vạy Han-Đum mưa xảng
Cốn đi lụ Mương-Piêng ma dú
2185-Pên nả nẳng xum láng
Thang tang tạu tin đôông tốôc phái
Lái-Lộông vạy Căm-Chom
Bản-Pán vạy Mo-Pâng
Tang luông tỏong Khau-Tu pặp xăứ
2190-Tang tăử vạy Mo-Păn
Phốt Táng-Toong phak ta Na-Xang
Tang nưa vạy Mo-Tun
Bó-Bỉa vạy Ho-Cóong
Cọ pưa măn mư nặm lảu nhăng pên
2195-Khoang-Lái vạy xoong Chang
Pát-Na, Pha-Lạn, Hua-Đon
Chu cốn nhe tôn king cớng cuôn pên chảu
Bản té pảu chiên vạy báu kha
Cọ-Le vạy Đô-Xeng pên ké
2200-Dai ma tạu tin đôông Khua-Tát
Cả cát tạn Na-Tảng, Phiêng-Tốm
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Nho cốn xảng Chiêng-Đi pên mứn
Pú thót chiêng xia na, pay xảng xoong cheng Na-Lải
Dai ma tạu Bôông-Lăm lak lưak
2205-Phưak quảng pay dú dao
Mương-Khoa vạy Căm-Ún pay xảng
Măn hak chựa đáp Pú Duông-Căm
Mương-Khiêng hăử Căm-Ban pay háy
Phung pay phả nhăng pọm báu vang
2210-Nhăng to pai năư hẳn noong hạng én ma
Căm-Huôi mưa xăứ na pên xai
Lịn pen tản quam mương nẳng Lào nhăng ón
Hon hon nẳng chặn cón nhăng lăng
Chiêng-Pha vạy Căm-Phúc pay xảng
2215-Chảu hạk đảy xéng xảng tắn ti leo leng
Chiêng-Văng vạy Căm-Lun pay háy
Phung pay phả nhăng pọm báu vang
Mương-Dang vạy Tạo Hốôc
Cựt pên đảy kin mương pheng pi
2220-Cựt thí nẳng chặn cón hốôc khe
Chiêng-La vạy Pha-Lôông ma háy
Phung pay phả nhăng pọm báu vang
Măn hak pên lan chựa
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Pang Pú Ngua-Chu-Lun
2225-Păn mương bảm lẹo cu
Báu mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng Tạo pi nọong
Tạo Mương-Chiến Tạo-Vay
Pi nọng Tạo Mương-Lay Tạo-Thâng
2230-Hịak Lào ma
Ha Lào khửn
Pú Bun-Xung chắng hịp cốn ma non quản
Vản pay phá to Lào
Túc chạng nga khao chảu Pú
2235-Chẳn đảy Pú mưa nham ngái
Tếng mường pai
Pú Bun-Xung cọ pai
Têng mương ni
Pú Bun-Xung cọ ni
2240-Khên côn cai Tảng -Tôm ủ ả
Khí mạ cai Pấc-Neng
Bek hok khảm Khau-Háo
Pay cai táng Mương-La
Họt nặm Bó-Cá, Khau-Pha
2245-Họt thiêng na luông Bản-Bó
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Họt po chảu Tạo nhăứ Đôông-Nhăng
Họt ca nặn coong dú báu dú
Nhôm pay xú pua quan
Tốc Pak-Bú coong cứn báu cứn
2250-Cổm nả pay xú Keo
Cheo hưa pay xú Mọi
Pay tốôc chọi mương Púa on chon
Đuk xảng Pú Ơn-Chung lau hắc
King đang tộp ma dú túp toong ti hom nàng
2255-Dú him táng ti hom pay
Dệt chộôc kin khảu xa
Téng nả nhing quang phan
Cốn han xau dú puôn nghin hại
Coong kíng đăư hắc báu hắc
2260-Coong quôck đăư cạn bắu cạn
Coong bản đăư phít báu phít
Pú Ơn-Chung lau khên côn
Tốôc nặm luông Mương-La
Chiêng-Căm phủ Lào lẹo bá
2265-Phá lẹo pẹ
Pú Bun-Xung lau hịp Keo
Ma ha téo cứn
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Lê mưa côn cai Nặm-Pan, Mương-Mụak
Tốôc Kéo-Puak on chon
2270-Tốôc Ún-Bon cói phó
Tốôc Kéo-Phó nham ngái
Ma họt châu ,Tạo-La khả quai
Tếng lai ma cáo cha mương bản
Pay nọi ủm pết cáy ma ha
2275-Vi hua Pú ma khảu
Lạp cảu Pú ma kin
Páy mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Khim-Than
Hak tạ Pú cả cắt
2280-Khắt xing hiêu cả cóong
Pú lau pẳm mạy nhăứ dệt tang
Tôông cái khang dệt hạn
Vản côn tốôc Khim-Than lẹo bá
Phá lẹo pẹ
2285-Nhăng to Tay Lay luông páy ma
Xo-La luông páy tảu, páy cạn
Pú chắng vản côn mứn ma ten
Chiên đăm đeng Pú đảy
Đảy pó chăư lẹo pạk
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2290-Đảy mú khỏi pó họi cắng hươn
Củ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Khửn tan háy, Pú Bun-Xung lau háy
Pay tạn xút, Pú Bun-Xung lau xút
2295-Lộôm vạy Pú Ơn-Chung tư xái
Tai vạy Pú Ơn-Chung tư chư
Mon tó cắp Pú chảu Căm-Peng
Mi da nàng Căm-Păn
Dú nặm luông Mương-Bú
2300-Hó pa pản Pú chắng pay mai
Quai đi phuk xau lang
Chang cáo lẹo au da nàng ma
Tốôc hươn Pú pên păự
Khảu hẳư pên mia hặc
2305-Tốôc tắc pên nàng ắn
Xút đi da chảu chắng cang
Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
2310-Chắng mi Pú chạng tháo ngà luông
Pú Xuông-Nho chảu nhăứ
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Chắng mi Pú Pa-pém-bok-phắc
Pú Căm-Hặc chảu nhăứ
Báu mi mương đăư ma phít
2315-Nhăng to nặm luông Mương-La
Khắt lảu ngua báu la
Khắt kha quai báu xốông
Ơn-Chung chắng khên côn
Tốôc nặm luông Mương-La, Chiêng-Căm lau bá
2320-Phá lau pẹk
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mương đăư ma phít
Ma meng len cón quai
2325-Lụk chai tai cón po
Nó lau hắc cón lăm
Pú Căm-Peng lau tai xia Pú Ơn-Chung
Pú Ơn-Chung chắng đảy nghin tộôc dom dó
Đảy nghin khó năư chăư
2330-Pú Ơn-Chung chắng ma liệng Căm-Hặc
Kéng Xuông-Nho hăử xung
Khửn tạn háy, Pú Ơn-Chung lau háy
Pay tạn xút, Pú Ơn-Chung lau xút
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Lộôm vạy Pú Căm-Hặc kéng Xuông-Nho tư xái
2335-Tai vạy Pú Căm-Hặc kéng Xuông-Nho tư chư
Pú Xuông-Nho puk mạy báu khửn thơng bôn
Dệt cốn báu đảy lai chua
Khửn tạn háy, Pú Xuông-Nho lau háy
Khửn tạn xút, Pú Xuông-Nho lau xút
2340-Lộôm vạy Căm-Hặc tư xái
Tai vạy Căm-Hặc tư chư
Mon tó cắp Pú chảu Căm-Hặc
Mi da nàng Hặc
Dú nặm luông Mương-Mụak
2345-Hó pa pản Pú chắng mưa mai
Quai đi phuk xau lang
Chang cáo lẹo au da nàng ma
Tốôc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
2350-Tốôc tắc pên nàng ắn
Xút đi da chắng cang
Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
2355-Chắng mi Pú Kiêng-con-chang-khan
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Lạn Văng-Mương chảu nhăứ
Báu mi mương đăư ma phít
Chung-Lương phó đu nả
Văng-Mương hụ chắc
2360-Chắng nọp nặm luông Mương-Muổi hăử kin
Pú Căm-Hặc chắng cộn ngơn căm xăứ tay
Quát pay phá Pú ni
Ni mưa dú Mương-Huak ti hom nàng
Dú him tang ti hom pay
2365-Dệt chộôc kin khảu xak
Téng nả nhing quang phan
Cốn han xau dú puôn nghin hại
Pú Văng-Mương dệt na báu mi phương
Dệt mương báu mi pay
2370-Kẻo puk mạy kẻo hak thón
Kẻo puk mon kẻo hak cốn
Đin na Tạo păng xốông
Tôông mương bản Tạo chắng khưn
Pú Căm-Hặc chắng cộn ngơn căm xăứ tay
2375-Quát pay phá ma mương
Nả nặm Pú Căm-Hặc chắng păn mương
Nả mương păn bản quen
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Nả phen Tạo tăn ti păn na
Mo-Ban khảu phăn na Bản-Pán
2380-Hụ án chỉa chu mự cáo tam
Quam xên phon té lang thơng thảu
Bản té pảu chiên vạy báu kha
Pú-Khang khảu phăn na Bản-Tảng
Păn mương bản lẹo cộp lẹo cu
2385-Báu mi mương đăư ma phít
Mon tó cắp Pú chảu Văng-Mương
Chắng mi da Nàng-Xỏi
Dú nặm luông Mương-Tấc
Áp nặm hak đu hương
2390-Phải mương hak đu hưa
Cuôn pên mia lụk chảu
Cuôn pên nảu Tạo mương
Hó pa pản Pú chắng mưa mai
Quai đi phuk xau lang
2395-Chang cáo lẹo au da nàng ma
Tốôc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
Tốôc tắc pên nang ắn
Xút đi da chắng cang
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2400-Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú chạng tháo nga kheo
Phia-Mang-Kẻo phủ nhăứ
2405-Báu mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Mương-Xăm
Hak tạ Pú Căm-Hặc cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
Pú Căm-Hặc phó đu nả Văng-Mương
2410-Hụ chắc chắng hăử khí hua phăng hua phai pay khả
Khí hua chạng hua mạ pay hộôp
Khên côn tốôc nặm luông Mươmg-Xăm lẹo bá
Phá lẹo pẹ
Pú Văng-Mương pay xấc mương lắc páy ma
2415-Pay Lào cha páy họt
Khửn tạn háy, Pú Căm-Hặc lau háy
Pay tạn xút, Căm-Hặc lau xút
Lôộm chơ chăụ kháo họt Pú chơ ngái
Tai chơ xai kháo họt Pú chơ căm
2420-Thó tăm xại Pú ma
Pai băư bang quéng nặm Pú ma
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Lôộm vạy Pú Văng-Mương tư xái
Tai vạy Pú Văng-Mương tư chư
Báu mi mương đăư ma phít
2425-Nhăng to nặm luông Mương-La, Chiêng-Căm
Khắt lảu ngua báu la
Kha ngua quai báu xốông
Pú Văng-Mương chắng khên côn
Tốôc Mương-La lẹo bá
2430-Phá lẹo pẹ
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Khửn tạn háy, Pú Văng-Mương lau háy
Pay tạn xutý, Pú Văng-Mương lau xút
2435-Lộôm vạy Pú Nhọt-Mương tư xái
Tai vạy Pú Nhọt-Mương tư chư
Báu mi mương đăư ma phít
Mon tó cắp Pú Nhọt-Mương
Chắng mi da Nàng - Nọi
2440-Dú nặm luông Mương-Quai
Hó pa pản Pú chắng mưa mai
Quai đi phuk xau lang
Chang cáo lẹo au da nàng ma
425

Tốôc hươn Pú pên păự
2445-Khảu hăử pên mia hặc
Tốôc tắc pên nàng ắn
Xút đi da chắng cang
Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
2450-Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Kiêng-con-chang khan
Lạn Công-Mương chảu nhăứ
Báu mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng ken la chảu páu
2455-Chu cỏong chu xiêng kheng
Chắng phít căn nẳng Tạo cuông mương
Khửn tan háy Pú Nhọt-Mương lau háy
Pay tạn xút, Pú Nhọt-Mương lau xút
Lộôm vạy Phia-Mang-Kẻo tư xái
2460-Tai vạy Phia-Mang-Kẻo tư chư
Nả nặm Phia-Mang-Kẻo chắng păn luống lốôc
Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tăn ti păn na
Chiêng-Đi vạy Xen-Lê khảu téng
2465-Nghịa-Vu xảng Pọong nhăứ tang lan
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Tôôm-Tảng vạy Kíu-Lôông pên ké
Phek-Le vạy Kíu-Lang pay xảng
Păn mương bản lẹo cộp lẹo cu
Báu mi mương đăư ma phít
2470-Chắng phít căn nẳng ken la U-Toong
Chu cỏong chu xiêng kheng
Phít căn nẳng Tạo pi nọong cuông mường
Tỏn Tạo pản hỏm quang
Đuk xảng Phia-Mang-Kẻo lẹo hắc
2475-King đang tộôp mưa pơng Căm-Ban
Căm-Ban phó đu nả hụ chắc
Chắng nọp nặm luông Mương-Muổi hăử kin
Pú chắng chăự Po-Hụ, Po-Họt pay ma
Pay ha Tạo Mương-Khoa hăử choi
2480-Pú chắng peng đi khảu lạt
Quát pay phá ma mường
Khên côn cai hang tang ủ ả
Khí mạ cai Tum-Tán
Côn Phìa chảu Chiêng-Ve xe cón
2485-Xing luông ngăn Tạo tẳng cang na đu át
Cả cát tẳng têm tôông Chiêng-Đi
Pú chắng pẳm mạy nhăứ dệt tu
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Khút cu luông dệt che
Me nặm phán tin chiềng
2490-Nghin muôn cớng phăn cứn
Tứn non hak mi pua Nàng hạng nả ký tham ha
Nả nặm Phia Mang-Kẻo chắng ma păn mương
Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tắn ti păn na
2495-Chiêng-Đi vạy Xen-Lê khảu téng
Nghịa-Vu xảng Pọong nhăứ tang lan
An-Phúc khảu phăn na Bản-Lụak
Đô-Tiêng khảu Chiêng-Pấc tơm lan
Tôốm-Tảng vạy Tiu-Láng pay xảng
2500-Đảy kin quảng lun Pú Bun-Hướng
Lăng-Coóng vạy Hiêm-Lương khảu háy
Phung pay nọi nhăng pọm báu vang
Hua mương vạy Ông-Mương mưa téng
Đảy xéng xảng tắn ti hua mường
2505-Khoang-Lái vạy xoong Chang pát
Cọ pưa măn hụ pát chịn dai hăử pay mương
Tu-Xiên vạy Chá-Hươn hen khỏi
Chá Hươn-Nọi Chung-Lương
Pọong-Tơ khảu Na-Pán ten pheng
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2510-Vên xên phon téng pun chu táng nhăng đảy
Téng vịak hăử Pọong quen tếng lai
An-Đô khảu phăn na Bản-Púng
Khảu téng bản hom pay Na-Lải
Ti cai thảu An-Láng tơn khéng
2515-Bản-Xiểu vạy Tại-Phúc mưa kin
Lụk lan pọm tếng lai xau lái
Nhăng to nặm luông Bản-Bó cỏong nả Chiêng-La
Vạy Phúc-Láng pay xảng
Đốm-Xang vạy dang du măn chảu
2520-Bông-Lăm khảu phăn na Bản-Lải
Păn mường bản lẹo cộôp lẹo cu
Báu mi mương đăư ma pkít
Nhăng to nặm luông Mương-Quai
Khắt lảu ngua báu la
2525-Kha ngua quai báu xốông
Phia-Mang-Kẻo chắng hịp côn ma non quản
Vản pay phá to mường
Khên côn tốôc Mương-Quai lẹo bá
Phá lẹo pẹ
2530-Nhăng to nặm luông Mương-Theng
Hak tạ Pú cả cắt
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Khắt xing hiêu cả cóong
Pú lau khên côn tốôc Mương-Theng lẹo bá
Phá lẹo pẹ
2535-Khửn tan háy, Phia-Mang-Kẻo lau háy
Pay tạn xút, Phia-Mang-Kẻo lau xút
Lộôm vạy Pú Côông-Mương tư xái
Tai vạy Pú Côông-Mương tư chư
Báu mi mương đăư ma phít
2540-Mon tó cắp Pú chảu Côông-Mương
Chắng mi da nàng Căm-Kéo
Dú nặm luông Mương-Xang
Áp nặm hak đu hướng
Phải mương hak đu hưa
2545-Cuôn pên mia lụk chảu
Cuôn pên nảu Tạo mường
Hó pa pản Pú chắng pay mai
Quai đi phuk xau lang
Chang cáo lẹo au da nàng ma
2550-Tốôc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
Tốôc tắc pên nàng ắn
Xút đi da chắng cang
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Nàng đi Pú chắng khảu
2555-Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Kiêng-con-chang-khan
Lạn Căm-Phưa chảu nhăứ
Xí hả pạ nhọt lếch
2560-Hốôc chết lụk nhing chai
Tạo nọi nhăứ
Báu mi mương đăư ma phít
Nả nặm Pú Côông-Mương chắng păn mương
Nả mường păn bản quen
2565-Nả phen Tạo tắn ti păn na
Bun-Duông xả Chiêng-Căm , Mương-La
Chảu hak xảng dan nặm Bó-Cá , Chiêng-Ngơn
Bun đi đảy kin mường lun Pú
Bú-Chum vạy Căm-Puông pay xảng
2570-Chảu hak đảy xéng quảng dan nặm thơng ta Chiêng-Te
Ta le đu cớng chăư măn chảu
Ông-Khiêng khảu Mương Piêng lun Pú
Phung mú thảu pay nọi tô khổ báu bang
Thang tang tăụ Na-Hé tắn ngon
2575-Hon hon nẳng chặn cón nhăng lăng
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Chiêng-Văng vạy Căm-Phúc pay háy
Phung pay phả nhăng pọm báu vang
Thang tang tạu Him-He thơng ta
Chảu pha nặm au pộôc ma lươi
2580-Mương-Quai vạy Phia luông pên po
Phạk xó hăử tư chựa xứp mường
Bun pương cọp Mương-Quai xoong lau
Cọ pưa pảu pú chựa mon dá kin pang
Thang tang tạu Pi-Lu đu át
2585-Cả cát toỏng pu nhăứ Khau-Ca
La căn kin tục mường pọm cu
Nhăng to pái năư hẳn Bon-Lăm, Nặm-Ma
Pú chắng xai Tay hăử Păn,Pọong nọong pi pay kin
Đin na Mương-Lăm ca đăư Ón-Mương coi xảng
2590-Cựt áo quảng tang Tạo chu pái
Cang mương vạy Phia-Chu pên lụk
Then puk hăử pên chựa mo mường
Bun-Pương xảng Chiêng-Đi hổm hí
Chảu xăứ hăử Pọong-Thiếp pên Xen
2595-Pên quan luông téng mường tang Tạo
Báo pay phả mường nọk nhăng ma
Đin Na-Mon to đăư coi téng
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Đô-Xeng xảng Pọong nhăứ tang lan
Kin na Thôm pặp nhăng quảng
2600-Cựt áo quảng tang Tạo báu vang
Lạn-Háo khảu phăn na Bản-Pa
Khảu án xổ hịak chư tếng lai
Lai xư văn chu tang măn hụ
An-Vu khảu mưa téng tiêm pheng
2605-Vên xên phon xéng ba pay Tay tư lảng
Xa xa toỏng hôông nhăứ pặp năn
Han-Păm pên chá hươn hen khỏi
Chá hươn nọi Đô-Ting
Xự-Cả khảu ho-hé tiêm lan
2610-Đin na Lăng pặp nhăng quảng
Cựt áo quảng tang Pú pang xứn
Dưn hơng đảy pên quan xoong lau
Chảu-Pụak xảng Bản-Púng diên Cha
Vên xên phon cáy pa pạt cha nhăng đảy
2615-Vạy xót nả pay cón nhing phi
Néo cốn đi té lang chiên vạy
Cọ-Le vạy Đô-Xeng pên ké
Ho-Luông xảng Luộk-Muôn báu vang
Thang tang tạu phai luông thơng ta
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2620-Chảu pha nặm văng nhăứ pa khuôn
Xiêng năn mương chu pai ma tỏn
Nua nua xiêng chu cốn khay lảu
Bok Pú chảu mo chang ma phai
Dai phi kin chu cốn pọm cu
2625-Kin ke đảy pó hơng nhại nhang
Chảu chắng họt héng hỏong tắn ti Chiêng-Đi
Xiêng coong luông um nương kha cọong
Xiêng xéng hẳn ăn téng pặp mường
Ho-Cang khảu phăn na Bản-Khết
2630-Khảu téng bản hom pay Na-Lải
Lam-Ho khảu phăn na Bản-Én
Khảu téng khưa vịak Tạo măứ
Năư Chiêng-Veng báu mi phăư xảng
Quảng-Y phủ kụk po ngám lai
2635-Vi hua khảu Chiêng-Veng hom pay
Pó héng vạy chiêm mưa nhăng chăư
Năư hươn vạy Ho-Tăm pên nhăứ
Ho nọi nặn xăử na quan
Chảu-Côn khảu Na-Cai lun pú
2640-Măn cọ hụ án khỏi chạu căm pay ma
Dai ma tạu tươn đán
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Bản-Pán vạy mo mường
Néo phăn Lường té lang xên chảu
Bản té pảu chiên vạy báu nhá Nghè, Chang
2645-Xảng Mường-Xại pheng pi
Muôck ký tẳng chom cảu pặp ngam
Quam xên phon chu tang nhăng hụ
Tông-Củ vạy Căm-Ten
Păn mường bản lẹo cộôp lẹo cu
2650-Báu mi mường đăư ma phít
Khửn tạn háy, Pú Côông-Mương lẹo háy
Pay tạn xút, Pú Côông-Mương lẹo xút
Lộôm vạy Pú Căm-Phưa tư xái
Tai vạy Pú Căm-Phưa tư chư
2655-Mon tó cắp Pú Căm-Phưa
Chắng mi da nàng Căm-Ban
Dú nặm luông Mương-Vạt
Hó pa pản Pú chắng pay mai
Quai đi phuk xau lang
2660-Chang cáo lẹo au da nàng ma
Tốôc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
Tốôc tắc pên nàng ắn
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Xút đi da chắng cang
2665-Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Tiêng-con-chang-khan
Lạn Căm-Xôm chảu nhăứ
2670-Báu mi mương đăư ma phít
Nả nặm Pú chắng ma păn mương
Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tăn ti păn na
Mương-Khoa vạy Bun-Xung pay xảng
2675-Phung pay phả nhăng pọm báu vang
Măn hak pên lan chựa Bun-Văng
Chiêng-Văng chắng vạy Ón-Mương pay xảng
Cựt áo quảng pheng lụk báu vang
Cuông mường vạy Xen-Chiêu pên nhăứ
2680-Hụ xăứ hăử Pọong Mụak-La ma ngăn
Mo-Păn xảng phăn na Bản-Pán
Păn mường bản lẹo cu
Báu mi mường đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Mương-Mụak
2685-Khắt lảu ngua báu la
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Kha ngua quai báu xốông
Pú chắng hịp côn ma non quản
Vản pay phá to mương
Cơ lương tẳng cang Mường dăư dựt
2690-Tay-La phạo tứn tai
Khên côn cai tôông Chiêng-Căm ủ ả
Phặt va khả Tay-Mụak nọi ma ngái
Khên côn tốc Mường-Mụak, Chiêng-Doong lẹo bá
Phá lẹo pẹ
2695-Đảy cọong nhăứ thiêng tu
Đảy mu mắn cuông cọk
Đảy têng hok căn lai
Đảy me quai, chạng cả
Đảy têng mạ thấc đón tin đăm
2700-Đảy khum căm Tạo Mụak
Đảy muak ký mo nghè
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mương đăư ma phít
2705-Khửn tan háy, Pú Căm-Phưa lẹo háy
Pay tạn xút, Pú Căm-Phưa lẹo xút
Lộôm vạy Pú Căm-Xôm tư xái
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Tai vạy Pú Căm-Xôm tư chư
Nả nặm Pú păn mương
2710-Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tắn ti păn na
Mương-Khoa vạy Ông-Tơng pay xảng
Chảu hak xảng dan nặm thâng ta Văng-Hai
Măn hak chựa lan pú Bun-Duông
2715-Cuông mương vạy Xen-Peng pên nhăứ
Chảu xăứ hăử tang Tạo chu ăn
Bun-Păn xảng Chiêng-Coi xoong lau
Cọ pưa pảu pú chựa mon dá kin pang
Thang tang tạu Kêm-He thâng ta
2720-Bun-Pha khảu Mương-Piêng lun pú
Phung mú Xả pay nọi muôn chôm
Mo-Xôm khảu phăn na Bản-Pán
Păn mương bản lẹo cộôp lẹo cu
Báu mi mường đăư ma phít
2725-Nhăng to nặm luông Mương-Lay
Tạo khoáy xượng pai chi
Quam đi măn báu mi xắc nọi
Pú Căm-Xôm chắng hịp côn ma non quản
Vản pay phá to mương
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2730-Hok pai xiển chen chen
Pen đẳm chao phạ mựt cáo ảng
Lụk Căm-Phưa khên côn
Tốôc nặm luông Mương-Lay Chiêng-Vai lẹo bá
Phá lẹo pẹ
2735-Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Páy mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Khim-Than
Hak tạ Pú cả cắt
2740-Khắt xing hiêu cả cóong
Pú lau khên côn tốc Khim-Than lẹo bá
Phá lẹo pẹ
Xau chắng ón nhi nhua
Cua nhi nhọi
2745-Xót lụk nọi ma ha
Ham pua nàng ma hăử
Pú dệt tẹ xuôn ba
Pú dệt tẹ xuôn pe
Kẻ chiên pha Pú tak
2750-Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mương đăư ma phít
439

Chu-Lăm vạy Căm-Ten pay xảng
Cựt áo quảng pheng lụk báu vang
Păn mương bản lẹo cộp lẹo cu
2755-Báu mi mương đăư ma phít
Mon tó cắp Pú chảu Căm-Ten
Chắng mi da nàng Căm-Xăư
Hak pên nàng cuông ti
Pi nọong cuông mường
2760-Xút đi chắng ma cang
Nàng đi Pú chắng khảu
Nảu đi Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Kiêng-con-dú-hảo
2765-Tạo Căm-Đôi chảu nhăứ
Hak va khun quan quén lai nảu
Chảu Tạo quén lai nàng
Mon tó cắp Pú chảu Căm-Ten
Chắng mi da nàng Căm-Peng
2770-Dú nặm luông Mương-Cheng
Áp nặm hak đu hướng
Phải mường hak đu hưa
Cuôn pên mia lụk chảu
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Cuôn pên nảu Tạo mường
2775-Hó pa pản Pú chắng mưa mai
Quai đi phuk xau lang
Chang cáo lẹo au da nàng ma
Tốôc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
2780-Tốôc tắc pên nàng ắn
Xút đi da chắng cang
Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
2785-Chắng mi Pú Tiêng-con-dú-hảo
Chảu hak hảo Tạo cáo têng lai
Pú Căm-Tom chảu nhăứ
Báu mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Mường-Lay
2790-Xau hak cáo khuối xượng pai chi
Quam đi xau xa vang
Quam mương xau báu chăự
Chắng phít chăư Pú chảu
Híng to me quai
2795-Cai chăư Pú Căm-Xôm
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To me chạng
Xảng coong luông Pú Căm-Xôm lẹo háy
Pay pọm lăng chứn he lôống nặm
Khên côn cai Chiêng-Ve ủ ả
2800-Khí mạ cai Tum-Tán
Côn han xe pay cón
Xing luông tẳng cang na du át
Cả cát tẳng têm tôông Chiêng-Vai
Chơ ngai khửn têm che
2805-Khả Mương-Lay pên phay
Phau Chiêng-Vai lẹo mảy
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mương đăư ma phít
2810-Nhăng to nặm luông Khim-Than
Hak tạ Pú Căm-Xôm cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
Pú Căm-Xôm phó đu nả
Pú Căm-Ten hụ chắc
2815-Chắng hăử khí hua phăng hua phai pay khả
Khí hua chạng hua mạ pay hộôp
Khên côn tốôc nặm luông Khim-Than lẹo bá
442

