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CHƯƠNG I - CHUYỆN TRỜI ĐẤT, LOÀI NGƯỜI 

Thuở ấy, trời sinh ra mới nhú lên bằng hoa nấm, đất mới dựng chụm lại thành ba cột1. 
Từ miền bảy đồi, chín ngọn nước2, miền Mường Ôm, Mường Ai, Mường Lò ngoài vòm 
trời, nước chảy tụ vào miền sông Đà, sông Thao nước đỏ, gặp nhau. 

Then lớn cử bảy chúa đều là người dưới gầm trời đem con cháu gồm có mười giống 
Xá, có năm giống Thái, xuống ‘ăn’ đất trần gian để dựng bản lập mường. Nhưng loài 
người lúc đó còn dại lắm. Có bản không biết lập mường, có mường không có tạo3. Họ 
từng bầy, từng lũ lang thang ven rừng khe suối. Nhà cửa chưa biết làm; đến tối họ gặp 
đâu ngủ đấy, nay gốc cây mai hang đá. Họ kiếm được gì ăn nấy. Ăn không cần chọc 
tiết, ăn thịt tươi đỏ loét không biết tanh hôi. Thế mà người họ vẫn khỏe, thăn rắn như 
đồng, như sắt, chân chạy nhanh thì bắt được hươu, tay vơ vội được chim được sóc. 
Họ không có quần áo che thân, trần chuồng như bầy thú. Họ không biết nên vợ, nên 
chồng, ăn chung ở đụng. Con đẻ ra không biết bố, người lớn lên không biết dòng họ. 
Thật là <<hỗn độn người không cùng giống, vạn người không cùng bản>>, làm sao họ 
dựng nên trần gian được. Then đành phải gọi hết về trời. 

* 

*                  * 

Then lại cho lớn người khác xuống. Thuở đó, người già, người lột, rắn già, rắn chết. 
Thế mà vẫn nhiều như lá cây trong rừng. Mọi vật đều biết nói. Con đỉa còn biết kêu; 
con vắt còn biết nghe ngóng. Rái cá biết trở lời; nai, hoẵng biết kêu than; cú, vọ, chim 
ưng biết kể chuyện; lợn, chó biết kêu xin. Cỏ cây biết tiếng người. Người muốn giết, 
vật van lạy; người muốn chặt, cây kêu xin. Cây chặt ra máu chảy như máu người. Riêng 
cây chuối không biết nói, người mới dùng chúng làm nhà ở. 

Thuở đó trời còn thấp le te, người đứng với tay cũng tới. Bò đi còn vướng cổ; lợn đi 
còn vướng gông; giã gạo sợ vướng chầy; phơi lúa e vướng giát; xe chỉ lo vướng guồng. 
Trời đất đi lại với nhau dễ dàng. 

Thuở đó, hạt lúa to bằng quả bí xanh. Bẹ rau phải lấy rìu chặt. Thân mía lấy rìu đẽo. Lá 
cây bông bằng lá dong. Nhúm bông se sợi đủ mắc khung cửi dệt. Người làm ít, được 
ăn nhiều. Then lại cho người biết đan chài có chân sắt, có chân đồng xuống. Từ đó, 
thức ăn kiếm càng dễ dàng. Chài quăng xuống nước được cá chiên cá, cá chắm; quăng 
lên cạn được ăn nai, ăn hoẵng; quăng vào bản úp được cả hồn người. 

Người thuở đó ăn gỏi, ăn lạp. Lại thêm, lúa trong bịch hết, lúa khắc về nhà; cá hết, cá 
khắc đến. Muống gieo lúa, lúa tự khắc bay bào ruộng mạ; muốn được quả, quả tự khắc 



hiện trên cành. Một lần, mẹ con nhà góa bụa, tính hay cáu gắt, đi nương gặp khóm lúa 
cao làm vướng tai, vướng cổ, bèn cầm dao chém hạt lúa. Lùa rơi xuống nằm lẫn trong 
đất. Lúa biến thành như loài cỏ. Từ đó, ai lấy lúa về gieo mới có ăn. Lúa cũng lười 
không chịu đi vào bịch. Lúa trên nương, đòi người đến ngắt; lúa dưới ruộng, bắt người 
đến hái. 

Thuở đó, gà không làm ổ, khi đẻ không nhớ chuồng. Gà tranh nhau chỗ ở, giành nhau 
trứng. Người ta cũng quên chỗ trú; dựng nhà, quên mất nhà. Người như gà ở lẫn lộn, 
tranh giành nhau. Việc đó không hợp ý Then. Da Nang Then (BTV – ꪥ꪿ꪱ ꪙꪱꪉ ꪵꪖꪙ) – tức 
vợ Then – trên trời giận giữ sai cắt dây khau cút làm đứt đường lên xuống dưới trần 
gian. Trời dâng lên cao; cao mãi chín tầng mây cách biệt hẳn mặt đất, cao bằng chín 
đời cong, hai đời tạo. Trời đất xa nhau bằng ba đống tơ, to bằng ba con trâu, xa bằng 
bảy đống mây, to bằng bảy con voi; xa bằng ba trăm ba mươi đường tên đi, năm trăm 
năm mươi đường đạn réo. 

Thuở đó, người già người lột nên sống lâu, sống lâu lại không được sinh nở; sống lâu, 
lâu mãi phát chán vì không được về trời. Người mới bảo nhau làm trái ý Then. Họ đi 
lùng giết ếch nhái, giết rắn, lấp hang cóc. Các con vật hãi hùng kêu thấu điếc tai Then. 
Then nổi giận. Cái từng bằng ba con trâu; cái giận bằng bảy con voi. Then bèn mở bảy 
đường nắng, đóng chín đường mưa. Dưới trần gian hạn hán kéo dài. Nắng giữ, đất 
cằn, cỏ héo. Trâu bò chết đói cỏ. Lúa trên nương, trên rẫy chết khô. Ốc dưới đông sâu 
chết cạn. Men rượu trên gác bếp nhuốm khói. Củ mài mục hấp hơi dưới hố. Người đi 
buôn chết khát giữa đường. Người già muốn có cá ăn không có. Người làm ruộng 
muốn ăn con niển con niếng cũng không còn. Loài người dần dần chết hết. Kẻ chết 
dưới gốc khem, người nằm bên gốc củ. Duy sót lại Lạng Ải và Lạng Nhì. Họ phải đưa 
nhau lên Thanh Nưa làm chặng, làm li bắt cá. Ba ngày họ mong cá chiên qua, cá không 
qua. Sáu ngày, họ mong cá chắm xuống, cá không xuống. Tức quả, họ lấy gỗ khẻ về 
làm li, gỗ mi về làm phai. Họ giết rắn rồi giả làm ma; liệng nhái như liệng người chết; 
lấy ốc về làm rau; đem con cú về làm chủ hồn; con ruồi làm chủ áo; đem con kỳ nhông 
về làm thay ông nghe rót rượu; cúng rượu lên trời cúng bằng chum con. Quản nhiên, 
Then giận bằng ba con trâu, bằng bảy con voi; sai mở chín đường mưa, đóng bảy 
đường nắng. Sấm vang chớp lóe, mây kéo đen trời. Khắp trần gian tối mịt như ngập 
trong chậu nước chàm. Hạt mưa to bằng quả muổi. Khắp sông suối đều tràn; mọi hồ, 
ao, khe ruộng đều ngập. Nước dâng tới cửa trời. Ba tháng vẫn còn mưa; sáu tháng 
nước mới cạn. Loài người không còn ai, cây cỏ đều chết sạch. Mùi hôi thối dứa lên tận 
thiên đình. Trời không chịu nổi lại mở bảy đường nắng, rút chín đường mưa. Trời nắng 
như thiêu. Người, vật, cây cỏ chết gặp nắng mủn ra, tan thành cát bụi. Đất bị hun nóng 
chín thành từng mảnh cháy đỏ; đá biến thành vôi. Người vật lại xong một kiếp. 

* 



*                  * 

Trời lại sinh ra một kiếp người xuống trần gian nối dõi. Lúc đó trái đất không còn khô 
cằn. Cây cỏ còn vàng héo. Trâu, bò, voi, ngựa thiếu cỏ ăn. Mạ dưới ruộng héo khô; lúa 
trên nương cằn cỗi. Rau trong vườn không nảy nhánh. Cây trên rừng không ra hoa, kết 
quả. Đã thế, người ta be bờ không thành vũng; khơi lòng suối, nước không chảy. 

Họa mi vắng tiếng hót; gà rừng vắng tiếng gáy; chim cu không tiếng gù; vượn trên non 
không tiếng hú; loài cáo không chạy chơi; chim công ít nhảy múa; dơi nằm lỳ trong hốc 
đá. Loài người đâm chán nản. Kiếp người thật ngắn ngủi. Họ không muốn sống lâu 
dưới trần gian, kêu van Then về trầu trời. 

* 

*                  * 

Then buồn bực lắm, mới đến nhà Me Bảu sai đúc cho trần gian một lớp người khác. 
Lần này, loài người to bằng ba quả núi, tai bằng chiếc quạt lúa; má phính tựa chái nhà; 
đùi to năm người ôm không xuể. Đó là con cháu Ải Lợk Cậc. Lớp người này xuống trần 
gian đem theo bò chín ngàn bướu, trâu chín ngàn vai, cày, bừa to khỏe, sức voi mới 
kéo xuể. Họ xuống trần gian cày, cấy, làm ăn.  Họ cày nơi đất rộng, phá rừng thành 
ruộng nước. Họ dùng mai trạm trổ, cán bịt bạc ngấn để đào mương, đắp phai. Họ cày 
đất đen lên, lộn đất đỏ xuống. Đất màu trùm lên đất xấu. Đường cày đủ cho ngựa phi. 
Ruộng cấy đủ cho hai chục trâu chạy. Trời làm mưa thuận gió hòa. Trâu, bò có cỏ ăn. 
Voi, ngựa không lo đói. Đời ấy, trồng lúa ruộng, lúa tốt vàng đầy đồng. Đời ấy, trồng 
lúa nương, lúa nương xanh đầy rẫy. Trồng rau, rau mọc tầu cao. Trồng rau thơm, mau 
đẻ nhánh. Be nước, nước thành vũng. Khơi suối, nước tràn đầy. Lợn, chó không bị 
chết. Gà, vịt không hề toi. Muốn gì làm được nấy. Mường bản đầy tiếng ca. Qua hai 
ngàn mùa lúa chín; qua hai ngàn đời cá ruộng, lớp người này lại đưa nhau về trầu trời; 
bỏ lại trần gian vắng tanh. Lúa mọc không có người ăn, đất bằng không có người qua 
lại. Đó là lúc Ải Lợk Cậc bị bẻ gãy giò chết. 

* 

*                  * 

Tiếp đó, Then lại phải cho lớp người khác xuống xếp đặt mọi việc dưới trần gian. Then 
cho tạo Tum Hoàng về làm chủ vùng ngọn sông Nặm Lài, Ao Xe, Nặm Tè, Nặm Na, Nặm 
Tao. Từ đó, tạo Tum Hoàng, rể Then, mới đưa hai anh em Tạo Xuông, Tạo Ngần xuống 
ăn Mường Ôm, Mường Ai ngoài vòm trời. Hai tạo được Then cho tám quả bầu và tám 
chiếc cột đồng để chống trời. Then giao các thứ đó cho ba trăm ba mươi họ Xá, năm 



trăm năm mươi họ Thái đưa xuống mặt đất. Then lại cho đặt trong quả bầu đủ thứ: 
đủ ba trăm ba mươi giống lúa, ba trăm ba mươi giống cá, có cả sổ cúng, sổ bói, sổ xem 
ngày tháng. Then còn dặn khi người trời sinh nở phải treo nhau ra ngoài cho Then biết. 

Cha con tạo đến cánh đồng Xe gặp đá nhai lại. Đá nhai kêu đốm đốp, đá nhai kêu lộp 
cộm. Ai cũng sợ, cũng giun. Hai tạo cử bà một, ông mo, ông chang đặt lễ cúng. Cúng 
cả trâu, cả lợn, cả dê. Cúng không thiếu thứ gì. Chủ đá vẫn không ưng. Hai tạo lại sai 
bà một, ông mo, ông chang, dàn trai tráng ném ba trăm ba mươi giống bưởi, ba trăm 
ba mươi giống bòng vào mồm đá nhai lại. Đá bị ghê răng, lạnh gáy ngừng nhai. Hai tạo 
sai bò xuống trước. Bò vừa lùi vừa kêu ăm bò. Vì vậy sừng nó mới cụp về phía trước. 
Hai tạo lại sai trâu xuống. Trâu sợ, trâu kêu á ngạ. Vì thế sừng trâu mới ngả về phía 
sau. Tiếp tục cho ngựa xuống. Ngựa sợ, bỏ sừng lại. Nay ngựa không còn sừng. Nai 
xuống tiếp theo nhặt được sừng của ngựa. Nai từ đó có sừng. Hai tạo lại đủ gặp chủ 
khoét lỗ trời nhờ khoét lỗ trời làm đường xuống trần gian. Tạo mới xuống tới Mường 
Chuông Cang, rồi đến Mường Ôm, Mường Ai ngoài vòm trời. Mườn Ôm, Mường Ai 
sẵn nguồn trâu; Mường Ai sẵn nguồn thóc. Nhưng ở đó, người vật chỉ ăn hơi, ăn 
hương, ăn hoa; chỉ ngửi mùi cơm chín. Mường Ôm, Mườn Ai không ở được. 