Phá lẹo pẹ
Xau chắng ón nhi nhua
2820-Xau chắng cua nhi nhọi
Xót lụk nọi ma ha
Ham pua nàng ma hăử
Kẻ chiên pha Pú tak
Lak chạng mạ Pú cứn
2825-Báu mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng ken la chảu páu
Chu cỏong chu xiêng kheng
Chắng phít căn nẳng pi nọong
Tạo po lụk huôm chiềng
2830-Nặm nay xáy pên ngựak
Mương bản pưak pên xấc pên xưa
Cọ pưa pên nẳng Tay cuông mương Tạo khuối
Xả kin hay chiên lương
Chạng pua báu toi, peng báu đảy
2835-Cọ hắng phít chăư Căm-Ten to me quai
Cai chăư Pú Căm-Ten to me chạng
Hạng quam mương báu cáo
Thảu ké hảm báu nhá
Thảu ké va báu phăng
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2840-Phăư mi ống hăử thư
Tư cuôn hăử dệt đạn
Phăư mi nả hăử dệt pưn
Pú Căm-Ten chắng phặt va
Khảu năng Tạo mương phủ báu xa
2845-Chắng hịp côn ma non quản
Vản pay phá to mương
Khên côn tốôc nặm luông Mương-Muổi
Pú Căm-Xôm lẹo bá
Phá lẹo pẹ
2850-Pú Căm-Xôm chắng cộn ngơn căm
Tắc xăứ tay quát phá Pú ni
Ni pay ha pi nọong
Tạo Mương-Xai kéng Mương-Nha
Ni pay ha lung ha ta
2855-Hịn ma khảu xú ing ti nọi
Pay pâng pua Lào
Pak Mương-Muổi vạy đai
Hai Mương-Muổi vạy páu
Pay nọi ủm pết cáy ma ha
2860-Khun quan vản ngua quai ma tôông
Vi hua Pú Căm-Ten ma khảu
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Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mương bản ma háy
Páy mi mương đăư ma phít
2865-Pú chảu Căm-Ten chắng pẳm mạy nhăú dệt tu
Khút cu luông dệt che
Me nặm phán tin chiềng
Tẳng viêng xung tại ten
Nả nặm Pú Căm-Ten ma păn mương
2870-Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tắn ti păn na
Chiêng-Đi vạy Căm-Tom pên lụk
Phạ téng vạy pên chựa xứp mường
Bun pương xảng Chiêng-Đi mẳn kén
2875-Chảu puk hăử Ho-Hé pên Xen
Cọ pưa néo phăn Xen té lang chiên vạy
Bản-Thôm vạy Đô-Hương pay xảng
Đảy kin quảng lưn Pú pang đai
Dứn hơng đảy pên quan lưn po
2880-Tơm-An khảu phăn na Bản-Pa
Khảu téng khưa hom pay Na-Lải
Lai xư văn chu tang măn hụ
Téng ngụ hăử Pọong, Quen tếng lai
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Hê-Tươi khảu phăn na Bản-Púng
2885-Cọ pưa vịak xên phon
Cáy pa pạt cha măn hụ
Cọ-Le vạy Đô-Xeng pay háy
Phung pay nọi nhăng pọm báu vang
Đô-Hương dệt Chá hươn hen khỏi
2890-Chá Hươn-Nọi, Đô-Xing
Đô-Xing khảu phăn na Bản-Lụak
Dai na tạu tin đán
Bản-Pán vạy Mo-Tái
Dai ma tạu Khau-Tu đu át
2895-Cả cát toỏng têm tôông Viêng-Hai
Chiên quam hăử Phia-Khoa cảy cón
Khên côn tốôc Mương-Mụak, Chiêng-Doong lẹo bá
Phá lẹo pẹ
Pú chảu Căm-Ten phó đu nả
2900-Chưởng-Khuyên kéng Chiêu-An chắng ma khảu
Lạn cáu chắng ma kin
Đin na mương bản chắng ma háy
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
2905-Báu mi mương đăư ma phít
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Khửn tan háy, Pú Căm-Ten lau háy
Pay tạn xút, Pú Căm-Ten lau xút
Lôộm vạy Pú chảu Căm-Tom tư xái
Tai vạy Pú chảu Căm-Tom tư chư
2910-Chu pun ngơn pun căm lẹo kẹo
Quai thấc me lẹo tục
Púc cao lương cao đeng hưa nặm
Púc cao khẳm cao khép hưa bôn
Cốôc cao xăứ khau quai
2915-Pai cao xăứ nga chạng
Xảng cao xăứ coong khoen cọ Pú
Đảy xoong xam váng khảu
Pét cảu váng pi bươn
Báu mi mương đăư ma phít
2920-Nả nặm Pú chảu Căm-Tom chắng ma păn mương
Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tắn ti păn na
Chảu xăứ hăử Xự-Hương pên Xen
Pên quan luông khốm mương tang Tạo
2925-Nạo pay phả mương nok nhăng ma
Poọng-Tôm khảu Na-Thôm hom pay
Lụak-Muôn vạy Ho-Luông pay xảng
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Cựt áo quảng tang Tạo báu vang
Xự-Lớn pên Chá-Hươn hen khỏi
2930-Khảu téng khưa Na-Lẹng đom chảu chắng an
Pọong-Cang khảu Na-Le la téng tiêm pheng
Ho-Hé hăử mưa xú Lăng-Coóng
Mo-Xeng khảu phăn na Bản-Pán
Pưa măn hụ án chỉa đu mự cáo tam
2935-Quam xên phon té lang thơng thảu
Bản té pảu chiên vạy báu nhá
Chảu côn khảu Na-Cai lun Pú
Hụ án khỏi chạu căm pay ma
Nghè-Văn khảu Na-Xai pheng pi
2940-Muốc ký tẳng chom cảu pặp ngam
Quam xên phon té lang măn hụ
Păn mương bản lẹo cộôp lẹo cu
Báu mi mương đăư ma phít
Mon tó cắp Pú Căm-Tom
2945-Chết pét nảu mia pay xảng hươn
Pú cọ páy mi nàng tư cuốc tư tạu
Da chăủ nàng Ngân-Toong
Dú nặm luông Chiêng-Coi
Áp nặm hak đu hướng
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2950-Phải mương hak đu hưa
Cuôn pên mia lụk chảu
Cuôn pên nảu Tạo Mường
Hó pa pản Pú chắng pay mai
Quai đi phuk xau lang
2955-Chang cáo lẹo au da nàng má
Tôốc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
Tốôc tắc pên nàng ắn
Xút đi da chắng cang
2960-Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Tiêng-con-chang-khan
Lạn Căm-Pheng chảu nhăứ
2965-Khẳn Pú Tiêng-con-chang-khan lẹo
Chắng mi lạn Căm-Cau chảu nhăứ
Xí hả pạ nhọt lếch
Hốôc chết lụk nhing chai
Tạo nọi nhăứ
2970-Báu mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng ken la chảu páu
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Chu cỏong chu xiêng kheng
Phít căn nẳng Tạo pi nọong huôm mường
Nặm nay xáy pên ngựak
2975-Mương bản pưak pên xấc pên xưa
Pưa Căm-Hiêng mưa hịak
Phek ma ha Phek tảu
Phẻ nọi tốôc Mương-Quai
2980-Đuk xảng Pú Căm-Tom lẹo hắc
King đang tộôp pay pâng pua Lào
Pua Lào phó đu nả
Pú Căm-Tom hụ chắc chắng nọp
Nặm luông Mương-Hao hăử kin
2985-Vi hua Pú Căm-Tom chắng ma khảu
Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mương bản ma háy
Páy mi mương đăư ma phít
Hak va nặm nọi báu po li
2990-Ti nọi báu po na
Xang luông tẹ báu po xủ khảu hảo
Pua Hoang phó đu nả
Pú Căm-Tom hụ chắc chắng nọp
Nặm luông Mương-Muổi hăử kin
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2995-Pú Căm-Tom chắng cộn ngơn căm tắc xăứ tay
Quat pay phá ma mương
Vi hua Pú ma khảu
Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mương bản ma háy
3000-Nả nặm Pú Căm-Tom chắng ma păn mương
Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tắn ti păn na
Chiêng-Đi vạy Căm-Pheng pên lụk
Then puk vạy pên chựa xứp mường
3005-Chiêng-Lương vạy Căm-Cau pay xảng
Vi hua Pú Căm-Cau pay xảng
Lạp cảu Pú pay kin
Đin na Mương-Lăm, Đuốn-Bon to đăư coi xảng
Cựt áo quảng hom pay Chu-Lăm
3010-Păn mương bản lẹo cộôp lẹo cu
Báu mi mương đăư ma phít
Mon tó cắp Pú Căm-Cau
Chắng mi da nàng Căm-Thương
Hak pên nàng đi cuông ti
3015-Pi nọong chăm chong mang cuông mương
Xút đi ma xú cang
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Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
3020-Chắng mi Pú Man-khẳm lái-lương
Pú Căm-Pớng chảu nhăứ
Xí hả pạ nhọt lếch
Hốôc chết lụk nhing chai
Tạo nọi nhăứ
3025-Báu mi mương đăư ma phít
Khửn tan háy, Pú Căm-Tom lau háy
Pay tạn xút, Pú Căm-Tom lau xút
Lôộm vạy Pú Căm-Pheng tư xái
Tai vạy Pú Căm-Pheng tư chư
3030-Nả nặm Pú Căm-Pheng ma păn mương
Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tắn ti păn na
Chảu xăứ hăử Xự-Văn dệt Xen
Cọ pưa công té nọi đom chảu báu vang
3035-Bản-Thôm hăử Xự-Tai pay háy
Phung pay phả nhăng pọm báu vang
Thang tang tăụ tin đán
Bản-Pán vạy Mo-Bun mưa xảng
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Văn-Yên khảu Na-Cai lun Pú
3040-Pưa măn hụ án khỏi chạu căm pay ma
Na-Luak vạy Ho-Luông pay xảng
Nghiên-Hương pên Chá-Hươn tang chảu
Chảu xăứ hăử Xự-Lộôc Ho-Cang
Văn Keo, Lào chu tang măn hụ
3045-Ông-Pụak khảu la na Bản-Púng
Xợ-Phúc hăử cơm bek pên quan
Pọong-Cang khảu la na Bản-Cọ
Ho-Hé hăử mưa xú Lăng-Luông
Chu-Lăm vạy Căm-Cau xăn cáu
3050-Păn mương bản lẹo côộp lẹo cu
Báu mi mương đăư ma phít
Pú Căm-Pheng hặc nặm báu hặc mương
Hặc mường báu hặc khỏi
Phít nọi hak phun lai
3055-Hặc to ngơn xen tạy
Báu hặc pay xen mường
Phít nọi hak phặt au quai
Phít lai pắt au khỏi
Mảm khảu khang dia hắc
3060-Hặc ngơn căm mương Bản bá
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Hak hiếp lụk nhing nàng xao
Cọ hak ching lụk păự
Khun quan hảm báu nhá
Thảu ké va báu phăng
3065-Thảu ké chắng pay kiện thơng Keo
Teo pay kiện thơng chúa
Pua quan phó đu nả
Căm-Pảu kéng Căm-Pớng hụ chắc
Nọp nặm luông Mương-Muổi hăử kin
3070-Vi hua Căm-Pảu kéng Căm-Pớng chắng ma khảu
Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mương bản ma háy
Páy mi mường đăư ma phít
Nả nặm Pú Căm-Pảu kéng Pú Căm-Pớng chắng ma păn
mương
3075-Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tắn ti păn na
Chảu puk hăử Xự-Hương dệt Xen
Đin Na-Mon to đăư coi xảng
Pọong-Tai khảu Na-Thôm xong lau
3080-Đảy khảu khuốp pi bươn
Lau ké xia tạu, thảu xia na
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Xự-Khang khảu Na-Thôm ten pay
Bản-Lua vạy Ho-Luông Hép pay xảng
Poọng-cang Nuak khảu la na Bản-Cọ
3085-Mo-Nương khảu la na Bản-Pán
Păn mương bản lẹo cộôp lẹo cu
Báu mi mương đăư ma phít
Mon tó cắp Pú chảu Căm-Pớng
Chắng mi da nàng Pâng Nàng-Nghịa
3090-Hak pên nàng cuông ti
Pi noọng chăm chong mang cuông mương
Xút đi da ma xú cang
Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
3095-Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Kiêng-con-chang-khan
Lạn Căm-Inh chảu nhăứ
Xí hả pạ nhọt lếch
Hốôc chết lụk nhing chai
3100-Tạo nọi nhăứ
Pú Căm-Cau phó đu nả
Căm-Pớng hụ chắc chắng nọp
Nặm luông Mương-Muổi hăủ kin
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Pú chắng pay Nặm-Ma kin pa
3105-Pay Na-Luông kin khảu
Tảu hom pay Chu-Lăm
Báu mi mương đăư ma phít
Chắng phít căn nẳng ken la chảu páu
Chu cỏong chu xiêng kheng
3110-Phít căn nẳng Tạo pi nọong cuông chu
Lụk Căm-Pheng
Mẹng heng cạy to côn mường Lào
Cang vên lẹo la côn ma phá
Pú Căm-Pớng hak mi côn xam họi xủ ti
3115-Côn xí họi xủ chiềng
Tó tin tóp kéng nả
Kháo khả tóp pưn phay
Pú Căm-Pớng phăn hua đảy xoong cốn
Túc báu đảy xau nhá
3120-Phá báu đảy xau hôn
Báu mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Chiêng-Khoong, Chiêng-Xen
Hak tạ Phạk-Chảu cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
3125-Nga chạng xau báu au
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Lau khem xau báu khót
Xan chót xau báu peng
Phạk-Chảu phó đu nả
Căm-Pớng hụ chắc chắng hăử
3130-Khí hua phăng hua phai pay khả
Khí hua chạng hua mạ pay hộôp
Pú Căm-Pớng lau khen côn
Tốôc nặm luông Chiêng-Khoong, Chiêng-Xen lẹo bá
Phá lẹo pẹ
3135-Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mường đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Mương-La, Chiêng-Căm
Hak tạ Pú Căm-Pớng cả cắt
3140-Khắt xing hiêu cả cóong
Pú Căm-Pớng phó đu nả
Căm-Inh hụ chắc chắng hăử
Khí hua phăng hua phai pay khả
Khí hua chạng hua mạ pay hộôp
3145-Pú Căm-Inh lau khên côn
Tốôc nặm luông Mương-La, Chiêng-Căm lẹo bá
Phá lẹo pẹ
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Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
3150-Pú Căm-Pớng kéng Căm-Inh
Cộn ngơn căm tắc xăứ tay
Quát pay phá pị ni
King đang tộôp
Pay pâng Phạk-Chảu Xúm-Pu
3155-Phạk-Chảu Xúm-Pu phó đu nả
Pú chảu Căm-Inh hụ chắc
Chắng khí hua phăng hua phai pay khả
Khí hua chạng hua mạ pay hộôp
Au têng Nhuôn nả cán
3160-Au têng man kha lai
Hok pai xiển chen chen
Pen đi chao phạ mựt
Khên côn tốôc Mương-La, Chiêng-Căm lẹo bá
Phá lẹo pẹ
3165-Khửn tan háy, Pú Căm-Cau lau háy
Pay tạn xút, Pú Căm-Cau lau xút
Pú Căm-Inh pay xấc hê ma
Pay xấc Mương Lào páy tảu
Pú Căm-Cau lộm chơ chạu
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3170-Kháo họt Pú Căm-Inh chơ ngái
Tai chơ xai kháo họt Pú chơ căm
Xôm xôm nặm ta đăm Pú tốôc
Nặm ta tộôc Pú dọi
Kẻ chiên pha Pú tak
3175-Lạk chạng mạ Pú cứn
Chu pun ngơn pun căm lẹo kẹo
Quai thấc me lẹo tục
Púc cao lương cao đeng hưa nặm
Púc cao khẳm cao khép hưa bôn
3180-Cốôc cao xăứ khau quai
Pai cao xăứ nga chạng
Xảng cao xăứ coong khoen cọ Pú
Pú Căm-Cau lộôm vạy Pú Căm-Pớng tư xái
Tai vạy Pú Căm-Pớng tư chư
3185-Báu mi mường đăư ma phít
Nả nặm Pú Căm-Pớng chắng ma păn mương
Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tắn ti păn na
Bản-Mon vạy Xự-Hôông pay háy
3190-Đảy khảu khuốp pi bươn
Lau ké xia tạu, thảu xia na
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Chắng puk hăử Xự-Phúc dệt Xen
Đin Na-Mon to đăư coi xảng
Phung pay bản nhăng pọm báu vang
3195-Bản-Thôm vạy Xự-Khăn pay háy
Xự-Tang khảu Na-Lai, Bản-Lụak
Mo-Chạy khảu phăn na Bản-Pán
Cọ pưa néo phăn Lương té lang xên chảu
Bản té pảu chiên vạy báu vang
3200-Mương-Piêng vạy Chưởng-Tương pay xảng
Cựt áo quảng hom pay Chiêng-Khoang
Chiêng-Coi vạy Ngân-Hặc pay xảng
Phung pay nọi nhăng pọm báu vang
Mương-Quai vạy hăử Căm-In mưa kin
3205-Đin na mương bản mưa háy
Chiêng-Veng vạy Căm-Yêu mưa xảng
Cựt áo quảng hom pay lai hươn
Mương-Lăm vạy Căm-Xăư khảu téng
Đin nặm Mương-Lăm, Luốn-Bon to đăư coi xảng
3210-Cựt áo quảng pheng pi báu vang
Păn mường bản lẹo cộôp lẹo cu
Báu mi mương đăư ma phít
Khửn tan háy, Căm-Pớng lau háy
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Pay tạn xút, Căm-Pớng lau xút
3215-Lộôm vạy Pú Căm-Inh tư xái
Tai vạy Pú Căm-Inh tư chư
Báu mi mương đăư ma phít
Nả nặm Pú Căm-Inh chắng ma păn mương
Nả mường păn bản quen
3220-Nả phen Tạo tắn ti păn na
Xen-Phúc xảng Bản-Mon dương cáu
Phung pay bản nhăng pọm báu vang
Pên quan khang téng mường tang Tạo
Cựt áo quảng pay nọi muôn chôm
3225-Pọong-Vơn xảng Na-Thôm xượng cáu
Thảu ké hẳn nhăng pọm báu kha
Xen-Phúc ké xia tạu
Thảu xia bản xia na
Pú Căm-Inh ha quan thảu khun mường pun téng
3230-Lặt héng hăử ti Pọong khửn téng quyên Xen
Na-Thôm hăử Pọong-Hối pay háy
Phủ pay nọi nhăng pọm báu vang
Xự-Tang khảu phăn na Bản-Lụak
Tơm-Tháy khảu phăn na Bản-Cọ
3235-Bản-Pán vạy Mo-Pắn mưa xảng
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Cọ pưa neo phăn Lương té lang xên chảu
Nghè-Phiên khảu Na-Phai pheng po
Muốc ký tẳng chom cảu pặp ngam
Quam xên phon té lang măn hụ
3240-Na-Cai hăử Xự-Biên khảu háy
Măn cọ hụ án khỏi chạu căm pay ma
Tái-Cao pên Chá-Hươn hen khỏi
Chá Hươn-Nọi lau téng tư xên
Chưởng-Tương xảng Mương-Piêng xăn cáu
3245-Cựt áo quảng hom pay Chiêng-Khoang
Ngơn-Un xảng Chiêng-Coi la téng
Hỏong pay nọi mường bản dú an
Phăn tang tạu him Te thơng ta
Chiêng-Veng vạy Căm-Phưa mưa kin
3250-Đin Na-Luống, Na-Vai to đăư
Coi xảng măn hak pên
Lan chựa chảu Pú Căm-Pheng
Deng tôn đi cớng cuôn pên chảu
Cọ pưa pảu pú đẳm mon dá kin pang
3255-Thang tang tặn pu nhăứ Chom-Chiêu
Căm-Yêu xảng Mương-Quai pheng pi
Cựt áo quảng ti nặn mương bản dú an
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Chưởng-Ơn xảng la na Chiêng-Pấc
Măn hak pên lan chựa Căm-Phưa pang cón
3260-Nhăng to pái năư hẳn Păn, Pọong noọng pi pay kin
Na-Luông, Na-Va to đăư coi xảng
Cựt áo quảng pheng pi Phìa luông
Păn mường bản lẹo cộôp lẹo cu
Báu mi mường đăư ma phít
3265-Nhăng to thun luông chảu páy mi chạng
Xảng Tạo páy mi nàng
Mon tó cắp Pú chảu Căm-Inh
Chắng mi da Nàng-Ính
Hak pên nàng cuông ti
3270-Pi nọong chăm choóng mang cuông mường
Xút đi ma xú cang
Nàng đi ma xú khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
3275-Chắng mi Pú Luông-con-dú-hảo
Tạo Căm-Păn chảu nhăứ
Chắng mi Pú Kiêng-con-chang-khan
Lạn Căm-Đeng chảu nhăứ
Báu mi mương đăư ma phít
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3280-Nhăng to tang Căm-Tạo
Pi nọong Căm-Dưa, Căm-Veng lau tai
Pak Chiêng-Lương vạy đai
Hai Chu-Lăm vạy páu
Pú Căm-Inh phó đu nả
3285-Căm-Đeng hụ chắc
Chắng nọp năm luông Mương-Lăm hăử kin
Vi hua Pú Căm-Đeng chắng pay khảu
Lạp cảu chắng pay kin
Đin na mương bản pay háy
3290-Pú Căm-Inh phó đu nả
Pú Căm-Păn hụ chắc chắng nọp
Nặm luông Mương-Muổi hăử kin
Mường-Bản cộôp căn dú
Mường Bản xú căn kin
3295-Báu mi mương đăư ma phít
Hak Năm-Ma hẻng xia que
Túc he báu đảy khẻ
Nặm Te hẻng xia ta
Hưa xa khửn báu đảy
3300-Đán nhăứ kỉng tặp noong
Coong luông hắc xia hảng mạy cha báu đăng
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Pen đẳm hắc xia cản cáp căm
Khửn tan háy, Căm-Inh tan háy
Khửn tạn xút, Căm-Inh tan xút
3305-Lộôm vạy Pú chảu Căm-Păn tư xái
Tai vạy Pú chảu Căm-Păn tư chư
Báu mi mương đăư ma phít
Mon tó cắp Pú chảu Căm-Păn
Chắng mi da nàng Căm-Bun
3310-Dú nặm luông Mương-Chai
Áp nặm hak đu hướng
Phải mường hak đu hưa
Cuôn pên mia lụk chảu
Cuôn pên nảu Tạo Mường
3315-Hó pa pản Pú chắng mưa mai
Quai đi phuk xau lang
Chang cáo lẹo au da nàng ma
Tôốc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
3320-Tốôc tắc pên nàng ắn
Hak va khun quan quén lai nảu
Chảu Tạo quén lai nàng
Mon tó cắp Pú chảu Căm-Păn
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Chắng mi da Nàng-Un dú nặm luông Mương-Quai
3325-Áp nặm hak đu hướng
Phải mương hak đu hưa
Cuôn pên mia lụk chảu
Cuôn pên nảu Tạo Mường
Hó pa pản Pú chắng mưa mai
3330-Quai đi phuk xau lang
Chang cáo lẹo au da nàng ma
Tốôc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
Tốc tắc pên nàng ắn
3335-Xút đi da chắng cang
Nàng đi Pú chắng khảu
Nop nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Kiêng-con-chang-khan
3340-Lạn Căm-Bông chảu nhăú
Chắng mi Pú Kiêng-con-chang-khan
Lạn Căm-Chươi chảu nhăứ
Chắng mi Pú Kiêng-con-chang-khan
Lạn Căm-Ten chảu nhăú
3345-Chắng mi Pú Kiêng-con-chang-khan
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Lạn Căm-Nhọt chảu nhăứ
Báu mi mương đăư ma phít
Mon tó cắp Pú chảu
Chắng mi da nàng Căm-Ương
3350-Xút đi ma xú cang
Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Kiêng-con-chang-khan
3355-Lạn Căm-Peng chảu nhăứ
Hak va khun quan quén lai nảu
Chăủ Tạo quén lai nàng
Mon tó cắp Pú chảu Căm-Păn
Chắng mi da nàng Căm-Đi
3360-Xút đi ma xú cang
Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Kiêng-con-chang-khan
3365-Lạn Căm-Poong chảu nhăứ
Mon tó cắp Pú chảu Căm-Păn
Chắng mi da nàng Căm-Pheng
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Xút đi ma xú cang
Nàng đi Pú chắng khảu
3370-Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Kiêng-con-chang-khan
Lạn Căm-Chum chảu nhăứ
Mon tó cắp Pú chảu
3375-Chắng mi da nàng Căm-Điêu
Xút đi ma xú cang
Nàng đi Pú chắng khảu
Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
3380-Chắng mi Pú Kiêng-con-chang-khan
Lạn Căm-Pheng chảu nhăứ
Xí hả pạ nhọt lếch
Hốôc chết lụk nhing chai
Tạo nọi nhăứ , báu mi mường đăư ma phít
3385-Nả nặm Pú chảu Căm-Păn chắng ma păn mương
Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tắn ti păn na
Xen-Tang khảu Na-Mon pun téng
Phung héng phủ pay nọi nhăng pọm báu vang
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3390-Lụk lan pọm tếng lai hưn hựn
Muôn têm khảu Na-Thôm ten pội
Hom pay Tay té xứn nhăng mả
Xự-Phụng khảu phăn na Bản-Lụak
Nhăng to Xự-Ký phủ tại văn khôn khéo
3395-Pak cáo cả cao mẹng báu xua
Pú Căm-Păn chắng la măn pay xéng xôm
Ti na tang cọ
Phung mú bả pay nọi muôn chôm
Na-Le vạy Đô-tơn téng pun
3400-Bun mi đảy pên quan hom pay
Puộk-Cượng khảu phăn na Bản-Púng
Phung mú bả pay nọi chôm muôn xao xao
Bản-Lăng vạy Đô-Khuyên mưa háy
Phung pay nọi nhăng pọm báu vang
3405-Bản-Pán vạy Mo-Tiên mưa xảng
Cọ pưa néo phăn Lương té lang xên chảu
Bản té pảu chiên vạy báu nhá
Bản-Cang vạy Nghè-Hao mưa kin
Đin na tỏong na tan to đăư coi xảng
3410-Pak-Ti hăử Căm-Bun pay dú
Đin Na-Cơn, Đuốn-Bon to đăư dú chăư măn chảu
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Căm-Peng xảng Mương-Quai pheng pi
Cựt thí nẳng chặn cón hốôc khe
Pua quan mi ke- đai pun póong
3415-Thang tang tỏong pu nhăứ Khau-Ca
Mương-Huak-vạy Căm-Yêu pên po
Cọ pưa tôông khôm khó đom lụk xoong mường
Bun pương cọp Mương-Huak xoong lau
Cọ pưa pảu pú chựa mon dá kin pang
3420-Chiêng-Coi vạy Căm-Un pay kin
Cựt áo quảng pheng po báu vang
Mương-Piêng vạy Căm-Tun pay xảng
Chiêng-La vạy Ông-Bing pay háy
Phung pay nọi nhăng pọm báu vang
3425-Păn mường bản lẹo cộôp lẹo cu
Báu mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Mường-Phưak, Mương-Lo
Hak tạ Pú cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
3430-Pú Căm-Păn lau khên côn
Tốôc Mường-Phưak, Mương-Lo lạo bá
Phá lẹo pẹ
Kẻ chiên pha Pú tak
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Lạk chạng mạ Pú cứn
3435-Báu mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Đà-Bắc
Xau hak khắt nga chạng pua quan báu la
Kha ngua quai xau báu xốông
Pua quan phó đu nả
3440-Pú chảu Căm-Păn chắng hăử
Khí hua phăng hua phai pay khả
Khí hua chạng hua mạ pay hộôp
Khên côn túc lẹo bá
Phá lẹo pẹ
3445-Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mường đăư ma phít
Nả nặm Pú chảu Căm-Păn chắng păn mương
Nả mường păn bản quen
3450-Nả phen Tạo tắn ti păn na
Bản-Mon vạy Xen-Tơm ma téng
Phung héng hỏong pay nọi chôm muôn xao xao
Bản-Thôm vạy Ting-Ký khảu háy
Đảy xéng xảng ti nặn Na-Lải lẹo xia cáu
3455-Thảu xia bản xia na
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Pú Căm-Păn chắng hăử Tại-Cao khảu téng
Chung héng bả pay nọi nhăng pọm báu vang
Lụak-Muôn vạy Ho-Luông Tơm téng pun
Bun đi đảy kin quảng lưn pú pang xứn
3460-Túng-Tái pên chá hươn hen khỏi
Khảu téng khưa Na-Lẹng đom chảu chắng an
Mo-Hơn khảu phăn na Bản-Pán
Măn cọ hụ án chỉa đu mự cáo tam
Quam xên phon té lang thơng thảu
3465-Bản té pảu chiên vạy báu vang
Xự-Cượng khảu Na-Cai lun pú
Hụ án khỏi chạu căm pay ma
Bản-Le vạy Đô-Tơm pay háy
Phung pay nọi nhăng pọm chu cốn
3470-Pụak-Ving khảu phăn na Bản-Púng
Pak cáo cả hơn pươn tếng lai
Khoang-Lai vạy Chang-Hiêm khảu háy
Bun mi đảy xoong mia lưn po
Bản-Lăng vạy Đô-Chê mưa pun
3475-Cọ pưa néo măn đi té lang chiên vạy
Păn mường bản lẹo cộp lẹo cu
Báu mi mường đăư ma phít
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Nhăng to nặm luông Mương-Xang
Xau hak tạ pua quan cả cắt
3480-Khắt xing hiêu cả cóong
Pua quan chắng mi tơ tống kiên
Hăử Pú chảu Căm-Păn
Chắng hịp côn ma non quản
Vản côn mứn pay hộôp
3485-Côn Huak-Quai lẹo mak
Côn Mụak-La lẹo lai
Côn Chiến-Chai lẹo tảu
Côn Pú chảu Căm-Păn lẹo tứn xao xao
Khên côn cai Tảng-Tôm ủ ả
3490-Khí mạ cai Pớc-Neng
Chiên quam hăử Phìa-Khoa pay cón
Hon hon xượng phạ xiểng bươn hốôc
Khên côn tốôc nặm luông Mương-Xang lẹo bá
Phá lẹo pẹ
3495-Đảy cọong nhăứ thiêng tu
Đảy mu măn cuông cọk
Đảy têng hok căn dao
Đảy têng tao mạk cả
Đảy têng mạ thấc đón tin đeng
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3500-Đảy têng hay keng lai luống Tạo tan
Đảy quai thấc xáo me
Đảy têng he lụk lếch lụk toong
Phá văng nặm kin xak
Pú chảu Căm-Păn phó đu nả
3505-Xa-Văn-Thang hụ chắc
Chắng nọp năm luông Mương-Xang hăử kin
Đin na mương bản ma háy
Kẻ chiên pha Pú tak
Lak chạng mạ Pú cứn
3510-Báu mi mường đăư ma phít
Xen-Tơm lau ké xia tạu
Thảu xia bản xia na
Chắng puk hăử Xự-Lộôc dệt Xen
Đảy xoong xam ham khảu
3515-Pét cảu váng pi bươn
Pú Căm-Păn chắng hăử Xự-Hiêm phủ lụk po ngam lai
Bun đi đảy quyền Xen piến po
Cọ pưa cựt áo quảng tang po chu tang
Na-Thôm vạy Xự-Nối khảu téng
3520-Phung héng hỏong pay nọi nghin muôn mơng lai
Lụak-Muôn hăứ Xự-Tai khảu háy
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Phung pay nọi nhăng pọm báu vang
Thang tang tạu phai luông đu át
Păn mường bản lẹo cộp lẹo cu
3525-Báu mi mương đăư ma phít
Khửn tan háy, Pú chảu Căm-Păn tan háy
Pay tạn xút, Pú chảu Căm-Păn lau xút
Chu pun ngơn pun căm lẹo kẹo
Quai thấc me lẹo tục
3530-Púc cao lương cao đeng hưa nặm
Púc cao khẳm cao khép hưa bôn
Cốc cao xăứ khau quai
Pai cao xăứ nga chạng
Xảng cao xăứ coong khoen cọ Pú
3535-Pú Căm-Păn lộm vạy hăử Pú Căm-Chươi tư xái
Tai vạy hăử Pú Căm-Chươi tư chư
Nả nặm Pú Căm-Chươi chắng ma păn mương
Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tăn ti păn na
3540-Bản-Mon vạy Xen-Hiêm dương cáu
Têng pên quan bok xon pay Tay nhăng đảy
Na-Thôm hăử Pọong-Nối coi xảng
Phạ puk hăử na pảu báu thón
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Đô-Tai xảng Na-Lai, Bản-Lụak
3545-Na phương lặm hua mường Bản-Pán
Chảu puk hăử Mo-Tiêng mưa cái
Dai mường tạu Chiêng-An nắc nướng
Pên mo luông téng tư xên chảu
Bản té pảu chiên vạy báu kha
3550-Bản-Cang hăử Nghè-An mưa dú
Mương-Lăm vạy Căm-Pheng, Căm-Kiên pay xảng
Păn mường bản lẹo cộôp lẹo cu
Báu mi mường đăư ma phít
Pú chảu Căm-Chươi
3555-Đảy xoong xam váng khảu
Pét cảu váng pi bươn
Khửn tan háy, Pú chảu Căm-Chươi
Dú nặm luông mường Keo lau háy
Pay tạn xút, Pú Căm-Chươi
3560-Dú nặm luông mương Keo lau xút
Pú Căm-Chươi lộm chơ chạu
Kháo họt chảu Căm-Ten chơ ngái
Tai chơ xai
Kháo họt Pú chảu Căm-Ten chơ căm
3565-Kháo họt nặm ta đăm Pú tốôc
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Nặm ta tộôc Pú dọi
Pú chảu Căm-Chươi
Lộôm vạy hăử Pú chảu Căm-Ten tư xái
Tai vạy hăử Pú chảu Cam-Ten tư chư
3570-Báu mi mường đăư ma phít
Nả nặm Pú Căm-Ten chắng păn mương
Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tắn ti păn na
Bản-Mon hăử Xen-Tái khảu háy
3575-Phung pay nọi nhăng pọm báu vang
Bản-Thôm hăử Xự-Líng pay la
Đin na Thôm to đăư dú chăư măn xảng
Cẳm héng tăử Lụak-Muôn , Na-Lải
Dai ma tạu Chạm-Da đu át
3580-Chảu khát hăử họ cáu Đô-Cai
Ông-Hướng khảu Na-Lai, Bản-Lụak
Hăử pụak dẹ ma xốông lua toong
Cẳm Phek tăử Na-Cọ dệt ú ten phai
Ông –Phong khảu Na-Ca pun háy
3585-Cựt áo quảng tang Tạo chu luống
Lụk Xen lẹo long thông hơn xáu
Bản- Le vạy Đô-Muôn khảu téng
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Bản-Lăng vạy Xự thiếp mưa kin
Xíp căm măn cọ pak xiêng xung tua hươn xao hỏong
3590-Bản-Púng hăử Ông-Chính mưa kin
Pang xen Phìa cáy pa pạt chá măn hụ
Bản-Leo vạy Xự-Bun pên chá hươn khen khỏi
Chá Hươn-Nọi Đô-Cuôn
Bản-Pán vạy Mo-Tơm khảu téng
3595-Cọ pưa bản té pảu chiên vạy báu kha
Bản-Cang vạy Nghè-Ming la téng
Quam xên phon té lang thơng thảu
Muôk ký tẳng chom hưa pặp ngam
Na-Cai vạy Chưởng-Vên khảu háy
3600-Măn cọ hụ án khỏi chạu căm pay ma
Khoang-Lai vạy Chang-Xoong mưa khảu
Dai cuông chau lẹo tục
Puk cuông Chau lẹo tua
Chiêng-Coi hăử Chưởng-Xôm pay xảng
3605-Cựt áo quảng tang pi pang xứn
Chiêng-Khoang vạy hăử Căm-Phăứ coi xảng
Cựt áo quảng hom pay Chiêng-Khoang
Thang tang tạu Hảu-Ca
Mương-Khiêng vạy hăử Chưởng-Tương pay la
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3610-Mi căm đăư choi chau nhăng đảy
Chiêng-Lương hăử Chiêng-Lương pay xảng
Cựt áo quảng lưn pú pang xứn
Chưởng-Bua vạy Chiêng-Quen la téng
Hăủ pú khưa phái nặn chư ải đu tang
3615-Păn mường bản lẹo cộp lẹo cu
Báu mi mương đăư ma phít
Mon tó cắp Pú chảu Căm-Ten
Chắng mi da nàng Căm-Mai
Dú nặm luông Mường-Quai
3620-Áp nặm hak đu hướng
Phải mương hak đu hưa
Cuôn pên mia lụk chảu
Cuôn pên nảu Tạo mường
Hó pa pản Pú chắng mưa mai
3625-Quai đi léng xau lang
Chang cáo lẹo au da nàng ma
Tốôc hươn Pú pên păự
Khảu hăử pên mia hặc
Tốôc tắc pên nàng ắn
3630-Xút đi da chắng cang
Nàng đi Pú chắng khảu
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Nọp nảu Pú chắng non
Tạo non nàng mi lụk
Chắng mi Pú Kiêng-con-chang-khan
3635-Lạn Căm-Hặc chảu nhăứ
Báu mi mường đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Tên-Yên
Xau hak khắt nga chạng
Pua quan xau báu la
3640-Kha ngua quai xau báu xốông
Pua quan phó đu nả
Pú chảu Căm-Ten hụ chắc
Chắng hăử Chưởng-Xô
Khí hua phăng hua phai pay khả
3645-Khí hua chạng hua mạ pay hộôp
Khên côn cai It-Oong ủ ả
Khí mạ cai Min-Lung
Khên côn tốôc Tên-Yên
Tạo Nheng lẹo phá bả
3650-Phá lẹo pẹ
Ke chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mương đăư ma phít
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Nhăng to nặm luông Tôông-Nga
3655-Xau tạ Pú cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
Đảy chạng xau hak thưa
Đảy xưa xau hak le
Chắng phít chăư Pú Căm-Ten híng to me qua
3660-Cai chăư Pú Căm-Ten híng to me chạng
Phăư mi nả hăử dệt pưn
Pưn lau dăm cuôk nỏong
Phăư mi chưn hăử háy đạn
Pú chắng hịp côn ma non quản
3665-Vản pay phá to mương
Khên côn cai Ít-Oong ủ ả
Khí mạ cai Huak-Quai
Khên côn cai Chiêng-Ban báu dặng
Chặc ken ma xi xao
3670-Khoang ta háp đáp Lào mạk cả
Vai nả tốôc Thôn-Nu
Cốn han téng pua hị
Pen đăư đi cảy cón
Hon hon nẳng năư chăư báu pak
3675-Đô-Nghin dác bau hua
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Khên côn tốôc Tông-Nga ki quang
Phó hên to che Mẹo tẳng pan ướp noong
Hua xọong pan kết lin
Pú Căm-Ten chắng chặc au tay xư xeng ma hảng
3680-Xăn can lảng pín ve cang na
Phặt va khả xấc Mẹo báu nhá
Phá xấc Mẹo báu dón
Xiêng ống pan phạ phẻ bươn hốôc
Mẹo nghin tộôc chắng ni
3685-Phá lẹo hốc
Xôn lẹo pẹ
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mương đăư ma phít
3690-Nhăng to Lự hu bóong Mương-Man
Pong khá can Mường-Mái xau
Hak phá Xoong-Theng dệt Tạo
Kháo khả họt Huak-Quai
Xau chắng tẳng viêng nẳng Chiêng-Khoang, Chiêng-Ke
khả dạk
3695-Xau hak tạ Pú Căm-Ten cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
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Pú lau khên côn tốôc Huak-Quai pay cặm
Phải lẹo bá
Phá lẹo pẹ
3700-Kẻ chiên pha Pú tak
Lak chạng mạ Pú cứn
Báu mi mương đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Mường-Lạn, Mường-Va
Xau hak tạ Pú cả cắt
3705-Khắt xing hiêu cả cóong
Pú Căm-Ten kéng Căm-Ban
Lau khên côn tốôc Mường-Lạn, Mường-Va
Căm-Boong lau bá
Phá lẹo pẹ
3710-Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mường đăư ma phít
Nhăng to nặm luông Chiêng-Coi
Ông-Liu xau hak ảng tó che xau na
3715-Ảng tó pha xau mẳn
Xau hak khẳn Chiêng-Coi dệt ái
Xau hak tạ Pú Căm-Ten cả cắt
Khắt xing hiêu cả cóong
483