Hai tạo mới cho xuống Mường Bó Té sáu quả bầu và sáu cột đồng chống trời. Tạo cho 
đất Kinh, đắt Mọi, đất Lào, đất Dôn (?), Mường Tôi (?), Mườn Tao (?) hai quả bầu và 
hai trụ đồng. 

Tạo Xuông, Tạo Ngần xuống dựng Mường Lò Luông. Cùng theo, có các họ Lò, Lường, 
Quàng, Tòng, Lèo. Những họ này tôn họ Lò làm chủ. Lúc đó, đất Mường Lò đã có người 
Mọi, người Mang cư trú. Xây dựng xong Mường Lò, Tạo Ngần về Mường Bỏ Té. Còn 
Tạo Xuông lấu vợ ở đó sinh con là Tạo Lò. Tạo cho Khun Lường làm mo, Tạo Lò làm 
chúa. Về sau không sống được ở đó, Tạo xuống mới trở về Mường Ôm, Mường Ai quê 
cũ./. 

Chú thích:  

Bài viết này trích dẫn từ Tư liệu về lịch sử và xã hội dân tộc Thái (sau đây gọi là Tư liệu) 
do nhà xuất bản Khoa học và xã hội xuất bản năm 1977, tại trang 49 đến trang 55. 

1.Chương này mỗi quyển Quam Tô Mương viết khác nhau. Ban biên tập Tư liệu tham 
khảo các truyện kể truyền miệng hệ thống lại cho đầy đủ và sắp xếp lại không dựa vào 
bản nhất định nào. 

2. Đầu đề của chương này “CHUYỆN TRỜI ĐẤT, LOÀI NGƯỜI” được ban biên tập tài 
liệu theo vào cho rõ. 



3. Có bản ghi là Làm phai không có mương, lập mường không có tạo. 

  



CHƯƠNG II - TẠO LÒ LÀM CHỦ ĐẤT MƯỜNG LÒ 
LẠNG CHƯỢNG ĐI TÌM ĐẤT MƯỜNG, XÂY DỰNG CƠ NGHIỆP 

 
A. TẠO LÒ LÀM CHỦ ĐẤT MƯỜNG LÒ 
Tạo Lò lấy vợ sinh ra bảy con trai là Ta Đúc, Ta Đẩu, Lặp Li, Lò Li, Lạng Ngạng, Lạng 
Quang và Lạng Chượng. 
Khi con Tạo đã “cao bằng khiên lớn theo bản mường” Tạo Lò chia đất cho con đi làm 
chúa: Ta Đúc ăn Lò Luông, Ta Đẩu ăn Lò Cha, Lặp Li ăn Lò Gia, Lò Li ăn Mường Min. 
Lạng Ngạng ăn Mường Vân Mường Vành, Lạng Quang ăn Xí xàm Bản Lọm. 
Ngoài ra Tạo cho bô lão Xửa Cang Ho ăn Mường Pục, Mường Mẻng. 
Tạo Lò cho Khun Khoảng làm mo cho Ta Đúc. Ta Đúc có 19 người con, Ta Đẩu có 20. 
Khi các con Ta Đúc, Ta Đẩu cao bằng khiên, lớn theo bản mường hai tạo phân chia đi 
ăn miền đất đầu sông Thao nước đỏ. 
Riêng Lạng Chượng là con út Tạo Lò, không có mường để ăn. Chính vì vậy mới có câu: 
con út không có ngựa, con rốt không có mường. 

B. LẠNG CHƯỢNG ĐI TÌM ĐẤT MƯỜNG, XÂY DỰNG CƠ NGHIỆP 
Chúa Lạng Chượng mới bàn cùng các ông ho hé, ông mo, ông nghe triệu tập binh 
tướng, dân chúng kéo nhau đi tìm mường. 
Chuẩn bị đầy đủ, Chúa mang mộc, đeo giáp rầm rập qua dốc Khau Cả, Khau Pục đến 
Mường Min. Đến đây Chúa bói thấy tiến không lợi, trở về cũng không tốt. Chúa phải 
cúng “pang cha đáp” cầu hồn Tạo Ngần, Tạo Xuông phù hộ. Chúa lấy cây “ưởng quài” 
về đẽo gươm chém trâu tế, làm bàn cúng, làm bát đựng thức ăn. Hồn Tạo Ngần, Tạo 
Xuông được ăn mới che chở cho Lạng Chượng. 
Được ngày lành tháng tốt, Chúa kéo binh đến Mường Lùng. Khi đến dốc Khau Phạ 
chúa nhìn thấy đồng ruộng bèn đốc binh vượt qua dốc Khau Xam Xíp tới Mường 
Chiến. Tạo Mường Chiến sợ hãi xin gả con gái cho Chúa. Chúa rất ưng ý nhận đất 
Mường Chiến làm mường họ ngoại của mình. 
Chúa tiếp tục kéo quân đến Mường Chai, tạo Mường Chai sợ, nộp Chúa nhiều trâu. 
Binh Chúa vượt qua rừng, qua cầu mây khiêng thuyền, bắc cây qua Nặm Tè. Ở đây 
Chúa vấp phải sự kháng cự của người Xá Cắm Ca do do tù trưởng Khun Quàng cầm 
đầu. Mác Chúa ngắn chúa phải chạy, mác Quàng dài nên Quàng đuổi Chúa xuống 
sông Nặm Tè. Chúa như bị cạo trọc đầu phơi nắng. Binh Chúa chết 800 người gan dạ, 
Căm Tang gan dạ cũng chết xác bị vùi nơi Vằng Đoi. Lạng Chượng phải để tang. Buồn 
rầu Chúa phải dẫn binh quay về Ít Ong. Chúa thua trận vì hồn giặc không lên bến 
thuyền lại với Chúa, tướng hổ cũng không theo đường cạn tới giúp Tạo. Chúa sai 
Khun Dùng, Khung Dằng xuôi gọi thêm binh tướng mạnh ở Mường Lò lên giúp. Hồn 
giặc ở Mường Lò lên rồi, theo đường nước 1 triệu 6 tướng hổ ở Mường Lò đã kéo 
đến theo đường cạn 1 triệu 4. Được ngày lành, quân Chúa xông lên đánh. Được 
tháng tốt binh Tạo tiến vào giết. Mác Quàng ngắn Quàng thua, mác Chúa dài Chúa 



thắng. Giữa rừng gió cuốn bay. 
Chúa lại tiếp tục theo Nậm Bú đá ráp, qua Khau Pha – Kéo Tèo về đến đất Mường La. 
Chúa qua Nậm Cá về Chiềng An, Chiềng Cầm, Chiềng Cọ. Chúa gặp nhiều điều lành. 
Nhưng Chúa nghĩ “chặt cây phải triệt gốc, phá mường không giết chủ, không yên”. 
Lúc này, Viềng (thành) lớn Bôm Tậu còn chủ Khun Ăm Lâm. Chúa tiến đánh, Chúa 
thắng. Chúa phá ruộng dựng bản mường và giao đất Mường La cho Khun Dùng làm 
chủ. 
Được ngày lành tháng tốt, Chúa kéo binh qua núi Khau Hào lên Mường Muồi. Lúc đó 
Khun Ăm Poi hùng mạng đóng ở núi Khau Tù, Khau Cả. Chúa đem quân đánh nhiều 
lần nhưng bị thua. Cuộc cùng, Chúa khéo lừa khéo nói xin Ăm Poi gả con gái cho làm 
vợ. Ăm Poi bèn ưng ý. Chúa bèn chọn ngày lành, làm tiệc mời bố vợ về ăn. Trong bữa 
tiệc rượu, hai chúa uống hết nhiều chum. Lựa lúc Ăm Poi say mềm, Chúa bắt đem 
giết. Người Xá mất chủ chạy tan tác. Kẻ chạy đi Mường Mộc, Mường Xang, kẻ sang 
Ngô, sang Hán. 
Ở Mường Muồi ít lâu Chúa thấy Mường Muồi xếp thành vệt dài, có núi đá chạy men 
theo suối, đất hẹp, không đủ khai phá, của cải ít không đủ nuôi quân. Trong hang lại 
có ma Da Bôm Da Bai. Chúa chê: mường bé Chúa không ở, mường nhỏ Chúa không 
ăn, bèn trao cho Khun Dàng làm chủ. 
Chúa kéo binh đến Mường Ék, Mường Ék bé nhỏ bùn lầy không ăn. Chúa kéo quân 
đến Mường Quài. Mường Quài đất ẩm ướt, váng thanh hôi. Mường bé Chúa không 
ở, mường nhỏ Chúa không ăn. Mường Quài lại là mường miệng trời rét lắm. Chúa 
cho Khun Long Chua làm chủ. Chúa đi đến Mường Húak, để lại cho Khun Dài làm chủ. 
Quân Chúa kéo quân sến Mường Ẳng, đất ở đây ẩm ướt nhiều lau sậy nên Chúa chê. 
Chúa kéo quân đến Mường Phăng, đất ở đây trũng thấp, bé như vũng trâu đầm. 
Chim quốc chạy qua, chim đa chạy lại cũng thấy. Mường bé Chúa k ở, mường nhỏ 
Chúa không ăn. Chúa kéo quân ồ ạt vào Mường Thanh. Đất này thật là tốt. Mường 
rộng lớn tròn như cạp nong. Cong cong như sừng trâu. Chúa mới chiếm Mường 
Thanh, cho quân lính phá rừng làm ruộng. Chúa chia đất thành hai vùng gọi là Xong 
Thanh cử ông Nà Lếch làm mo. 
Lạng Chượng lấy vợ ở bản Pe sinh con trai là Khun Pe. Khun Pe có con Khun Mứn. 
Khun Pe mất sớm Lạng Chượng đem cháu Khun Mứn về dậy dỗ. 
Khun Mứn có con Tạo Pàn, rồi Lạng Chượng mất, để lại Mường cho Khun Mứn cai 
quản.Tạo Pàn có hai con trai là Tạo Chiêu ăn Mường Lay, Tạo Căm ăn Mường Muổi. 
Tạo Cằm sinh ra Tạo Chông. Tạo Chông sinh Tạo Thâng. Tạo Thâng sinh Tạo Quá Lan, 
Tạo Quá Lạn sinh Tạo Chưng. Tạo Chưng sinh Tạo Ngu Háu – Lò Lẹt. 
_____________________________ 
Chú thích: 
Khi Lạng Chượng giết được Ăm Poi, Lường Khun chá hàng. Khi quân Chúa đến 
Mường Húak Lường Khun lại cầm đầu binh Xá Khao kéo từ Mường Thanh đánh về. 
Nhưng Lường Khun thua phải bỏ chạy. 



Khi chiếm được Mường Quài Mường Húak tướng Xá Khun Lường lại tiến đánh. Lạng 
Chượng sai hai tướng Án Cha, Po Nan đánh chặn ở Khun Hang Khun Họ nhưng thất 
bại. Quân Lường Khu hùng mạnh đánh tan quân Lạng Chượng dồn binh Thái vào Hua 
Chảnh , Long Chuông. Quân binh thái tổn thất lớn. Sau đó Lạng Chượng mới liên kết 
với quân Lự đang đóng quân ở phía bắc Điện Biên mới thắng được Lường Khun. 
Lường Khun rút sang Lào. 
Khi Lạng Chượng mất người Xá lại nổi lên. Quân Lự ở phía bắc cũng lợi dụng các chúa 
Thái tranh chấp nhau, đánh đuổi người Thái khỏi Mường Thanh. 
Thời Khun Mứn. Phạ Kheo làm chủ Mường Luông, Mường Xa, tiến đánh Khun Mứn. 
Khun Mứn phải lui quân vào Viềng Xam Mứn. Viềng có núi vây quanh ba mặt, Phạ 
Kheo Không đánh được mới phải lui. 
Đến đời Tạo Thâng, trung tâm Mường Muổi mới đc xây dựng. Mường Thanh trở lại 
tay người Lự. 

  



CHƯƠNG III – CHÚA LÒ LẸT LÀM CHỦ ĐẤT MƯỜNG MUỔI 

A. Tạo Ngu Háu xây dựng Mường Muổi, lập nhiều công chạng với vua Lào. 

Lò Lẹt lấy tên hiệu là Ngu Háu làm chủ đất mường muổi được nhiều năm. Chúa xếp 
đặt việc rất khéo, chăm lo cúng trời đất, tổ tiên cho bản mường yên ổn. Dân ai cũng 
tin ưa. Chúa lại đặt ra chữ dạy cho dân. 
 
Thời đó, ở dưới xuôi vua Minh Hoàng lên làm chủ, Pha Phông Cầm trị vì đất Chiềng 
Đông, Chiềng Tòng. Ở Mường Lay, chúa Lồm Lạnh Lạt Ma ăn. Mường Lay còn có tên 
Chiềng Vai.  
 
Chúa Ngu Háu thấy gầm nhà cần có voi, cạnh chúa cần có nàng, bèn cho họ bên nhà 
vợ là tạo Ngần Cằm lên xin nàng Pù Cằm con gái chúa Lồm Lạnh. Được ngày lành 
tháng tốt, nàng Pù Cằm về ở cạnh chúa, cho chúa nhiều con: Ải Ún, Con Mường, Bun 
Phương, Nhộc Nha Lự, Xen Chiềng Đi, Tạo Piêng, Han Phai Tòng, Tạo Náy, Ta Cằm. 

Con chúa dần cao bằng khiên, lớn theo bản, theo mường. Chúa đặt chức dịch, cho 
ông Khắt Lự làm Pẵn, ông Xa To Lự làm pọng, ông Cằm Nặn Non làm ho Luông, ông 
Xửa Cai Lam làm ho dao, ông Xá Chá Phạ làm ho hé. 