Chắng phít chăư Pú Căm-Ten híng to me quai
3720-Cai chăư Pú Căm-Ten híng to me chạng
Pú chắng chặc au tay xư xeng ma hảng
Xăn căn lảng pẳn ve cang na
Cốn han téng pua hị
Pú lau khên côn tốôc Chiêng-Coi, Mường-Xại
3725-Ông-Liu lẹo bá
Phá lẹo pẹ
Kẻ chiên pha Pú tak
Lạk chạng mạ Pú cứn
Báu mi mường đăư ma phít
3730-Nhăng to Ông-Dịp dú Nặm-Tao
Xau hak tạ khoáy xượng ta chi
Quam đi măn báu va
Xau chắng khên côn tốôc Mường-La
Căm-Yêu lẹo bá
3735-Phá lẹo pẹ
Pú chảu Căm-Ten
Chắng cộn ngơn căm tắc xăứ tay
Quát pay phá Pú ni
Vang mường vạy lun lăng tan téng

484

3740-Pú Căm-Ten chắng mưa lị Theng-Nưa
Phăn chộôc kin khảu xak
Téng nả nhing quang phan
Coong kíng đăư hắc báu hắc
Coong cuôk đăư cạn báu cạn
3745-Coong bản đăư phít báu phít
Chiêng-Đi hộôc co hu co xa
Nhả mang xang to phạ
Tặp căn nẳng Nặm-Bôm
Pú chắng ma khảu Chiêng-Đi hom pay
3750-La háy khảu Na-Xa, Na-Páng dệt mua
Hak va hua mường nhăng to xấc Xả
Lả mường nhăng mi Hán cơ lương
Khửn tan hý, Pú Căm-Ten lau háy
Pay tạn xút, Pú Căm-Ten lau xút
3755-Pú Căm-Ten lộôm vạy hăử Pú Căm-Hặc tư xái
Tai vạy Pú Căm-Hặc tư chư
Báu mi mương đăư ma phít
Nả nặm Pú Căm-Hặc chắng ma păn mương
Nả mường păn bản quen
3760-Nả phen Tạo tăn ti păn na
Bản- Mon hăử Xen-Líng pay kin
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Đin Na- Mon to đăư dú chăư măn xảng
Bản-Thôm hăử Xự-Tơ pay téng
Phung héng hỏng pay nọi nhăng pọm báu vang
3765-Bản-Lụak vạy Xự-Vơn pay háy
Phung pay nọi nhăng pọm chu cốn
Ông-Nam khảu Na-Lăng hom pay
Đảy xéng xảng ca nặn mưa xú Lăng-Coóng
Cọ pưa néo xư văn Keo, Lào chu tang măn hụ
3770-Xự Cả khảu Na-Cọ la téng
Phung héng hỏong pay nọi chôm muôn xao xao
Chiêng-Coi vạy Phìa-Bun pun háy
Phung pay nọi nhăng pọm báu vang
Thang tang tăụ Kêm-Hé thơng ta
3775-Chưởng-Nối xảng Chiềng-Quen hom pay
Đảy xéng xảng ca nặn chư ải đu tang
Păn mường bản lẹo cộp lẹo cu
Báu mi mương đăư ma phít
Nhăng to Ngạy Phăn-Thôông dú Nặm Tao
3780-Măn hak cáo ảng to đin Tay
Măn hak au Hỏ-Hán dệt côn
Au cốn Hán pay tọk
Khên côn tốôc Mường-Muổi lẹo bá
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Phá lẹo pẹ
3785-King đang tộôp pay pâng Phạk-Chảu Ho-Pha-Xát
Tak Mường-Muổi vạy đai
Hai Mường-Muổi vạy páu
Phạk-Chảu phó đu nả
Căm-Hặc hụ chắc chắng nọp nặm luông
3790-Mường-Muổi hăử kin
Vi hua Pú ma khảu
Lạp cảu Pú ma kin
Đin na mường bản ma háy
Páy mi mường đăư ma phít
3795-Khửn tan háy, Pú chảu Căm-Hặc lau háy
Pay tạn xút, Pú chảu Căm-Hặc lau xút
Lộm vạy Pú chảu Căm-Nho tư xái
Tai vạy Pú chảu Căm-Nho tư chư
Nả nặm Căm-Nho chắng ma păn mương
3800-Nả mường păn bản quen
Nả phen Tạo tắn ti păn na
Bản-Mon hăử Xen-Lộc pay kin
Đin na Mon to đăư coi xảng
Cựt áo quảng tang Tạo chu pái
3805-Pên Xen luông téng mường đom Tạo
487

Nạo pay phá mường nọk nhăng ma
Cọ pưa văn Keo, Lào chu tang ông hụ
Bản Thôm hăử Pọong-Vơn pay kin
Đảy khuốp khảu pi bươn
3810-Lau ké xia tạu
Thảu xia bản xia mường
Pú chắng ha khun thảu ma pun
La téng hăử héng phủ thứ xoong
Tên chư ông An
3815-Ma pun xảng Na-Thôm hom pay
Bản Lụak hăử Ho-Luông-Xing pay xảng
Lau ké xia tạu
Thảu xia bản xia na
Chắng puk hăử Ho-Luông-Tiêm pay kin
3820-Đin na Lụak, Na-Lai to đăư coi xảng
Hak va Xen-Lộôc lau ké xia tạu
Thảu xia bản xia na
Chảu xăứ hăử Pọong-An dệt Xen
Đin Na-Mon to đăư coi xảng
3825-Dai na tạu tin đán
Bản-Pán vạy Mo-Yên mưa khảu
Bản té pảu chiên vạy báu kha
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Cọ pưa pang xên phon chu tang măn hụ
Bản-Lăng hăử Xự-Phúc mưa kin
3830-Đin Na-Lăng, Na-Coong to đăư coi xảng
Pú chảu Căm-Nho dệt bản dệt mường
Thun luông páy mi chạng
Xảng Tạo páy mi nàng
Chắng pay hặc mak cuông xỏong
3835-Mang pi nọong cuông mường
Chắng đảy da nàng Căm-Tiêng ma pặp ma pheng
Chắng xing pên hên nả Chưởng-Muôn
Khun quan quén lai nảu
Chảu Tạo quén lai nàng
3840-Chắng hặc ta ok chảu Mường-Xại da bà Căm-Yên
Chắng xing pên hên nả
Pú Chưởng-Chính, Chưởng-Thiếp, Chưởng-Yên
Nham nặn đin Keo mường Pua
Pua Đồng-Khánh lau tai
3845-Pua Thành-Thái khửn kin mường Pua …
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Bản dịch

ĐƯỜNG CHINH CHIẾN THỜI
ÔNG CHA
Cây đá tảng bẹt, đá cục kê đem lên bờ
Chim mổ khóc khi về già sắp chết
Về già chết nơi mình nằm ngủ
Chết trong hốc, trong lồng gỗ “xọk”
5-Ông nội ngã xuống, vào nghĩa trang Đồng-Lò1
Voi lớn chết già nhổ vòi, nhổ ngà để lại
Ngã xuống nơi sông Thao, Nặm-U và sông Mê-Kông
Cá lớn khi chết mất cả xương
Chết xa rời vũng sâu sông Nặm-Lò , sông-Thao,Nặm-U,
Mê-kông
10-Mai lớn gẫy mất cán
Gẫy mất cán bằng gỗ “Liêng” gỗ “Mai”
Cầy tốt gẫy mất bắp
Nội mới kiếm lại được để nơi bờ ruộng phía ngọn sông Thao
Tin đồn tới Trời

1

Đồng-Lò : Cánh đồng Mường-Lò, nay là khu đồng bằng thị xã Nghĩa-Lộ và huyện Văn-Chấn thuộc

tỉnh Yên-Bái
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15-Cụ mới từ Mường Trời xuống phát rừng Mường-Lò
Mường-Lò lành, quang đãng tốt
Có trâu đực đen khỏe
Trâu đen đuôi phồng như bông hoa
Mường,Bản người đông đúc
20-Thái mới đến đánh đọ sắt với Xá
Xá đấu lại không nổi Nội
Anh ta lui Mường-Min lên núi
Công,trĩ bay không khắp
Phượng hoàng đất bay lại khắp
25-Voi người săn không được
Voi của Nội ta săn họ phải rời đi
Mường tốt đồng trồng lúa
Châu Mường ấy Nội Ta cai quản
Cụ nội ta ngã
30-Đi lên qua vách đá Mak-Ưởng
Mặt cồng Mường vào nơi Quen-Hao
Cồng bạc trắng vào nơi Quen-Min
Đặt bẫy được chim phượng hoàng đất đuôi vằn
Voi xổng ra khắp cánh đồng
35-Đánh bẫy được hổ con
Ruốc vũng nước sâu Vũng-Lò được thuồng luồng con
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Được nơi bến đắp phai
Làm đi dược dân Mường
Được bến bờ Khin-Thao
40-Tin cụ ta vào Mường-Lò
Mường-Lò hay quả hay
Có đồng Hốc, đồng Uôn phi ngựa
Có đồng Bà Nội ngóng Nàng
Ngóng Nàng ngồi đấy được cuả cải
45-Có hồ Hôm, hồ Hang
Buồng cau sai quả trên cây
Có người Thái Lò lẫn Xá
Mặt nước cụ ta phân chia từng vùng
Mặt đất chia từng khu vực
50-Mặt bằng chia Lò-Thượng
Lò-Thượng dành để Lặp-Li, Lị-Lon đến cai quản
Lò lớn dành để Cụ ta Xan-Căm đến ở
Đào đất hàng ức đống
Lều coi liền dựng giữa ruộng
55-Gianh thành lá dựng lợp gom dân
Mường Tấc mường nàng Kimh
Đưa về ởlàm Tạo Na-Mương
Sông lớn rộng lườn chảy
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Lườn chảy ấy sông Thao
60-Đưa tin tới Khun-Lù chủ Chiềng-Min
Khắp nơi Tạo Khim-Than
Khim-Than rơi bát rửa
Thu bát hoa viền vàng
Muổi-La mất giúp trâu
65-Dành trâu đen đuôi hoa
Chiến-Chai mất giúp hầu
Thu hầu bị vợ chồng
Mặt ướt giúp đỡ đần
Người đầu Mường tới giúp cồng mặt đá, mặt đen cũng Ông
70-Đầu Mường cắm hoa lên đỉnh đầu cũng Ông
Dẫn vợ tới chỗ nằm cũng Ông
Mười đêm tiếng trống lớn của Ông vang dậy
Nó quẩn quanh quay lại bằng không
Tiếng vang tới Chiềng-Bua
75- Tạo dựng dinh nằm với Nàng
Bạc với vàng gộp lại với nhau như nước
Thổ cẩm cùng vải ghép gộp lại thành gối
Tạo nằm với Nàng có con
Nội Ta-Lúc có con hai lần chín
80-Nội Ta-Lảu có con hai lần mười
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Ngồi lót lá thứ nào vàng
Ngồi bên nhà chỗ nào tỏa sáng
Thần cho số làm thân gà không chung chuồng
Bởi nó gáy tiếng vang khắp Bản
85-Trâu đực không chung chuồng
Lợn đực không chung máng ăn
Bởi nó hăng tranh cám, thức ăn
Con quan lang không chung Bản quen 1
Con nối dòng cha mẹ với trượt
90- Ông mới đi để sông trong nước
Dựng ly2 nơi cá tụ
Tạo yên nởi ranh giới Mường
Nội đi cộp lớp lực lượng
Đi đánh phá Già-Toong
95- Khi quay trở về hỏi lão Long
Khéo nghĩ cùng nhau suy tính
Không tiến hành sẽ sai
Rủ nhau đánh Mường ma bằng được

1

Bản quen :Bản trực thuộc với Mường cấp trên, không qua cấp tổng (xã) do một ông Tạo con nhà

quyền quý làm Trưởng Bản ( gọi là Tạo-Bản )
2

Ly: Ngăn dòng suối chặn lại , xẻ một rãnh cho nước chảy mạnh cuốn cá trỗi xuống , người ta đặt đó

bắt được nhiều cá, tiếng Thái gọi đấy là cái Ly.
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Rủ nhau đánh Mường quỷ dịch không thôi
100-Ngả gỗ “mạy lin” làm dáo
Dáo cán chắc Nội mới thử
Đẵn gỗ “xọk” làm đao xiên 1
Chẻ tre “mạy xang “đỏ làm nỏ
Chọn dây gai chắc làm dây
105- Tin đến như mưa dầm
Nói ở thư khó viết
Cúng cầu kéo dài
Dịp lành Nội nằm ngoài đồng
Nội đem rượu cần hũ lớn đến mở
110- Gà đầy chuồng đem mổ
Trâu đầy ao, đầy đồng đem giết
Ngựa đầy gậm sàn dẫm rơm
Người đầy Mường cùng nhau mang vũ khí
Bô lão đội mũ dã chiến lên đầu
115-Nội tiến bước lên núi Khau-Hốc đầu Bản
Tiếng trống ầm vang trời
Tiến lên núi Khau-Xan, Khau-Ngoa trên cánh đồng
Có nước lũ về , thầy Mo đã đoán kỹ
1

Đao xiên : Một thứ vũ khí dùng đánh giặc thời xa xưa người Thái gọi là “pen” có cán dài liền lưỡi bằng

gỗ để đâm và gạt khi bị đối phương đánh mình. Thời kỳ xưa ,vũ khí bằng sắt thép chưa có.
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Có người hầu đi trước
120-Để Ải-Ón dẫn đường tới
Đến Xa-Chi, Xa-Cha
Đến Mường-Pa, Mường-Ái
Đến Mường-Chai, Mường-Chiến
Đến cửa suối Nặm-Chiến nơiNặm-Hăm
125-Đến Pak-Păm nơi Nặm-Hạk
Thuyền gỗ “ chuông “ gỗ “hao “ đưa nàng bà
Thuyền gỗ sấu gỗ “ cha “ đưa nàng con gái
Bơi một đoạn rồi đứt
Sóng nước đánh không chìm
130- Nội bước chân lên Nặm-Bú đá nháp
Lên Khau-Pha khó leo
Đến nơi người Xá xâu tai
Đến Phiêng-Ca rồi Mường-La
Nội theo dọc suối Bó-Cá ngược lên
135-Mùng mười đánh Lảng-Hau
Buổi sáng đánh Pấc-Neng
Đá đen quăng đánh nhau không xong
Tin đến với Tạo Muổi-La không mất
Đánh giặc không thắng
140-Nội lui quân về cầy bừa, reo mạ
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Đi làm ruộng với mọi người
Rồi mđi chống Tạo Chiềng-Dong
Trời cho dùng vũ khí
Đánh giặc không thắng
145- Nội liền đi theo Xeng-Nhi
Xeng-Nhi mới nổi dạy giúp
Đánh giặc không thắng
Nội đi theo Ánh Mắt-Hùm
Ánh Mắt-Hùm mới nổi dạy giúp
150- Mùng mười đánh đồn A
Gà gáy sáng đánh Chiềng-Tôm
Đánh Chiềng-Tôm thu được năm gánh nhẹ
Đánh Chiềng-Tẹp thu được năm gánh của cải
Thu được dáo dấu giữa hồ
155- Cá trê ngóc bơi ra
Theo dòng dõi Tạo-Lò họ đi
Ngả cây gỗ đem ngọn đến với Lường-Khun
Mổ trâu mới đem lòng đến với Lường-Khun
Treo cồng đem tiếng vang đến với Lường-Khun
160-Mượn cái tháp đem tiếng kêu đến với Lường-Khun
Phơi mặt mới kêu đến với Lường-Khun
Lường-Khun được nghe thấy khó
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Được thấy nặng nề đến thân
Kiếu không nhận cồng bạc, chẳng kiếm
165-Bởi cồng lớn không cần đến đòn khiêng
Con cháu thì còn nhỏ
Rắt lông gà báo kiêng
Nội liền theo dòng suối Ngưng, suối Ngoi xuôi xuống
Thuyến bè mắc đá tảng đến phát khóc
170-Vướng đám cây roi nước phát bực
Không quen làm Tạo chỉ ngồi chiếu, ngồi xát 1
Ngựa không đi ngựa xấu
Ngựa ở yên ngựa buồn
Ngựa chân ngắn đến ở đồn Che-Háo
175-Cồng bạc trắng đến với đồn Che-Cha
Cồng một mặt đến với thần Lào
Thần dịch từ Lào đã tới
Con đông dẫn quân qua quãng đồng quang đãng
Nội tìm lập Mường không nhốt lợn và chó trong cũi
180-E chuồng cũi đổ cả
Được nhẫn đồng giữa Bản
Được ngựa cái khéo bước
1

Xát : tiếng Thái là chiếc chiếu đan bằng cật nan tre rộng trải khắp gian nhà dùng để mời khách ngồi

hoặc trải dưới chỗ nằm , trải đệm lên trên.
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Được trâu cái giống hay
Được cả ngựa trắng chân đốm đen
185-Được Khun-Căm của Tạo Mường-Mụak
Được mũ quý của ông Mo, ông Nghè
Được voi con ở chưa yên
Muốn yên đi dong bờ sông Đà, sông Thao
Nội đánh lưỡng Thanh làm Tạo
190-Mường-Muổi để Khun-Duông đến cai quản
Ít lâu nó biết nói tiếng của giặc
Pớc-Cheng để cho chá-hươn-nọi Mai-Ắc đến cai quản
Bản Na-Nọi để cho con gìa Thai-Chen đến cai quản
Nội bước chân đi lên qua núi Khau-Hin thong dong
195-Quân cận vệ vác khiên
Bước chân lên núi Khau-Ẻo không ngơi
Leo lên núi Khau-Hen không mệt
Tạt vào nơi Ek-Oong
Ek-Oong người ta bảo đất rộng
200-Nội bảo đấy không rộng
Rồi đi tới Noong-Chạng người ta bảo có đồng ruộng
Nội bảo không có đồng ruộng
Bởi vì mất trâu cái đang chửa cũng do Nội
Tun-Tan đi, mất người hầu cũng do Nội
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205-Nội bước chân leo qua núi Khau-Hang khai phá ruộng
Leo lên núi Khau-Ca phá thành cánh đồng
Quân của Nội đặt rải tận Huak-Quai
Mường-Huak ở được nhiều
Mương-Quai ở được dễ
210-Mường-Huak cho Chua-Dai đến cai quản
Mương-Quai cho Pọong-Chúa đến cai quản
Thuồng luồng dưới nước Lường-Khun gọi lên bờ
Giặc chạy xa Lường-Khun gọi lại gần
Nội mới cử già Han-Cha xuống chống
215-Cử Po-Nan xuống đánh
Đánh nhau nơi núi Khau-Hang
Diệt nhau nơi Khau-Ho
Đánh giặc không thắng
Nội mới lên theo Xeng-Nhi
220-Xeng-Nhi mới nổi dạy giúp
Đánh giặc không được
Nội mới lên theo Xeng-Xưa
Xeng-Xưa nổi dạy giúp
Đánh giặc không được
225- Nội mới sai người đi đàng Phai-Nhi, Phai-Hay
Gặp đá tảng lớn bằng bồ
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Nội mới sai người đi đàng Thin đàng Khoong
Gặp những đống tuyết lớn khó qua
Nội mới đóng bè ngắn bè thấp Nội vượt
230-Xuôi bè ngắn bè thấp Nội đi
Lường-Khun đi đường thủy
Ông Giang-Ngặm đi đường bộ
Cân nặng lệch một phía
Buổi sáng khóc nhớ cháu
235-Đòn ngang khóc anh em
Nội theo dòng suối Nặm-Nghin, Nặm-Ngan xuỗi xuống
Tới khu vườn Quan-Puôn
Đi tới nơi người Xá Cơ-Cha, Nga-Nghe
Đi múa khiên nơi Che-Muông
240- Nội đẽo phá gỗ lớn làm cán
Đẽo thành cán dáo chia nhau
Nọi-Ít sống lại được mỗi người bằng hạt gạo cũng hay
Hai ông già nắm giắt tay nhau
Cán dáo quay ngược giữa đồng
245-Dũng sĩ mang vũ khí
Người Xá-Chi nổi dậy
Họ đội khăn piêu đồng loạt
Hai bên xông đánh nhau
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Già Han Chang-Păn không rời Nội mới lo
250-Lên đến Bản-Chi đầu tràn xuống
Được cum giống lúa của Lường-Khun về trồng
Được con nhỏ của Lường-Khun
Buổi sáng được quay lưng
Đánh Chăng trở về biếu đùi sau thế thịt
255-Khuất khỉ được vườn quả
Kéo dáo tới thành cuảngười Lào Bé
Ông bà nội ăn quả chín đỏ
Quả màu xám leo lên cây không đến ngọn
Nội đi lập Mường không nhốt anh vũ và cá trong ao
260-Để nó phát triển cá chép đỏ, chép ruộng cá cái
Nội kiếm đất dựng Mường không dùng loài Dướng làm Tạo
Phòng nó phát triển lên chống lại
Nội mới cử già Han-Qua xuống đánh
Cử Po-Nan xuống chiến đấu
265- Đánh nhau ở Khau-Xan
Quân giàn trải đầy cánh đồng Na-Hai
Lường-Khun rời khỏi ngựa đã thắng yên không cưỡi
Bởi Tạo Xong-Thanh không ưng
Xưa Tông-Che không thưa
270-Xưa Bản-Đoi không đồng tình
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Ngả cây gỗ không đẽo bằng gốc
Dành để chim “tắng lo” làm ổ đẻ
Nội tìm đất dựng Mường không diệt chủ bãi Ca-Chông hắn
chuồn
Một năm lấyPha-Cum làm ranh giới
275-Trời thương như trời hại
Trời hỗ như Trời quyện
Ba mươi lạng Lào quét
Tám mươi lạng Lào ngơi
Nhổ lông diều hâu ăn
280-Tỏ tình lời thăm hỏi
Bản-Đoi nơi con gìa Con Cuông đến cai quản
Bởi vì phát lau lại mọc
Thế rổi để Mo Tắn đến cai quản
Bởi kiếm người đến làm ruộng Phai-Xan không được
285- Bởi kiếm người đến làm ruộng mạ đồng phía phải không được
Xá kéo máng ruộng dân nhỏ bị chết bởi mắc đó bắt cá
Chặn đường giết người tình nhưng lui
Vùng Khẻo-Chạng đưa Nhi nàng về cai quản
Vùng Khẻo-Nguông, Khẻo-Nga
290-Đưa Nhi nàng Mường-Cúc, Mường-Lò về cai quản
Ruộng sinh ra thóc, thóc sinh ra phân tro
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Mai sau thành quả lớn địa vị
Đem người tới ngồi hưởng
Nơi nhỏ đem người chức bé đến đặt vào
295-Biết lo tính rộng, dân người Thái tới xum quanh
Nội làm thật lực mới được ăn cá
Nội lảm ruộng thật lực mới được ăn cơm
Làm chủ thật sự mới được cai quản vữngbền
Đêm nằm lo kiếm bạc kiếm vàng
300-Mới tụ chảy nguồn nước
Ghép chắp vải lại mới thành chiếc gối
Tạo ngủvới nàng có con
Mới sỉnh ra nội Xíp-Pun Khun-Pe
Pe ăn gan nai hoẵng
305-Pe lớn lên, Pe ăn gỏi cá chép đỏ thả ruộng Pe lớn
Lớn vừa thay cha được, Nội mới đưa thế quyền
Xứng bằng nàng,Nội mới cho cưới nàng
Căng màn trải chăn mới nhập phòng
Bên vợ Nội mới nằm
310-Tạo nằm với Nàng có con
Mới sỉnh ra Tạo Xíp-Pun Khun-Mứn
Thế nhưng quả bị sâu chết trước trâu
Con trai chết trước cha
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Măng non gẫy trước tre
315-Vịt đực non chết trước vịt đực già
Vịt già còn đang bơi giữa hồ
Nội Khun-Pe chết trước nội Lạng-Chượng
Nội Lạng-Chượng đau buồn trong lòng
Thấy khốn khó trong tim
320-Đau lòng bởi phải cúi uống nước lại
Ngại lại phải làm Tạo hai lần
Nội Lạng-Chượng ra công nuôi dạy nội Khun-Mứn đến lớn
Dìu giắt nội Khun-Mứn lớn đến có thể thay
Nội mới đưa lên cho thế quyền
325-Ngồi bằng nàng ,Nội mới cho cưới nàng
Căng màn, trải đệm nội nhập phòng
Bên vợ Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng cóa con
Mới sinh ra nội Tạo-Pan Chang-Phưa
330-Tạo Hao-Hưa Cha-Chu
Bốn năm dao sắt sắc
Sáu bẩy con trai gái
Các Tạo lớn nhỏ không có va chạm gì với ai
Đất sinh sống nội Lạng-Chượng làm lụng
335-Đi đến cuối Nội Lạng-Chượng đã tới cùng
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Mọi thứ vàng bạc đều đã đủ
Đàn trâu đực trâu cái đầy đủ
Cột phướn vàng phướn đỏ rợp trời
Dựng phướn chắp thổ cẩm màu đầy không gian
340-Gốc phướn đặt đầu trâu
Ngọn phướn đặt ngà voi
Bên phướn lớn treo trống lớn của Nội
Nội Lạng-Chượng ngã xuống để nội Khun-Mứn nối
quyền
Chết đi để lại cho nội Khun-Mứn nối danh
345-Nội Khun-Mứn nuôi dạy nội Tạo-Pan đến cao
Dìu giắt nộiTạo-Pan đến lớn
Lớn đủ trao Nội mới trao thay
Ngồi ngang nàng Nội mới cho cưới nàng
Mắc màn, trải chăn Nội nhập phòng
350-Bên vợ Nội mới nằm
Tạo ngủ với nàng có con
Mới sỉnh ra Tạo Xáy-Chạng chủ lớn
Lên làm việc,nội Khun-Mứn cầm quyền
Đi tới cùng,nội Khun-Mứn nắm quyền đến cùng
355- Ngã xuống để nội Tạo-Pan kế tiếp
Chết đi để lại nội Tạo-Pan nối danh
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NộiTạo-Pan nuôi dạy nội Xáy-Chạng đến cao
Dìu giắt nội Xáy-Chạng đến lớn
Lớn đủ thay nội mới cho thế quyền
360-Ngồi ngang nàng Nội mới cho cưới nàng
Mắc màn, trải chăn nội nhập phòng
Bên vợ nội mới nằm
Tạo ngủ với nàng có con
Mới sinh ra nội Uôn-Luông Lai-Phán
365- Nội Tạo-Can và các nàng
Rồi có nội Man-Khẳm Khép Lai-Ăm
Nội Tạo-Căm chủ lớn
Bốn năm dao sắt ngọn
Sáu bẩy con trai gái
370-Các Tạo lớn nhỏ lên thay cha
Tạo-Pan cầm quyền
Đi tới cùng, Tạo-Pan làmviệc đến hết đời
Ngã xuống để lại nội Xáy-Chạng thế quyền
Chết đi để lại nội Xáy-Chạng nối danh
375- Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có va chạm nhau bởi bị tra củ “pum pa”
Thù oán nhau bởi bỏ thuốc độc vào chén rượu
Lên làm việc nọi Xáy-Chạng vẫn cầm quyền
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Đi tới cùng, nội Xáy-Chạng làm việc đến hét đời
380- Ngã xuống để Can-Căm thế quyền
Chết đi để lại cho Can-Căm nối danh
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Nhưng bị va chạm với Chăn-Ho xuống chặn đường
Hắn xuống phát đất rừng
385-Nên va chạm nhau với Uông-Ma và Ít-Toong
Pọong chờ được cai quản Mường chờ lâu
Chờ hưởng đất ruộng bị Can-Căm cắt rời
Chọn lấy người, Quan Na đến cai quản
Đất Khẻo-Nguông, Khẻo-Nga , Quan Na đến coi hưởng
390- Quan Na được nghe lời
Quan Na -Nọi Ỏi-Ít được biết
Liền chống gậy truyền đi xa
Đeo dáo tới lành lắm
Rút dáo ra sáng quắc
395- Rồng nổi khùng thấu Trời
Tin sẽ đến giết anh, liền truy đánh Uông-Ma ngã xuống
hồ
Bỏ lại túi bảo bối không kịp đeo
Truy đánh Ít-Toong ngã xuống suối bỏ lại khiên dáo
không kịp mang
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Vội vàng giao lại ngựa
400-Xua trâu bò nộp, lòng đau sót như bị xát muối
Thanh-Nưa thường ăn cỗ cúng
Họ hay ăn nhiều
Mường-Thanh trụi đuôi chồn
Góc Mường trụi đuôi nai
405-Giữa Mường vắng tanh tựa lòng trắng trứng
Mường Thanh hạn thiếu nước cầy cấy
Mường Thanh nắng chang chang
Mường Thanh bắt ếch nhái về ăn
Ăn cả lươn lẫn rấn
410-Con nông dân quý trọng nước không ở
Con nông dân quý nước ruộng liệu ở hay xuôi
Con người đồng ruộng chuộng nước đồng xuôi dòng
nước
Người già yêu bờ ruộng
Cô chị yêu Bản trực thuộc ông Tạo
415-Thế nhưng phát nơi dưới vùng rộng
Nội Tạo-Căm không có cối và chầy giã gạo
Kiếm người đến với , tìm quân không được
Giết em , không lấy vợ
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Tìm kiếm người, gom người nghèo, người ở cũng không
được
420-Đồn rằng con Quan-Na là người tốt
Con thằng Vy ở Xam-Mứn
Ngồi bên chắn cá ruộng chơi chân đèn
Xuống suối tắm hãy đến bến
Theo dòng sông đến Mường khác phải chọn thuyền
425-Ai đáng làm con dâu mình
Ai xứng làm vợ Tạo Mường
Gói cá lớn Nội mới đi dạm
Trâu khỏe buộc vào cột dưới gậm sàn
Khéo hỏi xin rồi cưới nàng về
430-Về nhà Nội thành con dâu
Và thành người vợ yêu
Bỗng rồi thành nàng bà
Màn đẹp bà mới mắc
Nàng đẹp Nội mới vào
435- Bên vợ Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
Sinh ra đóa hoa rau Cầm-Phôông
Dông dông chuyền đỉnh núi
Mới sinh ra nội Chông-Lo chủ lớn
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440- Không có Mường nào bị mâu thuẫn
Chỉ va chạm nhau với Uông-Ma và Ít-Toong
Trồng dưa không được ăn dưa
Trồng bầu không được ăn bầu
Coi Mường mà chẳng được cai quản Mường
445- Mới bịđâm thóc như gai cây “quẹng”1
Dai ngoét như gân trâu
Đánh không thắng bởi khiên đao kém
Va chạm nhau bởi chiếc cồng bạc
Thù ghét nhau bởi Xá-Uông anh cả
450-Thù oán nhau với Xá núi lớn Pak-Na
Thù oán nhau bởi chiếc “ ca xa” vợt cá Pák-Pe
Đang đi đáng được Cá anh vũ, được nàng, không có
Đang đánh đáng được khiên, được mác, không có
Thu quân lại rút về
455-Lui lên nơi nội Tạo-Căm mọc rễ xa vợ hiền
Nội khéo nói tiếng Thái, không biết tiếng họ, khó hơn
vợ
Nội khéo đặt “ca xa” bắt cá không biết nản

1

Cây “quẹng” : Một loài cây cà gai tự mọc ở rừng dia Bản , quả từng chùm tròn, nhỏ bằng chiếc khuy