Chúa cậy thế mạnh, sai Tạo Piêng, Tạo Náy đến tận Xong Nạt Tát Tè đòi cống nạp. 
Trái ý vua, nhà vua cho quan lên đánh. Chúa sợ phải chạy sang đất Chiềng Đông, 
Chiềng Tòng nương nhờ Phạ Chảu Phông Cầm. Phạ Chảu cho Tạo Ngu Háu đi dựng 
nhà ở đất Mường Hoàn và co ăn đất Mường Quý. 

Thời đó ở đất Mường Dôn Chao Tảư không chịu nộp cống, họ nổi loạn khắp nơi. Phạ 
chảu sai chá mứng luông, mứn cang đen quân đi đánh dẹp, nhưng hai tướng bị thua. 
Sau Phạ chảu sai Tạo Ngu Háu cầm binh đi đánh. Binh chúa kéo đến Hin Xốp Mu, 
Nặm Hằm, Pha Đăm, Pha Đeng và Chiềng Hung. Quan chúa tới đâu, quân Mường 
Dôn Chao Tảư bị thua tới đó. Họ run sợ và chịu nộp chúa ba ngàn, ba trăm lạng bạc, 
ba mươi ngựa cái và ba mươi trâu đực. Chúa mang vật đó dâng lên Phạ chảu. Phạ 
chảu hài lòng bắt đầu tin cậy Tạo Ngu Háu và cho ăn thêm đất Mường Tó Kén, Tén 
Kèn, Mường Khau Pục, Khau Phằn. 

Năm sau, đất Mường Mẹt, Mường Pa không chịu cống nạp phạ chảu ngà voi và cỏ 
voi ăn (cỏ gianh, cỏ lau, cỏ chít). Phạ chảu lại cho chá Mứn Luông, Mứng cang đi dẹp; 
nhưng hai tướng lại bị thua. Phạ chảu lại cần Tạo Ngu Háu đi đánh. Binh chúa lại 
thắng, bắt được nhiều voi ngựa. Chúa lại bắt được nàng Thi Đi Nạt Kẻo Chuông Ngần 
và con nàng là Thi Đi Nạt Kẻo Chuông Cằm. Nhưng được voi chúa không cưỡi, được 
hổ chúa không màng, được gối chúa không tựa, được màn chúa không buông, được 



nàng chúa không ngủ, chúa đem tất cả đồ thu được nộp Phạ chảu. Phạ chảu rất vừa 
lòng, và gả nàng Chuông Ngần cho chúa làm vợ. Chúa nuôi nấng nàng Chuông Ngần 
thương yêu như con đẻ. 

Ít lâu sau, Phạ Phông Cầm mất. Phạ Phi Phạ lên thay. Phạ chảu lấy nàng Chuông Cằm, 
con nuôi chúa, làm vợ. Phạ chảu lại mời chúa làm Xen Khoa. Nhưng chúa từ chối vì 
còn thương nhớ đất Mường Muổi, đất mường của tổ tiên, của họ ngoại, họ nội từ 
ngàn xưa; đất mường còn vườn rau xanh tươi tốt, có ao cá trong xanh. Chúa xin trở 
về quê cũ. Phạ Phi Phạ cho con trai chúa giữ các chức lớn ở đất Lào. Ải Ún con trai cả 
của chúa được làm Xen Khoa. Han Phai Tòng, con thứ bảy của chúa làm mứn. Nhộc 
Nha Lư con thứ tư chúa được ăn suốt dọc giải đất ven sông Mã và Mường Thanh. 
Phạ chảu coi chúa như cánh tả của mình. Tạo Piềng được trông coi đất Mường Puồn 
được coi là cánh hữu của phạ chảu. Chiều ý chúa, phạ chảu thu xếp cho Tạo Ngu Háu 
về quê cũ làm chúa. Đến nơi chúa lo sắp xếp lại bản mường. Con Mường là con thứ 
được chúa cho ở cùng, giúp chúa trông coi đất Mường Muổi. Ta Cằm là con út được 
đi ăn đất Mường húa, Mường Quài. Chúa dựng nhà cúng đẳm cúng hồn ở đất Chiềng 
Ten, Chiềng Cang. 

 

Ít lâu sau, vì tuổi già sức yếu, chúa muốn tìm nơi có thịt ngon, cá lớn, có ngọn rau 
non, có lá trầu tươi nên về nghỉ ở đồi Muôn Mường Sại. Chúa để đất Mường Muổi 
cho Con Mường giữ. Nhà cúng đẳm, cúng hồn chúa để Con Mường coi. 

 

Chúa Ngu Háu sống đã nhiều năm, hưởng nhiều mùa lúa. Chúa chống gậy lên chầu 
Then. 

 

B. Mường Muổi binh loạn sau tang Tạo Ngu Háu, Ta Cằm ổn định lại đất Mường 
Muổi. 

Con Mường báo tin cho Ta Cằm biết. Hai anh em sai người tâu lên phạ chảu đất 
Chiềng Đông, Chiềng Tòng. Phạ Phi Pha cho Ải Ún, Tạo Piềng, Nhộc Nha Lự, con cháu 
Tạo Ngu Háu kéo binh cùng tôi tớ, gái trai, mang theo nhiều trâu đực, trâu cái, ngựa 
đỏ, ngựa đen, nồi đồng bốn tai, vải khít, vải pè, vòng vàng, nhẫn bạc về phún viếng 
hồn chúa. Vì quân binh đến Mường Quài đông quá, Con Mường sợ có ý khác chạy 
xuống nương nhờ vua Kinh. Ba anh em sai binh mời Con Mường về, nhưng Tạo vẫn 
sợ không giám về. Vua Kinh bèn cho Con Mường đi ăn đất Mường Vầy, Mường Cái. 



Sau khi thu xếp mai táng cha xong, vì đất Mường Muổi không ai làm chủ, anh em rút 
về tâu lại phạ chảu Phi Phạ. Phạ chảu tạm để Cho Ngôm ở lại trông nom bản mường. 
Con Mường trộm kéo quân về cướp lại đất Mường Muổi bắt giết Cho Ngôm. Tin đó 
đến vua Lào. Phạ chảu sai quân tướng Phồn Luông lấy binh vùng Mường Thanh và 
ven sông Mã về đánh Con Mường. Con Mường thua bị bắt và giết ngay tại Mường 
Muổi. 

Phạ chảu cho Ta Cằm ăn đất Mường Muổi. Ta Cằm chê mường bé không đủ ăn, voi ít 
không đủ cưỡi. Phạ chảu cắt thêm đất từ Him Xong Phòng đến Mường Húa, Mường 
Quài cho nhập vào đất Mường Muổi. Lúc đó Ta Cằm mới bằng lòng. 

Ta Cằm lấy nàng Cằm Lạn con ông Phồn Luông ở đất Púng, đất Cha sinh ra các tạo: Ta 
Ngần, Ta Đếch, Ta Tòng, Ta Hin, Ta Đăm, Cằm Nặm Nàn, Tạo Ten, Xong Khuôn và các 
nàng: Nàng Nọi, Nàng Muổi. 
Ta Cằm thu xếp bản mường, cho quan Tang con trai quan Vầy làm pằn, Cằm Xen làm 
mo, Tạo Lò làm ho luông. 

Con chúa đã cao bằng khiên, lớn theo bản mường chúa mới phân cho các con đi ăn 
các nơi: 
Chúa Ta Ngần ăn Mường Lầm. Ở đó, To Phít làm pằn, Ải Phùn làm pọng, giài Quài 
làm ho luông. 
- Ta Đếch ăn Mường La. Ở đấy, Phi Nha Ngam làm pằn, Quài Hựa làm ho luông. 
- Ta Tòng ăn Mường Mụa. Ở đấy, Nộc Tòng làm pằng, Xáy Tòng làm ho luông. 
- Ta Hin ăn Mường É. 
- Ta Đăm ăn Mường Quài. 
- Cằm Nặm Nàn ăn Mường Húa, Chiềng Đao. 
- Xong Khuôn ăn Chiềng Muôn, Mường Sại. 
- Xong Khuôn ăn Mường Bú. 
- Chúa gả nàng Nọi đi đất Kinh, Nàng Muổi cho Xèn Tay Nho Chảu. 

Ít lâu sau, thấy mình tuổi già sức yếu, không đi chầu phạ chảu được, chúa mới về 
Mườn Quài ở Cùng Ta Đăm và sai bô lão đi mời chúa Ta Ngần tới thay. Nhưng Ta 
Ngần còn đang bận làm lễ cúng hồn. Hơn nữa Vì chưa có vợ nên chúa chưa thể về 
ngay được. Biết tin, Ta Cằm mới cử ông Bẩu Ngòi Chạng Chích Ngòi Hua Chua cùng 
hai ông Khun Lùn, Quảng Hài đến hỏi nàng Xen Mương, con gái chúa Xo Mơi Tăng Ca 
Pét Lạn, chủ ddasrat Mường Lay. Tạo Mường Lay ưng gả. Sau đấy, chúa Ta Ngần 
vâng lời cha về làm chủ đất Mường Muổi. 

Chú thích: 
(1) Tài liệu gốc ghi là Chính Hoàng nhưng theo xác minh lại thì đó là Vua Minh Hoàng 
tức vua Trần Minh Tông. 



  



CHƯƠNG IV - TA NGẦN XÂY DỰNG MƯỜNG MUỔI, PHÁT TRIỂN THẾ LỰC KHẮP 
SÔNG ĐÀ VÀ SÔNG MÃ 

Sau khi về già chúa Ta Cằm (con trai tạo Ngu Háu) giao quyền cho con trai la Ta Ngần ở 
Mường Quài còn ông về quản đất Mường Quài. Ta Ngần sắp sếp chuyện bản Mường đang 
yên bình thì cha mất. Hai người anh em của ông là Ta Đếch ở Mường La và Ta Tòng ở 
Mường Mụa đem quân đánh Ta Ngần. Sự việc dối den. Ta Ngần phải nhờ đến sự giúp đỡ 
của vua Samsenthai (Xam Xen Tày) của Lan Xang – Thủ đô là Luang Prabang (Chiềng 
Đông, Chiềng Tòng) (Lào), thời kỳ này vào khoảng cuối thể kỷ XIV đầu thế kỷ XV. (Xem 
thêm chú thích địa danh cuối bài) 

A. Ta Ngần xếp đặt bản mường, Ta Đếch Ta Tòng có ý làm nghịch 

Chúa sắp xếp công việc bản mường. Chúa cử quan Tang con quan Vầy làm pằn, Ta 
Cằm làm pọng, già Đôi Ngần làm chá hườn luông (ꪊ꪿ꪱ ꪹꪭꪙ ꪨꪺꪉ). 

Ta Ngần sinh ra các tạo: Pha Nhù, Ngua Cho Lún, Mứn Hằm, Cằm Ban, Tạo Dè Duông 
Cầm, Tạo Pon. 

Chúa Ta Cằm mất. Chúa Ta Ngần sai người đưa thư báo cho Ta Đếch ở Mường La, Ta 
Tòng ở Mường Mụa, cùng về Mường Quài tổ chức tang lễ cho cha. Hai tạo có lòng 
xấu, xin quân Mường Lay, Mường Là về đánh chiếm đất Mường Muổi, bắt gia quyến 
Ta Ngần trong đó có Xong Khuôn đưa lên Mường Lay. Bà Xen Mường vợ Ta Ngần 
(con gái chúa Mường Lay – ND) tức quá chạy ra sàn nhà, mắng quân Mường Lay, 
Mường Là: “Bố chồng ta vừa mất, các người không biết ư? Nhẽ ra đang lúc buồn rầu, 
các người phải về an ủi con gái chúa mới phải, may về cướp phá bản mường gây 
thêm tang tóc, làm nhà cửa thêm tan hoang. Các người đã trồng cây, nay lại tự nhổ, 
trồng dâu nay lại tự chặt. Đất bên lúng ta mà làm như thế ư?” 

Nghe vậy quân Mường Lay, Mường Là xấu hổ bỏ về. 

Khi đó, ở đất Chiềng Đông, Chiềng Tòng, Phạ Phi Phạ đã mất. Phạ Xam Xen Tày lên 
thay. 

Sau khi làm lễ an táng cho bố xong, Ta Ngần đi tâu phạ chảu chuyện Ta Đếch, Ta 
Tòng về cướp phá bản mường. Phả chảu bèn phái chá mứn luông, mứn cang cầm 
quân về xem xét phải trái. Khi quân phạ chảu đến Mường Quài, Ta Đăm ra lạy, nên 
được trông coi bản mường như cũ. Đến Mường Ék Ta Hin cũng ra lạy, lại mổ cỗ trâu 
ăn mừng, nên lại được làm chủ mường. Chá mứn tới Mường Muổi rồi xuống Mường 
La. Ta Đếch sợ quá chạy vào Che Kẹ, Che Cầm. Chá mứn sai quân vay bắt được Ta 
Đếch đem giết, bắt được gia quyến đem về làm tội. Quân chá mứn lại kéo xuống 
Mường Mụa. Ta Tòng ra tâu đổ cho anh là Ta Đếch: “Phận làm em, anh bảo sao nghe 



vậy”. Chá mứn không cho Ta Tòng làm chủ mường nữa và buộc đi ăn đất To Mần; rồi 
để chảu Kết làm chúa Mường Mụa. 

Tiếp đó, ông về Mường Muổi phong cho Ta Ngần làm chủ ở đó. Mọi việc đã xong, 
chá mứn về tâu với phạ chảu. 

Bản mường yên ổn, Ta Ngần mới phán Nho Nha Điên lên Mường Lay đón Xong 
Khuôn trở về và cho Xong Khuôn đi ăn đất Mường Bú, Mườn Khoa đến tận bản Kẹ. 