áo cánh nữ, có cây quả đắng, chọn cây quả ngọt người Thái hái về nấu canh bon (dọc khoai) hoặc chấm
mắm cá ăn với vài thứ rau ghém sống.
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Còn biết tiếng họ có Tạo-Phăng và Tạo-Theng
Chọc chó chúng không xuống
460-Người Thái liền chiếm lấy đất Mường
Nội Tạo-Căm bỏ vào cũi đem bán
Bán đi quá như Lự bị đuổi
Lự bị đuổi, nàng nội uống rượu đắng cay
Làm khó khăn cho nội ông
465-Mười ngày sửa quây chắn cá ruộng
Năm ngày chữa quây chuồng gà
Cả người Thái phía bắc, Mường-Chiên đều nổi dậy
Xắp dáo, khiên, dựng cờ lau
Mũ chiến sĩ đội lên đầu
470-Mũ đội đỉnh đầu đồng loạt
Vũ khí nhiều tiến đến Than-Ho
Mười Mường cùng hai mươi Mường quây đánh một
Mường
Nội thấy không có gì khó khăn
Bỏ Mường đi cùng hai mươi Mường vây đánh một
Mường
475- Nội thấy không được hay
Nội mới thu gom bạc, vàng đựng vào bao tải
Quét dân đi đánh nội lui
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Lui về ở Mường-Hụak nơi gom nàng
Trở về nơi cạnh đường thu gom dân
480-Đẽo cối ăn cơm Xá
Làm nỏ bắn nai hươu
Người hùng phải ngồi ẩn thấy buồn
Mong chờ bên nào gẫy không thấy gẫy
Mong chờ bên nào đổ không thấy đổ
485- Mong Bản nào sai phạm không có sai
Chỉ có Mương-To và Mương-Đang
Họ tự đẵn gỗ ngăn ngáng đường
Bừa cát lấp đường voi, đường ngựa
Nội liền đem quân đi đánh Mường-Đang rồi thắng
490- Phá Mương-Đang rồi được
Cởi chăn chiên nội phơi nghỉ
Kéo voi, ngựa nội trở về
Không có Mường nào mâu thuẫn
Chỉ có va chạm nhau bởi bà góa khéo dòm
495-Dòm lên tầng gác trên cũng sai
Gõ đầu cối thuyền cũng sai
Gõ đầu cầu thang cũng sai
Nước sông cá chép đẻ thành thuồng luồng
Mường Bản trở nên có giặc, có hổ
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500-Thấy quân kéo đến Nặm-Lạp
Lên tắm nơi bến vũng suối Nặm-Lò
Lên kiếm cá suối Nặm-Quen
Lên ém Tạo Bun-Nai
Tay chuyển rằng chẳng lành
505-Tay quệt rằngkhông hay
Rằng Nội đã đến gần
Bẻ gai kàm châm gài búi tóc ngược
Rồi Nội tới biết đâu sẽ bị giết hay dọa chết
Có một ông già khéo phán đoán
510- Bát đĩa xấu đập đi, dùng lá chuối lót được ăn nhiều
Rồi rể thương, rể quý đều tránh
Đành tránh xa hơn ngày qua, kia
Bước chân lên Khau-Ngom đầy sương mù
Lên đến nơi gặp may
515-Lên tới nơi gặp xấu
Buổi tối bậc thang lớn của nội Tạo-Căm bị lung lay
Lung lay tận rễ cây “mạy hắm” buổi sáng
Vợ bé của nội Tạo-Căm qua đời
Mất đi bà Nàng-Cẳm rộng lượng
520-Người có ngựa cưỡi ngựa đi lên phía trên rời xa Nội
Người có thuyền bơi thuyền xuống dưới rời xa Nội
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Bạc ba ức Nội gom
Gom bạc như bốc cát
Làm chủMường do Nội cai quản
525- Đất bạt ngàn dưới trần Nội cầy cấy
Con nhà quyền quý lấy được nàng tốt
Con cha lấy được nàng tốt cũng nội
Màn che nhiều màu Nội đem trao
Trao giữa quan tài tang lễ
530-Màn che lành Nội lại dựng
Màn rộng cao màn Lào
Mường Thang do người Lự chiếm đóng
Mường rộng do người Lự ăn
Lớn cũng do Lự khiêng
535-Lự kiệu vua kiệu nàng
Đi đàng mang vỏ ngọc đi theo anh
Dân đông đầy Mường không sai bảo một người nào
Không ưng nhặt rau nơi ruộng người
Tạo Mường-Tấc đắp bờ ruộng không thành phải rời
đi
540-Nội Tạo-Ngoi ngại nên không thắng
Chuồn lên Mường-Húak đi cho xong
E rằng dùng lợn mổ đạt tác dụng hơn gươm dáo
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Chị khéo sai Xeng-Xưa tới bảo
Đi lên thấy chị mình buồn quá
545-Đem lên bị chị mắng một chút
Mũ gắn đoạn sà tích vằn
Hai nàng con gái quấn sà tích vàng
Tiếng nói trên đường đi Xá bảo
Tin đồn rằng Lôm-Lẹng
550- Đắp lấy cát của người Puôn về đắp cành roi nước
Đánh được Mường Nội vui lòng
Tóc dài trên đầu Nội quấn
Búi lên để giữa đỉnh đầu
Cơm nơi ấy Nội nuốt
555-Đêm nằm nước rãi ra Nội nhổ đi
Ai có con hãy mang địu
Cắt địu màu vải vàng
Ai có chó hãy bện thừng
Buộc giắt đi nó sủa thú ra ta kiếm ăn bữa sáng
560- Chiếc thuyền to cột hai dây của Nội đưa đến
Thuyền ngược xuôi Sông Mẹt cuả Nội đưa đến
Vượt sóng lớn ào ào
Lông gà vãi tung tóe
Con của chồng đi theo chồng mọi đứa
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565-Làm cái “ly“ bắt cá qua phía trên sông Mê-Kông
Voi chuyển chạy đi trước
Mang bên răng ngà vàng
Lùa voi đến ở đảo
Nội mới thúc quân bên bờ suối
570-Quân của Nội không đông
Nhử cho họ đến với mình
Vờ làm bạn đi đến với chú Tạo-Căm
Anh em chớ rút kiếm trần dễ bị thương
Tạo chú cháu chớ làm điều dở
575- Tình bị đổ,chạm đến phúc nhà
Không có Mường nào bị mâu thuẫn
Chỉ va chạm nhau ở áo đỏ ngâm nước chàm
Ngắt ngọn chàm còn non
Va chạm nhau ở Nàng-Hặc với Nàng-Mường
580-Xem thường nhau trước khi nói tới
Coi thường nhau khi ra bến suối bị Tạo chém
Păn-Lăn lên nói tới Khun-Nhi
Khun-Nhi liền đi xuống
Ý-Côông cùng xuống giúp
585-Dẫn quân tới Bản-Ngon
Đem hoa tới lầu dúi Chiêng-Cau
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Đi đánh phá nhà ốc Chạng-Pe nội tránh
Một năm đi đánh nhau hai trận
Tránh lên trên Đuốt-Doong
590-Tránh đi xa chiến trận
Quân của Nội sang Lào
Chèo thuyền ngược sông Nặm-Phạc
Kéo thuyền đánh nơi bến
Người Lào nhao nhao hỏi
595- Nội làm túp lều lợp lá chuối ở
Vào rừng ở chưa được ba tháng
Thần rừng liền đòi ăn thịt
Hổ ở Bản đòi ăn thịt sống
Mới đi săn con nai
600-Bỏ mất khiên, mất dáo trong rừng
Khiên gỗ dướng cán dùng không hay
Nội mới quay trở lại
Nội qyay lại tới khu ruộng lớn chín bề
Nội trở về lại vào trong rừng
605-Nội sai người đến sông Thao xa Lào
Chỗ múc kiếm nhiều nơi
Vũng sông quanh như cánh đồng quanh
Nội đặt Mường được dễ
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Bãi Ca-Chôông yên, Nội ngủ được yên giấc
610-Phượng hoàng vào hốc cây
Chim gù ghì kêu bên phải
Chúng cũng biết tha lau, gianh về lợp
Rủ lưỡng Thang làm Tạo
Thanh-Hạ để Tạo-Can Ngua-Lang đến cai quản
615-Thanh –Thượng để nội Xam-Cắm vào ở
Đem lời tới chị Trâu còn đuôi cong
Đi đắp đống suốt buổi sáng
Đào hố vào thành nhốt
Sau thành nhốt, có ba mươi vạn kẻ hầu
620-Quả vối mọc,quýt hết
Đi ra kiếm lời nói không được
Tới khu rừng Đông-Nhu
Chăm nom cẩn thận như tai, mắt
Nhiều thành Lào san sát như sao trên trời
625- Máu người tanh lênh láng chảy
Cử người có lòng tốt đi sửa chữa không xong
Kiếm người tính cứng rắn đi hạ bớt nóng không được
Lời lên thương lượng với chị Cai
Bà đẻ chết lên cút lập Mường
630- Lên Khau-Thươn lợp bằng gỗ làm sai
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Mới đem cồng dày cổ giá trị
Cồng bạc đồng của quý
Cồng lớn trở về với đồn Lào
Cồng bạc trắng đến với đồn Mã
635- Quân Lào nổi như dịch
Lào sông Mã nổi lên đông
Chuyển quân qua cánh đồng
Cưỡi ngựa qua Thin-Khoong
Đánh trống qua túp của Tạo
640- Đồn rằng chú Chảu Tạo Căm-Can tránh đi
Ghép vải áo ông bà
Ghép màu áo ông cất
Gỗ sắp đổ rễ còn lung lay
Bởi vì mọi cành cây đều cứng
645-Lưỡng-Thanh có thể mất tình với nhau cũng được
Bởi vì quân, voi, ngựa của Nội không nhiều
Nóc nhà còn giột nhìn thấy trời
Gianh lợp nhà rách nhìn thấy trăng sao
Mọi người đến làm nhà cho Tổng
650-Mọi Tổng rồi tới dựng nhà công của Tạo Mường
Đến mùa cầy cấy Tạo-Căm liền cầy cấy
Đi đến cùng Tạo-Căm tới hết đời
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Ngã xuống để lại Tạo-Chiêu nối tiếp
Mất đi để Tạo-Chiêu nối danh
655-Cha mất Tạo-Chiêu không thịt trâu làm ma đủ
Bố chết Tạo-Chiêu không đặt sừng trâu
Cha chết già không cúng chia của
Tạo-Chiêu trồng lúa nước Mường-Thanh không đủ
Trồng rau ở Mường-Thanh không được hái
660- Chim cuốc lủi nom rõ mình
Chim lông vằn đi nhìn thấy Tạo
Mở cửa gỗ ván đi ra
Tháo cửa gỗ muốn đi ra
Đặt nồi lên bếp lửa bị tắt
665-Người từ phương xa tới rình giết
Họ giết Chiêu nơi đệm nằm
Đến rình Chiêu chỗ Chiêu ngồi
Không giết được chống lại
Họ trốn đi theo người Lự
670-Lự lấy làm thích thú
Sáng ra bị Lự chém
Giận nhau cũng do em
Bị mất chú chảu Tạo Căm-Can
Sự việc vậy cả Mường không biết
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675-Người mang lửa xuống gậm sàn
Vũ khí nắm lấy quay về Mường
Thuyền lại thuyền bơi đi trước
Lên gom dân nơi Thanh-Nưa
Đi đàng sông bỏ cả khiên lẫn dáo
680- Đi ra làm hốc trên núi Lang-Pao
Gần nơi Lào mất đi một nửa
Khóc đau thương mất lòng
Người lòng gian thần không dung thứ
Đừng bỏ họ chơ vơ như con dao
685- Gươm,nỏ đưa đến tràn nơi Hăư-Hoai
Chớ giết họ hàng loạt như đao của chú
Đao cũng phải khóc mắt đỏ đau lòng
Lẩn vào rừng đào củ mài
Đến tận nơi quan La-Na
690-Lướt nơi “quản” rồi đi
Lúc uống rượu vờ làm người lành tới dự
Hãy trồng đậu lên tốt
Hãy nuôi cháu đến lớn
Khi lớn chúng khác hùng dũng
695-Đi tắm ở sông chúng khác biết đua với thuyền
Gừng, muối hết họ khác biết tranh ống muối
522

Chiếc ống hết lại có ống khác
Lời người Kinh buôn cũng họ
Gốc cây sấu mọc bên cây đa
700-Đàng xa Nội không vào
Chống gậy đi đến chỗ chú Cầm
Làm việcvới Tạo-Chôông
Tạo-Chôông đi xuống Đuối-Lau
Lò Huổi-Khá Lò-Quai
705- Một ngày sai hai người tới nơi
Đứng chơi cười giữa Bản
Đưa quân lên nhảy múa
Vải ngâm nhuộm đỏ khắp
Coi người Lào không lành
710-Nội ngã để Đon-Xak lên thế
Mọi ngươì vác khí giới tiễn đưa
Người Thanh-Nưa đến ăn trộm thuyền ở Đông-Chái
Đuổi đánh một lần giết được năm cái đầu
Đống đầu người như đống cối thuyền
715-Vờ làm cho chú Mường-Thanh ăn tiết
Máu người tanh hòa vào rượu
Trâu nhìn thấy máu, trâu lẩn tránh đi
Đi vào bóng dâm Me-Luống
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Vòng quanh vào phòng lạ
720-Cung nỏ của chú còn đó, trăng không sáng
Con mất đi, họ cũng lui đi
Người nào chống lại họ giết
Người nào biết căng dây giữa thành
Hãy xem xét bờ rào cho kỹ phòng kẻ thù
725-Sáng sớm ra cắm dáo chống hổ
Ngày Giáp Thìn hãy mổ trâu
Chuyền từ lưng núi đưa quân xuống đánh
Sáng ra đi đặt cái “ly” bắt cá trả công , giận chú
Cả năm ấy dùng cú nối dòng
730- Cả năm ấy đưa Ý-Công làm chủ
Đi cầu cứu Thanh-Nưa
Thanh-Nưa đòi ăn cau quả giống lẫn cả rượu
Có bô lão và Mo, Nghè
Đánh phá Che-Chạng tiến vào Chiềng-Khoang
735-Có người Xá tóc trắng xông ra
Nghênh chiến với nội Tạo-Chôông
Mới có chị Chang-Mả
Ở gần Dôn giáp Giàng
Tắm sông tự coi thuyền
740-Qua Mường càng thấy hay
524

Đáng làm vợ con mình
Đáng làm nên Tạo Mường
Gói cá lớn Nội mới đem cầu hôn
Trâu khỏe buộc vào cột dưới gậm sàn
745- Khéo hỏi xin rồi nàng bà về
Về nhà Nội thành nàng dâu
Và thành người vợ yêu
Bỗng rồi trở thành nàng Mường
Màn đẹp bà mới căng
750- Nàng đẹp Nội mới nhập phòng
Bên vợ Nội mới nằm
Tạo ngủ với nàng có con
Sinh ra nội rồng qua đuôi dài
Bay bổng giữa trời trăng sao
755-Mới sinh ra nội Tạo-Thâng và các nàng
Bốn năm con dao sắt sắc
Sáu bẩy con trai gái
Các Tạo lớn nhỏ đều không có mâu thuẫn với Mường
nào
Mùa cấy cầy nội Tạo-Chôông cầy cấy
760-Đi đến cùng, nội Tạo-Chôông đi hết đời
Ngã xuống để nội Tạo-Thâng thế quyền
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Ngã xuống để nội Tạo-Thâng thế danh
Cha mất Chao-Cỏi yếu thế
Cha không còn việc, Chao-Cỏi để con lo
765-Nội liền đem quân tới Chao-Cỏi
Vung đao kiếm vây Chiềng-Hin
Thu được bạc đem về
Mong nội làm to lên
Nội không làm lớn chuyện
770-Thu được bạc họ nộp
Mong Nội làm lành, Nội không làm lành
Nội mới kéo đưa nàng đến cho
Mo Thâng dọa không thành thì sai
Lại cử Mo Can đi tới
775- Mo-Can tới nhưng việc không xong ông ta sai
Mới va chạm nhau bởi việc không thành
Cùng một cây gỗ ngáng, đi lại va nha
Đem quân đi chinh phạt được bẩy cái đầu trai
Thanh-Hạ thuyền
Trai Thanh-Thượng vác khiên
780-Ngừng đánh bởi Mường xa
Ngoái lại đàng Mường-Phăng
Ngồi giữa đường ngăn bóng người
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Hàng vạn đao tung diễu một lần
Nghi binh để Lào chừa
785-Nghi binh để Lào sợ
Chém được hai mươi cái đầu
Tiến quân đi đến suối nhỏ Pak-Nga
Rải quân đến đồn Che-Đủ
Thu chăn chiên Nội đem phơi
790-Kéo voi ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn với Mường nào
Chỉ có va chạm nhau đem dao phát rừng tre “mạy
bôông”
Làm cho em liền nổi giận
Quệt nước mũi đi đến
795- Lau nước mắt đi tới
Nội không làm, nên không giúp
Ý muốn bên nàng cô
Trong lòng muốn nằm chung chăn với bề em
Nội mới làm, mới giúp
800-Đem quân tới đánh Lự họ đổ
Phá bọn họ rồi thắng
Voi họ ngã gục họ không vực
Để nội Tạo-Thâng đến vực
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Mường họ lớn họ không cai quản
805-Để nội Tạo-Thâng đến cai quản
Mường họ rộng nhưng họ không giữ được
Để cho Tạo-Thâng đến cai quản
Đuổi Lự để chúa Tha
Phía nam để con Thao
810- Húak, Quai để Nội kàm “Khun”, làm “Tạo”
Có Khun-Ngơn, Khun-Ngao
Một ông anh ở Mường-Lay nhưng không nhờ đến
Còn bận sang vùng Lào sông-Mã
Đi tới Mường-Na ăn cá
815-Tới Na-Luông ăn cơm
Ra tận bờ sông Mê-Kông
Suy tính mọi bề đã có Khun-Công
Chiến, Chai để do Khun-Tun
Việc làm động đất sâu
820- Áp lực động chân thành
Tạo-Thâng chối cãi mãi, chối ra tận ngoài Bản
Chối ra tận ngoài Mường
Tạo-Thâng nể Tạo-Quạk
Biết vậy nên giao Mường-Huak cho cai quản
825-Nội không dạy, không lên
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Mường-HuaK do Khun-Nhi và Y-Công
Trâu to mổ cúng tổ tiên tốt, Nội lên
Trâu béo thịt ngon lắm Nội lên
Con thuyền lớn đồ sộ đó, Nội lên
830-Chiếc thuyền to vững chắc
Voi dưới gậm sàn nhà nhổ cọc
Ở chỗ cành lá bấc đánh chải
Nội thấy lá xanh hơi lạ
Trong lòng thấy bồn chồn
835-Rời đồn voi, Nội mới đi vào Coong-Bôm
Có người Xá bịt kín đầu tới hỏi
Rời nhà bằng Chiềng-Khoang
Mới đi đến Bản-Phai
Chải đầu rồi đi qua Chiềng-Lau , Chiềng-Khoang
đời cụ
840-Tạo đi khảo sát đất dựng Mường
Nổi trống lên Khau-Khin
Leo lên qua Khau-Khin rầm rập
Như đoàn người qua mọc rễ
Chuyển Tạo tới cột mốc
845-Chuyển mốc về đúng nơi
Mứn-Nhi về với mường Cáp-Chiêng và Huak-Lạn
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Mặt mũ trắng sáng như sao Nội về
Voi ngựa qua bến Ta-Cô
Đến dở chừng bãi cát
850-Đưa nàng qua bến Ta-Cọm
Thu vén vải ghép chỉ vàng
Nội tìm đất dựng Mường được Kẽm-Đắng, PhạHuôn
Tin vui vang tới Hụak-Quai
Nội mới đem cồng bạc ra đánh
855- Tiếng hay vang đến chân vách đá Pha-Vang
Nội lên nơi người Xá Nặm-Tiêu quăng chài
Không dùng đến cái chài
Lên tới Xôm-Ke kết nghĩa anh em
Xôm-Ke nói khác tiếng làm bạn
860-Lên Nặm-Hạk đào đất đắp đống
Lên cắm chông ở Khau-Ho
Dùng Ông-Cho làm khiên dáo
Dẫn quân tới Bản-Vin
Quay dáo vây thành Chiêng-Hin
865-Dũng cảm dễ chiếm được Mường
Rời nơi màn che chắp
Nội mới vào màn che vằn
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Khác có nàng Khuyên-Lai đưa ông đọc
Rời khỏi nơi Phai-Cơm, Phai-Veng mới tới
870-Tắm nơi bến Da tha hồ vẫy vùng thành sóng
Rời Coong-Bôm
Tới đâm đầu vào Cốc-Cao
Rời gái thường mới tới gặp gái nàng
Rời Mường-Huak
875-Mới vào Mương-Quai
Chải đầu Nội vào tới
Vấn búi tóc Nội tới cai quản
Đất ruộng Mường Bản về Nội cầy cấy
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
880- Gối kề bên nội Tạo-Quạk
Mới có nàng Tứm-Luông
Nàng,Tạo ở suối lớn Mường-Ek
Tắm sông phải xem hướng
Qua Mường phải xem thuyền
885-Xem có xứng làm con dâu mình không
Có xứng đáng làm vợ của Tạo mường không
Gói cá lớn Nội mới đưa tới dạm
Trâu khỏe buộc cột gậm sàn
Khéo hỏi rồi đưa nàng bà về
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890-Về nhà Nội thành dâu
Trở thành người vợ quý
Trở thành bà nàng tôn kính
Màn đẹp bà mới căng
Nàng đẹp Nội mới vào
895-Bên vợ Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
Mới sinh ra Tạo Xuông-Con Nặm-Nhưng
Mới có Tạo-Chưng và các nàng
Không có mâu thuẫn với Mường nào
900-Chỉ có va chạm với sông lớn Ngoa-Nga
Thách thức Nội thật lực
Chống đối lại với Nội ra mặt
Nội bèn đưa quân đến sông lớn Khoa-Ngoa rồi đổ
Đánh xong Nội thắng
905-Quan người Kinh miền xuôi nổi giận
Đùng đùng giận bằng voi
Quan người Kinh từ miền xuôi lên chặn đầu
Người Kinh từ đất chúa lên đuổi
Quân ít chống lại quân người Kinh không được
910-Quân nòi ta chống lại quân chúa không được
Xương sườn nội Tạo-Thâng bèn bị gẫy
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Rút quân lên náu nhờ người Xá
Giống họ ăn rau dớn xanh và đồ nướng
Xúc rêu suối, nhặt rêu đá về ăn
915-Con cha đang nhiều cậu
Đông như đàn trâu sừng cong
Đông trai cùng một cha
Là cha thịnh, các con thế nghề cung đao
Đao ai yếu người ấy thiệt
920-Chân Mường bằng chân voi
Khiên trắng từ Mường-Thanh của Nội đưa lại đây
Khiên đỏ từ Mường-Phăng của Nội đưa lại đây
Voi, ngựa từ Huak, Quai của Nội đưa lại đây
Đốc quân lên ngủ nơi Na-Xiểu
925-Cũng đông đúc như cau từng trùm
Mượn quân chú làm bạn
Tiến vào vây Lắp-Lua
Cử Xinh-Dua đi tiên phong
Đánh đồn dưới trong một đêm
930-Thu được đồ vật lẫn của cải
Được hai nàng con gái xinh đẹp
Họ buông dáo hàng như đống chiếu cuốn
Đốc quân lên Ta-Buak
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Đầu Mường-Muổi như đầu đàn chim đang ngủ
trong vườn
935-Bừng nbừng như đàn rồng bay lượn
Tin đồn tới quan Mường-La lo sợ
Chải đầu, nội Tạo-Thâng mới tiến vào MườngMuổi
Vuốt búi tóc Nội đến cai quản
Đất ruộng Mường Bản thuộc nội cầy cấy
940- Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có vướng mắc ở suối lớn Mường-Huak
Quăng chài để Khun-Toong ăn gỏi
Ông ta không dùng ăn gỏi
Tặng cho Khun-Tong cai quản lấy Mường
945- Ông ta không lấy Mường
Sàn dùng nắng phơi tháng sáu
Sàn bị buồn, bị chết nhiều lần
Nội bèn làm thật vườn đổ
Nội đánh phá thật liền thắng
950-Cởi chiên chăn Nội phơi
Lôi voi, ngựa nội lui
Không có mâu thuãn gì với Mường nào
Chỉ có va chạm với sông lớn Mường-Thanh
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Quăng chài để Khun-Chuông ăn gỏi
955- Hắn ta không dùng ăn gỏi
Nhường khiên cho hắn cai quản Mường
Nó không chịu ăn Mường
Sàn dùng ánh nắng phơi tháng sáu
Sàn dùng bị buồn, bị chết nhiều phen
960- Nội liền làm thật vườn đổ
Nội đánh phá thật vườn tan
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
965- Ruộng đất tới vụ Nội Tạo-Thâng liền cầy cấy
Đi tới cùng, nội Tạo-Thâng đến cùng đời
Nội Tạo-Thâng ngã xuống
Để Tạo-Quak thế quyền
Mất đi để Tạo-Quak nối danh
970- Nội không nổi dậy, không đi
Mường-Huak thường hay mất ruộng rau
Trồng bãi rộng bông to
Lào biết họ thèm thuồng
Nội mới dậy mới lên
975-Dáo ngọn sắc hùng dũng nội lên
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Gươm cán chắc , trời tối Nội lại
Tạo-Ảng con Tạo-Thâng
Đi đặt ngáng làm cái “ly” bắt cá
Cưỡi ngựa qua Thiên-Luông
980-Khuất núi rồng tới hang Thẳm-Ké
Tạo biết mgắm đoán ánh mắt hổ
Đuổi quanh đến giữa cánh đồng
Dáo đâm thọc vào lưng
Vào nghĩa địa gần đó mà chết
985-Chươi-Chai trở về với con của chú
Bực cầm dao muốn giết cả con
Lau nước mũi đi đến
Chùi nước mắt đi lại
Nội không làm không giúp
990-Muốn được nằm cạnh nàng cô
Muốn được nằm cùng Màn , cùng chăn bề em
Nội mới làm mới giúp
Đưa quân đi đánh Luông-Lư bị đổ
Phá Luông-Lư rồi thắng
995-Cởi chiên chănNội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Ghép gối đôi cùng nội Tạo-Chưng
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Mới có nàng Ươi-Tươi
Nơi sông lớn Nặm-Lay
1000-Tắm sông hãy nom thuyền
Xem Mường phải coi hướng
Xứng làm vợ của con mình
Xứng làm vợ của Tạo Mường
Gói cá lớn Nội mới đem dạm
1.005-Trâu tốt buộc cột dưới gậm sàn nhà
Khéo hỏi xin rồi đưa nàng bà về
Về nhà Nội thành con dâu
Trở nên người vợ quý
Trở thành bà nàng quản gia
1.010- Màn đẹp bà liền căng
Nàng đẹp Nội mới vào
Bên vợ Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
Mới sinh ra Tạo Luông-Con gốc rễ
1.015-Nội Tạo-Quak dũng mãnh
Bốn, năm con dao sắt sắc
Sáu, bẩy con trai và gái
Các Tạo lớn nhỏ đều không có mâu thuẫn với
Mường nào
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Ruộng đất đến mùa Tạo-Quak cầy cấy
1.020-Đi đến cùng,Tạo-Quak tới hết đời
Ngã xuống để lại Tạo-Chưng thế quyền
Mất đi để lại Tạo-Chưng thế danh
Cha ngã chú Can khác thế
Cha mất để chú Can khác tiếp theo
1.025-Nội liền đem quân tới Phiêng-Phông
Nơi cuối cánh đồng bên sông Mã
Cử An-Ca đi dọa
Nội tiến thật vườn đổ
Nội đánh thật nên thắng
1.030-Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Xương sườn nội Tạo-Chưng bị gẫy
Thân thể yếu gẫy phải nương nhờ Ốc-Năng
Ốc-Năng nể mặt
1.035-Biết vậy liền giao suối lớn Mường-Lăng cho cai
quản
Nội không đứng dậy, không lên
Mương-Lăng bị mất đi khỉ và rồng
Mất đi Bản, mất ngọn cũng vì Nội
Mất đi Tạo Chiềng-Xang
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1.040-Bây giờ Nội mới lên Mương-Lăng
Chuyển hòm xiểng về cọc vững
Chuyển cọc lên tới chốn
Mứn-Nhi vè với Mường
Nội không dậy không đi
1.045- Mường-Luông do Nu-Tai-Un trở lại
Nu-Tai-Un Mường-Luông trở về
Nội mới dậy mới lên
Mường-Luông Ải-Nhi ngã giữa cánh đồng
Mới ngã bằng con trâu cái
1.050-Chết đi trở thành rồng bay đuôi dài
Ải-Nhi chết giữa cánh đồng, số bằng con voi
Biến thành suối bạc, suối vàng
Xắc-Mƣơng trụ bằng ngựa, tám mƣờng rộng
Xắc-Mƣơng rộng tới tám Mƣờng lớn cũng Nội
1.055-Đến đầu Mƣờng, Nội bảo Nàng thôi đánh cồng,không thôi
Đến giữa Mƣờng Nội cho voi quần
Đến đây bảo cồng quay lại, không quay lại
Nội liền thúc voi ngà sáng đi trƣớc
Voi ngà trắng theo sau
1.060-Tiếng đồn tới thành ngƣời Xá
Tin đánh nhau đồn tới Pha-Lay
Trong bụng Tạo-Xen-Tay nghĩ không chừa
Rồi một ngày tới thiêu trụi thành dƣới
Xong mới dừng chân nghỉ ăn cơm chiều
1.065- Thu chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Chung chăn gối với nội Tạo-Quak
Mới có bà Nàng-An,Nàng-Phăƣ
Còn bà nàng đẹp nơi cửi dệt
1.070-Cùng trong họ, cùng Mƣờng
Màn đẹp Nội mới mắc
Nàng đẹp Nội mới nhập phòng
Là vợ Nội mới nằm bên
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Tạo ngủ với Nàng có con
1.075- Mới sinh ra Tạo Kiêng-Con Phạ-Phét
Trời thêm lớn tiếng sấm vang
Sinh nội Tạo-Lẹp dũng mãnh
Bốn, năm con dao sắt sắc
Sáu, bẩy con trai gái
1.080- Các Tạo lớn nhỏ đều không có mâu thuẫn với Mƣờng nào
Chỉ có va chạm nhau với ngƣời
Ngƣời có nẹp áo viền vải vàng
Chạm nhau với Đam-Thƣơng anh em
Thân với ngƣời Kinh làm bạn
1.085-Chúa Kinh từ miền xuôi len đánh
Ngƣời Kinh lên đâm chém
Quân ngƣời Kinh lên đồn Mƣơng-Quai, Mƣơng-Ảng
Đến Mƣơng-Muổi vung đao
Đến I-Ao thọc dáo
1.090-Vác dáo ra Pak-Lu
Đánh nhau với quân ngƣời Kinh đao to
Quân ngƣời Kinh lên phía ngọn sông Đà
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
1.095-Không có mâu thuẫn gì với Mƣờng nào
Chỉ có va chạm nhau tại Kẹp-Ke mƣờng ngƣời
Cách trăng khuyết lên gặp máng nƣớc
Anh đi, em lên xa
Va chạm nhau với Y-Pung và Y-Chƣơn
1,100-Tiến quân tới Nặm-Lạp
Lên tắm mát ở vũng suối Mƣờng-Lò
Lên đánh cá ở suối Nặm-Mẹt
Lên học tập với Tạo Bun-Nai
Thu chiên chăn Nội phơi
1.105-Kéo voi,ngựa Nội lui
Ruộng đất đến mùa Tạo-Chƣng cầy cấy
Đi đến cùng, Tạo-Chƣng tới cuối đời
Ngã xuống để Tạo-Lẹp thế quyền
Mất đi để Tạo-Lẹp thế danh
1.110-Cha ngã mà là em trai nối danh
Cha ngã mà là em ruột nối danh
Tiến quân tới Mƣờng-Ek
Vác dáo vây thành Chiềng-Lè
Lên vung đao nơi Che-Muông
1.115-Lên xem xét nhà nàng chị
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Đƣợc nàng chị về với
Lên xem xét nhà chị dâu
Đƣợc chị dâu giao về
Đồn tới ngƣời nổi tiếng nhƣ rồng bay
1.120-Ngƣời ta muốn biết nhƣng không dùng nên nói queo
Va chạm nhau tại nhà bố Tạo-Quak
Qua đi lên, qua Mƣờng-Bôm
Chém nhau nhƣ chém thân cây chuối
Thu dân nhƣ thu vỏ cây
1.125- Tại nơi vùng suối Ca-Chăng
Gọi Ý-Pung tới chém
Làm nƣơng rậm cỏ gianh
Làm xong nghèo đến chết
Đi kiếm đất lập Mƣờng , đƣợc ngựa hồng đẹp
1.130-Đem cƣỡi chạy giữa cánh đồng
Cƣ-Quang thì đƣợc kèn thổi
Tiếng hay vang tới Huak-Quai
Tạo-Công làm cầy, cầy ruộng
Gọi đông dân đi đánh giặc
1.135-Được Ik-Đa người Bản Na-Viên
Được Ik-Khuyên đến cùng
Được Ik-Pung người Mường-Thanh
Chữa chẳng lành làm xấu
Nội nổi giận đi kiếm đất lập Mường mới
1.140- Đem quânđi đến sông lớn
Mường-Thanh rồi đổ
Đánh rồi thắng
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có sông lớn Mương-Chưm, Mương-Ngoi
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1.145-Lên tiếng thách thức Nội
Tiệt không chịu cống biếu
Nội bèn đem quân đến sông lớn
Mương-Xưm, Mương-Ngoi đánh đổ
Phá rồi thắng
1.150-Cha Tạo-Quak đi chiến đấu phương xa chưa về
Chưa vượt rừng gianh, chưa tới
Pha-Mệt liền đem quân
Đánh Mương-Muổi, Mương-Quai bị đổ
Đánh Mương-Quai họ ngã
1.155-Mới được bà Nàng-Ón hầu anh
Bà Nàng-Đeng hầu ngài
Tiến quân tới Mường-Lay
Mới cử người đi thưa
Cử I-Bao đi đến
1.160-Mặt trời mọc phía nào
Thầy Mo trắng sáng phía ấy
Sào chống đến đáy cát của Nội đem đến
Bơi chèo mỏng lướt mặt nước của Nội đem đến
Đàng xa Nội không vào
1.165-Nội vào đàng Chiềng-Chan
Bỏ qua đồn Che-Lạn và Chiêng-Luông
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Chung chăn gối với nội Tạo-Lẹp
Có bà nàng Ươi-Tươi
Nhưng là cùng anh em trong họ
1.170-Dòng anh em cùng Mường
Màn đẹp đem căng lên
Nàng đẹp vào nhập phòng
Bên vợ Nội mới nằm
Tạo ngủ với nàng có con
1.175-Sinh ra Pú-Xoi, nàng Xôm-Puông
Nội Luông-Con chủ dân
Pha-Mệt đốt rừng lau
Vào Mương-Muổi, Mương-Quai nội tiếc
Tránh cái chết, Nội leo lên núi Khau-Ca
1.180-Ai giết Tạo-Lẹp thì nó chết
Bỏ Chiềng-Muôn để trống
Để Chiềng-Muôn bỏ không
Chải đầu, Nội đi vào
Búi tóc lên đỉnh đầu, Nội đến cai quản
1.185- Đất ruộng của Mường Bản nội cầy cấy
Không có mâu thuẫn với Mường nào
Gối kề bên tám chiếc
Bẩy tám vợ là dân thường
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Trong nhà Nội còn đó
1.190-Chưa có nàng
Bà nàng lớn Pu-Căm
Người ở vùng sông lớn Mường-Lay
Mùi nước đọng gốc cây thấy nồng
Đi các Mường phải xem đến thuyền
1.195-Xứng là vợ của con mình
Xứng làm vợ của Tạo Mường
Gói cá lớn Nội mới đem dạm
Trâu tốt buộc vào gậm sàn nhà
Khéo hỏi xin rồi đưa nàng bà về
1.200-Đến nhà Nội thành con dâu
Về thành vợ quý
Rồi thành nàng bà quản gia
Màn đẹp nàng bà mới căng
Nàng đẹp Nội mới nhập phòng
1.205-Bên vợ Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
Có Pú-Xoi, nàng Xôm-Toong
Có Hán-Toong anh em
Có nội Man-Khẳm Lai-Ăm
1.210-Nội Ta-Căm chủ lớn
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Cũng không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Ở một phương chạm lòng
Đeo kiếm đánh nhau với Lào
Mang đao chống lại anh
1.215-Hoa nở từ gốc Mo trẻ nhỏ Mường-Thanh
Sửa không lành phải làm mạnh
Thắng bởi đao của Nội lớn
Lại do quân Mụak-La của Nội đông
Lại thêm quân Chiến-Chai của Nội đến
1.220-Con các Tạo đem đến nhiều khiên, đao
Thuyền gỗ “hạp” cân thấp
Tới Pak-Bú đá đen
Tới Pak-Păm, Chiêng-Lạn
Tiến quân tới Chiến-Lung
1.225-Leo lên núi cao Mường-Min
Cử Ải-In dẫn đường
Cử Ốc-Năng đi tiên phong
Voi ngà trắng theo sau
Đông đông như chùm hoa thìa là
1.230-Vợ xinh đẹp của Tạo-Lẹp
Tiến quân tới Lò-Cha
Như sấm rền tháng sáu
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Tiếng đồn tới Lò-Luông
Thần tiên tổ Tạo-Lò là lớn
1.235-Rầm rập trên đường đêm
Giữ Nàng như nhốt lợn, chó trong chuồng
Kêu nài trên Khau-Chi
Khác nào ai có con phải đào hố chôn con nhỏ của
mình
Cây con kèm cây chết khô
1.240-Gặp mọi sự tức giận
Nội bèn từ vùng thượng nguồn sông Đà đi lên
Từ vùng đầu hổ đi trở xuống
Sáng sớm đi ở đồn trại
Cầu cứu tới quan người Kinh
1.245-Giúp cùng lên dẹp giặc
Voi xổng ra vẫn còn vướng xích
Bởi xích sắt không nhấc
Hai bên mất lòng nhau nhưng còn được
Bởi quân, voi, ngựa của Nội còn đông
1.250-Mặt nước Nội mới chia mương
Đất Mường chia Bản trực thuộc
Điểm mặt các Tạo phân chia ruộng đất
Lò-Thượng để già Hok-Nọi đến cai quản
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Bởi ông ta biết dùng bến Nặm-Xia
1.255-Vùng Che-Meng để cho Khun-Hok
Bởi ông ta có nhiều thóc giống
Lò-Luông dành để Nội làm Khun, làm Tạo
Việc phân chia Mường, Bản xong đầy đủ
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
1.260-Chỉ có phía suối lớn Mường-Pua
Họ lên tiếng thách thức Nội
Ngang ngược chống tra mặt
Nội bèn mang quân tới Che-Co
Thông báo sẽ diệt Bản nổi dậy
1.265-Đưa quân lên đến Mường-Pua
Cầm-Ky xin làm lành
Cầm-Ky sợ hết hồn
Cử dân bé đi nói khó
Cầu xin tới Mường-Pua
1.270-Thu chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có va chạm với Chiêng-En Ải-Ngông
Thách thức Nội ra mặt
1.275-Chống lại cả mọi sự
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Nội đem quân lên đánh Chiêng-En bị đổ
Phá rồi thắng
Chạm chúa người Kinh giận bằng cái bung
Đùng đùng nổi bực bằng cái bồ
1.280-Người Kinh từ miền xuôi lên săn lùng
Người Kinh đất chúa lên truy
Binh lực ít chống quân Kinh không nổi
Quân neo chống lại quân chúa không được
Họ bắt được Tạo-Quạk và Cọn-Mương đưa về triều
1.285-Xương sườn Tạo-Lẹp như bị gẫy
Thân hình bị yếu đau đành đi nương nhờ Phạk-Chảu
Phạk-Chảu thương nể mặt
Biết vậy mới giao suối lớn
Chiêng-En, Ten-Ken cho cai quản
1.290-Chải đầu Nội đi vào
Búi tóc ngược Nội đến cai quản
Ruộng đất Mường, Bản nội cầy cấy
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có Mường-Dôn và Mường-Qua
1.295-Họ thách thức Phạk-Chảu
Chống lại cả mọi sự
Phạk-Chảu thấy xứng có Tạo-Lẹp
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Mới giao cho đem quân đánh giết
Tạo-Lẹp đem voi, cưỡi ngựa đưa quân đi đánh
1.300-Đánh đến hai trận họ mới đổ
Phá mới thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
1.305-Chỉ có va chạm với Mường-Mẹt, Mường-Pa
Họ lên mặt thách thức Phạk-Chảu
Chống lại tất cả mọi sự
Ngà voi họ không cống nạp
Rượu họ không nộp lên
1.310-Phạk-Chảu nhìn biết Tạo-Lẹp
Mới lại giao cho đem quân đi diệt
Cưỡi voi, ngựa đi chiến đấu
Đem quân đánh Mường-Mẹt, Mường-Pa họ đổ
Phá rồi thắng
1.315-Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Thu đượcvoi Nội mang về
Thu được nhiều đệm Nội mang về
Thu được màn Nội không vào nằm
549

1.320-Bắt được vợ giặc Nội không ngủ
Nội lấy được đầu kẻ thù
Nàng bà vợ hắn Nội buông tha
Bắt được nàng con gái Nội đưa về nộp Phạk-Chảu
Ở miền xuôi nước ta , đến mùa Tạo-Quạk cầy cấy
1.325-Đi đến cùng, Tạo-Quạk ở mường Kinh qua đời
Ông mất giờ buổi sáng
Điềm tới Nội buổi trưa
Tin mất tới Nội buổi tối
Nội đau buồn nước mắt chảy
1.330-Thương tiếc nước mắt dòng dòng
Phạk-Chảu thương tình
Biết tâm tư Tạo-Lẹp
Mới giao suối lớn Mường-Muổi cho về cai quản
Chải đầu Nội trở về vào Mường-Muổi
1.335-Vuốt búi tóc ngược, Nội tới cai quản
Ruộng đất Mường Bản Nội cầy cấy
Không có mâu thuẫn với Mường nào
Tiếng rèn sắt vang lại buổi tối
Ra vào sườn Tạo, anh em Chu-Hông không chết
1.340-Quạ ngà ghét chuồng trâu
Quạ chết ghét chuồng ngựa
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Chiềng-Muôn phơi bỏ trống
Bỏ Chiềng-Muôn để hoang
Chải đầu Nội đến đó
1.345-Vuốt búi tóc ngược Nội tới cai quản
Ruộng đất Mường Bản nội hưởng thụ
Không có mâu thuẫn với Mường nào
Nội chủ Tạo-Lẹp
Chọn mặt có Ta-Căm
1.350-Biết vậy mới giao
Vùng suối lớn Mương-Quai cho cai quản
Chải đầu Nội lên đó
Vuốt búi tóc ngược, Nội tới cai quản
Ruộng đất Mường Bản nội hưởng thụ
1.355-Gối kề với Nội chủ Ta-Căm
Lúc ấy có Nàng-Nhi, Nàng-Lan
Ở nơi Mường-Huak
Gói cá lớn Nội mới lên dạm
Trâu tốt buộcgậm sàn nhà
1.360-Khéo hỏi xin rồi đưa nàng bà về
Về nhà Nội trở thành nàng dâu
Và là người vợ quý
Trở thành nàng bà cai quản gia đình
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Màn đẹp nàng bà mới căng
1.365-Nàng đẹp Nội mới nhập phòng
Bên vợ Nội mới nằm
Tạo ngủ với nàng có con
Mới sinh ra nội Kiêng-Con Lịn-Hí
Gia đình vui tấp nập
1.370-Và có năm cô nàng gái
Lại sinh nội Ta-Ngân
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có bên phía Mường-Lò
Thách thức Nội tjhuwcj sự
1.375-Chống lại mọi sự
Nội chủ Tạo-Lẹp
Đem quân đánh Mường-Lò rồi đổ
Phá rồi thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
1.380-Kéo voi, ngựa Nội lui
Ruộng đất Mường
Thuộc Nội đoạt hưởng
Đi đến cùng
Nội Tạo-Lẹp đến lúc qua đời
1.385-Ngã xuống để nội Ta-Căm thế quyền
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Mất đi để lại nội Ta-Căm thế danh
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có va chạm nhau với Xo-Chỉa Quán-Đông
Thu xếp đeo túi đi dong chơi
1.390-Việc ruộng đồng bỏ đấy
Đem quân đến đánh Bản-Hịa ,Mương-Lăm họ bị đổ
Phá rồi thắng
Nội Ta-Căm chọn mặt
Biết đến nội chủ Ta-Ngân
1.395-Mới giao vùng sông lớn Mương-Lăm cho cai quản
Chải đầu Nội đến đó
Vuốt mái tóc ngược, Nội tới cai quản
Ruộng đất Mường-Bản được hưởng
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
1.400-Chỉ có vùng suối lớn
Hăng-Hao, Mương-Vạt, Mương-Pa
Họ thách thức nội Ta-Căm thực sự
Chống lại mọi sự
Nội chủ Ta-Ngân liền đem quân tới Pa-Co
1.405-Đánh Hăng-Hao, Mương-Vạt, Mương-Pa đều đổ
Phá rồi thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
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Kéo voi, ngựa Nội lui
Gối kề bên Nội chủ Ta-Ngân
1.410-Có nàng bà Nàng-Ốc, Nàng-Phươn
Là nàng Xen-Mương ở Mương-Lay
Tắm sông phải nom thuyền
Qua Mường phải xem hướng
Xem xứng làm vợ con mình
1.415-Xứng bà vợ Tạo Mường
Gói cá lớn Nội mới đi dạm
Trâu tốt buộc cột gậm sàn
Khéo hỏi xin rồi đưa nàng bà về
Về nhà Nội thành dâu
1.420-Trở nên người vợ quý
Trở thành nàng bà quản gia
Màn đẹp Nàng bà mắc
Nàng đẹp Nội nhập phòng
Bên vợ Nội mới nằm
1.425-Tạo ngủ với Nàng có con
Sinh ra nội Tiêng-Con
Nội lớn chủ Mường
Không có mâu thuẫn với Mường nào
Chỉ có suối lớnMường-Lò thách thức nội
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1.430-Chủ Ta-Căm quyết liệt
Chống lại tất mọi sự
Nội Ta-Căm liền dẫn quân đi
Đánh Mường-Lò rồi bị đổ
Phá rồi thắng
1.435-Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn với Mường nào
Ruộng đất công
Nội chủ Ta-Căm hết đời
Ngã xuống để lại cho nội chủ Ta-Ngân thế quyền
Mất đi để lại cho nội chủ Ta-Ngân nối danh
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
1445-Chỉ va chạm nhau với Ngơn-Căm Nặm-Nam
Tránh đi tới Khun-Ca
Lời nặng tới Mường-Húak
Nội Ta-Toong bèn vờ làm Pụak
Đến vây nội Ta-Ngân
1.450-Nội Ta-Ngân có quân ba vạn chống lại
Quân bốn trăm đánh trung tâm chiềng
Thần không phù hộ bề em
Bắn tên đồng trúng vào cổ
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Phải trốn đi ở Phun-Nay
1.455-Khóc đến cầu cứu Khau-Tu
Tiếp không tử tế họ đi
Bói quẻ xem rằng chẳng lành
Thần hiện báo không ủng hộ
Nội Ta-Ngân đi đến Đéng-Na
1.460-Tin bị đánh trả lại
Nội Ta-Ngân bèn đưa quân
Tới Mường-Húak đánh Ta-Toong bị đổ
Phá rồi thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
1.465-Kéo voi ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn với Mường nào
Chỉ có va chạm nhau do Nàng-Hặc và NàngNương
Đi đánh Hoong-Đa
Ta-Ngân thu được đàn trâu đực, cái hai mươi con
1.470-Bô lão không chia nhau
Mới mất lòng giận nhau
Dân cùng Pét-Lạn bèn đến giết lão Nhan
Em cũng giết anh
Chuyện này có người đến báo
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1.475-Sự việc náo loạn lên
Nội Ta-Ngân liền cho nổi trống Mường
Trai Mường đến có mặt đông
Quân Mường mang vũ khí tới
Liền ra quân đi đánh
1.480-Đánh phá mãi không xong
Đi đến bến Dôn-Toong
Bắt được tên Ý-Đang
Chưa định giét hay xử tội
Dọa cho mọi người phải sợ
1.485-Pét-Lạn bèn nhổ tóc van xin
Còn Lan-Tạo chạy sang nương nhờ bên đát Lào
Xin được nhập với quân Lào
Thu được cả túi cả gươm
Thu được nhiều gươm
1.490-Lấy được đầu kẻ thù trong giữa đồn
Pét-Lạn bắt sống được Tạo-Puông tại sạp giữa
nhà
Trói bỏ vào giọ dìm xuống sông
Thu được một chiếc thuyền về bơi
Chống thuyền ngược sông Đà
1.495-Dũng sĩ vừa đẩy vừa bơi thuyền lên
557

Lênh đênh mặt nước nàng bà Tạo Mường-Lay sợ
Chải đầu, nội Ta-Ngân mới vào Chiềng-Muôn
Vuốt tóc ngược, Nội đến cai quản
Ruộng đất của Mường, Nội hưởng thụ
1.500-Không có mâu thuẫn với Mường nào
Mặt nước Nội chia chỗ làm mương
Mặt Mường chia Bản trực thuộc
Điểm mặt các Tạo Nội chia ruộng
Mường-Chiên để cho Cầm-Pha lên cai quản
1.505-Phải kể đến Tạo Xoong-Chai là lớn
Nặm-Dôn để Xá phơi chăn
Cuối con suối đẻ vía Mường
Chiêng-Te để cho con Ten-Căm tới
Bản-Khoang để cho già Quan-Đán
1.510-Bởi ông ta vác đao chống đỡ bảo vệ chủ
Bản-Cán để cho Thảu-Tái
Nơi giữa đồng, giữa Chiềng để cho người Xá ở
Họ biết ngăn nước Pom-Xưa
Tông-Củ để cho Đô-Cha
1.515-Gần để cử đi chuyển lời sớm còn được
Bản-Ca dành để Mo-Pha
Cuộn lá xanh rừng dâu
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Chiêng-Coi dành để Đam-Mứn
Đung đưa phía Mường Bản
1.520-Bản-He dành để con quan-Ái
Bởi anh ta biết các bến sông Đà
Bản Tảng dành để già Phôm-Đăm
Bởi ông ta biết đà giỡn người tình cũ
Chiềng-Dong để nội chủ Ta-Ngân làm “Khun”,
làm Tạo
1.525-Chia Mường, Bản đã đầy đủ
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có sông lớn Xoong-Te
Thách thức Nội ra mặt
Chống lại đủ mọi điều
1.530-Phạk-Chảu thấy nể mặt
Nội Mứn-Hắm và Xoong-Khuôn được biết
Mới cho cưỡi đầu bắt đi giết
Cưỡi voi, cưỡi ngựa đi đánh
Đem quân đi đánh Xoong-Tặp, Xoong-Te họ bị đổ
1.535-Phá hai nơi ấy chiến thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Chém được đầu thù Nội về tâu
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Bắt được vợ kẻ thù Nội cũng đưa vể
1.540-Thu được nàng gái trẻ Nội đem về nộp
Tráp đựng bạc Phạk-Chảu mới mở ra
Hàng nén vàng Phạk-Chảu mới cho tỏ lòng thương
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
1.545-Không có mâu thuẫn với Mường nào
Nội Ta-Ngân cũng nể tình với Mứn-Hắm
Nên mới giao Bản-Bó cho cai quản
Chải đầu Nội mới tới
Vuốt tóc ngược, Nội đến cai quản
1.550-Ruộng đất Mường,Bản về hưởng thụ
Không có mâu thuẫn với Mường nào
Ghép gối với nội Mứn-Hắm
Là bà nàng Ban nàng Mường
Màn đẹp bà đem căng
1.555-Nàng đẹp Nội nhập phòng
Bên vợ Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
Sinh ra Tạo Chạng-Tháo Ngà-Tăn
Và nội Păn-Mương chảu pay
1.560-Thế nhưng suối nhỏ không đủ nước
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Nong lớn không đủ đựng thóc khô
Bỏ Chiềng-La để trống
Ngỏ Chiềng-La để không
Chải đầu Nội đến đấy
1.565-Vuốt tóc ngược, Nội đến cai quản
Ruộng đất Mường, Bản nội được hưởng thụ
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Thể nhưng suối nhỏ không đủ đặt “ly” bất cá
Nơi hẹp không đáng khai hoang thành ruộng
đồng
1.570-Bồ lớn thực nhưng không đủ đựng thóc khô
Nội Ta-Ngân điểm tới danh
Biết đến nội Mứn-Hắm
Mới giao suối lớn Chiềng-Muôn cho hưởng
Chải đầu Nội đến ở
1.575-Vuốt tóc ngược Nội đến cai quản
Ruộng đất Mường, Bản được hưởng thụ
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Gối kề bên Nội chủ Păn-Mương
Lúc ấy là Nàng-May
1.580-Màn đẹp đem tới căng
Nàng đẹp Nội mới nhập phòng
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Vợ yêu Nội mớí nằm
Tạo nằm với Nàng có con
Mới sinh ra Nội-Xỏi, nàng Lai-Mốôc
1.585-Chim vàng tỏa, Nội lớn nhỏ
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ vướng có suối lớn Mường-Lò
Tự thách thức Nội ra mặt
Chống lại Nội mọi sự
1.590-Nội Ta-Ngân bèn đem quân đén đánh họ đổ
Phá rồi thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Ruộng đất Mường đấy
1.595-Nội Ta-Ngân hưởng thụ
Đi đến cùng
Nội Ta-Ngân đén hết đời
Ngã xuống để cho Nội Mứn-Hắm thế quyền
Mất đi để lại cho Nội Mứn-Hắm thế danh
1.600-Cha ngã xuống Pha-Nhu là anh trai
Cha ngã rồi, anh ta không chia trâu
Cha ngã rồi, Pha-Nhu xưng danh anh trai
Anh ta không chia kẻ hầu người hạ
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Là Tạo Mường nhỏ nhưng anh ta giận to
1.605-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ giận nhau bởi chia bạc, chia vàng
Do nội chủ Mường-Lay đem đến
Mâu thuẫn với nhau bởi mâm xôi lớn
Xoong-Khuôn đem lời lành tới
1.610-Bị quay ngoắt thành xấu dập đi
Tạo chủ Pấc-Neng cũng đi
Nhất quyết cứng như thép tôi
Anh ta rủ taọ Nghe-Muôn Ngoi-Man sau Bản
Rủ Tạo Xoong-Theng cùng tới
1.615-Khi đi đến Bản-Nga
Người đông như lá cây
Nhất định đánh không đàm
Quyết đánh gục, không hàng Tạo lớn
Không cần đem quân vào tới Che-Há
1.620-Chủ Pấc liền thọc vào
Cả Mường bỏ chạy
Cả Mường bỏ trốn
Nội Mứn-Hắm cũng trốn
Xương sườn nội Mứn-Hắm như bị gẫy
1.625-Thân thể như bị gẫy gập, đi nương nhờ Phạk-Chảu
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Phạk-Chảu thấy vậy thương tình
Mới giao suối lớn Mường-Pa cho cai quản
Chải đầu Nội đi vào
Vuốt tóc ngược Nội đến cai quản
1.630-Đất ruộng Mường, Bản nội hưởng thụ
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có ngọn núi xanh Pak-Va
Chòm cây nơi núi dốc
Bọn người Xá Chông-Ang
1.635-Bọn này không phát thông đường qua lại
Đưa quân đi đánh Chông-Ang họ đổ
Phá trồi thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
1.640-Về nhờ thần thế Phạk-Chảu
Nương cậy tới
Rồi về tìm Pha-Nhu
Kiếm dân xin ruộng đất không có
Tìm dân để củng cố lại Mường không có
1.645-Phạk-Chảu thấy thương tình
Biết tâm tư nội Mứn-Hắm
Mới trao suối lớn Mường-Muổi cho về cai quản
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Chải đầu Nội đi vào
Vuốt tóc ngược Nội tới cai quản
1.650-Ruộng đất Mường đem hưởng thụ
Mặt nước Nội chia mương
Đất Mường chia Bản trực thuộc
Điểm các Tạo chia cấp ruộng chức
Bu-La để cho Xoong-Khuôn
1.655-Chiêng-Te để Ten-Căm đến cai quản
Phân chia Mường, Bản đủ khắp con nhà Tạo
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có vướng nhau với Lam-Xen nói lời chống
Lam Tạo nói lời nặng nề
1.660-Dân Xo-Là kính trọng
Họ xuống tới Dôm-Toong
Sai hai lần bảo thôi không thôi
Sai hai lượt mong về không thấy trở lại
Tên tẩm độc không quyện
1.665-Đành dẫn quân đi đâm chém
Cử già tóc đỏ đi tiên phong
Vung kiếm tới Kéo-Dăn
Nửa chừng Nội không đánh phá
Chặn kẽ núi đồi gianh đi ra
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1.670-Bắt được voi ngà trắng trên đường đi
Duông-Căm buông Xen quay trở lại
Mới bắt được Tạo –Puộk giữa cánh đồng
Thân mình mất đi bên thân ngà voi
Nội Mứn-Hắm đánh giặc còn phong quang
1.675-Thu gươm dáo từ trời cón sáng
Đánh được dáo cùng kiếm Ta-Căm
Được Tạo-La chém già bà đứt đôi
Tin nóng đồn lên Xốp-Muổi
Gươm lệch tới Xốp-Giang
1.680-Dân ở Chiến, Chai cũng lo sợ
Tạo Mường-Lay sợ sệt
Chải đầu Nội Mứn-Hắm đến vào Chiêng-Muôn
Vuốt búi tóc Nội đến cai quản
Ruộng đất Mường, Bản nội hưởng
1.685-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có suối lớn bên Mường-Vang, Mường-Vay
Do sai cho ông Pằn và ông Pọong
Đi phát quang không rộng
Tạo Mường-Chai khó khăn
1.690-Dân Mường-Chai là anh em cả
Đi trước mà chặn đánh
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Bên Mường-Pua
Dân Mường-Pua tìm Tạo-Khọak mong lắm
Bằng chiếc quạt nhẹ Bản-Păm
1.695-Dòng họ Tạo-Lò là lớn
Tạo-Pom làm chủ Pấc-Neng
Có lòng cứng rắn như thể xiên sắt
Quân họ đâm lúc buổi chiều bị ngã
Tạo-Muổi,Tạo-La không dũng cảm
1.700-Buông vũ khí cử xứ Xen vào
Dân Mường-Chiên khóc
Quay về dừng chân nơi Tạo-Púa được ba đầu
Tạo-Muông
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
1.705-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ chống lại nhau với Tạo-No và Cầm-Boong
Ông-Pọong chiếm đất Mường của Pọong em
Pọong phản lại Pọong Pấc-Neng
Tin truyền tới Xam-Mứn
1.710-Mới nổi lên xây đắp thành lũy
Rồi đi đánh phá giặc Lào
Đem quân đi đến Na-Vi, Na-Pang ở rừng
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Đưa quân tới Mường lớn, vào Bản nội đổ
Nội liền dẫn quân tới Khau-Luông
1.715-Tới Khau-Ban bọn giặc Lào bị đổ
Thành lũy vững chắc
Nhiều lớp khó đánh
Căm-Boong tới Mường-Ek
Dân Mường-Muổi chạy trốn
1.720-Chiềng-Đi bỏ hoang trống
Áo Mường không nom đến
Rủ đưa nhau trốn qua Hảu-Ca
Trượt đi ra tới bờ sông Đà
Mắt bừng nóng như lửa đốt
1.725-Có người được Pha-Tép
Nội Mứn-Hắm đi lên tới Tạo-Lay
Thương tình mới giao cho suối lớn
Mương-Lự và Mương-Quai để cai quản
Chải đầu Nội đến vào
1.730-Vuốt tóc ngược Nội đến cai quản
Ruộng đất Mường Bản được hưởng
Xương sườn nội Păn-Mương và Căm-Lạn bị gẫy
Thân ngã gập, phải cầu cứu tới Căm-Boong
Căm-Boong cho quân đi giúp
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1.735-Đánh giặc Xam-Mứn ở Mường-Thanh
Đem quân đi đến Huak-Quai
Phá vùng ấy Xá lui
Dẫn quân đi tiếp đến Mường-Muổi
Cầm-Boong đánh thắng
1.740-Tránh Mường lại kéo quân
Đi tìm kiếm gọi nội Mứn-Hắm
Chiềng-Đi rậm cây cỏ mọc um
Chỉ thấy trời và nước Nặm-Bôm
Nội Mứn-Hắm trở lại Chiềng-Đi tìm con
1.745-Đến trồng lúa đồng Na-Bó vụ sớm
Ngắm nhìn thấy đồng đất hẹp
Chiềng-Muôn đang bỏ trống
Chiềng-Muôn đang để klhông
Chải đầu Nội đến vào
1.750-Vuốt tóc Nội tới cai quản
Ruộng đất Mường, Bản đem hưởng
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Nội Mứn-Hắm thương tình Păn-Mương
Mới giao suối lớn Chiềng-Pấc cho cai quản
1.755-Chải đầu nội Căm-Lạn đến vào Chiềng-Pấc
Vuốt tóc Nội tới cai quản
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Ruộng đất Mường, Bản nội hưởng
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ va chạm nhau với người Bản-Uông anh
cảTạo-Khoáy
1.760-Xá ăn nương Chen-Lương
Voi xổng chạy lồng theo, bắt không được
Nổi nóng giận kìm lại không được
Nội Păn-Mương liền dẫn quân
Đánh nhau ở Chiềng-Pấc họ không chịu thua
1.765-Họ chống lại khá mạnh
Ngọn dáo họ khá cứng
Chống nội Căm-Lạn đến bừng đỏ mặt
Tên nỏ tẩm độc bắn ra hàng loạt
Hai bên truy đánh nhau đến tận Mường-Muổi
1.770-Đánh phá mới thắng
Đất thu được, nội Păn-Mương thu hưởng
Đi đến cùng, nội Păn-Mương đánh đến cùng
Nội Păn-Mương chải đầu vào chiếm Mường-Muổi
Vuốt tóc ngược Nội đến cai quản
1.775-Ruộng đất Mường, Bản được hưởng thụ
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Kề gối bên với nội chủ Căm-Lạn
570