Lúc đó, Khun Mong ăn đất Mường La, nhưng vì đó là nơi “nước đầu nguồn” nên 
Xong Khuôn không phục. Ta Ngần phải cho Khun Mong đi làm chúa Muổi Nọi và cử 
Duông Cằm làm chủ đất Mường La. 

Duông Cằm lấy nàng Ủa ở Mường Ék sinh ra tạo  Ải Têm Mường và tạo Nố. 
 
B. Ta Ngần giúp Phạ Samsenthay đánh giặc, giúp chúa Pét Lạn Mường Lay ổn định 
bản mường 

Thuở đó, bên Chiềng Đông, Chiềng Tòng, giặc nổi lên ở đất Chiềng Ten, Chiềng Tứm. 
Phạ chảu Xam Xen Tày phái chá mứn, luông, mứn cang cầu cứu Ta Ngần. Chúa bèn 
cử hai tướng giỏi là Xong Khuôn và Mứn Hằm thay mình đi đánh giặc. Trước khi đi, 
hai tướng đã chọn được mỗi người một thanh gươm sắc nhất trong số ba mươi 
thanh gươm vỏ bạc, vỏ vàng của chúa đã trao. Hai tướng kéo đại binh đến gặp phạ 
chảu. Phạ chảu rất mừng, cho hai tướng chọn lấy mỗi người một thớt voi khỏe nhất 
trong số hai mươi thớt voi của mình. 

Chuẩn bị xong xuôi, được ngày lành tháng tốt, quân tướng của Xong Khuôn và Mứn 
Hằm kéo vào đánh Chiềng Ten, Chiềng Từm đến tận Hin Xốp Phun, Nặm Hằm, Pha 
Đăm, Pha Đeng. Quân hai tướng đi đến đâu thắng đến đó vì có lưỡi gươm sắc, có voi 
hùng, có quân tướng gan dạ không sợ chết. Giặc tan, hai tướng trở về Mường Luông 
trình phạ chảu. Phạ chảu tặng thưởng cho hai tướng và quan quân vàng, bạc, ngà voi 
rất nhiều, rồi làm lễ tiễn hai tướng về với chúa Tà Ngần. Ta Ngần biết tin sai bô lão đi 
đón. Hai tướng đến nơi quỳ trước mặt chúa tâu rằng: “mọi việc đã xong, quân ta 
thắng trận, xin dâng lên chúa tất cả lễ vật của phạ chảu”. Chúa vui mừng sai bô lão 
mở tiệc khao quân và làm lễ cầu hồn, nhân dịp quân tướng trở về bình yên. Xong 
Khuôn lại trở về Mường Bú, Mứn Hằm ở lại với cha. 

Ít lâu sau, Mường Lay lại có giặc Án Păn, Án Nham ở Mường Tiêng, Chiềng Khem, 
Mườn Muôn về cướp phá. Vì chống cự không nổi, chúa Pét Lạn phải chạy về cầu cứu 
chúa Ta Ngần. Chúa sai tướng Pha Tu Me Hạng lên dàn xếp. Đến nơi Me Hạng cho 
gọi Án Păn, Án Nham cùng Pét Lạn đến làm lễ ăn thề, nguyện không được tranh 



cướp nhau, ai về đất mường mình như cũ. Me Hạng dàn xếp xong trở về đất Mường 
Muổi. Chúa Pét Lạn đội ơn, gả nàng Bo Phai làm lẽ chúa Ta Ngần và cắt đất từ thác 
nước Chiềng Hin Tẳng đến Ít Ong, Chiềng Chạn, Vạn Áng nộp chúa. Chúa cử Xửa  Pá 
Phạ làm chủ Mườn Chiến, Xửa Chảu Phạ làm chủ Mường Dòn, Xửa Mựt Phạ làm chủ 
Mường Chai. Còn mảnh đất từ Pia, Vàn, Chiêng Can, Vạn Áng cho thuộc Mường Bú 
dưới quyền Xong Khuôn, cánh phải của chúa. 

Thời đó, phạ Nghịa nổi lên đưởi phạ Xam Xen Tày chiếm giữ đất Chiềng Đông, Chiềng 
Tòng. Phạ Nghịa lại sợ con là Phạ Ngùm “sinh ra ở cánh đồng giữa trưa” nên bỏ con 
lên bè cho trôi về đất Chiềng Xôm, Chiềng Xa. Người Lào phía dưới đem Ngùm về 
nuôi lớn. Khi đã cao bằng khiên, Ngùm ngược dòng Nặm Xanh vào Mường Bon, 
Mường Lầm tới Mường Muổi cầu cứu Ta Ngần xin binh đi đánh Phạ Nghịa. Phạ Nghịa 
chạy vào mường Dòn, Mường Tao. Phạ Ngùm lên làm chủ đất Chiềng Đông, Chiềng 
Tòng, không được bao lâu lại bị Phạ Xam Xen Tày đem quân về bắt giết và lên làm 
chúa như cũ. Chúa cho Tạo Pon, con chúa Ta Ngần làm xen luông, cho Phạ Pang làm 
tướng cánh phải, cho Mứn Chảu làm mứng luông. 

C. Thanh thế chú Ta Ngần lừng lẫy cai quản khắp vùng rộng lớn 

Thanh thế của chúa Ta Ngần đất Mường Muổi lên cao. Vua Lan Xang quan hệ hữu 
hảo với Ta Ngần, Vua Lê (Hậu Lê – không rõ là vua Lê Thái Tổ hay vua Lê Thái Tông) 
giao cho chúa Ta Ngần cai quản cả vùng tây bắc rộng lớn, kéo dọc theo hữu ngạn 
sông Hồng đến tận ngã ba sông Hồng và sông Đà giao nhau, cả Mộc Châu Yên Châu 
kéo về. 

“ꪜꪺ ꪵꪀꪫ ꪊꪰ꪿ꪉ ꪤꪱꪫ ꪻꪬ꫁ ꪁꪱ꪿ ꪹꪭꪙ ꪣꪲ ꪭꪱꪙ ꫁ꪀꪫꪱꪙ ꫁ꪣꪲ ꪹꪎꪱ – ꪜꪰꪀ ꪹꪎ꫁ ꪵꪒꪉ ꪵꪎꪉ ꪹꪎ꫁ ꪭꪴ꪿ꪉ – ꪕ꪿ꪷ ꪁꪱ ꪿ꪬꪲꪙ ꪎꪱꪣ ꪵꪎ꫁ꪱ, ꪙꪾ ꫁
ꪹꪀ꫁ꪱ ꪵꪁꪫꪥ, ꪜꪱꪀ ꪵꪕ ꪕꪱꪫ꪿ – ꪹꪕꪸꪉ ꪣꪮ꫁ꪥ ꪣꪱ꪿ꪉ ꪒꪱꪉ ꪜ ꪲꪒꪱꪉ ꪎꪱꪉ ꪬꪺ ꪙꪾ ꫁ꪕꪱꪫ꪿ ꪙꪾ ꫁ꪵꪒꪉ, ꪋꪴ꪿ ꪑꪲ꪿, ꪋꪴ꪿ ꪡꪴꪉ , ꪵꪊ – 
ꪩꪱ꪿ꪣ, ꪋꪸꪉ ꪀꪺꪉ ꪹꪣ ꪎꪴ꪿ ꪬꪺ ꪵꪕ, ꪬꪺ ꪘ꫁ꪱ” 

______________________________ 

Chúa Xam Xen Tày rất lo sợ chúa Ta Ngần, muốn hòa hoãn cho bản mường được yên 
ổn, sai quản tượng giỏi là bà nàng Ủa Xong Cằm Dương đem đôi voi có ngà bọc bạc, 
bọc vàng là voi Ốc, voi Ác đi cống chúa Mường Muổi. Chúa đem voi tiến vua Thái Tổ, 
Thái Tông ở đất Kinh. Nhưng vua không vừa lòng vì voi muốn quay về chủ cũ. Chúa 
Xam Xen Tày lại phải chọn lấy đôi voi có ngà bắt chéo rất hùng, rất khỏe, sai phốn 
đôn, phốn bun đưa qua chúa Ta Ngần tiến Vua Kinh. 

Vua Lê rất ưng thích đòi Ta Ngần đem vải khít có màu sặc sỡ xuống làm gối và đệm 
cho voi nằm. Chúa thu được ba ngàn ba trăm ‘châu’ vải rồi cử Tạo Dẻ mang xuống 
nộp vua. 



Nhờ vậy chúa được tin cậy, phạ chảu kính mến. Vua Kinh ban sắc phong chúa làm 
chủ cả một vùng rộng lớn, những nơi có dân ở nhà sàn, áo đỏ bao gồm: miền ba dải 
đất vùng chín ngọn nước đến miền chỗ sông Hồng, Sông Đà gặp nhau, từ miền người 
Mọi, người Mang ở Mường Pi, Mường Xàng đến vùng đầu sông Thao nước đỏ, từ 
miền Chu Nhi, Chu Phụng, Che Lạn, Chiềng Luống đến tận miền ngọn sông Đà và 
Nậm Na. 

Ta Ngần phân chia bản mường cho con cái, họ hàng và cử các bô lão chức dịch làm 
lam các nơi để thu nhận lễ vật. Trước khi chia, chúa có lời khuyên răn mọi người: 
“Đầu bản, cuối mường đều là cánh phải, cánh trái của chủa. Các tạo không được 
tranh giành nhau làm bản mường loạn lạc, dân chúng đói khổ tan tác. Hàng năm phải 
mang đồ cống nạp chúa Mường Muối”. 

- Xong Khuôn, cánh phải của chúa, làm chủ Mường Bú, làm lam mường Vang, Mường 
Vẩy, Mường Cái. 

- Mứn Hăm làm chủ Chiềng Muôn, làm lam Mường Xôm, Mường Tông. 
- Duông Cầm làm chủ Mường La, làm lam mường Chính, Mường Mọi. 
- Cầm Ban làm chủ Muổi Nọi, làm lam Mường Cúc, Mường Át. 
- Cầm Pon làm chủ Mường Bó, làm lam Mường Pục, Mường Mảnh. 
- Pha Nhù làm chủ Mường Piềng, làm lam Mường Vân, Mường Vành. 
- Tạo Dè làm chủ bản Lua, làm lam Mường Táng Mường Luông. 
- Ta Đăm làm chủ Mường Khiêng, làm lam Mường Cứu, Mường Hàm. 
- Già Nhang Cun làm lam Lò trên. 
- Han Xưa làm lam Lò dưới. 
- Già Mòn Nọi Ngần Păn làm lam Mường Tấc, Mường Pùa. 
- Già Nha Hôn làm lam Mường Muông, Mường Én. 
- Phan Chay làm lam Mường Mụa, Mường Vạt. 
- Pha Tu Me Hạng làm lam Mường Mộc, Mường Xang. 

Đó là những đất mạn dưới Mường Muổi. 

 Ông Phồng Kin Mák Tếnh Hua làm lam Mườn Báng. 
 Xưa Kin Chụ Me Hạt làm lam Mường Quài. 
 Khun Lù và Quảng Hài làm lam Mường Lay. 
 Bẩu Ngòi Chạng Chích Ngòi Hua Chua làm lam Mường Xo, Mường Là. 
 Nhi Nha Hộn làm lam Chiềng Phi. 
 Cầm Xen Xảu làm lam Mường Kiềng, Mường Lè. 
 Quan Vẩy làm lam Mường Ten, Chiềng Luông. 
 Ải Phùn làm Lam Mường Chúp, Mường Mị. 
 Quan Tang làm lam Mường Hin, Mường Tè. 
 Chạng Táng Hai làm lam Mường Mả, Mường Xát. 
 To Phít làm lam Mường Vi. 
 To Cầm làm lam Mường Bám. 
 Pha Lôm Lạnh làm lam Mường Ẳng. 
 Già Quài Hựa làm lam Mường Mùn. 

Đó là những đất mạn phía trên của Mường Muổi. 



Tiếng tăm Ta Ngần lừng lẫy nên phạ chảu cũng nể nhường thêm đất đai cho chúa. 
Vùng đất rộng lớn suốt ba mươi đường nước ven sông Nậm Na, từ Khâu Cẳm Nguồm 
Hì, Pu Pi, Ang Lạnh, Hua Cảnh, Long Chuông, bao gồm cả Mường Thanh, dọc ven 
sông Mã, đất Ẳng, Lằng, Húak, Quài, Tanh, Pục, Nà Lơi cho tới tận núi Pha Hà, 
Chiềng Xét, Xốp Ét mạn phía trên. 

Sau khi được phong đất, hàng năm chúa đem lễ vật xuống tiến vua Kinh và biết phạ 
chảu của đất Lào. 

Chúa Ta Ngần đã sống nhiều năm, hưởng nhiều lúa. Chúa mất để lại bản mường cho 
Pha Nhù xếp đặt. 

Ghi chú: 
Mường Quài: Tức Tuần Giáo ngày ngay. 
Mường La: Tức thành phố sơn la và một phần huyện Mường La ngày nay. 
Mường Mụa bao gồm huyện Mai Sơn. 
Mường Muổi bao gồm huyện thuận châu và nam Quỳnh Nhai ngày nay. Tuy nhiên, 
thời kỳ này Mường Muổi của chúa Ta Ngần là Mường Trung tâm của cả Tây Bắc. 