Có nội nàng bà Nàng-Cao (Nàng-Lan) nàng
đẹp
Cùng là anh em trong họ, cùng Mường với
nhau
1.780-Màn đẹp mang đến mắc
Nàng đẹp vào sánh bên
Thành vợ Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
Sinh ra nội Man-Khẳm Lai-Na
1.785-Nội Ngân-Păn-Na chủ lớn
Bốn, năm con dao sắt sắc
Sáu, bẩy con cả gái lẫn trai
Các Tạo lớn nhỏ
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
1.790-Ruộng đất Mường nội Mứn-Hắm được hưởng
Đi đến cùng, nội Mứn-Hắm rồi tận số
Ngã xuống để lại cho nội Mứn-Lạn kế quyền
Mất đi để lại cho nội Mứn-Lạn kế danh
Gối đôi kề bên nội Ngân-Păn-Na
1.795-Có nàng bà Nàng-Lả (Nàng-Nương) nàng đẹp
Anh em trong họ cùng một Mường
Màn đẹp mang tới căng
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Nàng đẹp tới sống chung
Vợ đẹp Nội mới nằm
1.800-Tạo ngủ với nàng có con
Sinh ra nội Tiêng-Cón Chang-Khan
Đàn Bun-Xung chủ lớn
Bốn, năm con dao thép sắc
Sáu, bẩy con cả gái lẫn trai
1.805-Các Tạo lớn nhỏ
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có va chạm nhau với Tạo-Men và Tạo-Hốôc
Điều đau thương họ không biết đến
Gom họ Tạo không gom rộng rãi
1.810-Đi đến hưởng thụ, nội chủ Căm-Lạn đã hưởng
Đi đến cùng, nội chủ Căm-Lạn đã tới tận số
Ngã xuống để lại cho Ngân-Păn-Na kế quyền
Mất đi để lại cho Ngân-Păn-Na kế danh
Xương sườn nội Bun-Xung bị gẫy
1.815-Thân thể bị gập xuống nên phải đi nương nhờ
Phạk-Chảu
Phạk-Chảu thương tình Bun-Xung
Mới giao suối lớn Mường-Lạn, Mường-Và cho cai
quản
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Chải đầu Nội đến vào
Vuốt tóc ngược Nội tới cai quản
1.820-Ruộng đất Bản, Mường được hưởng thụ
Suối nhỏ không đủ làm cái “ly” bắt cá
Nơi đất hẹp không đủ khai khẩn mở rộng ruộng
đồng
Kho thóc hẹp không đủ đựng thóc thu hoạch về
Lúc ấy Mương-Quai đang bỏ trống
1.825-Đất Mương-Quai đang để không
Chải đầu Nội đến vào
Vuốt tóc ngược Nội đến cai quản
Ruộng đất Mường,Bản được hưởng thụ
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
1.830-Gối đôi kề bên nội Bun-Xung
Là nàng bà Păn-Mương
Nàng ở suối lớn Mường-Ek
Tắm suối còn ngắm cảnh
Qua các Mường còn ngắm thuyền
1.835-Xem ai xứng làm vợ con mình
Có thể xứng là nàng Tạo Mường
Gói cá lớn mới đem dạm
Trâu khỏe buộc cột gậm sàn
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Khéo hỏi xin rồi cưới nàng bà về
1.840-Đến gia đình Nội trở thành dân
Về trở thành vợ yêu
Túc tắc trở thành nàng bà
Màn đẹp bà mới căng
Nàng đẹp Nội nhập phòng
1.845-Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
Mới sinh ra nội Tiêng-Cón Chang-Khan
Lạn Ơn-Chung chủ lớn
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
1.850-Cháu bừng tỉnh, trời bừng tỉnh
Cầu xin được thọ lâu
Tóc xõa quấn lấy đất Mường
Quan hệ bằng hữu với Lào-Puôn
Phạk-Puôn nói lời hay,lòng rộng mở
1.855-Nội Bun-Xung và Ngân-Păn-Na
Muốn xây dựng lại Chiềng-Ke như cũ
Người Kinh ở Ta-Dôn dưới
Ngưới Thái kiếm được của ven sông dưới
Đi xuống phía dưới Ngu-Háu đang ăn mừng cúng
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1.860-Già nàng bà Xen-Mường được cúng có phù hộ
chăng?
Trai ngại chẳng tới người nào
Chỉ có hai người hăng xông vào
Nặm-U, Nặm-Khoong với mọi người
Đến nơi rồi đi suốt ngày đêm
1.865-Được một tháng, hai mươi ngày
Mình mới được cuộn giấy mà lau nước mắt
Ngăn được hai ba dòng mũi chảy
Mình mới ngoảnh mặt tới Đoi-Leo
Đi suốt ngày đêm về đến Bản-Hịa
1.870-Rồi theo dọcbờ suối phía Lo-Quai
Sai mọi người mang vũ khí
Đường đi xa, Mường còn xa
Ngoảnh lại phía Văng-Hay
Đàng xa Nội không vào
1.875-Đi đường Bon-Lằm, Nặm-Ma
Vượt qua Ta-Hịa, Nặm-Va
Thong dong mặt hứng tia mặt trời
Lủi thủi mặt Tạo trẻ mệt trên đường
Dẫn quân vào đất Mường-Ven
1.880-Rủ nhau bước lên tới Hin-Dôm
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Dẫn quân vào ngủ lại Na-Cát
Quét đi đánh phá Na-Mương
Dẫn quân lên núi cao quan sát
Khéo đánh người Kinh phải lui
1.885-Dẫn quân lên Khau-Luông, Khau-Ban chống đỡ
Họ kêu ca và bảo nhau dắt của khước quanh lưng
Đi suốt ngày đêm lên đến Mường-Ek
Vác dáo leo qua Khau-Xá
Mang đao và mang nỏ
1.890-Ngoảnh mặt đi xuông Pi-Lu
Nội Bun-Xung và Ngân-Păn-Na nhìn xem
Nhà đang đẹp lành mà người Kinh thiêu trụi
Mình mới phải nằm trong túp lều lợp lá
Dân ở trong rừng ra chùi nước mũi đến kêu
1.895-Lau nước mắt đến với
Họ rủ nhau đi ở Ta-Cơn rằng không lành
Đưa nhau đi ở Ta-Xi rằng sẽ chẳng còn trở lại
Truyền đến người Thái rằng hãy đi
Dấn sợ chạy tan tác cả
1.900-Trốn tránh khắp nơi
Người dân Bản kêu la
Người cõng em vội, đến lệch cái địu
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Bỏ cả cái “bung” trống rỗng
Vừa đeo dao kiếm lại tay giắt trâu
1.905-Địu vằn cõng con mình
Dẫn quân đến Mường-Ek
Vác dáo leo qua dốc núi Khau-Xá
Vác đao và mang nỏ
Mình ngoảnh mặt đi tới Muông-Nga
1.910-Nội Bun-Xung và Ngân Păn-Na
Đi đến Muổi-Luông mong ở đấy nhưng không ở
Đi đến cửa vua quan
Tới Pak-Bú mong quay về nhưng không trở lại
Cúi mặt đi xuống vùng người Kinh
1.915-Chèo thuyền đi xuống vùng người Mường
Đi quá xa xuống nữa tới tận đất giáp kinh thành
Cho nên xương sườn nội Bun-Xung bị gẫy
Thân tàn quay trở về nương tựa Cầm-Vang
Cầm-Vang thương trình
1.920-Biết vậy mới giao suối lớn
Bản-Puak cho cai quản
Nội dựng nhà ở Bản-Mòn
Ghép gối cùng nội Bun-Xung
Có Nàng-Chọt về sánh bên
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1.925-Là nàng đẹp, cùng anh em trong họ
Họ gần trong cùng một Mường
Màn đẹp mang tới căng
Nàng đẹp Nội nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
1.930-Tạo ngủ với Nàng có con
Sinh ra nội Khảm-Khak Bin-Xung
Vi vu bay trên núi qua vách chỏm núi cao
Nội Căm-Cóong chủ lớn
Nội Kieng-Cón Chang-Khan
1.935-Lạn Căm-Phúc dũng mãnh
Ruộng đất đó Căm-Vang hưởng thụ
Đi đến cùng, Căm-Vang tới tận số
Ngã xuống để lại cho Căm-Chăư kế quyền
Mất đi, để lại cho Căm-Chăư nối danh
1.940-Căm-Chăư thương tình nội Bun-Xung
Nên mới giao suối lớn Bản-Lẹng cho cai quản
Ruộng đất Mường, Bản cho hưởng thụ
Thể nhưng suối nhỏ không bõ làm “ly” bắt cá
Nơi đất hẹp không đủ ruộng cầy cấy
1.945-Làm giàn gác lớn, không đủ đựng thóc thu hoạch
về
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Lúc ấy Mường-Khiêng đang bỏ trống
Để Mường-Khiêng rỗngkhông
Nội liền sai hai anh em Ông Pằn, Ông Pọong đi
phát hoang
Phát quang vùng đất rộng
1.950-Đi khai phá chưa được tròn một năm quay trở về
Hưởng thụ do Ngân Păn-Na
Ở vùng xuôi người Kinh trở về hưởng
Ngã xuống giờ sớm, đưa tin đến giờ trưa
Mất đi giờ trưa, tin đưa đến giờ chiều chợp tối
1.955-Tin đến nơi nước mắt Nội chảy
Nước mắt trong Nội tuôn trào
Ngân Păn-Na ngã xuống, mất đi
Nội Bun-Xung cấy mùa lúa Mường-Khiêng không
tốt
Chim cổ vằn chạy qua nom thấy lưng
1.960-Chim chắn lẩn trong cây lúa nom thấy mình
Cha nuôi nội Bun-Xung thấy vậy thương tình
Mới giao suối lớn Mường-Piềng cho cai quản
Chải đầu Nội đi vào
Vuốt ngược tóc Nội tới cai quản
1.965-Đất ruộng Mường, Bản nội hưởng thụ
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Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Mặt nước Nội mới chia mương
Đất Mường phân chia cácBản trực thuộc
Điểm dòng con các Tạo mà chia ruộng
1.970-Bản-Ca để cho Ải-Hướng là Ông-Pằn ở gom dân
Theo bờ sông đi lên còn dày
Phân chia ruộng đến tận sát chân núi đá
Bỗng rồi luá ngoài đồng chín vàng
Mo Mường già Quảng-Cương
1.975-Ông ta biết cầm đũa gắp thịt trâu cúng
Giọng ông ta tốt như con”ngoạng” ve sầu rừng
Ông ta biết xây dựng từ nhỏ đều được lòng
Chia ruộng cho đến sát cầu bến
Bản-Hảu để Han-Vang là cả
1.980-Ông Ho-Hé dành cho Ải-Phưak đến nối tiếp
Lạn-Phưak cho đến nối tiếp
Lạn-Phưak ấy người hùng khéo nói
Việc thù ghét nhau để anh ta thay mặt nói được
Nói năng được mọi bề ổn thỏa
1.985-Bản-Liu để Han-Xốn là cả
Bởi anh ta biết dựng Pọong lớn thay cháu
Việc nội gia đình để Ho-Căm là chính
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Ho nhỏ được cấp ruộng
Anh Na vào ruộng mong được ngăn nước
1.990-Chém đao có thế mạnh
Gom đàn người Xá vui vầy
Ải-Hướng dựng Bản Dok ruộngbằng
Trồng cây được bốn nghìn gốc
Giờ trưa cá chép đỏ ngược lên vũng quẫy thác
1.995-Nói năng được, cho có đàn cháu hưởng
Lạn-Mứn ấy người hùng có thêm
Phân chia Mường, Bản rồi đầy đủ cả
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Ghép gối đôi với nội chủ Ơn-Chung
2.000-Có nàng bà Ngân-Xăư ở suối lớn Mường-Khiêng
Tắm suối phải xem hướng
Qua các Mường phải xem thuyền
Gói cá lớn Nội mới đem dạm
Trâu khỏe buộc gậm sàn nhà
2.005-Khéo hỏi xin rồi đón được nàng bà về
Về nhà Nội thành dâu
Trở thành Nàng yêu quý
Túc tắc bà nàng quản gia
Màn đẹp Nàng bà căng
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2.010-Nàng đẹp Nội mới nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
Sỉnh ra nội Chạng-Tháo ngà đỏ
Nội Căm-Peng chủ lớn
2.015-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ va chạm nhau với suối lớn Mương-Quai
Họ thách thức Nội rõ ràng
Chống lại rượu thịt bò không tiếp
Mổ trâu không nộp biếu đùi
2.020-Nội ơn-Chung mới đem quân tới nằm nơi “quản”
Đưa dân tới tàn phá chiếm Mường
Dáo ngọn gai sáng quắc
Đao cán chắc rợp trời
Diễu dọa con Bun-Xung
2.025-Dẫn quân qua Chiềng-La rầm rập
Cưỡi ngựa qua Lặp-Lua đi tới
Thúc quân đi vào đất Mường từ sớm
Vào tới tận Đang-Lống
Đoàn quân mạnh tập trung giữa cánh đồng oai vệ
2.030-Đông đầy rải tới tận chân núi đá như sao bầu trời
Người hay, già Han-Phoong đánh vào đồn
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Bọn Lào Luông liền sợ
Lũ lượt kéo nhau bọn Lào rút đi
Chạy đến thành Viêng Pha-Kẻo
2.035-Chú mình như bị lửa đốt
Lui dần đi tận rừng lớn Cả-Côông
Vào rừng sâu trốn tránh
Tránh lên tận lùm rừng Mạy-Ngân
Kêu cầu cứu xin tới nội chủ Ơn-Chung
2.040-Không làm, không giúp
Bụng ưng được nằm bên nàng cô
Lòng mong muốn nằm chung màn , chung chăn cô
em
Nội mới làm, mới giúp
Đem quân đi đánh Ta-Cô họ bị đổ
2.045-Đánh phá thắng lợi
Những người đi tiên phong toàn ông Mo bậc thầy
Dân Xinh-Va mọi người đều bị giết cả
Tên nỏ bắn như mưa
Tiếng chạm nhau chan chát dáo đâm
2.050-Dáo tung như rừng nứa
Cờ tung như rừng hoa
Dù rằng chiếm được Mường cũng hay
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Kẻ nào trốn bị họ giết
Nếu thu được ruộng thì chủ Chính-Nghẹ
2.055-Chia cho mương nước
Nội mới ngoảnh mặt lại với vua cháu
Vua cháu quay ngoắt đi
Tốt ở, xấu họ đi nơi khác
Sai người Thái tới chẳng lành
2.060-Gặp điềm xấu không cho biết
Nội Bun-Xung cúi xem
Hốc vàng bạc của họ không còn tí nào
Xương sườn nội Bun-Xung như bị gẫy
Thân hình gục phải về nương nhờ vua Muổi
2.065-Vua Muổi thấy thương tình
Biết vậy mới bảo suối lớn Mường-Muổi
Cho được hưởng thêm
Nhận được lời nói đẹp
Được lời mừng vui vào lòng
2.070-Mới biết rằng Tạo đem quân đến bến
Không nói đén các bô lão, dân thường mọi người
Nói lên những điều hay mọi lời
Các bô lão thường dân vui mừng
Mọi người đều mừng đàn anh
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2.075-Vươn lên là bề anh của mọi người
Vua rằng đó là từ trời sinh thành
Vua nói rằng nội Ngân Păn-Na hãy quay lại
Vua ghi văn bản rõ ràng
Vua ghi vào sổ phía trước đầy hàng chữ
2.080-Trên đầu có hàng chầu
Thắt chặt như khóa lại
Quý ở chủ Mường, chủ bạc
Ô che giương tròn sẵn chờ đó
Xắp khăn áo chỉnh tề chầu vua
2.085-Nội Bun-Xung chọn giờ lành
Vào hầu trong triều đình
Vua không chuẩn y Nội phải trở về
Chỉ còn lại hương hoa nơi đền thờ
Họ làm điều ngoắt ngoéo
2.090-Nội Bun-Xung bèn chống lại người Kinh
Hàng vạn cái đầu rơi
Lời không thành Nội đành lui quân
Quân rút ngược lên đi rầm rập
Tới vùng đất anh em Tạo Mụak, La
2.095-Vẫn bên nội Bun-Xung
Mới dành của quý dâng triều đình
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Đem dâng nộp tới tận tay vua
Các quan viên trong Đoàn đều quỳ lạy
Chính-Nghẹ thay mặt cả ông Mo
2.100-Lời nói đi, ngày quay trở lại
Thuyền bè họ đã xắp sẵn
Trống lớn họ đã cử người đánh ầm lên
Cả sáo dọc ngang, chiêng, chũm chọe nổi vang
Dẫn quân đi ngược lên phương Bắc
2.105-Quân rầm rập được đón lên
Có voi ngà già ở gậm sàn nhà
Mình mới tới Hạnh-Quang nơi Bầu-Láng
Giữa đường có núi đá Tam-Đảo
Mình mới tới vùng rộng sông lớn Hai-Đà
2.110-Chính-Nghẹ người gặp lành tới nơi
Người Kinh ra đón chào lễ ông ta
Mọi người muốn ăn hãy lại cho mau
Sào chống bên trái của Nội đâu mang lại
Chèo lá mỏng bơi cùng Nội
2.115-Đường xa Nội không vào
Nội vào đàng Mường-Chùm đi đến
Bước chân lên Nặm-Bú đá nháp
Khác có cá đuôi vểnh đến quanh
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Vào tới nơi Vư-Chang
2.120-Về tới nơi nàng Mường-Khiêng đón Tạo
Người đi theo cởi bỏ gồng gánh nghỉ ngơi
Cầm-Bang người hùng cả anh em
Bảo nhau nấu tiệc thịt trâu bầy rượu
Cơm vừa chín nghỉ lại ăn bữa trưa
2.125-Cơm chiều và cơm trưa họ tiếp đãi rồi
Nội ông bà chiếm Mường hãy đến nhanh
Chạy mau tới thung lũng Na-Lải
Qua Tát, Lang tới nơi Hin-Hai
Qua đấy nữa tới Dok-Dang
2.130-Tới nơi dân ngóng đón chờ
Con của cha đón mừng cha
Nội Bun-Xung tới Mương-Piêng gặp vợ
Bô lão, mọi người dân đón chào
Nàng nội bà Păn-Na
2.135-Đem rượu hũ lớn ra mở
Lửa bừng bởi mở rượu
Mời Mo, Chang đến cúng cầu lành
Một lễ cúng tổ tiên
Mời Ngân-Păn hãy tới xơi cỗ trước
2.140-Xin hãy phù hộ ngài chủ Chính-Nghẹ
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Nha-Lon, Nha-Ngân hãy về
Mời xơi cỗ lớn phù hộ cho con
Hãy phù hộ nội Bun-Xung
Được sống lâu vạn kiếp
2.145-Thêm sức thêm nhiều lực
Bỏ mất vườn lớn, vườn quả dừa
Bỏ đi Chiềng-Pha lớn ruộng không cầy cấy
Đưa dân vào ở Muổi-Pha
Đi qua đồng Hảu-Ca
2.150-Đến Ta-Lưa ăn cơm chiều
Cờ hồng tiến phía trước
Chập trùng trời trong mùa tháng sáu
Họ tổ tiên Tạo-Lò là gốc
Dẫn quân vào Chiềng-La nhiều lần
2.155-Đoàn quân vang tới Noong-Lẹng, Púng-Phay
Dẫn quân đi vào bãi Chạng-Hảy
Người gồng gánh cho đi theo sau
Mặt bừng bừng đi dưới nắng
Ẽo ẹt mặt vợ trẻ nàng người Kinh
2.160-Đoàn quân qua bãi lớn hồ rộng
Bảo Mo, Nghè hãy chờ
Đến khi nom thấy Mường lỵ
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Thấy Chiềng-Đi Mường đẹp đông đúc
Tới nơi Bản-Lưm
2.165-Nội Bun-Xung mới ra bến mó nước tắm
Bó-Xuôm, bó-Huộng trở về
Về nhà cây cột lõi
Trở về ghế quan chức
Lửa rực bởi mở tiệc rượu
2.170-Mời Mo, Chang tới cầu cúng
Một lễ dâng tổ tiên
Ngân-Păn-Na tổ gốc mời xơi trước
Hãy phù hộ Tạo chủ áo sống thọ
Mặt nước Nội chia mương
2.175-Đất Mường chia Bản trực thuộc
Điểm mặt các Tạo chia cho ruộng
Chiềng-Đi để Ơn-Chung là chủ
Ông ta đặt Ải-Xa là “xen”
Bản-Mòn để cháu Xen là chủ
2.180-Ông ta quan hệ tốt với các Tạo Mụak, La
Bản-Luak để Ải-Hướng làm “Pằn”
Gom dân Thái từ buổi kia còn phồn thịnh
Bản-Nga để Han-Đum lên cai quản
Là người lành từ Mường-Piềng đến ở đây
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2.185-Người sinh xôi nơi sàn dưới
Phát dọn đường từ chân núi tớí phai nước
Lải-Lộng để cho Cầm-Chom
Bản-Pán để cho Mo Pâng
Từ đường cái qua Khau-Tu trở lại
2.190-Phía dưới để cho Mo Pằn
Từ Tảng-Toong phía bến nước Na-Xang
Phía trên để cho Mo Tun
Bó-Bỉả để cho Ho-Cóong
Bởi hắn ta tay khéo nâng mởi rượu
2.195-Khoang-Lái để cho hai ông “Chang”
Pát-Na, Pha-Lạn, Hua-Đon
Mọi người đều coi mình là chủ
Bởi đó vùng đất tổ tiên xưa
Cọ-Le để cho Đô-Xeng làm chủ
2.200-Phân chia ruộng đến tận chân núi Khua-Tát
Vùng rộng tới tận Na-Tảng, Phiêng-Tôm
Tập trung người xây dựng Chiêng-Đi hàng vạn
Nội nghỉ việc Mường, bỏ ruộng đi xây dựng Xoong
Chéng Na-Lải
Xuống đến tận Bôông-Lằm
2.205-Vùng rộng đi ở lâu
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Mường-Khoa để cho Cầm-Un đến xây dựng
Hắn là dòng gươm đao thời nội Duông-Căm
Mường-Khiêng để cho Cầm-Ban đến cầy cấy
Những người dân đồng lòng không bỏ sót ai
2.210-Còn lại phía bên kia từ hồ Hang-Én trở lại
Căm-Huôi lên vùng ruộng cát
Tay đao nói chuyện với Lào còn yếu
Nói đi phía trước còn lại phía sau
Chiềng-Pha để lại cho Cầm-Phúc làm chủ
2.215-Mình khác được đáng nhận chỉ trong một buổi
chiều
Chiêng-Văng để cho Căm-Lun đến cầy cấy
Cùng số dân đồng lòng không bỏ sót
Mường-Giàng để cho Tạo-Hốôc
Có sáng kiến dựng Mường bên anh
2.220-Suy cho kỹ ở thời xưa sáu ngả
Chiềng-La để cho Pha-Lôông đến cầy cấy
Dân thường đồng lòng không bỏ sót
Họ là bề đàn cháu
Từ đời nội Ngua Chu-Lun
2.225-Phân chia Mường,Bản rồi khắp
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
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Chỉ vướng mắc với nhau ở Tạo anh em
Tạo Mường-Chiên là Tạo-Vay
Anh em tạo Mường-Lay là Tạo-Thâng
2.230-Rủ người Lào về
Dẫn người Lào tới
Nội Bun-Xung bèn đem quân tới nằm “quản”
Đem dân chống phá Lào
Nội đem voi chiến ngà trắng đi đánh
2.235-Chặn Nội lại lúc giờ trưa
Dân cả Mường trốn tránh
Nội Bun-Xung cũng lui
Dân bỏ Mường chuyển đi
Nội Bun-Xung cũng đi
2.240-Dẫn quân qua Tảng-Tôm lũ lượt
Cưỡi ngựa qua Pấc-Neng
Vác dáo leo qua Khau-Háo
Đi qua đất Mường-La
Tới suối Bó-Cá và Khau-Pha
2.245-Đến nhà lớn coi ruộng Bản-Bó
Đến nơi thần chủ Tạo lớn rừng thiêng
Đến đấy rồi mong ở lại không ở
Đi tiếp xuống vùng đất vua quan
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Đi tới Pak-Bú mong trở lại, không trở lại
2.250-Cắm đầu đi tiếp xuống vùng người Kinh
Chèo thuyền đi đến vùng đất người Mường
Đi xuống đến gần kinh thành nơi vua quan
Xương sườn nội ơn-Chung bị gẫy
Thân tàn về ở túp lều lợp lá chuối
2.255-Ở nơi vệ đường mà gom dân
Đẽo cối ăn gạo giã chày tay
Làm nỏ đi săn hươu nai kiếm thịt ăn
Người hùng thất thế thì buồn
Mong có chỗ nào gẫy, không gẫy
2.260-Mong có nơi nào đổ, không đâu đổ
Mong có va chạm với Bản nào, không có
Nội Ơn-Chung bèn dẫn quân
Đến suối lớn Mường-La
Lào ở Chiêng-Căm bị thua
2.265-Đánh phá ta thắng
Nội Bun-Xung bèn vội đi
Quay trở lại
Rồi dẫn quân qua Nặm-Pàn Mường-Mụak
Tới khe núi Kéo-Puak
2.270-Tới Un-Bon quan sát
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Đến Kéo-Phó vào giờ trưa
Tới nơi Tạo-La mổ trâu tiếp
Mọi người họp nghị sự Bản Mường
Dân chúng đem vịt, gà đến mổ
2.275-Chải đầu Nội đến đó
Vuốt tóc ngược Nội đén xơi
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có va chạm với suối lớn Khim-Than
Thách lại Nội ra mặt
2.280-Chống lại Nội mọi sự
Nội liền đẵn rừng gỗ lớn mở đường
Gỗ xếp gỗ làm sàn
Đem quân lên đánh Khim-Than bị đổ
Đánh phá rồi thắng
2.285-Có quân lớn Mường-Lay không tới
Xo-Là lớn chẳng đến đánh đổ
Nội mới tăng thêm quân lực
Chăn chiên đen đỏ Nội được
Được đén vừa lòng rồi đi
2.290-Được người hàng trăm về làm nô lệ
Thu chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
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Làm lụng, nội Bun-Xung làm đến cuối đời
Đi đến cùng, nội Bun-Xung đã đi đến cùng
2.295-Ngã xuống để cho nội Ơn-Chung kế quyền
Mất đi để cho nội Ơn-Chung kế danh
Gối kề bên nội chủ Căm-Peng
Có nàng bà Căm-Păn
Ở suối lớn Mường-Bú
2.300-Gói cá lớn Nội mới đi dạm
Trâu khỏe buộc cột gậm sàn nhà
Khéo cưới hỏi rồi đón nàng bà về
Về nhà Nội thành dâu
Trở thành người vợ yêu
2.305-Túc tắc thành bà nàng quản gia
Màn đẹp nàng bà mới căng
Nàng đẹp Nội mới nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
2.310-Sinh ra nội Chạng-Tháo Nga-Luông
Nội Xuông-Nho chủ lớn
Có nội Pa-Pém Bok-Phắc
Có nội Căm-Hặc chủ lớn
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
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2.315-Chỉ có va chạm với suối lớn Mường-La
Chống lại, rượu thịt bò không tiếp
Đùi thịt trâu không biếu
Ơn-Chung mới mang quân
Đánh suối lớn Mường-La rồi đổ
2.320-Đánh phá rồi thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Ngựa mạnh chạy trước trâu
2.325-Con trai chết trước cha
Măng non gẫy trước tre
Nội Căm-Peng chết trước nội Ơn-Chung
Nội Ơn-Chung thấy quá buồn rầu
Thấy đau khó trong lòng
2.330-Nội Ơn-Chung nuôi dạy Căm-Hặc
Và Xuông-Nho đến lớn khôn
Làm suốt đời, nội Ơn-Chung đã suốt đời
Đến cùng, nội Ơn-Chung đã cùng đời
Ngã xuống để cho Căm-Hặc và Xuông-Nho kế
quyền
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2.335-Mất đi để lại cho Căm-Hặc và Xuông-Nho kế
danh
Nội Xuông-Nho trồng cây không mọc lên cao
Làm người không sống được dài lâu
Làm đến cùng, nội Xuông-Nho đã tận cùng
Đến hết đời , nội Xuông-Nho qua đời
2.340-Ngã xuống để cho Căm-Hặc cầm quyền
Mất đi để cho Căm-Hặc kế danh
Ghép gối đôi với nội Căm-Hặc
Có nàng bà Nang-Hặc
Ở suối lớn Mường-Mụak
2.345-Gói cá lớn Nội mới đi dạm
Trâu khỏe buộc gậm sàn nhà
Khéo cưới hỏi đón Nàng bà về
Đến nhà Nội thành dâu
Trở thành vợ yêu quý
2.350-Túc tắc thành nàng bà quản gia
Màn đẹp nàng bà mới căng
Nàng đẹp Nội nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
2.355-Sinh ra nội Kiêng-Con Chang-Khan
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Lạn Văng-Mương chủlớn
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chung-Lương thấy thương tình
Biết đến Văng-Mương
2.360-Mới giao suối lớn Mường-Muổi cho cai quản
Nội Căm-Hặc mới moi tiền,vàng bạc ra
Tổ chức quét Văng-Mương phải chạy trốn
Lui lên ở Mường-Huak nơi gom nàng
Ở nơi cạnh đường mà gom dân
2.365-Đẽo cối ăn gaọ giã chầy tay
Làm nỏ đi săn nai hoẵng lấy thịt về ăn
Người hùng thất thế họ buồn
Nội Văng-Mương làm ruộng không có rơm
Lập Mường không có dân
2.370-Mình trồng cây mình khác nhổ
Mình trồng dâu mình tự khác trốc
Đất ruộng Tạo mới được hưởng
Đồng lúa Tạo mới được giao cho
Nội Căm-Hặc moi tiền,vàng bạc vào bao tải
2.375-Dồn dân về Mường cả
Mặt nước nội Căm-Hặc mới chia mương
Đất Mường chia Bản trực thuộc
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Điểm các Tạo chia cho ruộng chức
Mo-Ban vào khai phá làm ruộng ở Bản-Pán
2.380-Bởi biết đọc chữ và cúng lễ
Những lời cầu cúng xưa đến tận gìa
Bản từ thời ông cha truyền lại không sai
Nội-Khang vào khẩn ruộng Bản-Tảng
Phân chia Mường, Bản đã đủ khắp
2.385-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Gối kề với nội chủVăng-Mương
Có nội Nàng-Xỏi
Ở suối lớn Mường-Tấc
Tắm suối còn nom hướng
2.390-Qua các Mường hãy nom thuyền
Xem đáng là vợ con mình
Đáng làm vợ Tạo mường
Gói cá lớn Nội mới đem dạm
Trâu khỏe buộc cột gậm sàn nhà
2.395-Khéo hỏi cưới rồi đón nàng bà về
Về nhà Nội trở thành dâu
Và là vợ yêu quý
Túc tắc thành nàng quản gia
Màn đẹp nàng bà mới căng
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2.400-Nàng đẹp Nội mới nhập phòng
Bên vợ Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
Sinh ra nội Chạng-Tháo Nga-Kheo
Phìa Mang-Kẻo người lớn
2.405-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có suối lớn Mương-Xăm
Thách thức nội Căm-Hặc dứt khoát
Chống lại tất mọi điều
Nội Căm-Hặc chọn mặt Văng-Mương
2.410-Biết rõ họ mới đến diệt
Cưỡi voi ngựa đi đánh
Đem quân đến đánh Mương-Xăm họ đổ
Đánh phá rồi thắng
Nội Văng-Mương đi đánh giặc nơi phương xa
chưa về
2.415-Đi sang Lào chưa trở về
Ruộng đất ở nhà do nội Căm-Hặc cho cầy cấy
Đi đến cùng, Căm-Hặc đã tới cùng đời
Ngã xuống giờ sớm, tin đến giờ trưa
Mất đi giờ sáng, tin đến với Nội giờ chiều
2.420-Sào đẩy bên trái, đem lại cho Nội
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Bơi thuyền mỏng mặt nước, đem lại cho Nội
Ngã xuống để lại cho Văng-Mương kế quyền
Mất đi để lại cho Văng-Mương nối danh
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
2425-Chỉ có suối lớn Mường-La Chiêng-Căm
Chống lại , rượu thị bò không tiếp
Đùi bò, trâu không biếu
Nội Văng-Mương mới mang quân
Đánh Mường-La bị đổ
2.430-Phá rồi thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi ngựa Nội lui
Ruộng đất nội Văng-Mương đã cho cầy cấy cả
Đi đến cùng, nội Văng-Mương đã tới cùng đời
2.435-Ngã xuống để lại cho nội Nhọt-Mương kế quyền
Mất đi để lại cho nội Nhọt-Mương kế danh
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Gối kề với nội Nhọt-Mương
Có nàng bà Nang-Nọi
2.440-Ở suối lớn Mương-Quai
Gói cá lớn Nội mới đem dạm
Trâu khỏe buộc gậm sànf nhà
601