 
 

 
  



CHƯƠNG V – MỨN HĂM LÀM CHÚA MƯỜNG MUỔI – KHOA NGẤM ĐỘNG QUYỀN 

– ẢI TÊM MƯƠNG XÂY DỰNG MƯỜNG LA 

Cuối thế ky XIV đầu thế kỷ XV, Chúa Ta Ngần xây dựng Mường Muổi lớn mạnh, các 
mường Mười sáu châu Thái quy thuận Mường Muổi. Chúa Ta Ngần uy danh lừng lẫy. 
Sau khi mất, Chúa Ta Ngần giao lại bản mường cho Pha Nhù cai quản.Pha Nhù lộng 
quyền, bô lão không phục. Phạ Nhu bị vua Lào phế. Mứn hằm lên làm chúa Mường 
Muổi. 

Từ lúc Pha Nhù lên làm chúa, dòng họ tạo giống như cây bị ngấm nước chóng mục. 
Chúa không chăm lo sếp đặt bản mường. Bô lão tả hữu khuyên răn chúa, chúa để 
ngoài tai, chỉ nghe lời xúc xiểm. Chúa tham lam của cải, không biết thương người già, 
con trẻ, hay ức hiếp con gái. Chúa cậy thế, động một chút là nhăn mặt, nắm chuôi 
gươm, trái ít, bắt phạt trâu, trái nhiều bắt làm tôi tớ, nhân dân oán thán, bô lão không 
phục, không tin sang kiện phạ chảu. 

Thuở ấy, đất Chiềng Đông, Chiềng Tòng, Phạ Xam Xen Tày đã mất, Phạ Lạn Cằm 
Đeng lên thay. 

Sau khi các bô lão Mường Muổi sang kiện về việc chúa Pha Nhù, phạ Lạn Cằm Đeng 
sai xen cang Hốc đến Mường Muổi xem xét. Nhưng vì có mặt Pha Nhù nên không ai 
dám nói thẳng với xứ giả. Xen cang Hốc đành mời Pha Nhù và Mứn Hằm sang Mường 
Luông. Các bô lão, các khun, các tạo cũng phải sang theo. Tại triều đình, phạ chảu lúc 
đầu hỏi ai tốt, ai xấu. Bô lão chỉ trả lời: “Tạo mường ai cũng tốt cả, chỉ có con hổ, con 
gấu mới ác thôi”. Sau phạ chảu sai căng màn chia sân ra làm hai và truyền cho Pha 
Nhù và mứng Hằm mỗi người đứng một bên. Phạ chảu nói: “Tất cả bô lão, khun, tạo ai 
ưa Pha Nhù thì đứng sang bên Pha Nhù, ai thích Mứn Hằm thì đứng sang bên Mứn 
Hằm”. Hầu hết mọi người đều sang bên Mứn Hằm, bên Pha Nhù chỉ có tám người. 

Mứn Hằm được làm chúa Mường Muổi, còn Phạ Nhù phải đưởi đi cho ăn đất tận miền 
ngọn sông Nậm U, miền Pù Phang, ở đó tạo sinh ra Tạo Bong và nàng Cằm Tòng. 

Mứn Hằm lại xếp đặt lại mọi việc trong bản mường. Chúa cử ông Xửa Cang làm pằn, 
ông Xửa Pá Viềng làm mo. 

Chúa lấy nàng Cằm Pâng, con tạo Cằm Kẻo Pha Kéo ở đất Púng, đất cha sinh ra Tạo 
Mứn Pú, Mứn Lạn. Chúa cho Mứn Pú ở cùng, cho Mứn Lạn đi làm chủ Chiềng Pấc. 

Vua Lào Phạ Lạn Cằm Đeng mất. Phạ Xam Mứn ở Mường Thanh cậy thế dòng dõi 
hoàng tộc nên cũng tranh quyền, đòi Mứn Hằm cho quân đi giúp nhưng Mứn Hằm 

không nghe. Mường La bị quân Mường Thanh đến đánh. Mứn Hằm nhu nhược bị quân 
Mường Lay cướp đất, để mặc em trai là Duông Cằm (chúa Mường La) chết oan. 

Ở đất Chiềng Đông, Chiềng Tòng, Phạ Lạn Cằm Đeng mất. Phạ Nhưng và Phạ Chích 
Cằm tranh làm chủ. Được xen Khoa, xen Han và mứn Nọng ở mường dưới giúp đỡ, 
Chích Cằm đem quân đánh Phạ Nhưng. Phạ Nhưng sợ, định chạy vào Mường Dôn, 
Mường Tòng, Chao Tẩu chẳng may đến giữa đường bị mứn Nọng phục giết mất. 
Tưởng thế đã yên, nào ngờ Phạ Xam Mứn ở Mường Thanh cũng cậy thế dòng dõi phạ 



chảu cất quân đánh Chích Cằm. Ông cử Cằm Bong tới đòi Mứn Hằm cầm binh đi giúp. 
Mứng Hằm không đi, chỉ cử Tạo Pâng ở Mường Muổi, Tạo Đeng ở Mường La, Pong 
Đòng ở Mường Sại, pọng Phạ ở Mường É, pằn Ngần ở Mường Piềng, Ho Hé ở 
Mường Khiêng, quảng Đếch ở Mường Chanh lên giúp phạ Xam Mứn. Phạ Xam Mứn 
không vừa lòng, cho Cằm Bong đem nghìn ba trăm quân đánh Mứn Hằm. Mứn Hằm 
sợ chảy bỏ bản mường lớn nhờ tạo Cướt Cằm (Đèo Cát Hãn) ở Mường Lay, Tạo cho 
đi ăn đất Mường Lự, Mường Xo. 

Chân dung Đèo Văn Trị – Hậu duệ đời thứ 7 của Đèo Cát Hãn (Cướt Cằm) 

Mứn Pú, Mứn Lạn ra hàng Cằm Bong, Cằm Bong làm chủ Mường Muổi. Chúa sai Mứn 
Pú, Mứn Lạn đem quân lên Mường Thanh giúp Phạ Xam Mứn. Khi đến Mường Quài, 
có người khuyên hai tạo “đất dòng phạ chảu vẫn sẽ thuộc con cháu phạ chảu. Đất đó 
còn vững chắc nhờ cầu bằng gỗ lim, gỗ sến, đất phạ chảu nay voi còn đầy gầm sàn 
nào đã có con nào chết”. Hai tạo cho mo đi bói “đi thì bất lợi, trở về đuổi Cằm Bong thì 
hợp ý trời hơn”, bèn làm y lời khuyên và lời bói. Cầm Bong trở tay không kịp, chạy đến 
Mường Lầm, Mường Bon thì bị Mứn Pú, Mứn Lạn giết chết. 

Lấy lại được Mường Muổi, hai anh em sai người lên đón Mứn Hằm về. Mứn Hằm ơn 
Cướt Cằm đem trả lại chúa vùng đất khi xưa chúa Pét Lạn cắt cho Ta Ngần. Bất đồ, 
nhân cơ hội đó, Cướt Cằm trở mặt chiếm đất Chiềng Muôn (1430). Mứn Hằm thấy vậy 
cầu cứu Duông Cằm ở Mường La. Duông Cằm vốn thẳng thắn, nóng nảy, thấy anh bị 
giặc uy hiếp, đem quân đến cứu. Tạo đóng quân ở đồng Táng, ruộng Vai, thúc Mứn 
Hằm ra quân trước. Mứn Hằm trì hoãn lấy cớ còn bận cúng hồn, đẩy Duông Cằm một 
mình đi đánh quân Mường Lay. Chúa có ý xấu nghĩ nếu Duông Cằm có bị thua, quân 
Mường Lay tất cũng yếu. Lúc đó ra quân sẽ thắng hoặc cầu hòa. Đúng vậy, Duông 
Cằm tin anh mình sẽ tiếp quân nên kéo binh đi đánh ở đồng Dôn, đồng Tòng. Đánh lâu 
mà quân ứng cứu không thấy, quân tạo vỡ. Tạo bị quân Mường Lay, Mường Là giết 
chết. Lúc đó, Mứn Hằm mới cầu hòa với Cướt Cằm. Quân bên nào bên đó rút quân 
như đã định. 

Mứn Hằm trao quyền làm chủ cho các con Mứn Pú và Mứn Lạn. Khoa Ngấm cướp 
quyền làm chủ Mường La, mưu đồ diệt Mường Muổi, mưu giết Mứn Lạn, bản mường từ 

đó rối ren. 

Tình thế đã yên ổn, Mứn Pú, Mứn Lạn xin trao đất mường lại cho cha. Nhưng chúa 
không nhận vì nghĩ khi gặp thời buổi khó khăn, hai anh em đã tự chèo chống được. 
Chúa trao bản mường cho Mứn Pú, Mứn Lạn rồi về ăn đất Chiềng Muôn. Mứn Pú lên 
làm chúa Mường Muổi, cho Mứn Lạn đi ăn Chiềng Pấc, tạo Hốc, tạo Pàng ăn Muổi 
Nọi. 

Từ khi Duông Cằm chết trận, Mường La không có chủ. Con chúa là Ải Têm Mường 
còn nhỏ chưa trông nom được bản mường. Nhân cơ hội đó, Khoa NGấm giết Tạo 
Dôn, Tạo Năm cướp quyền làm chủ đất Mường La. Ông mưu diệt Mường Muổi, xúi 
giục Mứn Pú lật đổ Mứn Lạn. Mứn Lạn chạy về cầu vua Hồng Đức. Nhà vua sai quân 
lên bắt Mứn Pú đóng cũi giải về Kinh. Mứn Lạn được trở về làm chúa Mường Muổi và 
cho Păn Mường đi ăn đất Chiềng Pấc. Khoa Ngấm lôi kéo Păn Mường, xúi tạo Pâng, 
tạo Hốc phản giết Mứn Lạn. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A8o_C%C3%A1t_H%C3%A3n


Được tin Mứn Lạn chết, Khoa Ngầm giả vờ như có ơn nghĩa với Mứn Lạn, kéo binh 
cùng Păn Mường lên cứu Mường Muổi. Khi quân hai tạo đã tiến vào Chiềng Đi, hai tạo 
nổi chiêng trống thức tỉnh dân mường. Tran tránh trong mường ồ ạt kéo đến  nhà chúa 
Mứn Lạn. Ở đó, Khoa Ngấm và Păn Mường đã bắt chói tạo Pâng, vu cho Tạo Pâng tội 
Tạo phản nghịch giết Mứn Lạn. Trai mường mới giết chết Tạo Pâng. Khoa Ngấm cử Ải 
Têm Mường đuổi giết nốt Tạo Hốc ở Púa Hứa, Nậm Hào. Trong khi đó, Khoa Ngấm, 
Păn Mường giết chết cả con cháu Tạo Pâng, Tạo Hốc. 

Lại nói khi Tạo Hốc, Tạo Pâng và giết cả nhà Mứn Lạn, con nhỏ còn bú sữa của Mứn 
Lạn là Ngần Pằn Na được bà già Lão Lọt và các Khun Lù, Khun Xam là kẻ hầu người 
hạ trong nhà ẵm xuống gầm nhà và sau đem đi ẩn sau bản Xíp Pá Nưa. Ít sau họ 
mang con chúa sang nương nhờ tạo Cầm Ban ở Mường Piềng. Cầm Ban sợ mường 
mình nhỏ con cháu không lớn khong đủ ăn, bèn nói với người đi theo: nước nhỏ không 
chứa được cá chắm, mường nhỏ không chứa được con cháu; và sai người đưa Ngần 
Pằn Na xuôi thuyền xuống ở nhờ tư mã, tư đồ ở Mường Xang. 

Khoa Ngấm lên làm chủ cả Mường Muổi. Nhưng bô lão không phục, truất đi đưa Păn 
Mường lên làm chúa. Păn Mường sinh con là Cằm Vinh ở cùng. Cầm Ban làm chủ 
Chiềng Muôn, Cằm Xi Lặng làm chủ Mường É. Khoa Ngấm lại về làm chủ Mường La. 

Lúc đó Ải Têm Mường ăn bản Lái, bản Lồng, Păn Mường không ưa cho là ăn nhiều 
quá, rút chỉ cho ít ruộng rất xấu. Ruộng bé cấy được có bảy con mạ, thu được hàng 
năm có một bụng, thóc lép nhiều, mẩy ít. Hàng năm, tạo lại phải cống nạp cho Păn 
Mường vì “ruộng đó vẫn hai chủ, thóc đó vẫn hai tạo ăn”. Nhưng Ải Têm Mường vẫn 
sống đủ vì các bô lão và nhân dân thương yêu đùm bọc. Bô lão lúc này theo Ải Têm 
Mường có các ông: quan bản Hốc, bản Mời, bản Xói, bản Púa, bản Lầu, bản Nhọt, 
cùng hai ông Mo tên là Lù và Bứa. Ải Têm Mường sau lấy nàng Khót Ngần con Khoa 
Ngấm. Khoa Ngấm mới cho Ải đi ăn đất bản Cắp, bản Cút, bản Ún, Mường Bon, bản 
Củ, bản Kéo, bản Cơi, bản Pòn, bản Khau Hay, bản Ưng, bản Áng. Bản mường lúc 
này khí hậu khô nóng, mùa hay bị mất. Sau Ải Têm Mường lại xin được Khoa Ngấm 
cho về ăn đất Mường Khiêng nhân dịp Pằn Tòng Xàn chủ mường ở đó chết. 

Ngần Pằn Na (con trai Mứn Lạn) được chúa Mường Xang (Xa Khăm Xam, tiếng Việt: 
Sa Khả Sâm – lúc đó được giữ chức Tư mã) nâng đỡ được vua cho làm chúa Mường 

Muổi, sắp xếp lại bản mường. Đưa Ải Têm Mường lên làm chủ Mường La xây dựng lại 
Mường La sau hoang tàn đổ nát. 

Lại nói, Ngần Pằn Na ở với chúa Mường Xang, Mường Mộc đã được nhiều mùa lúa. 
Khi tạo khôn lớn, quan tư mã, tư đồ mới đưa Pằn Na đi hầu vua. Vua ban cho Pằn Na 
tước hầu, làm tổng binh xứ và sai tư mã, tư đồ đưa binh của Mường Tấc, Mường Pùa, 
Mường Vạt đưa Pằn Na về quê cũ. Pằn Mường bị đưa đi giết ở đất Kinh. Pằn Na lên 
làm chúa Mường Muổi. Phải trái rõ ràng, mọi người đều vui vẻ. 

Ngần Pằn Na lấy nàng Ngần Chăn con tạo Cầm Lả Mường Xang sinh ra các tạo: Nhì, 
Pở, Pàn, Chăn, Pành Mường, Pành Kẻo và Bun Xung. 

Thuở đó, ở Mường Lay, tạo Cằm Ky đương làm chủ, Cậy dòng dõi Cướt Cằm, tạo 
Cằm Tun ở Mường Bôm như cũ. 



Ở Mường La, Khoa Ngấm tuổi già, cậy thế không tới hầu con cháu, khước từ nộp cống 
vật hàng năm cho Ngần Pằn Na. Tạo cũng không chịu nộp lễ vật hàng năm cho vua 
Kinh. Vua Kinh đem binh lên hỏi tội. Khoa Ngấm chạy vào che Tòi. Binh vua vây bắt 
được đem giết. Thế là lợn gà tan hoang, lợn lè đuôi qua, nai lè sừng lại. Bản mường 
thành vũng nước trâu đằm. 

Chúa Ngần Pằn Na cho Tạo Tòng đi làm chủ Mường La. Đến nơi, tạo bị ốm phải quay 
về, ngang đường thì mất. Ngần Pằn Na lại sai viên ho hé lấy áo của Ải Têm Mường ở 
Mường Khiêng về bói. Được điềm tốt, lại thấy Ải Têm Mường là dòng dõi Tạo Duông 
Cầm, chúa thu xếp cho làm chủ Mường La. Vì Ải Têm Mường nghèo, Mường La lại bỏ 
tan hoang nên Ngần Pằn Na cho các quan bản: bản Tồm, bản Dồm, bản Lút, bản Xan, 
bản Cụ, bản Cá, bản Pọng, bản Mòn và hai ông mo Lù và Bứa cùng đi. Ngoài ra, chúa 
còn cho Ải Têm Mường nào là gươm chuôi gà, áo dát bạc, dát vàng, voi, ngựa cả yên, 
chiêng, trống, cong, áo dài đen khâu vải xanh đỏ sặc sỡ. 

Chuẩn bị đầy đủ, Ải Têm Mường khua chiêng gõ trống, kéo bô lão, dân chúng rời 
Mường Khiêng theo đường Nong Đứa, Nong Bó Khương đến hang Phẩng. Đến đấy 
gặp nhiều điềm xấu, tạo bèn quay lại. Được ngày lành, tháng tốt, tạo sai mo Lù, mo 
Bứa, bói tìm đường tốt để đi. Đoàn tạo đi đường Khau Heo Mạ Lu, Lả, Thủm, Lè, Lào, 
Niểu, Nam, Phiêng, Nghè, về bản Có, bản Thé, Nà Mòn. Từ Nà Mòn, tạo tiến vào cánh 
đồng chính của Mường La. Đó là đồng Phủ, đồng bản Cá. Đến đây đoàn gặp một 
người đàn bà Xá đeo gùi bạc đang rẽ và bản Cá. Thấy đoàn người đông, bà ta sợ gỏ 
gùi lại chạy mất. Tạo cho là điềm tốt, điềm được của, nên đổi tên thành bản Cá thành 
bản Xả Chiềng Ngần (Xá cho bạc – ND) và lấy bản này làm chỗ ở tạm thời, chỗ cho 
người già, con trẻ buộc địu, đeo võng. Chúa bắt đầu cho trai, gái phát rừng lau, rừng 
sậy lập bản, làm ruộng. Năm đầu mới phát điợc một vùng từ bản Kẹ đến Chiềng Ngần, 
bản Cá. Năm sau, chúa cho người gọi dân chúng trước lánh nạn ẩn ở ven Nặm Pàn 
về. Nhờ đó, chúa có thêm người, thêm sức để khai phá. Dân chúng lấy trâu hoang để 
cày ruộng. Họ bẫy mãi mới bắt đủ trâu cày. Cứ hai nhà chung một con, ba nhà chung 
một trâu. Ải Têm Mường dựng nhà ở Chiềng Cằm làm nơi cúng đẳm, cúng hồn. Dần 
dần bản mương mới thành đất phủ, đất trâu như cũ. 

Ải Têm Mường sinh con là: Cầm Mựt, Cầm Kheo, Cầm Cong, Cầm Lài. 

Chúa Mường Muổi Ngần Pằn Na phạm tội nghịch cung nữ, bị nhà vua gán tội. Chúa 
mưu cầu binh vua Hán mưu phản, bị lộ, cả nhà bị xử tử, còn tạo Nộc (Bun Xung) nhờ 

phúc trời được tha. 

Lại nói đến Ngần Pằn Na chúa Mường Muổi. Hàng năm, chúa về chầu vua. Có một 
lần, chúa dám nghịch nàng hầu vua. Người trong triều bắt được tâu vua. Vua cả giận, 
đóng cũi tống ngục. Ở tù được hai, ba năm chú đút lót người coi ngục chạy trốn theo 
đường sông Đà vất vả nhiều ngày mới về được Mường Muổi. 

Chúa đã tưởng được ăn ngon ngủ yên. Nào ngờ, vua lại sai quan tham đốc Thái Vang 
(?) đến tận nơi đòi bắt về. Chúa sợ hãi sai tạo Nhi mang bốn trăm sải vải, vàng, bạc, 
châu báu, ngà voi, sừng tê, với các của quý nhất ở đường rừng xuống xin tha lỗi. Vua 
thương nên cho Ngần Pằn Na làm chúa Mường Muổi như cũ. 



Nhưng sau chúa lại nghe người Lào, người Lự, người có đùi xăm, đùi vằn dụ dỗ, đem 
gia quyến sang nương tựa đất Chiềng Đông, Chiềng Tòng, bỏ bản mường vô chủ. Tức 
giận, nhà vua sai người sang gọi chúa về, nhưng chúa không theo. Vua bèn đem binh 
đi đánh chúa ở đất Púng, đất Cha, biến mường này thành vũng nước trâu đằm. Chúa 
chống cự không nổi, xin hàng và muốn về làm chủ Mường Muổi như cũ. Nhà vua 
không nghe, bắt chúa về làm ruộng. Được ba bốn mùa lúa chín, hẳn thù chúa một lớn, 
gan mật chúa một to, chúa đưa thư cầu cứu vua Hán. Ý chúa muốn mượn binh Hán 
diệt Kinh để cho mình làm vua cả đất Kinh và làm tôi đòi cho Hán. Bất đồ, có người 
biết báo nhà vua. Nhà vua sai người chặn các ngả đường, bắt được kẻ cầm thư và xử 
tội giết Ngần Pằn Na và các con là tạo Pợ, tạo Pàn, tạo Chăn, Pành Mường, Pành 
Kẻo. ĐẾN LÚC ĐỊNH GIẾT NỐT TẠO NỘC TỨC BUN XUNG, SẤM DẬY TIẾP BA 
HỒI. Nhà vua sai người bói thấy tạo Nộc thực là con trời, bèn không giết và để lại 
mong sau này sẽ sử dụng. Nhà vua thích mặt tạo Nộc ngang dọc và đầy đi ở đất Mọi, 
đất Mang. 

  



CHƯƠNG VI – MƯỜNG MUỔI XUNG ĐỘT NỘI BỘ, VÀ CHIẾN TRANH 
TRỞ NÊN SUY YẾU, MƯỜNG LA DẦN CƯỚP QUYỀN LÀM CHỦ VÙNG 

CHÍN CHÂU THÁI 

 Thời kỳ này diễn ra vào khoảng nửa cuối thế kỷ XV và thể kỷ XVI. Giai đoạn này là giai 
đoạn nội chiến Mạc – Lê. 

Nội dung: 

Sau khi đánh đuổi quân Đèo Cát Hãn ở Mường Lay tiến đánh bản mường trở lại yên ổn. 

[Mường Muổi] Cầm Vinh làm chủ. sinh con là Cầm Bạch Lùn, Cầm Bạch Cố. Cầm Bạch 
Hòa và nàng Ún Xuân. 
Chúa cho Cầm Bạch Lùn ở cùng. cho Căm Bạch Cố ăn đất Mường É. cho Căm Bạch Món 
ăn đất Mường Piềng. Cầm Vinh mất. Nhân Căm Bạch Lùn còn nhỏ. Cầm Ban xuôi về tâu 
vua Hồng Đức. Vua ban ấn sắc cho Cầm Ban làm chúa Mường Muổi. Cầm Ban sinh con 
là Cầm Nhân Hòa, Cầm Nhân Xơ. Chúa cho Căm Nhân Hòa ở cùng và cho Căm Nhân Xơ 
đi ăn Chiềng Pấc. Cầm Ban mất, Cầm Nhân Hòa lên thay. 
[Ở Mường La] Ải Têm Mường mất. Cầm Mựt lên làm chủ. Cầm Mựt tham lam, trai gái, 
không thẳng thắn. Bô lão không phục xin Cầm Nhân Hòa cho Cầm Kheo thay làm chủ. 
Cầm Nhân Hòa ưng cho. 
Cầm Kheo mất, Cầm Pành thay.  Cầm Pành lấy nàng Ngần Chăn, con Cầm Lả ở Mường 
Vạt sinh ra Cầm Ún Mường, Cầm Chom, Cầm Pằn, Cầm Mứn, Cầm Xaư, Cầm Pháư. 
Cầm Pành cho Cầm Ún Mường đi ăn Mường Bú, cho Cầm Chom ở cùng. 
Nhưng ở Mường La, khách Kinh, Lào qua lại rầm rập, nàng Ngần Chăn không muốn con 
riêng của mình ở cùng, bèn xin với tạo cho Úng Mường về ở với cha và Cầm Chom về 
Mường Bú. Nàng phải cắt thêm đất bản Chạy, bản Bó Lý, bản Pú Pháy cho Mường La, Ún 
Mường mới nhận. Cầm Pằn ăn bản Kẹ giữ chức pằn, Cầm Mứn ăn bản Mé, Cầm Xaư ăn 
ruộng Áng giữa mường. Cầm Pháư ăn bản Tông. 
Cầm Pành già rồi mất. Úng Mường lên thay. Ún Mường lấy nàng Ún Xuổm con mứn Cầm 
Vinh sinh ra Tòng Mường và Nho Mường. 

Quan tư mã chính ngạch Bun Xung dưới xuôi trở về  làm chúa, xây dựng Mường Muổi. 

[Ở Mường Muổi] Hai anh em Cầm Nhân Hòa đi ăn cá đầu mùa ở bản Cuông Mường, 
Cầm Nhân Xơ xúi po Muối, po Tố làm lam Chiềng Pấc cầm nỏ phục bắn nhưng không 
trúng. Hoảng sợ, hai ông lam đánh cắp ngựa của Cầm Nhân Hòa chạy trốn. Cầm Nhân 
Hòa chạy về Chiềng Đi nổi cong tập hợp dân mường. Mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ 
vắng po Muối, po Tố. Biết kẻ định giết mình, chúa cử binh đi đánh em ở Chiềng Pấc. Cầm 
Nhân Xơ sợ chạy sang Lào cùng gia quyến. Còn po Muối, po Tố chạy về xuôi gặp tạo Nộc 
(Bun Xung). Lúc này ông đương làm quan tư mã chính ngạch. 
Số là dưới thời vua Thái Chính (48), ở Mường Dôn, Chao Tẩu có thư về trình vua. Không 
ai biết đọc thứ chữ đó. Vua phải triệu Bun Xung ở đất Mọi, đất Mang về xem. Bun Xung 
đọc được, Vua thưởng sai thao Thay, thao Nha dựng cho ông ở cửa Đông, cửa Hậu để 
ngày ngày được sai khiến. 
Được tin anh em chúa Mường Muổi chém giết nhau, Bun Xung tâu vua việc đó để vua rõ. 
Nhà vua bèn ban ấn sắc cho Bun Xung về làm chúa Mường Muổi. 
Bun Xung sinh con là phìa Bun, Cầm Còng và Cầm Phúc, chúa cho phìa Bun ở cùng, cho 
Cầm Còng ăn Mường Piềng, Cầm Phúc ăn Mường É. 
Thời đó vua Thái Chính trị vì được một năm thì mất, Vua Lạn Khánh(49) được bốn năm, 



vua Khánh thống(50) được 10 năm đều đã mất. Vua Hồng Xộn(51)  đang trị vì. Bun Xung 
đã ở cạnh vua dưới Kinh cho đến khi già mới được về làm chúa Mường Muổi. Nay chúa đi 
trầu dưới vua, không may mất ở đó. Vì đường xá xa xôi không đưa xác chúa về quê và an 
táng theo phong tục người Thái được, những người đi theo phải chôn chúa ở đất Kinh. 
Bản mường đưa phìa Bun lên thay làm chủ bản mường. 