Khéo hỏi cưới rồi đón nàng bà về
Về nhà Nội thành dâu
2.445-Và thành vợ yêu quý
Túc tắc trở thành nàng quản gia
Màn đẹp nàng bà căng
Nàng đẹp Nội nhập phòng
Vợ yêu Nội mới nằm
2.450-Tạo ngủ với Nàng có con
Mới sinh ra nội Kiêng-Con Chang-Khan
Lạn Côông-Mương chủ lớn
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có va chạm nhau chính ở chiếc kèn mình
thổi
2.455-Mọi ống phát ra tiếng cứng
Va chạm nhau ở Tạo trong cùng một Mường với
nhau
Ruộng đất nội Nhọt-Mương đã cho cấy cấy cả
Đi đến cùng, nội Nhọt-Mương đến cùng đời
Ngã xuống để cho Phìa Mang-Kẻo kế quyền
2.460-Mất đi để lại cho nội Phìa Mang-Kẻo nối danh
Mặt nước Phìa Mang-Kẻo chia quãng đặt guồng nước
Mặt Mường phân chia các Bản trực thuộc
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Điểm các Tạo phân chia cho ruộng
Chiêng-Đi để cho Xen-Lê tới hưởng
2.465-Nghịa-Vu làm Ông-Pọong lớn thay cháu
Bản Tôm-Tảng để cho Kíu-Lôông là trưởng
Phek-Le để cho Kíu-Láng đến xây dựng
Phân chia Mường, Bản xong đủ cả
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
2.470-Chỉ va chạm nhau ở chiếc kèn u đồng
Mọi ống mọi lời cứng
Va chạm nhau bởi anh em Tạo trong Mường
Đón Tạo-Pan vây nai
Xương sườn Phìa Mang-Kẻo bị gẫy
2.475-Thân thể gập phải đi cầu cứu tới Căm-Ban
Căm-Ban thấy vậy thương tình
Mới giao suối lớn Mương-Muổi cho cai quản
Nội cử Po-Hụ, Po-Họt đi chưa về
Đi đến nhờ Tạo Mường-Khoa giúp cho
2.480-Nội mới sửa sang lại
Đưa dân trở về Mường
Dẫn quân qua đó tấp nập
Cưỡi ngựa quaTum-Tan
Quân của Phìa chủ Chiêng-Ve
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2.485-Đoàn lớn đóng ở giữa cánh đồng nom oai vệ
Hùng dũng đông đầy cánh đồng Chiêng-Đi
Nội mới đẵn gỗ lớn làm cánh cửa
Đào đắp ụ làm thành lũy
Con suối chảy nơi chân thành
2.490-Thấy vui mừng tựa giấc mơ
Ngủ dậy tự có chúa nàng ngừng dệt hỏi thăm
tới
Mặt nước Phìa Mang-Kẻo mới chia mương
Mặt Mường chia Bản trực thuộc
Điểm các Tạo chia cho ruộng chức
2.495-Chiêng-Đi để cho Xen-Lê vào hưởng
Nghịa-Vu làm Pọong lớn thay cháu
An-Phúc vào khẩn ruộng Bản-Lụak
Đô-Tiêng vào Chiêng-Pấc
Bản Tôm-Tảng để cho Tiu-Lang đén xây dựng
2.500-Được hưởng đất rộng nhờ đời Nội lo từ trước
Bàn Lăng lớn để cho Hiêm-Lương đến cầy cấy
Số dân theo đồng lòng không bỏ sót
Đầu Mường để cho Ông Mường đến hưởng
Được xây dựng từ nơi đầu Mường
2.505-Bản Khoang, Lai để cho hai người khéo chia
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Bởi họ khéo chia phần thịt cho dân Mường
Cửa sàn để cho Chá Hươn
Là Chá-hươn-nọi Chung-Lương
Pọong-Tơ vào khu đồng ruộng Bản-Pán thêm vào
2.510-Việc cúng tế xắp xếp mọi bề đều thành
Phân công việc cho Pọong và và các Bản trực
thuộc
Án-Đô vào khẩn ruộng Bản-Púng
Vào lập Bản gom dân Na-Lải
Ti-Tại để ông lão An-Lãng thi tài
2.515-Bản-Xiểu để cho Tại-Phúc đến xây dựng
Các con cháu Pọong họ đông
Còn suối lớn Bản-Bó, dưới Chiềng-La
Để cho Phúc-Láng đến xây dựng
Đốm-Xang đề cho Dang-Du làm chủ
2.520-Bông-Lằm vào khẩn ruộng Bản-Lải
Phân chia Mường, Bản rồi xong đủ cả
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có suối lớn Mương-Quai
Chống rượu thịt bò không
2.525-Đùi bò, trâu không biếu
Phìa Mang-Kẻo mới đem quân tới nằm quản
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Dẫn dân tới chiếm Mường
Quân đến đánh Mương-Quai họ bị đổ
Đánh phá rồi thắng
2.530-Còn lại sông lớn Mường-Thanh
Thách thức Nội dứt khoát
Chống lại Nội mọi điều
Nội liền đem quân lên đánh Mường-Thanh , họ
bị đổ
Đánh phá rồi thắng
2.535-Ruộng đồng cày cấy Phìa Mang-Kẻo cấy
Đi đến cùng, Phìa Mang-Kẻo đã tới hết đời
Ngã xuống để cho nội Công-Mương kế quyền
Mất đi để lại cho nội Công-Mương kế danh
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
2.540-Gối kề bên nội chủ Công-Mương
Có nàng bà Căm-Kẻo
Ở suối lớn Mường-Xang
Tắm suối hãy xem hướng
Qua các Mường hãy xem thuyền
2.545-Liệu ai xứng là vợ con mình
Đáng là vợ của Tạo Mường
Gói cá lớn Nội mới đem dạm
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Trâu khỏe buộc gậm sàn nhà
Khéo hỏi cưới rồi đón nàng bà về
2.550-Đến nhà Nội trở thành dâu
Và là vợ yêu quý
Túc tắc thành bà nàng quản gia
Màn đẹp nàng bà căng
Nàng đẹp Nội nhập phòng
2.555-Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
Sinh ra nội Kiêng-Con Chang-Khan
Lạn Căm-Phưa chủ lớn
Bốn, năm con dao thép sắc
2.560-Sáu, bẩy con cả gái lẫn trai
Các Tạo lớn bé
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Mặt nước nội Công-Mường mới chia mương
Mặt Mường chia các Bản trực thuộc
2.565-Điểm các Tạo phân chia ruộng
Bun-Duông hưởng vùng Xá Chiêng-Ngơn ở
Mường-La
Xây dựng khu vực suối Bó-Cá lên ChiêngNgơn
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Tốt số được hưởng đất Mường tiếp sau ông nội
Bú, Chum để Căm-Puông đén xây dựng
2.570-Mình được hưởng vùng đất rộng tới tận bờ sông Đà
Mắt lướt nhìn ưng ý với mình
Ông-Khiêng vào Mường-Piềng tiếp sau ông
nội mình
Tại đấy dân người già thường kể khổ vất vả
Mở đường tới Na-He tận cùng
2.575-Thênh thang ở thênh thang vẫn còn lại

phía

sau
Chiêng-Văng để Căm-Phúc đến cầy cấy
Dân chúng mọi người đều không rời
Mở đường ra từ bãi cát tới bến nước
Làm chủ dòng nước kiếm cá lăng về luôn
2.580-Mương-Quai dành để Phìa lớn bề cha
Trời ban cho nối nghiệp quản Mường
Phúc đức được trở lại Mương-Quai lần thứ hai
Bở tổ tiên còn mong được hưởng cỗ lễ
Mở đường tận Pi, Lu nom bát ngát
2.585-Rộng ra tới tận núi lớn Khau-Ca
Phân chia nhau hưởng đầy đủ cả
Còn lại phía bên kia Bon- Lăm, Nặm-Ma
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Nội mới giao cho ông Pằn, ông Pọong anh em đi
hưởng
Ruộng Mương-Lăm bao nhiêu Ón-Mương tự
quản
2.590-Suy nghĩ mở rộng được thêm càng hay
Giữa Mường để cho Phìa Chu là con
Then đặt cho là dòng dõi Mo Mường
Bun-Pương xây dựng Chiêng-Đi đậy điệm
Nội đặt cho Pọong-Thiếp làm Xen
2.595-Là chức quan quản Mường có quyền thay mặt
Tạo
Dân từ Mường khác còn chuyển đến
Đất ruộng Na-Mon còn bao nhiêu liệu mà chia
Đô-Xeng là Pọong lớn thay cháu
Hưởng ruộngThôm-Pặp còn rộng
2.600-Suy nghĩ rộng thay cho Tạo chẳng rời
Lan Hao vào khai khẩn ruộng Bản-Pa
Vào gọi danh sách mọi người
Chữ nghĩa văn chương anh ta biết
An-Vu vào đấy cùng lo xây dựng
2.605-Những ngày cúng lễ bàn dân đều nhớ
Oang oang vọng nha lớn nhộn nhịp
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Han-Păm là “chá” coi nhà
“Chá” nhà nhỏ Đô-Tinh
Xự- Cá vào nơi “Ho-hé” cùng cháu
2.610-Đất ruộng Bẳn-Lăng còn rộng
Biết suy nghĩ rộng thay ông nội thời trước
Sống thọ được làm quan hai lần
Chảu-Puộk cai quản Bản-Púng liền Bản-Cha
Các ngày cúng lễ kiếm gà, cá còn được
2.615-Thường dẫn người đi trước ngăn ma quỷ
Là người tốt từ xưa để lại
Bản Cọ, Le để Đô-Xeng làm gốc
Ho-Luông xây dựng Lụak-Muôn chẳng rời
Mở đường từ “ phai “ lớn đến bến nước
2.620-Chủ nguồn nước vũng lớn cá nhiều
Tiếng ồn ào mọi người đến đón
Vui vui tiếng mọi người mở nắp hũ rượu
Mời nội chủ “Mo, Chang”đến tiếp
Mời thánh thần xơi rồi mọi người cùng nâng cần
2.625-Uống rượu hồi lâu rồi ra đi
Mình mới đến nơi Chiềng-Đi
Tiếng trống cái nổi ầm vang
Tiếng chũm chọe đấy nổi lên khi có việc Mường
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Ho-Cang vào khai khẩn ruộng Bản-Khết
2.630-Vào lập bản gom dân Bản Na-Lải
Lam-Ho vào khai khẩn ruộng Bản-En
Vào xây dựng là Tạo mới
Tại nơi Chiêng-Veng chưa có ai xây dựng
Quảng-Y người con của cha hay lắm
2.635-Chải đầu vào Chiềng-Veng gom dân
Cố công làm khi còn lòng hăng hái
Tại nhà để Ho-Tăm là lớn
Lầu nhỏ đấy gần nơi đồng ruộng rộng
Chảu-Côn vào Na-Cai tiếp sau ông Nội
2.640-Hắn ta biết cai quản người ở chống đỡ khi yếu
đi lại
Chia đến tận đất sát chân núi đá
Bản-Pán dành để “Mo Mường” hưởng
Dòng họ Lường từ thời thờ cúng xưa
Bản từ thời tổ tiên để lại dành riêng cho
“Nghè,Chang”
2.645-Bên phía trái gần anh
Mường- Mụak đặt nơi cũ rát đẹp
Những khi có cúng lễ còn biết nhau
Cánh đồng Củ để cho Căm-Ten
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Phân chia Mường, Bản đã đủ khắp
2.650-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Ruộng đất cấy cầy nội Công-Mương đã xong cả
Đi đến cùng, nội Công-Mương đã tới cùng đời
Ngã xuống để lại cho nội Căm-Phưa kế quyền
Mất đi để lại cho nội Căm-Phưa kế danh
2.655-Ghép gối đôi với nội Căm-Phưa
Có nàng bà Căm-Ban
Ở suối lớn Mương-Vạt
Gói cá lớn Nội mới đi dạm
Trâu khỏe buộc cột gậm sàn nhà
2.660-Khéo hỏi cưới rồi đón nàng bà về
Tới nhà Nội trở thành dâu
Và trở thành vợ yêu quý
Túc tắc trở thành Nàng bà quản gia
Màn đẹp Nàng bà căng
2.665-Nàng đẹp Nội nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
Sỉnh ra nội Tiêng-Con Chang-Khan
Lạn Căm-Xôm chủ lớn
2.670-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
612

Mặt nước Nội mới chia mương
Mặt Mường chia Bản trực thuộc
Điểm các Tạo phân chia cho ruộng chức
Mương-Khoa để Bun-Xung đến hưởng
2.675-Dân chúng những người đồng tâm không bỏ họ
Họ là đàn cháu từ đời Bun-Văng
Chiêng-Văng để cho Ón-Mương đến xây dựng
Biết suy nghĩ rộng bên con không rời
Giữa Mường để Xen-Chiêu là cả
2.680-Biết nhắc nhở Pọong Mụak, La đến hầu Nội
Mo-Păn xây dựng và khẩn hoang ruộng
đồng Bản-Pán
Phân chia Mường, Bản rồi khắp
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có suối lớn Mương-Mụak
2.685-Chống rượu thịt bò không đem tiếp
Đùi trâu, bò không đem biếu
Nội mới mang quân đến nằm nơi ”quản”
Xua dân phá chiếm Mường
Cờ vàng cắm giữa Mường thành dẫy dài
2.690-Dân Mường-La vội nổi dậy
Chuyển quân qua Chiềng-Cầm hùng dũng
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Tuyên bố đi giết dân nhỏ Mường-Mụak thịt bữa
trưa
Đem quân đi đến Mường-Mụak, Chiềng-Dong bị
đổ
Đánh phá rồi thắng
2.695-Thu được cồng lớn ở Thiêng-Tu
Thu được đàn lợn trong chuồng
Thu được cả dáo cán vằn
Thu được trâu nái, voi dũng cảm
Được cả ngựa trắng chân đốm đen
2.700-Được cả kho vàng của Tạo-Mụak
Được mũ của thầy cúng “Mo,Nghè”
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
2.705-Ruộng đồng cầy cấy, nội Cầm-Phưa đã làm
xong
Đi đến cùng, nội Cầm-Phưa đã cùng đời
Ngã xuống để nội Cầm-Xôm kế quyền
Mất đi để lại cho nội Cầm-Xôm kế danh
Mặt nước Nội chia mương
2.710-Mặt Mường phân chia Bản trực thuộc
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Điểm các Tạo phân chia ruộng đồng
Mường-Khoa để Ông Tương đến xây dựng
Theo dọc bờ suối cho tới Văng-Hai
Anh ta là dòng giống nội Bun-Dang
2.715-Giữa Mường để Xen-Peng là lớn
Ông ta thay mặt Tạo được mọi việc
Bun-Păn xây dựng Chiêng-Coi lần thứ hai
Bởi tổ tiên mong được hưởng lễ cúng bái
Mở đường từ Kêm-He đến bến
2.720-Bun-Pha vào Mường-Piềng sau ông nội
Dân người Xá ở đấy kính quý
Mo-Xôm vào hưởng ruộng Bản-Pán
Phân chia Mường,Bản đầy đủ cả
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
2.725-Chỉ có va chạm với sông lớn Mường-Lay
Tạo-Khoáy như mũi tên nhọn
Lời tốt lành họ không có
Nội Căm-Xôm mới đem quân đến nằm nơi
“quản”
Xua dân phá chiếm Mường
2.730-Dáo ngọn xiên sáng quắc
Xiên nhiều ngọn cán dài Tạo khoe
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Con là Căm-Phưa dẫn quân
Lên sông lớn Mường-Lay Chiềng-Vai đánh họ
đổ
Phá rồi thắng
2.735-Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có suối lớn Khim-Than
Chống lại Nội mọi việc
2.740-Phản lại Nội ra mặt
Nội mang quân lên đánh Khim-Than bị đổ
Phá rồi thắng
Họ mới chịu mềm
Và sợ hãi
2.745-Họ đưa dân họ đến hầu
Khiêng rượu chum đến
Nội làm thật họ mới đổ
Nội đánh phá thật mới thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
2.750-Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chu-Lăm để Căm-Ten đến xây dựng
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Biết suy nghĩ rộng bên con chẳng rời
Phân chia Mường, Bản rồi đủ khắp
2.755-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Gối kề với nội chủ Cầm-Ten
Có nàng bà Căm-Xăư
Là nàng cùng trong họ
Anh em trong một Mường
2.760-Màn đẹp nàng bà đem căng
Nàng đẹp Nội nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
Sỉnh ra nội Kiêng-Con Dú-Hảo
2.765-Tạo Căm-Đôi chủ lớn
Thế nhưng quan chức quen lấy nhiều vợ
Chủ Tạo quen có nhiều nàng
Gối kề với nội chủ Cầm-Ten
Có nàng bà Căm-Peng
2.770-Ở suối lớn Mường-Chanh
Tắm suối hãy nom hướng
Qua nhiều Mường hãy xem thuyền
Xem có xứng là vợ với con mình
Có đáng là vợ của Tạo Mường
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2.775-Gói cá lớn Nội mới đem dạm
Trâu khỏe buộc cột gậm sàn nhà
Khéo hỏi, cưới rồi đón nàng bà về
Tới nhà Nội thành dâu
Và trở thành vợ yêu quý
2.780-Túc tắc thành bà nàng quản gia
Màn đẹp nàng bà mới căng
Nàng đẹp Nội mới nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
2.785-Mới sinh ra nội Kiêng-Con Dú-Hảo
Tự đặt mình khỏe khoe với mọi người
Nội Căm-Tom chủ lớn
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có sông lớn Mường-Lay
2.790-Họ có lời châm trọc như ngọn sắt xiên
Họ bổ đi lời tốt lành
Quan hệ việc Mường họ không thực hiện
Làm Nội chủ tức giận
To bằng con trâu
2.795-Quá giận cho nội Cầm-Xôm
Bằng con voi
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Nội Cầm-Xôm bèn nổi trống lớn ầm ầm
Dân đồng lòng chài lưới xuống nước
Đem quân lên Chiềng-Ve hùng dũng
2.800-Cưỡi ngựa qua Tum-Tan
Dũng binh đi tiên phong
Quân tập trung giữa cánh đồng nom oai vệ
Đóng đầy cánh đồng Chiềng-Vai
Giờ trưa tiến lên đầy đồn lũy
2.805-Diệt Mường-Lay như đốt lửa
Đốt cháy sạch Chiềng-Vai
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
2.810-Chỉ có suối lớn Khim-Than
Thách thức nội Căm-Xôm ra mặt
Chống lại mọi việc bất kỳ
Nội Cầm-Xôm chọn mặt
Biết khả năng nội Căm-Ten
2.815-Liền giao trọng trách cho đi diệt
Cưỡi voi, cưỡi ngựa đi đánh
Dẫn quân lên đánh Khim-Than họ bị đổ
Đánh phá rồi thắng
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Họ chịu xin xuống thang
2.820-Họ run sợ thực sự
Bèn phải nạp dân cho
Dâng nàng đến hiến
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
2.825-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Mà va chạm nhau ở chính chiếc kèn bè mình thổi
Mỗi ống kèn đều tiếng cứng
Va chạm nhau trong nội bộ anh em
Các Tạo bề cha con cùng trong một “chiềng”
2.830-Suối sông nước đang trong, sinh có thuồng luồng
Mường, Bản trở thành có giặc, có hùm
Bởi do Tạo mường va chạm tranh nhau cầm
quyền
Người Xá sống nhờ đát nương
Voi của Vua không theo Vua , sửa lại không được
2.835-Làm Căm-Ten giận bằng nái trâu
Nội Căm-Ten giận bằng nái voi
Bỏ việc Mường chống lại Căm-Xôm
Bô lão can ngăn, ông khăng khăng một mực
Bô lão khuyên, ông không nghe
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2.840-Ông kêu gọi dân, ai có súng hãy vác
Và hãy đúc nhiều đạn
Ai có nỏ hãy vót nhiều tên
Nội Căm-Ten mới tuyên bố
Sẽ vào ngồi ngôi Tạo chẳng hề tha thứ
2.845-Ông dẫn quân đến ngăn giữ nằm “quản”
Thúc dân chiếm lấy Mường
Đem quân đến suối lớn Mường-Muổi
Đánh đuổi nội Căm-Xôm rồi đổ
Phá rồi thắng
2.850-Căm-Xôm vội thu mang vàng bạc
Đựng vào bao tải đem đi chạy trốn
Chạy trốn đi tìm nơi thân tình
Đến nương nhờ Tạo Mường-Xai và Mường-Nha
Trốn đi nương nhờ họ ngoại bên bố vợ, anh vợ
2.855-Những nơi ấy đều là nơi nhỏ bé
Căm-Xôm chạy sang cầu cứu vua Lào
Bỏ đất Mường-Muổi để trống
Để Mương-Muổi bỏ hoang tàn
Dân mới gồng gánh vịt, gà trở về
2.860-Các viên chức giắt trâu bò trở về với đồng ruộng
Chải đầu nội Căm-Ten mới đến
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Vuốt tóc ngược Nội tới cai quản
Ruộng đất Mường, Bản nội hưởng
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
2.865-Nội chủ Căm-Ten bèn đẵn gỗ lớn làm cánh cửa
Đào đắp ụ dựng đồn trại
Con suối chảy qua chân”chiềng”
Dựng đồn trại vững chắc
Mặt nước nội Căm-Ten chia mương
2.870-Mặt Mường phân chia Bản trực thuộc
Điểm các Tạo phân chia cho hưởng ruộng chức
Chiềng-Đi dành cho con là Căm-Tom
Trời đã sinh ra con là người nối dõi tông đường
Phải xây dựng Chiềng-Đi vững chắc
2.875-Rồi đặt Ho-Hé làm Ông-Xen
Bởi anh ta là dòng giống Ông-Xen từ xưa truyền
lại
Bản-Thôm để Đô-Hương đến xây dựng
Được hưởng ruộng đất rộng hơn ông nội thời
trước
Sống thọ được làm quan hơn đời cha
2.880-Tơm-An vào khai khẩn ruộng đồng Bản-Pa
Vào xây dựng gom dân Na-Lải
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Hắn ta thạo chữ nghĩa văn chương
Đặt nơi ngụ cư cho mọi người là Pọong, Quen
Hê-Tươi vào khai khẩn đồng ruộng Bản-Púng
2.885-Bởi tiện việc cúng lễ
Gà, cá cúng theo lệ hắn biết
Cọ-Le để cho Đô-Xeng đến cầy cấy
Dân người Xá cũng đồng tâm với anh ta
Đô-Hương làm Chá trông nom bảo kẻ hầu nhà
Tạo
2.890-Làm “Chá hươn nọi” coi cúng lễ nhỏ nhà Tạo
là Đô-Xinh
Đô-Xinh vào khai khẩn đồng ruộng Bản-Lụak
Khẩn vào tới sát chân núi đá
Bản-Pán dành để cho Mo-Tái
Rải đến tận Khau-Tu nom bát ngát
2.895-Tiếng đồn vang tới vùng đồng Viêng-Hai
Tạo ra lệnh cho Phìa-Khoa đi tiên phong
Đem quân đến Mường-Mụak ,Chiềng-Dong đánh
đổ họ
Phá rồi thắng
Nội chủ Căm-Ten chọn mặt
2.900-Giao cho Chưởng-Khuyên và Chiêu-An đến đấy
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Vuốt tóc ngược tới cai quản
Ruộng đất Mường,Bản được hưởng thụ
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
2.905-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Ruộng đất nội Căm-Ten đã hưởng đủ
Đi đến cùng, nội Căm-Ten đã cùng đời
Ngã xuống để lại cho nội chủ Căm-Tom kế
quyền
Mất đi để lại cho nội chủ Căm-Tom kế danh
2.910-Bạc, vàng chi làm tang lễ lớn
Mổ trâu đực, trâu cái cúng đầy đủ
Dựng các cây cờ và cột phướn vàng đỏ rực ven
suối
Cột phướn ghép vải màu dựng rợp trời
Gốc cột phướn có đặt thủ trâu nguyên sừng
2.915-Ngọn cột phướn đặt ngà voi
Cạnh cột phướn treo trống cái cũng Nội mới có
Rồi qua đi hai, ba mùa lúa chín
Tám, chín năm thời gian qua
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
2.920-Mặt nước nội chủ Căm-Tom mới chia mương
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Mặt Mường phân chia Bản trực thuộc
Điểm các Tạo chia cho ruộng chức
Đặt cho Xự-Hương làm Ông-Xen
Làm quan lớn thay mặtTạo khấn bái thần Mường
2.925-Khi đi phá Mường khác còn có
Pọong-Tông vào Na-Thôm gom dân
Lụak,Muốn để ông Ho-Luông đến xây dựng
Ông ta thường quan tâm suy nghĩ giúp Tạo
không rời
Xự-Đơn làm “Chá” trông coi kẻ hầu nhà Tạo
2.930-Vào xây dựng Na-Lẹng mới được an tâm
Pọng-Cang vào xây dựng tiếp Na-Le
Ông Ho-Hé cho vào với Lăng-Cóong
Mo-Xeng vào hưởng đồng ruộng Bản-Pán
Bởi ông ta biết xem ngày cúng lễ
2.935-Lời cúng tế từ xưa nay
Bản từ đời cụ nội truyền lại đến bây giờ
Chảu-Côn vào Na-Cai ở sau
Biết trông nom kẻ hầu và khéo chống đỡ việc
qua lại
Nghè-Văn vào Na-Xai cùng với anh trai
2.940-Mũ thấy cúng đặt đỉnh đầu vừa đẹp
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Bài cúng tế từ đời xưa anh ta thạo
Phân chia Mường,Bản rồi đủ khắp
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Gối kề với nội Căm-Tom
2.945-Bẩy,tám người vợ đều là con thường dân
Nội chưa có nàng bà đứng nàng chính trụ
Nàng bà nàng Ngơn-Toong
Ở nơi suối lớn Chiêng-Coi
Tắm suối hãy ngắm hướng
2.950-Qua Mường hãy xem thuyền
Có xứng là vợ của con mình hay không
Xem cho xứng là vợ của Tạo Mường
Gói cá lớn Nội mới đem dạm
Trâu khỏe buộc cột gậm sàn nhà
2.955-Khéo hỏi cưới rồi đón nàng bà về
Về nhà Nội thành dâu
Và thành vợ yêu quý
Túc tắc thành nàng bà quản gia
Màn đẹp nàng bà mới căng
2.960-Nàng đẹp Nội nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
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Sinh ra Tạo Tiêng-Cón Chang-Khan
Lạn Căm-Pheng chủlớn
2.965-Cách nội Tiêng-Cón rồi
Mới sinh Lạn Căm-Cau chủ lớn
Bốn,năm con dao thép sắc
Sáu,bẩy con cả gái lẫn trai
Các Tạo lớn nhỏ
2.970-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Mà va chạm nhau ở chiếc khèn mình đang thổi
Mọi ống đều tiếng cứng
Va chạm nhau ở Tạo anh em cùng Mường
Nước suối bỗng thành sông
2.975-Mường, Bản bỗng thành có giặc có hùm
Bởi Căm-Hiêng đi gọi giắt về
Người Phẻ đến, Phẻ tới
Phẻ nhỏ đến Mương-Quai
Đem quân tới tận Mương-Muổi
2.980-Xương sườn nội Căm-Tom rồi bị gẫy
Thân hình bị gẫy gập chạy sang nương nhờ vua
Lào
Vua Lào thấy thương tình
Biết cảnh ngộ nội Căm-Tom
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Mới giao suối lớn Mương-Hao cho cai quản
2.985-Chải đầu nội Căm-Tom mới đến
Vuốt tóc ngược Nội tới cai quản
Ruông đất Mường,Bản nội hưởng
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Nhưng suối nhỏ không đủ dựng cái “ly” bắt cá
2.990-Nơi đất hẹp không đủ làm ruộng đồng cầy cấy
Kho thóc lớn không có đủ thóc đựng
Vua Hoàng thấy thương tình
Biết đến cảnh ngộ nội Căm-Tom
Mới giao suối lớn Mương-Muổi cho về cai quản
2.995-Nội Căm-Tom xắp xếp đựng bạc, vàng vào bao tải
Quyết trở lại về Mường
Chải đầu Nội trở về
Vuốt tóc ngược Nội đến cai quản
Ruộng đất Mường,Bản Nội hưởng
3.000-Mặt nước nội Căm-Tom phân chia mương
Mặt Mường chia các Bản trực thuộc
Điểm các Tạo phân chia ruộng chức
Chiêng-Đi để cho con là Căm-Pheng
Then đã đặt ra là dòng giống kế quyền
3.005-Chiêng-Lương để cho Căm-Cau đến xây-dựng
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Chải đầu nội Căm-Cau đến xây dựng
Vuốt tóc ngược Nội đến cai quản
Ruộng đất Mương-Lăm,Đuốn-Bon bao nhiêu
hưởng cả
Suy nghĩ rộng,gom dân Chu-Lăm
3.010-Phân chia Mường, Bản rồi đủ khắp
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Gối kề với nội Căm-Cau
Có nàng bà Căm-Thương
Là nàng đẹp trong cùng họ
3.015-Anh em họ gần trong một Mường
Màn đẹp nàng bà mang tới căng
Nàng đẹp Nội nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
3.020-Sinh ra nội Man-Khẳm Lái-Lương
Nội Căm-Pớng chủ lớn
Bốn, năm con dao thép sắc
Sáu, bẩy con cả gái lẫn trai
Các Tạo lớn nhỏ
3.025-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Ruộng đất nội Căm-Tom đã cho cầy cấy cả
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Đi đến cùng, nội Căm-Tom đã tới hết đời
Ngã xuống để lại cho nội Căm-Pheng kế quyền
Mất đi để cho nội Căm-Pheng kế danh
3.030-Mặt nước nội Căm-Pheng chia mương
Mặt Mường phân chia Bản trực thuộc
Điểm các Tạo phân chia ruộng chức
Giao cho Xự-Văn làm Ông-Xen
Bởi có công từ nhỏ theo chủ chẳng rời
3.035-Bản-Thôm để Xự-Tái đến hưởng thụ
Dân chúng số theo cùng, không bỏ họ
Phát quang đường tới sát chân núi đá
Bản-Pán để Mo-Lun đến xây dựng
Văn-Yên vào Bản Na-Cai sau ông nội
3.040-Bởi anh ta biết coi kẻ hầu, sớm tối qua lại
Na-Lụak để Ho-Luông đến xây dựng
Nghiên-Hương làm “Chá hươn” giúp chủ
Đặt cho danh chức Xự-Lốc Ho-Cang
Văn-Kinh, hắn biết mọi bề về Lào
3.045-Ông-Puộc vào hưởng ruộng Bản-Púng
Xợ-Phúc cho cầm quyền chức quan
Pọong-Cang vào hưởng ruộng Bản-Cọ
Ho-Hé cho đến với Lăng-Luông
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Chu-Lắm để Căm-Cău như cũ
3.050-Phân chia Mường, Bản rồi đủ khắp
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Nội Căm-Pheng yêu nước không thương mương
Thương Mường không coi trọng bề dưới
Lỗi nhẹ bắt nộp phạt lớn
3.055-Chỉ coi trọng đồng tiền
Không quý trọng gì dân
Dân phạm lỗi nhỏ bắt phạt nộp trâu
Phạm lỗi khá lớn bắt về làm kẻ nô lệ suốt đời
Tham quá nhiều thóc sàn kho thóc gẫy
3.060-Tham ăn bạc,vàng Bản Mường bị đổ
Hay hiếp đàn bà con gái
Kể cả con dâu mình
Viên chức can khuyên đều mặc họ
Bô lão bảo chẳng nghe
3.065-Bô lão liền về xuôi kiện lới quan trên
Quan người Kinh chuyển đơn kiện lên chúa
Chúa truất quyền và chọn mặt
Căm-Pảu và Căm-Pơng
Liền giao suối lớn Mường-Muổi cho cai quản
3.070-Chải đầu Căm-Pảu và Căm-Pơng mới đến
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Vuốt tóc ngược Nội tới cai quản
Ruộng đát Mường Bản nội hưởng thụ
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Mặt nước nội Căm-Pảu và Căm-Pớng chia mương
3.075-Mặt Mường chia Bản trực thuộc
Điểm các Tạo phân chia cho ruộng chức
Giao cho Xự-Hương làm Ông-Xen
Ruộng đất ở Na-Mon có bao nhiêu hưởng cả
Pọong-Tai vào Na-Thôm lần thứ hai
3.080-Được mùa lúa tốt hàng năm
Nhưng ông già yếu, mất đi trước muà lúa
Xự-Khang đến Na-Thôm tăng thêm dân số
Bản-Lua để Ho-Luông-Hép đến xây dựng
Pọong-Cang điếc vào hưởng ruộng đồng Bản-Cọ
3.085-Mo-Nương vào hưởng ruộng đất Bản-Pán
Phân chia Mường Bản rồi đã đủ khắp
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Gối kề với nội chủ Căm-Pớng
Có nàng bà Nàng-Nghịa
3.090-Là nàng cùng trong họ
Anh em gần với nhau trong một Mường
Màn đẹp nàng bà mang tới mắc
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Nàng đẹp Nội nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
3.095-Tạo ngủ với Nàng có con
Sỉnh ra nội Kiêng-Cón Chang-Khan
Lạn Căm-Inh chủ lớn
Bốn, năm con dao thép sắc
Sáu, bẩy con cả gái lẫn trai
3.100-Các Tạo lớn nhỏ
Nội Căm-Cau thương tình
Biết đến Căm-Pớng mới giao
Suối lớn Mường-Muổi cho cai quản
Nội mới ra sông Mã ăn cá
3.105-Đi đến Na-Luông ăn cơm
Tới gom dân Chu-Lăm
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có va chạm nhau ở chính chiếc khèn mình
thổi
Mọi ống mọi tiếng cứng
3.110-Va chạm nhau ở Tạo anh em cùng chung ông nội
Là con Căm-Pheng
Hùng mạnh cậy nhờ vào quân Mường Lào
Giữa trưa kéo quân tới đánh phá
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Nội Căm-Pớng sẵn có ba trăm quân chống lại
3.115-Bốn trăm quân canh giữ “chiềng”
Đánh trọi trên mặt đất và bắn tên nỏ
Chống lại với lửa đạn
Nội Căm-Pớng chém đứt đầu hai người
Đánh không nổi, họ phải ngừng
3.120-Phá không nổi họ phải lui binh
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có vùng sông lớn Chiêng-Khoong,Chiêng-Xen
Dám thách thức Phạk-Chảu dứt khoát
Chống lại mọi quy định
3.125-Ngà voi họ không nộp
Bông lau, khem họ không nộp
Đan lát đồ dùng gia đình họ không làm nộp
Phạk-Chảu chọn mặt
Biết Căm-Pớng liền giao cho
3.130-Mang quân đi diệt
Cưỡi voi, ngựa chiến đi đánh
Nội Căm-Pớng bèn đem quân
Đi đánh sông lớn Chiêng-Khoong, Chiêng-Xen
họ bị đổ
Đánh phá rồi thắng
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3.135-Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có vùng suối lớn Mường-La Chiêng-Căm
Thách thức nội Căm-Pớng dứt khoát
3.140-Chống lại mọi sự quy định
Nội Căm-Pớng chọn mặt
Mới cử giao cho Cầm-Inh
Mang quân đi diệt
Cưỡi voi, ngựa chiến đi đánh
3.145-Nội Cầm-Inh liền đem quân đi
Đánh vùng suối lớn Mương-La rồi họ bị đổ
Phá rồi thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi ngựa Nội lui
3.150-Nội Căm-Pớng và Cầm-Inh
Bốc bạc, vàng đựng vào bao đeo
Xua dân đánh, anh phải bỏ chạy trốn
Thân hình bị gẫy gập
Chạy đi nương nhờ Phạk-Chảu Xum-Pu
3.155- Phạk-Chảu Xum-Pu thương tình
Biết cảnh ngộ nội chủ Cầm-Inh
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Liền đích thân dẫn quân đi giúp
Cưỡi voi, ngựa chiến đi đánh
Đem đi cả quan chức làm việc
3.160-Đem theo cả màn căng hoa vằn
Dáo ngọn sắc quân vác
Xiên đâm sáng quắc rợp trời
Tiến quân đến đánh Mường-La Chiêng-Căm họ bị
đổ
Phá rồi thắng
3.165-Ruộng đất cấy cầy, nội Căm-Cau đã hoàn thành
Đi đến cùng, nội Căm-Cau đã tới cùng đời
Nội Cầm-Inh đi đánh giặc nơi phương xa chưa về
Sang dẹp giặc tận bên Lào chưa trở lại
Nội Căm-Cau ngã xuống giờ sáng sớm
3.170-Tin tới nội Cầm-Inh giờ trưa
Mất giờ trưa tin tới Nội giờ chiều tối
Tuôn trào nước mắt nội rơi
Nước mắt đau buồn Nội rỏ
Cởi chiên chăn Nội phơi
3.175-Kéo voi, ngựa Nội lui
Bạc,vàng bỏ ra làm tang lễ
Thịt trâu đực, trâu cái đủ cả
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Dựng cây cột phướn vàng, đỏ ngợp suối
Dựng cây cột phướn ghép nhiều màu rợp trời
3.180-Gốc cột phướn đặt đầu trâu đủ bộ sừng
Ngọn cột phướn đặt ngà voi
Cạnh cột phướn treo trống cái cho Nội
Nội Căm-Cau ngã xuống để laị cho nội CămPớng kế quyền
Mất đi để lại cho nội Căm-Pớng kế danh
3.185-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Mặt nước nội Căm-Pớng chia mương
Mặt Mường chia Bản trực thuộc
Điểm cácTạo phân chia cho ruộng chức
Bản-Mòn để cho Xự-Hôông đến hưởng
3.190-Được thóc lúa tốt mọi mùa
Nhưng ông chóng già trước lúa, trước ruộng
đồng
Liền đặt thế cho Xự-Phúc làm Ông-Xen
Ruộng đất Na-Mon giao cho được hưởng
Dân chúng đều đồng tâm không rời
3.195-Bản-Thôm để cho Xự-Khăn đến hưởng
Xự-Tang vào đồng Bản-Lụak
Mo-Chạy vào hưởng đồng ruộng Bản-Pán
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Bởi ông ta dòng dõi họ Lường, Mo xưa
Bản từ đời cụ nội truyền lại chẳng rời
3.200-Mường-Piềng để Chưởng-Tương đến hưởng
Suy nghĩ rộng, gom dân Chiêng-Khoang
Chiêng-Coi để cho Ngơn-Hặc đến xây dựng
Đàn dân nhỏvẫn một lòng chẳng rời
Mương-Quai để cho Cầm-In đến xây dựng
3.205-Ruộng đất Mường, Bản đấy hưởng
Chiêng-Veng để cho Cầm-Yêu đến xây dựng
Biết suy nghĩ rộng gom dân được đông hộ gia
đình
Mương-Lăm để cho Cầm-Xăư vào xây dựng
Đất và vùng nước Mương-Lăm, Luốn-Bon
hưởng cả
3.210-Người biết suy nghĩ rộng bên anh chẳng rời
Phân chia Mường, Bản rồi đã đủ khắp
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Ruộng đất hưởng Căm-Pớng đã hưởng đủ
Đi đến cùng, Căm-Pớng đã cùng đời
3.215-Ngã xuống để cho nội Cầm-Inh kế quyền
Mất đi để cho nội Cầm-Inh kế danh
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
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Mặt nước nội Cầm-Inh phân chia mương
Mặt Mường chia Bản trực thuộc
3.220-Điểm các Tạo phân chia ruộng chức
Xen-Phúc xây dựng Bản-Mòn như trước
Đàn dân Bản vẫn đồng tâm không rời
Là quan thay mặt Tạo lo việc dựng Mường
Khéo suy nghĩ rộng dân chúng xum vui
3.225-Pọng-Vơn xây dựng Na-Thôm như trước
Bô lão đều đồng tâm, các Bản bền lòng
Xen-Phúc già mất sớm
Đi trước Bản, trước ruộng
Nội Cầm-Inh họp các viên chức và bô lão xắp xếp
lại
3.230-Đặt cho Ông-Pọong nay giữ chức Ông-Xen
Na-Thôm để cho Pọong-Hối đến hưởng
Đàn dân nhỏ đều đồng lòng chẳng rời
Xự-Tang vào hưởng ruộng đồng Bản-Lụak
Tơm-Thay vào hưởng ruộng đồng Bản-Cọ
3.235-Bản-Pán dành để Mo-Păn đến hưởng
Bởi là dòng dõi họ Lường cúng tế từ xưa
Nghè-Phiến vào khu đồng ruộng Na-Phai hưởng
cùng cha
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Mũ thầy cúng đội đỉnh đầu vừa đẹp
Những lời cúng tế lễ từ xưa anh ta thạo
3.240-Na-Cai để cho Xự-Biên vào hưởng
Hắn ta biết coi kẻ ăn người ở, sớm tối đi về nhà Tạo
Tái-Cao làm “Chá” trông nom kẻ hầu
“Chá hươn nọi” cả trông nom việc cúng nhỏ nhà Tạo
Chưởng-Tương xây dựng Mường-Piềng như cũ
3.245-Biết suy nghĩ rộng gom dân Chiềng-Khoang
Ngơn-Ún vào xây dựng gom dân Chiềng-Coi
Gom dân nhỏ Mường, Bản sống an
Mở đường từ bờ sông Đà ra đến bến
Chiêng-Veng để Cầm-Phưa lên hưởng
3.250-Ruộng đất Na-Luông, Na-Vai có bao nhiêu
Cứ xây dựng khác thành công
Cháu nội chủ Căm-Pheng
Dòng giống được phù hộ làm chủ
Bởi ông cha xưa mong muốn được hưởng cúng lễ
3.255-Mở đường từ núi lớn Chom-Chiếu
Cầm-Yêu xây dựng Mương-Quai bên anh
Suy nghĩ rộng, nơi ấy Mường, Bản sống an
Chưởng-Ơn xây dựng khu đồng ruộng Chiềng-Pấc
Anh ta là cháu nội Cầm-Phưa ngày trước
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3.260-Còn phía bên kia ấy, Pằn, Pọong anh em đi
hưởng
Na-Luông,Na-Va có bao nhiêu hãy xây dựng
Suy nghĩ rộng bên anh Phìa lớn
Phân chia Mường, Bản rồi đủ khắp
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
3.265-Chỉ có sân rộng mà chưa có voi
Bên Tạo chưa có Nàng
Gối kề với nội chủ Cầm-Inh
Có bà Nàng-Inh
Là người cùng họ
3.270-Anh em họ gần nơi cùng Mường
Màn đẹp đem tới căng
Nàng đẹp Nội nhập phòng
Vợ yêu Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
3.275-Sinh ra nội Luông-Con Dú-Hảo
Tạo Căm-Păn chủlớn
Mới có nộiKiêng-Con Chang-Khan
Lạn Căm-Đeng chủ lớn
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
3.280-Còn có phía Căm-Tao
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Anh em Căm-Dưa, Căm-Vén đều chết
Bỏ Chiềng-Lương để trống
Bỏ Chu-Lăm để không
Nội Căm-Inh chọn mặt
3.285-Biết đến Cầm-Đeng
Mới giao suối lớn Mương-Lăm cho hưởng
Chải đầu nội Cầm-Đeng mới đến
Vuốt tóc ngược vào hưởng thụ
Ruộng đất Mường, Bản được hưởng
3.290-Nội Cầm-Inh chọn mặt
Biết đến nội Căm-Păn
Mới giao suối lớn Mương-Muổi cho hưởng
Mường, Bản ở cùng nhau
Mường, Bản chia nhau của ăn
3.295-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Thế nhưng sông Mã cạn mất dòng
Quăng chài không còn bắt được cá lăng
Sông Đà nước cạn mất bến
Thuyền bè lên xuống không được
3.300-Tảng đá lớn lăn lấp ao hồ
Trống lớn của Mường gẫy ngáng treo,tiếng
không vang
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Dáo nhiều ngọn gẫy mất cán bịt vàng
Ruộng đất hưởng đến cùng, Cầm-Inh đã tới
cùng
Đi đến cùng, Cầm-Inh đã cùng đời
3.305-Ngã xuống để cho nội chủ Căm-Păn kế quyền
Mất đi để lại cho nội chủ Căm-Păn kế danh
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Gối kề với nội chủ Căm-Păn
Có nàng bà Căm-Bun
3.310-Ở suối lớn Mường-Chai
Tắm suối hãy nom hướng
Qua các Mường hãy nom thuyền
Xem ai xứng là vợ mình
Đáng là vợ Tạo-Mường
3.315-Gói cá lớn Nội mới đưa đi dạm
Trâu khỏe buộc cột gậm sàn nhà
Khéo hỏi cưới rồi đón nàng bà về
Đến nhà Nội thành dâu
Và trở thành vợ yêu quý
3.320-Túc tắc thành bà nàng quản gia
Nhưng thường “Khun” quan quen có nhiều vợ
Chủ Tạo quen có nhiều nàng
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Gối kề với nội chủ Căm-Păn
Còn có nàng bà Nàng-Ún ở vùng suối lớn
Mương-Quai
3.325-Tắm suối hãy nom hướng
Qua Mường hãy nom thuyền
Xem ai đáng là vợ của con mình
Xứng là vợ Tạo Mường
Gói cá lớn Nội mới đưa đến dạm
3.330-Trâu khỏe buộc cột gậm sàn nhà
Khéo hỏi cưới rồi đón nàng bà về
Đến nhà Nội thành dâu
Và là vợ yêu quý
Túc tắc trở thành nàng quản gia
3.335-Màn đẹp nàng bà đem căng
Nàng đẹp Nội nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủvới Nàng có con
Mới có nội Kiêng-Con khéo thưa
3.340-Lạn Căm-Bôông chủlớn
Mới có nội Kiêng-Con khéo thưa
Lạn Căm-Chướng chủ lớn
Mới có nội Kiêng-Con khéo thưa
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Lạn Căm-Ten chủ lớn
3.345-Mới có nội Kiêng-Con khéo thưa
Lạn Căm-Nhọt chủ lớn
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Gối kề với nội chủ
Lại có bà nàng Căm-Ương
3.350-Màn đẹp mang tới căng
Nàng đẹp Nội nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
Mớicó nội Kiêng-Con khéo thưa
3.355- Lạn Căm-Peng chủ lớn
Thế nhưng “Khun”quan quen có nhiều vợ
Chủ Tạo quen có nhiều nàng
Gối kề với nội chủ Căm-Păn
Lại có nàng bà Căm-Đi
3.360-Màn đẹp mang tới căng
Nàng đẹp Nội nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủvới Nàng có con
Mới có nội Kiêng-Con khéo thưa
3.365-Lạn Căm-Poong chủ lớn
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Gối kề với nội chủ Căm-Păn
Có nàng bà Cầm-Phanh
Màn đẹp mang tới căng
Nàng đẹp Nội nhập phòng
3.370-Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủ với nàng có con
Mới có nội Kiêng-Con khéo thưa
Lạn Căm-Chum chủ lớn
Gối kề vớinội chủ
3.375-Còn có nàng bà Căm-Điêu
Màn đẹp mang đến căng
Nàng đẹp Nội nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủ với nàng có con
3.380-Mới có nội Kiêng-Con khéo thưa
Lạn Căm-Phanh chủ lớn
Bốn năm con dao thép sắc
Sáu, bẩy con cả gái lẫn trai
Các Tạo lớn nhỏ, không có mâu thuẫn gì với
Mường nào
3.385-Mặt nước nội chủ Căm-Păn chia mương
Mặt Mường phân chia Bản trực thuộc
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Điểm cácTạo phân chia ruộng chức
Xen-Tang vào xây dựng Bản Na-Mon
Đàn dân nhỏ đều đồng tâm chẳng rời
3.390-Các con cháu đều đồng lòng nhận rõ
Vui mừng có thóc đồng Thôm thêm đầy kho
Gom dân Thái từ thời xưa càng phát triển
Xự-Phụng vào xây dựng đồng ruộng Bản-Lụa
Còn lạị Xự-Ký người văn tài khôn khéo
3.395-Nói năng khéo chẳng kém thua Tạo Mường
Nội Căm-Păn mới giao cho anh ta đi xây dựng
Khu đồng ruộng đàng Cọ
Đàn dân nhỏ đều vui lòng
Na-Le để cho Đô-Tớn xây dựng
3.400-Phúc đức được làm quan gom dân
Puộk-Cượng vào hưởng ruộng Bản-Púng
Dân chúng mừng vui nhất trí
Đô-Khuyên hưởng đồng ruộng Bản-Lăng
Dân chúng nhỏ đồng tâm chẳng rời
3.405-Bản-Pán dành để Mo-Tiên xây dựng
Bởi là dòng họ Lường Mo xưa
Bản từ đời cụ nội truyền lại đến nay
Bản-Cang để cho Nghè-Hao đến hưởng
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Đất ruộng Na-Toong, Na-Tan bao nhiêu đều
hưởng
3.410-Cửa suối Nặm-Ti để Căm-Bun đến xây dựng
Đất Na-Cơn, Na-Bon bao nhiêu tha hồ khai
khẩn thêm
Căm-Peng xây dựng Mương-Quai cùng anh
Nghĩ kỹ đời xưa sáu nơi
Vua quan đã quyết đặt Mường
3.415-Mở đường tới tận núi lớn Khau-Ca
Mương-Huak để Cầm-Yêu là bề cha
Bởi có công đã phải chịu đắng cay vì con hai
Mường
Phải quay lại Mường-Hụak hai lần
Bởi ông cha xưa còn mong được hưởng lễ cúng
3.420-Chiêng-Coi để cho Cầm-Ún đến hưởng
Biết suy nghĩ rộng cùngcha chẳng rời
Mường-Piềng để Căm-Tun đến xây dựng
Chiêng-La để ông-Binh đến hưởng
Đàn dân nhỏvẫn theo chẳng rời
3.425-Phân chia mường, Bản rồi đã đủ khắp
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có suối lớn Mương-Phươk, Mương-Lo
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Thách thức Nội rõ ràng
Chống lại Nội mọi điều
3.430-Nội Căm-Păn bèn đem quân
Đánh Mương-Phươck, Mương-Lo họ bị đổ
Phá rồi thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
3.435-Không có mâu thuãn gì với Mường nào
Chỉ có vùng sông lớn Đà-Bắc
Họ chống lại, ngà voi không chịu tiến vua quan
Đùi bò, trâu họ không biếu
Vua quan chọn mặt
3.440-Mới giao cho Nội chủ Căm-Păn
Mang quân đi diệt
Cưỡi voi, ngựa chiến đi đánh
Đánh rồi họ bị đổ
Phá rồi thắng
3.445-Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Mặt nước nội chủ Căm-Păn mới chia mương
Mặt Mường phân chia Bản trực thuộc
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3.450-Điểm các Tạo phân chia ruộng chức
Bản-Mòn để cho Xen-Tơm đến hưởng
Đàn dân nhỏ vui mừng nhất trí
Bản-Thôm để cho Tinh-Ký vào xây dựng
Nhưng chưa được bao lâu
3.455-Già nua ông qua đời
Nội Căm-Păn giao cho Tại-cao đến thay thế
Dân chúng vẫn một lòng chẳng rời
Bản Lụak, Muốn để cho Ho-Luông-Tơm đến
xây dựng
Phúc lành được hưởng rộng hơn đời ông nội
3.460-Túng-Tái làm “Chá hươn” coi đàn kẻ hầu
Vào khai khẩn ruộng Na-Lẹng mới an
Mo Hơn vào hưởng đồng ruộng Bản-Pán
Ông ta biết tính sổ xem các ngày cúng, tế, lễ
Thạo lời cầu cúng từ đời xưa tới nay
3.465-Là Bản xưa từ đời cụ kỵ truyền để lại
Xự-Cương vào Bản Na-Cai tiếp sau ông nội
Biết coi kẻ hầu, sớm tối đi lại
Bản-Le để cho Đô-Tơm đến hưởng
Đàn dân nhỏvẫn đồng lòng theo
3.470-Puộck-Vinh vào hưởng đồng ruộng Bản-Púng
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Anh ta có tài nói năng khéo đối ngoại
Bản-Khoang, Lái để cho Chang-Hiêm vào
hưởng
Phúc lành được có hai vợ hơn đời cha
Bản-Lắc để Đô-Chê vào xây dựng
3.475-Bởi anh ta là người tốt xưa nay
Phân chia Mường, Bản rồi đủ khắp
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có vùng suối lớn Mường-Xang
Họ dám thách lại vua quan
3.480-Chống lại tất mọi điều
Vua quan liền gửi tờ sức
Lên cho nội chủ Căm-Păn
Mang quân đi đến nằm”quản”
Đưa hùng binh đi đánh
3.485-Quân đưa từ Mương-Hụak, Mương-Quai đến
nhiều
Quân Mụak, La tới đông
Quân Chiến, Chai đã tới
Đoàn quân của nội chủ đông rầm rập
Kéo quân qua Tảng,Tôm hùng dũng
3.490-Cưỡi ngựa nghìn nghịt qua Pấc,Neng
651