[Lại nói đến Mường La] Ún Mường không tìm được đất cho con trai ăn. Hồi đó, chỉ còn 
đất Mường Mụa đã hai đời từ thời Khoa Ngấm bỏ cho chúa Mường Xang ăn, Ún Mường 
lên xin phìa Bun cho phép đánh chiếm lại. Phìa Bun thấy việc đó không can hệ gì đến 
Mường Muổi bèn để tùy ý Ún Mường quyết định. Chúa chỉ khuyển nên nhìn xa, nghĩ rộng 
và nếu muốn chiếm lại phải xin phép nhà vua. Nhận được trả lời, Ún Mường cử tạo On và 
quyền Nuốt xuống xin vua Hồng Xộn. Vua ban ấn sắc, cử Lý Nhân lên cấp cho Ún Mường. 
Nhận được ấn sắc, Ún Mường cho Nho Mường đi ăn Mường Mụa và cho Tòng Mường ở 
cùng. Ún Mường chết, Tòng Mường lên thay. Tòng Mường lấy nàng Cầm Can, con Cầm 
Bạch Hòa ở Mường Piềng sinh ra chưởng Oai, chưởng Ba, Cun Mường và Bua Cằm. Nho 
Mường ở Mường Mụa lấy nàng Tọ, con ông Tiên Cồn ở Mường Tấc sinh ra quảng Khế 
sau làm chủ đất Chiềng Nưa và quảng Xộn. 

Nội bộ các mường bắt đầu xảy ra các cuộc xung đột, mâu thuẫn. Mường La bắt đầu tranh 
giành vị trí trung tâm các châu Thái của Mường Muổi. 

[Ở Mường Muổi] Cầm Phúc tranh quyền phìa Bun. Phìa Bun sợ chết, ẩn vào rừng đợi dịp 
lấy lại. Ba năm sau, khi Cầm Phúc chết, phìa Bun trở lại làm chủ Mường Muổi, phìa Bun 
lấy nàng Cầm Bua ở Mường É sinh ra Cầm Pành hay Pành Mường, quảng Tọ, quảng 
Ngạ, tạo Ba và tạo Năm. Pành Mường lấy nàng Chom Bun ở Mường Bú, sinh ra phìa Mứn 
và phìa Tư. 

[Ở Mường La] Tòng Mường làm chủ. Nào ngờ đâu người Mường Mộc, Mường Xang 
thừa lệnh “Kinh giữa hàng là Bầu”(52) kéo binh lên bắt về xuôi đánh giặc. Chúa và cả hai 
con trai đều bị chết trận. Bản mường đổ siêu không ai làm chủ. Bô lão đưa Cun Mường 
lên. Cun Mường lấy nàng Cầm Pằn ở Mường Mụa. Bun Cầm lấy nàng Ngần Tòng ở 
Mường Chanh. Quảng Khế láy vợ sinh ra Pha Cùn. 

[Ở Mường Muổi] Pành Mường làm chủ nhưng chết sớm. Phìa Bun đưa cháu là phìa Mứn 
lên thay. Phìa Bun cũng bị Kinh giữa ba hàng là Bầu bắt đi và chết trận dưới xuôi. Phìa 
Mứn làm chủ bản mường, nhưng không khôn khéo nên bô lão không phục. Hai chú là 
quảng Hó, quảng Ngạ trình lên “vua” họ Vũ(54). “Vua” sai ông Binh cùng hai chú vây bắt 
phìa Mứn đem đi, con trai tạo phải chạy sang Lào. Bô lão xin vua ban ấn sắc cho phìa Tư 
kế tục làm chúa. Phìa Tư lấy bà Cố con quảng Khế ở Mường Mụa sinh ra Văng Mường, 
phìa Thao Nhọt Mường, Xăng Nhọt và đô Kiểng. 

[Ở Mường La] Cun Mường làm chủ sinh ra Cầm Nang và Cầm Thân. Em là Bua Cầm 
sinh ra Màng Pành. 
Cung Mường sau chết. Bua Cằm thay nhưng không được dân Xá và Thái phục. Phìa Tư 
không chịu tìm căn nguyên phải trái, giết mất Bua Cằm. Cầm Mang lên thay làm chủ 5 
năm thì mất. 
Cầm Thân lên thay. Làm chúa được một năm, Thân bị anh em trong họ giết chết ngay 
giữa cánh đồng. Bô lão bèn xin phìa Tư cho Cầm Nhô tức bun Vằng lên thay làm chủ đất 
Mường La. Bun Vằng lấy nàng Ngần Tòng sinh ra Bun Duồng và Nhọt Mường. 



[Ở Mường Mụa] Quảng Khế mất, Pha Cùn lên thay. 

[Ở Mường Muổi] Phìa Tư già mất. Văng Mường lên thay. Chúa cho xử Lệ làm xen ăn bản 
Mòn, ông Cun làm mo bản Pán. Văng Mường lấy nàng Cầm Xỏi, con ông Tiên Cồn ở 
Mường Tấc sinh ra Mang Kẻo, ông Đốc và ông Mường. Văng Mường thu xếp việc bản 
mường được vua Kinh yêu, vua Lào mến. Chúa được vua Kinh phong chức Thái tử thiếu 
bảo(54), tục gọi là Thiếu bảo Quành. Chúa phân cho chướng Tháo ăn chiềng Xét, ông 
Hiên ăn Mường Hung. Chúa cho anh mình ăn Mường Lầm, xự Hồng ăn Mường Luốn, 
mứn Quài ăn Mường Quài, Cầm Kheo ăn Mường Sại; Bun Vằng ăn Mường La, Bun Mì ăn 
Mường Mụa, quảng Xan ăn Mường Chanh trên, Phong Chanh ăn Mường Chanh dưới. 

Văng Mường sau tự ý bỏ họ Cầm; tự ý cắt đứt tình anh em với Bun Vằng và Bun Duồng ở 
Mường La. Bun Vằng sợ về tâu “vua” họ Vũ. Còn Bun Duông lúc đó còn nhỏ chạy đi ở ẩn 
bên Ngoại.  Quảng Xộn lên thay làm chủ Mường La. 
Vằng Mường sau mất. Phìa Thao Nhọt Mường là em lên thay. Chúa lấy nàng Ngần Nọi 
con ông xen Xằm ở Mường Quài sinh ra các con là phìa Kẻo Công Mường và Cầm Ún. 
Chúa bạo ngược không nghe phải trái, hãm hiếp con gái, gây nhiều cảnh oan ức hằn thù. 
Xen Lệ trộm giết chết. Công Mường sợ đi thuyền về xuôi. Ún Mường (? Cầm Ún) cưỡi 
ngựa chạy lên ngược. Bản mường bỏ không ai ăn. Bà Cố cùng Xăng Nghĩa mới lên làm 
chủ bản Mường. 
Nhưng bản mường vẫn như cảnh không chủ, nước chảy ngược lên bờ, Thái, Xá chém 
giết nhau. Xen Lệ lại giết luôn bà Cố và Xăng Nghĩa rồi đưa ông Đốc lên thay. Ông Đốc lại 
không biết thương người già con trẻ, không biết nghe lời phải trái, nên bô lão không phục. 

[Khi đó ở Mường La] quảng Xộn vẫn đang làm chủ. Được chín năm, tạo bị tử trận, bô lão 
mới đi đón Bun Duồng ở đất họ ngoại về tạm thay và về xuôi mời bun Vằng về làm chủ. 

[Ở Mường Mụa] Pha Cùn chết, Cầm Công tức bun Mì thay và sinh ra bun Quảng. 

[Ở Mường La] Bun Vằng và bun Duồng làm chủ Mường La, không được tạo Mường Muổi 
phục. Cha con phải đến nương nhờ Phòng Chanh ở đất Mường Chanh. Ở đó hai cha con 
cốt thu xếp cho Phòng Chanh ăn đất Mường Muổi vì chúa là dòng dõi Cầm Nhân Hòa từ 
trước. 

[Ở Mường Muổi] Phòng Chanh làm chủ sinh ra con Ún Mường và tạo Tun. Chúa cho các 
con đi ăn ở mường ngoài cả. 

Phìa Kẻo Công Mường ở Mường Lầm là cháu phìa Mứn muốn cướp lại đất Mường Muổi 
mới cầu cứu quân Mường Lay, Mường Là về giết Phòng Chanh. Nhưng sau phìa Lương 
đi cầu cứu Kinh chiếm lại đất. Ít lâu sau, phìa Kẻo Công Mường từ Mường Lay về, được 
bô lão trong mường làm nội ứng chiếm lại đất Mường Muổi. 

[Ở Mường La] Bun Duồng cùng cha ra sức xây dựng bản mường, muốn biến Mường La 
thành mường trung tâm của các châu Thái. Bun Duồng lấy nàng Cầm Kẻo, con bun 
Quảng sinh ra tạo Cầm Cong, nàng Cầm Xôm, tạo Cầm Xao, tạo quảng Phủ và bun Xung. 

[Ở Mường Muổi] Tạo Kẻo Công Mường không được bun Vằng và bun Duồng ưng. Cha 
con chúa Mường La mới kéo binh lên đánh. Lúc đầu chỉ kéo quân đến Pha Han giết được 
ông Kiệu người Mường Muổi. Sau binh Mường Muổi lại đánh lui được quân Mường La. 
Tạo Kẻo Công Mường làm chủ được bốn năm thì nhường lại cho anh là ông chưởng Xộn 



tức phìa Mang Kẻo. Còn ông đi ăn Mường Lầm. Phìa chưa có vợ mới sai ông mo đi hỏi 
con gái ông Tiên Cồn ở Mường Tấc. Tiếc rằng nàng còn nhỏ quá. Phìa lại sai đi hỏi con 
ông tổng binh Lương ở Mường Xang. Ông này gả con gái là nàng Cầm Kẻo về làm vợ 
phìa. 
Tạo chưởng Xộn cho đón tạo Kẻo Công Mường đi ăn đất Chiềng Hung và cắt thêm đất 
Chiềng Khương, Chiềng Xôm, Khong Tảư nhập vào đất Mường Hung và không để thuộc 
Mường Lầm. 
Chưởng Xộn ít lo lắng việc bản mường. Vì vậy, Thái không theo, Xá không phục. Con tạo 
tranh giành nhau. Ông Đốc, ông Mường đánh đuổi. Phìa phải chạy lên Mường Lay cầu 
cứu. Tạo Mường Lay không giúp. Tạo về bàn cùng bô lão ẩn vào Che Bôm. Được tin đó, 
ông Đốc, ông Mường đem quân vay chặt. Tạo phải sai người đưa thư lên cầu cứu bung 
Vằng, bun Duồng ở Mường La. Hai tạo bèn cử xự Kiếm đem binh đi giết ông Đốc, ông 
Mường ở Mường Mụa. 

Mường Muổi tham gia vào cuộc chiến với Mường Thanh, Mường Quài và phạ chảu Lào. 
Mường Muổi thất bại. Mường La nhân cơ hội chiếm cướp quyền làm chủ các châu Thái, 

Mường Muổi quy phục Mường La. 

[Hồi đó ở Mường Quài] Tạo Ún đánh tạo Mường Báng, Mường Mồn để mở rộng đất đai. 
Nhưng vì binh yếu nên tạo cầu viện Mường Lay. Tạo Mường Lay không giúp. Tạo quay về 
xin tạo Mường Thanh giúp. Tạo Mường Thanh kéo binh bắt cả gia quyến tạo Mường 
Báng, Mường Mồn. Riêng hai tạo chạy thoát về cầu cứu chưởng Xộn. Nghe lời hai tạo, 
chưởng Xộn khởi binh đánh quân Mường Thanh, Mường Quài, bắt được tạo Ún và cứu 
được cả vợ con hai tạo. Từ đó ba mường phải cin làm mường phụ thuộc của Mường 
Muổi: Dựng nhà xin làm mái, dựng lều xin làm vách. 

[Mường Muổi] Cậy thế mạnh, chúa kéo binh lên đánh Mường Thanh. Việc đó phật ý phạ 
chảu bên Mường Đeng. Phạ chảu cùng các tạo đất Mường Phồn, Chiềng Muôn ở Luông 
Cang đem quân giúp tạo Mường Thanh. Quân chưởng Xộn chạy về Mường Pia và sai ông 
xen là tạo Vó đi cầu cứu Kinh Bầu. 
Tạo Mường La đem lòng phản trác giết chúa ở Mường Pia. Đô Kiểng là chú thấy vậy chạy 
sang Lào cầu cứu phạ chảu ở Mường Luông. Phạ chảu định đưa đô Kiểng về làm chúa 
đất Mường Muổi, nhưng bun Vằng, bun Duồng không nghe nên việc không xong. Mường 
Muổi không ai làm chủ. 
Ông pọng Đức mới sai ông quảng Xạ đi Pá Tảư mời phìa Kẻo Công Mường trở về xây 
dựng bản Mường. Pọng Đức tìm mãi mới thấy tạo ở bản Pàn, bản Pịn. Lúc đầu, tạo ngại 
chúa Mường La và tạo Mường Mụa nên không nhận. Sau tạo không chối được đành về 
tạm ở Viềng Tửu tức bản Huông. 
Ít lâu sau bản mường yên ổn, trái vui vẻ, phải vui tới. Tạo mới sai bô lão mang lễ xin quy 
phục chúa Mường La, Mường Mụa. Được hai tạo bằng lòng, tạo mới rời từ Viềng Tửu về 
Viềng Púa. Phìa Kẻo Công Mường sinh con là thái tử thiếu bảo An. 

[Ở Mường La] Bun Vằng mất. Bun Duồng lên thay làm chủ. 

[Ở Mường Mụa] Cầm Cóng tức bun Mi mất Bun Quảng thay. Tạo lấy nàng Cầm Xôn em 
bung Duồng sinh ra tạo Cầm Quyền. 