Truyền lệnh cử Phìa-Khoa đi tiên phong
Đoàn quân đi rợp trời như sao sáng tháng sáu
Đem quân tiến đánh vùng sông lớn MườngXang bị đổ
Phá rồi thắng
3.495-Thu được cồng lệnh lớn
Thu được đàn lợn béo trong chuồng
Thu được dáo sắc cán dài
Thu được đao sắc tôi thép
Thu được đàn ngựa bạch chân đốm đỏ
3.500-Thu được chum sứ, cổvật của Tạo chủ họ
Thu được đàn trâu có hai mươi con cái
Thu được chài chân sắt, chân đồng
Phá vũng nước bắt cá ăn gỏi
Nội chủ Căm-Păn chọn mặt
3.505-Biết rõ Xa-Văn-Thang
Mới giao vùng sông lớn Mường-Xang cho cai
quản
Ruộng đất Mường, Bản được hưởng
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
3.510-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
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Xen-Tơm già đến tuổi
Qua đời bỏ rời Bản
Nên Xự-Lộc được đặt làm Ông-Xen
Làm lụng mới được vài ba khiêng thóc
3.515-Tám, chín tháng chưa đầy năm đã qua đời
Nội Căm-Păn mới cử Xự-Hiêm, con giống cha
hay lắm
May mắn được hưởng chức quyền Ông-Xen
thay cha
Bởi anh ta khéo lo liệu mọi bề giúp cha
Bản-Thôm để cho Xự-Nối đến xây dựng
3.520-Dân chúng thấy vậy vui mừng lắm
Bản Lụak, Muốn cho Xự-Tái vào hưởng
Đàn dân nhỏvẫn đồng tâm chẳng rời
Mở đường tận phai lớn nom bát ngát
Phân chia Mưởng, Bản rồi đủkhắp
3.525-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Ruộng đất hưởng lộc đã đến cùng
Đi đến cùng, nội chủ Căm-Păn đã cùng đời
Mọi thứ bạc, vàng đã làm tang lễ
Mổ trâu đực, trâu cái đầy đủ
3.530-Dựng các cây cờ phướn vàng đỏ rực ven suối
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Dựng phướn ghép nhiều màu rợp trời
Gốc phướn đặt thủ trâu đủ bộ sừng
Trên ngọn phướn đặt ngà voi
Cạnh phướn treo trống mường lớn hiến Nội
3.535-Nội Căm-Păn ngã xuống để nội Căm-Chươi
kế quyền
Mất đi để lại cho Nội Căm-Chươi kế danh
Mặt nước nội Căm-Chươi mới chia mương
Mặt ruộng phân chia theo Bản trực thuộc
Điểm các Tạo chia cho hưởng ruộng chức
3.540-Bản-Mòn để cho Xen-Hiêm hưởng như cũ
Và cả làm quan, ông dạy bảo dân còn được
Đồng ruộng Na-Thôm để cho Pọong-Nối xây
dựng
Trời đã đặt ruộng từ đời cụ không rút đi
Đô-Tái xây dựng đồng ruộng Na-Lai ở BaneLụak
3.545-Số ruộng vùng đầu Mường ở Bản-Pán
Giao cho Mo-Tiêng đến hưởng
Phân chia đất Mường từ Chiềng-An nặng nề
Là ông Mo lớn giữ lệ thờ cúng chủ Mường
Là Bản từ xưa để lại không thay đổi
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3.550-Bản-Cang để cho ông Nghè-An lên ở
Mương-Lăm để cho Cầm-Phanh, Cầm-Kiên
xây dựng
Phân chia Mường Bản rồi đủ khắp
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Nội chủ Căm-Chươi
3.555-Mới được hưởng vài ba năm vụ lúa
Thời gian tám, chín mùa năm, tháng
Tận cuộc đời nội chủ Căm-Chươi
Tại nơi đất Mường người Kinh
Hết cuộc đời nội Căm-Chươi
3.560-Ở dưới xuôi vùng sông lớn người Kinh
Nội Căm-Chươi ngã xuống giờ sớm
Tin đến với nội chủ Căm-Ten giờ trưa
Mất lúc giờ trưa
Tin đến với nội chủ Căm-Ten giờ tối
3.565-Biết tin, dòng nước mắt Nội rơi
Nước mắt đau thương của Nội tràn
Nội chủ Căm-Chươi
Ngã xuống để cho nội chủ Căm-Ten kế quyền
Mất đi đểlại cho nội Căm-Ten kế danh
3.570-Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
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Mặt nước nội Căm-Ten mới chia mương
Mặt Mường chia Bản trực thuộc
Điểm các Tạo phân chia ruộng chức
Bản-Mon để cho Xen-Tái hưởng
3.575-Đàn dân nhỏ vẫn cùng chẳng rời
Bản-Thôm để sự-Lính đến xây dựng
Ruộng đất Na-Thôm có bao nhiêu tuỳ tâm định
liệu
Vùng phía dưới Lụak, Muốn ruộng nhiều
Kéo tới tận Trạm-Da nom bát ngát
3.580-Dành để cho họ cũ Đô-Cai
Ông Hướng vào Na-Lai nơi Bản-Lụak
Cho “ pụak dẹ” đến nộp củi và lá xanh
Phía dưới Na-Cọ làm võng đệm đắp vững
“phai”
Ông Phòng vào đấy xây dựng
3.585-Vì có công lo nghĩ giúp Tạo mọi bề
Con của Ông Xen nên thông thái hơn người
Bản-Le để Đô-Muôn vào đó xây dựng
Bản-Lăng để Xự-Thiếp tới hưởng
Mười ngày hắn đều nói to khắp nhà hai mươi
gian
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3.590-Bản-Púng để Ông-Chính đến hưởng
Lễ cúng Phìa, gà, cá nấu cỗ anh ta thạo
Bản-Leo để Xự-Bun là “Chá hươn” hưởng
“Chá hươn nọi” phải đốc việc
Bản-Pán để Mo-Tơm đến hưởng
3.595-Bởi là Bản xưa truyền lại chẳng sai
Bản-Cang để Nghè-Minh hưởng
Lời cúng tế lễ xưa ông ta thạo
Mũ thầy cúng đội đỉnh đầu đẹp xinh
Na-Cai để Chưởng-Vấn vào hưởng
3.600-Hắn ta biết trông nom kẻ hầu, sớm tối qua lại
Khoang,Lái để Chang-Xoong hưởng
Phân chia khắp châu Mường đầy đủ
Xắp đặt trong châu Mường rồi xong
Chiềng-Coi để Chưởng-Xôm hưởng
3.605-Có công suy nghĩ rộng thay anh thời trước
Chiềng-Khoang để Cầm-Phăứ xây dựng
Suy nghĩ rộng gom dân Chiềng-Khoang
Mở đường tận Hảu, Ca
Mường-Khiêng để Chưởng-Tiêng xây dựng
3.610-Có điều gì giúp đỡ còn được
Chiềng-Lương để Phìa-Bun xâydựng
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Biết suy nghĩ rộng hơn ông nội thời xưa
Chưởng-Bua xây dựng Chiềng-Quen
Để ông lên đàng ấy bảo vệ cha mở đường
3.615-Phân chia Mường, Bản rồi đầy đủ cả
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Gối kề với nội chủ Căm-Ten
Có nàng bà Căm-Mai
Ở vùng suối lớn Mương-Quai
3.620-Tắm suối hãy nom hướng
Qua các Mường hãy nom thuyền
Xem ai đáng là vợ của con mình
Xứng làm vợ Tạo Mường
Gói cá lớn nội mới đem dạm
3.625-Trâu khỏe buộc gậm sàn nhà
Khéo hỏi cưới rồi đón nàng bà về
Tới nhà Nội thành dâu
Và là vợ yêu quý
Túc tắc thành nàng quản gia
3.630-Màn đẹp nàng bà mang căng
Nàng đẹp Nội nhập phòng
Vợ đẹp Nội mới nằm
Tạo ngủ với Nàng có con
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Mới có nội Kiêng-Con khéo thưa
3.635-Lạn Căm-Hặc chủ lớn
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có vùng suối lớn Tiên-Yên
Họ chống lại không nộp ngà voi
Vua quan không tiến
3.640-Đùi bò, trâu họ không biếu
Vua quan chọn mặt
Biết đến nội chủ Căm-Ten
Liền giao cho Chưởng-Xố
Mang quân đi diệt
3.645-Cưỡi voi, ngựa chiến đi đánh
Dẫn quân qua Ít-Oong hùng dũng
Cưỡi ngựa qua Min, Lung
Tiến quân đến Tiên-Yên
Đánh họ bị đổ
3.650-Phá rồi thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có vùng suối lớn Tông-Ngà
3.655-Họ thách Nội rõ ràng
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Chống lại tất mọi điều
Được voi họ khác hưởng
Được hổ họ khác dùng
Mới phật lòng nội Căm-Ten bằng nái trâu
3.660-Nội giận bằng nái voi
Nội bèn thông báo ai có nỏ hãy vót tên
Tên cứng tẩm thuốc độc
Ai có chì hãy đúc đạn
Nội mới mang quân đến nằm “quản”
3.665-Đem quân phá chiếm Mường
Dẫn quân qua It-Oong hùng dũng
Cưỡi ngựa qua Huak, Quai
Tiến quân qua Chiêng-Ban không nghỉ
Kèn thổi dẫn quân đi
3.670-Mắt đưa ngang gánh gươm Lào thép sắc
Ngoảnh mặt đến Thôn-Nú
Người hùng mang gươm đao
Dáo nhiều, ngọn nào sắc tiến trước
Yên lặng để trong lòng không nói ra
3.675-Thấy khó khăn chẳng cười
Tiến quân qua Đồng-Ngà
Nom đồn người Mèo dựngxừng xững
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Đầu người đông tựa vẩy tê tê
Nội Căm-Ten giở sổ ra tính kế
3.680-Rung cán dáo, chĩa hướng ở giữa ruộng
Quyết rằng diệt Mèo nhỏ chẳng tha
Phá Mèo nhỏ không giảm
Tiếng súng như sấm rền trời tháng sáu
Mèo không chịu nổi phải bỏ rời đi
3.685-Phá rồi tan
Đánh rồi thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
3.690-Chỉ có người Lự xâu lỗ tai Mương-Man
Họ giết nhau tranh cướp Mường
Họ đánh phá Xoong-Thanh xưng làm Tạo
Còn đánh tới Huak-Quai
Chúng đắp thành lũy ở Chiềng-Khoang,
Chiềng-Ke khó diệt
3.695-Chúng thách thức nội Căm-Ten rành rành
Chống lại Nội mọi điều
Nội liền đem quân lên Huak-Quai tới tối
Đánh họ đổ
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Phá rồi thắng
3.700-Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có vùng suối lớn Mương-Lạn, Mương-Va
Họ thách thức Nội rõ ràng
3.705-Chống lại Nội mọi điều
Nội Căm-Peng và Căm-Ban
Mang quân đến Mương-Lạn, Mương-Va
Đánh Căm-Boong bị đổ
Phá rồi thắng
3.710-Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có vùng suối lớn Chiêng-Coi
Ông-Lưu huênh hoang khoe thành luỹ chắc
3.715-Khoe thành vách họ chắc
Họ xây đắp Chiêng-Coi làm đồn
Họ thách thức nội Căm-Ten rành rành
Chống lại Nội mọi điều
Mới phật lòng nội Căm-Ten bằng nái trâu
3.720-Nội Căm-Ten tức giận bằng nái voi
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Nội mới mang sổ ngày ra xem
Rung cán dáo nhiều ngọn sắc giữa cánh đồng
Người hùng thường mang gươm đao
Nội liền đưa quân lên Chiềng-Coi, Mường-Xại
3.725-Ông-Lưu bị đổ
Đánh phá rồi thắng
Cởi chiên chăn Nội phơi
Kéo voi, ngựa Nội lui
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
3.730-Chỉ có Ông-Dịp ở vùng sông-Thao
Họ thách thức như đâm mũi dùi nhọn
Họ không nói điều lành
Họ mang quân đến Mương-La
Cầm-Yêu bị đánh đổ
3.735-Phá rồi họ thắng
Nội chủCăm-Ten
Xếp tiền,bạc,vàng đựng vào bao tải
Bảo dân trốn đi ,Nội cũng đi
Bỏ Mường lại cho người sau kế
3.740-Nội Căm-Ten lẩn lên ở trên Thanh-Nưa
Đẽo cối ăn gạọ giã
Làm nỏđi săn bắn nai hoẵng
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Mong cành nào gẫy không thấy gẫy
Mong bên nào đổ không thấy ai đổ
3.745-Mong Bản nào sai không thấy mắc gì sai phạm
Chiêng-Đi rậm rì đầy cây dướng, cây dó
Cỏ dại mọc đầy um
Đánh nhau ở Nặm-Bôm
Nội mới vào Chiêng-Đi gom dân
3.750-Cầy cấy ruộng Na-Xa, Na-Pang làm mùa
Thế nhưng đầu Mường vẫn còn giặc Xá
Cuối Mường vẫn còn giặc Hán cờ vàng
Làm đến cùng, nội Căm-Ten đã đến cùng đời
Đi đén cùng, nội Căm-Ten đã đến hết đời
3.755-Nội Căm-Ten ngã để lại cho nội Căm-Hặc kế
quyền
Mất đi để lại cho nội Căm-Hặc kế danh
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Mặt nước nội Căm-Hặc mới chia mương
Mặt Mường chia các Bản trực thuộc
3.760-Điểm các Tạo phân chia ruộng chức
Bản-Mòn để Xen-Líng đến hưởng
Ruộng đất Na-Mon có bao nhiêu tùy lòng xây
dựng
664

Bản-Thôm để Xự-Tơ đến hưởng
Đàn dân nhỏ vẫn cùng một lòng chẳng rời
3.765-Bản-Lụak để Xự-Vơn đến hưởng
Đàn dân nhỏ mọi người đều đồng lòng
Ông-Nam vào Bản Na-Lăng gom dân
Xây dựng được bằng ấy dồn vào Lăng-Cóong
Bởi hắn ta thạo văn, chữ Kinh, Lào hắn biết
3.770-Xự-Cả vào xây dựng Bản Na-Cọ
Đàn dân nhỏ đều vui mừng đi theo
Chiềng-Coi để Phìa-Binh hưởng
Đàn dân nhỏ đều đồng lòng chẳng rời
Mở đường từ Kêm-He đến tận bến nước
3.775-Chưởng-Nối xây dựng Chiêng-Quen gom dân
Được hưởng bằng ấy mệnh danh là anh coi
đường
Phân chia Mường, Bản rồi đủ khắp
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
Chỉ có Phăn-Thông ở vùng sông Thao
3.780-Hắn tự cao coi hèn đất người Thái
Hắn đưa người Hỏ Hán đến làm quân
Đem người Hán đi đánh
Dẫn quân lên đánh Mường-Muổi bị đổ
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Phá rồi chúng thắng
3.785-Thân thể bị gục phải chạy sang nương nhờ
Pha-chảu Ho-pha-Bạt
Bỏ Mường-Muổi trống không
Để Mường-Muổi hoang vắng
Phạk-chảu thương tình
Biết cảnh ngộ Căm-Hặc
3.790-Mới lại giao Mường-Muổi cho cai quản
Chải đầu Nội đến vào
Vuốt tóc ngược Nội tới cai quản
Ruộng đất Mường, Bản được hưởng
Không có mâu thuẫn gì với Mường nào
3.795-Làm lụng đến cùng, nội chủ Căm-Hặc đã tới cùng
Đi đến cùng, nội chủ Căm-Hặc đã cùng đời
Ngã xuống để cho nội chủ Căm-Nho kế quyền
Mất đi để lại cho nội chủ Căm-Nho kế danh
Mặt nước Căm-Nho mới chia mương
3.800-Mặt Mường chia Bản trực thuộc
Điểm các Tạo phân chia ruộng chức
Bản-Mòn để Xen-Lộc đến hưởng
Ruộng đất Na-Mon có bao nhiêu tự lo xắp xếp
Suy nghĩ rộng giúp Tạo mọi điều
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3.805-Là ông Xen lớn có quyền thay mặt Tạo
Đưa dân đi phá các Mường khác còn về
Bởi thạo văn, tiếng chữ Kinh, Lào ông ta biết
Bản-Thôm để Pọong-Vơn đến hưởng
Được đủ mùa lúa chín theo năm,tháng
3.810-Rồi già yếu quá
Mất đi trước Bản, Mường
Nội chủ mới triệu tập bô lão họp bàn
Giao cho người thứ hai được hưởng
Đó là Ông An
3.815-Đến xây dựng Na-Thôm gom dân
Bản-Lụak để Ho-luông-Xinh tới xây dựng
Sớm già nua
Mất đi trước Bản với ruộng
Tiếp đó Ho-luông-Tiêm tới cai quản
3.820-Ruộng đất Na-Lụak,Na-Lai bao nhiêu tùy lo liệu
Thế rồi Xen-Lộ lại già trước tuổi
Mất đi, bỏ ruộng, bỏ Bản
Nội chủ đặt cho Pọong-An làm Ỗng Xen
Đất ruộng Na-Bon có bao nhiêu tùy xắp xếp
3.825-Ruộng rải rộng ra đến tận chân núi đá
Bản Pán để Mo-Yên đến hưởng
667

Bản từ các cụ để truyền lại chẳng xuy xuyển
Bởi các tục cúng lễ ông ta thạo
Bản-Lăng để Xự-Phúc đến hưởng
3.830-Ruộng đất Na-Lăng, Na-Coong bao nhiêu tùy
liệu
Nội chủ Căm-Nho xây dựng Bản, Mường
Sân rộng chưa có voi
Bên Tạo chưa có nàng
Bèn đi yêu quả trong cùng giỏ
3.835-Nàng anh em họ trong cùng Mường
Được nàng bà Căm-Tiêng về sống bên
Sinh ra được Chưởng-Muôn
Khun quan quen có nhiều vợ
Chủ Tạo quen có nhiều nàng
3.840-Mới làm con rể chủ Mường-Xại lấy nàng
Căm-Yên
Mới sinh ra được
Các nội Chưởng-Chính, Chưởng-Thiếp, Chưởng-Yên
Dạo ấy Mường Kinh đất vua
Vua Đồng-Khánh1 băng hà

1

Vua Đồng-Khánh: Triều đại Nguyễn Cảnh-Tông ( Ưng-Xúy 1885-1888)
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3.845-Vua Thành-Thái 1 lên ngôi

1

Vua Thành-Thái : Triều đại Nguyễn Bửu-Lân (1889-1906)
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