Ghi chú: 

48. Thái chính tức vua Lê Túc Tông, niên hiệu Thái Trinh 1505. 



49. Lạn Khánh tức vua Lê Uy Mục đế, niên hiệu Đoan Khánh 1505. 
50. Khánh Thống tức vua Lê Hiến Tông, niên hiệu Cảnh Thống (1497 – 1504). 
51. Hồng Xộn tức vua Lê Tương Dực, hiệu là Hồng Thuận (1509 – 1516) 

Chú ý, sử Thái chép không đúng trình tự, phải chép Lê Hiến Tông lên đầu mới đúng. 

52, 53. Kinh giữa ba hàng là Bầu: Kinh giữa ba hàng ý nói quan đại diện cho triều đình. 
Bầu hay vua họ Vũ: chỉ cha con Vũ Văn Uyên và em trai là Vũ Văn Mật. Vũ Văn Uyên 
người làng Ba Động, Gia Lộc, Hải Dương, bị tội trốn lên Đại Đồng. Nhân thổ tù ở đó hà 
khắc, dân oán, bèn lôi kéo nhân dân nổi dậy giết chết thổ tù chiếm suốt một dải Tuyên 
Quang, Yên Bái. Ông không theo Mạc, phù Lê, tự xưng là Khánh bá hầu. Khi biết tin Lê 
Trang Tông xưng vua, dấy nghiệp chống Mạc, Văn Uyên sai xứ đến xin phò tá và được 
vua phong làm Gia quốc công, Bình đông tướng quân. Văn Uyên chiếm một dải Đoan 
Hùng, Lâm Thao, Phú Bình, Cao bằng và các châu Tam Dương, Tam Nông, Phổ Yên, 
Đồng Hỷ, Gia Tam, Mai, Mộc tức suốt từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên 
Quang, Vĩnh Phú (Phú Thọ, Vĩnh Phúc), Sơn La, Hòa Bình. Ông trấn thủ miền Bắc và Tây 
Bắc suốt thời gian chống Mạc. Vì vậy, sau nhà vua cho ông thế tập mà trấn thủ Tuyên 
Quang, cho Vũ Văn Mật làm chúa Bầu. 

54. Thái tử thiếu bảo: chức tước vua phong. 

  



Chương VII – Bun Phanh đánh thắng giặc Phẻ, giải phóng bản mường – 
Mường La phát triển khắp Tây Bắc 

 

Thời kỳ này diễn ra vào khoảng từ nửa sau thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII; tương ứng với 
các đời vua Lê Huy Tông (1676-1680), Lê Hy Tông (1680-1705) và Lê Dụ Tông(1705-
1729). 

 
[Ở Mường La] Bun Duồng chết. Cầm Cong lên thay. Chúa lẫy nàng Ngần Đăm ở Chiềng 
Khừa con tạo Ten, sinh ra năng Cầm Ăm Ca (56). Nàng là người thông minh biết nhiều, 
giỏi chữ nghĩa nên thường giúp tạo sắp xếp việc bản mường. Một hôm, nàng nằm mơ 
thấy được kết hôn với một người nghèo khổ. Nàng theo giấc mơ đi đến Nậm Pàn nơi 
Văng Mòn gặp được Tòng Đón. Nàng bèn cưới Tòng Đón và xin phép cha vỡ đất cùng 
chồng ở đấy xây bản, dựng mường. Cầm Cong còn có con vợ lẽ là tạo Bun. Chúa làm chủ 
đất được chín năm thì mất. Bun Xao lên thay cũng mất. Em là bun Xung lại thay.  

[Ở Mường Muổi] Phìa Kẻo Công Mường tức chưởng Thao mất. Con là thiếu bảo An lên 
thay. Chúa được phạ chảu phong thêm đất một vùng suốt từ Hin Khoang Canh Lụp, Pha 
Hà, Chiềng Xét, Xốp Ét, đến Pù Xẳng, Lạn Ngạn, Pù Tia, Đán Đeng, Kéo Lồm, Kéo Khót, 
Buôm Nhùng, Hin Đăm, Áng Lạnh, Hua Cảnh, Lọng Chuông. Ở phía sông Đà từ Chiềng 
An, bản Áng đến Hát Tảng, Tạng Luông. 
Chúa cho pọng Thiếp là xen. Khi pọng thiếp chết, xư Xăng thay. Xen được ăn bản Mòn và 
bản Cha. Xự Lạn được làm pọng. Xự Pùn làm ho luông. Những ông này được giữ chức đó 
vì có công giữ bản mường và đưa tạo cha về. 
Chúa lấy vợ là nàng Cầm Đeng con bun Mi ở Mường Mụa, nàng Chưởng con gái ông 
Chom Bun ở Mường Vạt và nàng Cầm Xọn ở Mường Chiến. Chúa sinh ra các tạo: Cầm 
Phưa, Cầm Phủ, chưởng Chiêu, chưởng Đông, chưởng Nam, chưởng Sinh, chưởng 
Nguyên, xự Ta và xự Ún. 
Chúa mất, con là Cầm Phưa lên thay. Chúa lấy nàng Ngần Én là con chưởng Lộc sinh ra 
Cầm Xôm. Ít lâu sau chúa mất, bản mường trao lại cho con. 
Cầm Xôm lấy nàng Cầm Phanh con ông Cầm Kiên làm vợ cả. Chúa lấy vợ hai là nàng 
Cầm Xỏm con ông bun Pha sinh ra Cầm Bua. 
Chúa không nghe lời bô lão nên bị đuổi lên tận Mường Ék. Bô lão đưa Cầm Ten ở Mường 
Lầm về làm chủ Mường Muổi. 
[Ở Mường La] Bun Xung lấy nàng Ngần Pang con thiếu bảo An, sinh ra bun Cấng, bun 
Quyền, quảng Xộn, Cầm Pâng, quảng Tìn, và bun Pành. 
Bun Xung mất, bun Cấng lên thay. Bun Cấng lấy nàng Ngần Khay ở Mường Muổi làm vợ 
cả sinh ra tạo Cầm Phưa; lấy con gái bun Quảng ở Mường Mụa sinh ra các tạo: Cầm Xaư, 
Cầm Hặc, Mang Kiền, quảng Vầng, Cầm Miến, Cầm Pằn. 

Các chúa mường tranh quyền lực, bản mường thống khổ 

[Ở Mường Mụa] Bun Quảng mất, Cầm Quyền thay. Cầm Quyền sinh con là Cầm Pấng, 
Cầm Tom, Cầm Phẳn. Cầm Quyền mất, Cầm Phẳn lên thay. Vì Cầm Phẳn còn nhỏ nên 
hai anh tranh nhau ăn. Cầm Phẳn phải xin lên làm con nuôi nương nhờ Ten Mường. 
Nhưng Ten Mường chúa Mường Muổi từ chối “nước lớn ta có một chèo, chèo chưa nổi, 
phải lo mình ta đắp, lo đắp chưa xong”. Cầm Pấng, Cầm Tom cũng xin làm con nuôi bung 
Cấng. Bun Cấng đem binh đuổi cầm Phẳn về Mường Mộc, Mường Xang. Cầm Phẳn được 
chúa ở đây đưa vè tâu vua Chính Hoàng [Lê Hy Tông]. Vua cho Cầm Phẳn trở về làm chủ 
như cũ, và cử ông Tần, ông Voi lên bắt Bun Cấng về giam ở đất Kinh. Các ông Cầm Xaư, 



Cầm Hặc, Cầm Mứn, Cầm Pằn con bun Cấng bị giết cả vì đã dám cưỡng lại binh vua. 
[Ở Mường La] Con tạo sống sót còn có Mang Kiền. Mang Kiền tìm kiếm mãi mới gặp 
quảng Vầng ở trong rừng. Tạo mang em về nuôi đến lớn. 
[Ở Mường Muổi] Cầm Ten lấy nàng Cầm Xaư con gái ông Cầm Hặc sonh con là Cầm Đôi; 
Lấy vợ lẽ là nàng Cầm Piềng con gái tạo Mường Chanh sinh được Cầm Tom tức là phìa 
Chính Thân. 
Cầm Ten chết, con là phìa Chính Thân thay. Nhưng bô lão không phục, bải bỏ. Đất 
mường không ai làm chủ. 
[Ở Mường La] Bun Kiền làm chủ được có một năm. Chú cháu trong nhà lục đục nghe lời 
Văn Hiên và Tiến Tương xúi bẩy. Chúng bày mưu, bày tiệc lớn, rượu, thịt, cá mời bun 
Kiền đến ăn và nhân khi say giết chết. Quảng Vầng định lên thay nhưng chú là bun Pành 
không chịu. xuôi tâu vua. Vua bèn ban sắc chỉ “Tiến y nhật hiệu quan” cho bun Pành về 
làm chúa Mường La và sai hai ông Phụ, ông Hề kèm về. 
Bun Pành lấy nàng Cầm Xọn, con Chom Bun ở Mường Bú làm vợ cả, lấy nàng Cầm Pành 
con Cầm Yên ở Mường Chanh sinh được Cầm Pằn, Bun Dong, bun Piềng, Cầm Pâng, 
Cầm Yên, Cầm Yêu, Cầm Hiềng, Cầm Phanh, Cầm Xôm. 
Chúa đóng ở Mường Chai cùng bô lão và dân chúng khai phá rừng lau sậy đào ao nuôi 
cá. Ao đó tên là Văng Mường. 
[Ở Mường Muổi] Cầm Bua con Cầm Xôm sợ chạy về Mường Y, Mường Lay đưa thư cầu 
cứu bun Pành và xin làm chân tay chúa. Bun Pành mới giúp đưa Cầm Bua về làm chúa 
Mường Muổi. Cầm Bua lấy nàng Cầm Hặc ở Chiềng Pấc sinh ra Cầm Pấng. 
Cầm Bua mất, Cầm Pấng còn nhỏ bị Cầm Tom tranh, Cầm Pấng chạy về nương tựa Bun 
Pành, được chúa đưa về chầu vua. Vua ban ấn sắc cho Cầm Pấng về ăn đất Mường 
Muổi. Cầm Pấng lấy nàng Cầm Hỏi, con Cầm Pâng ở Mường Mụa. 
[Ở Mường Mụa] Cầm Pâng, Cầm Tom và hai anh Cầm Phẳn ven sông Mã kéo binh về 
đuổi em là Cầm Phẳn chiếm bản mường. Cầm Phẳn không chịu cầm cứu bun Pành được 
chúa đưa về chầu vua. Vua cử ông Cứ, ông Thiên kéo binh cùng Bun Pành đánh đuổi 
Cầm Pấng, Cầm Tom sang vùng sông Mã. Hai tạo sợ bị chết phải đút lót vàng, bạc, vải 
khít cho bun Pành. Chúa mới ưng rút quân về và cho Cầm Phẳn làm chủ Mường Mụa như 
cũ. 
[Ở Mường La] Bun Pành phân đất cho các con cái và đặt các chức dịch, bô lão. Chúa cho 
Cầm Pằn ăn Mường Bú, bun Piềng ăn Mường Chai, bun Hiềng ăn Chiềng Lái, quảng 
Khanh ăn Mường Khiêng, quảng Huyên ăn Muổi Nọi lấy từ Khâu Hào, bản Bon, bản 
Phặng đến Nà Nam; Cầm Phanh ăn bản Tam, quảng Linh ăn Mường Bon; quảng Thái ăn 
Mường Pia; bun Pằn ăn bản Phai; Cầm Xôm ăn Mường Chùm. 
Bun Pành làm chúa được vua yêu mến, vua Lào tin phục, Chúa mất, bun Dom lên thay. 

Cầm Đôi tiếp tay cho giặc Phẻ vào cướp phá bản mường. 

[Ở Mường Muổi] Cầm Tom chạy sang Lào cầu cứu mang quân về đuổi Cầm Pấng. Cầm 
Pấng xuôi về kiện vua Bảo Thái [Lê Dụ Tông] Nhà vua lên bắt Cầm Tom bỏ cũi. Sau nhờ 
tạo đút lót nên trốn thoát về Mường Muổi, đuổi Cầm Pấng lấy lại mường. Tạo tưởng yên 
ổn, nào ngờ đâu cháu phòa Khuyên tức Cầm Đôi gọi giặc Phẻ Co, Phẻ Kiền ở đất Hán, 
đất Ngô về đánh phá bản Mường. Bản mường như bị gió lốc, trời mây u ám. Lúc này 
muốn làm phai không tìm được mương, dựng mường không tìm được tạo. Người Thái, 
người Xá ồn ào, lộn xộn, tan tác chạy sang Lào. 
[Ở Mường La] Bun Dom không chịu nghe lời bô lão, chỉ nghe lời kẻ xúc xiểm. Chúa truất 
quyền bun Pằn ở Mường Chai. Bun Pằn kiện vua Bảo Thái. Bun Dom sợ chạy về Mường 
Luốn, Mường Lầm. Bun Pằn lên, nhưng bô lão không phục lại mời bun Dom về làm chủ 
Mường La. Nhà vua lại bắt bun Dom vì nghi chúa theo giặc Phẻ Co, Phẻ Kiền. Cầm Hiềng 
tạm thay làm chúa nhưng giặc Phẻ không tin đem giết ông cùng Cầm Bun. 



Sau nhà vùa biết bun Dom không theo giặc, tha về cho làm chủ đất mường như cũ. 
Ít lâu sau, người Giẳng ở miền sông Thao nước đỏ lại về giết bun Dom. Bản Mường lại tan 
hoang. Xá, Thái chạy tan khắp nơi. 

Đoàn quân 16 châu thái sang 

xiêm đánh giặc cũng vào thế kỷ 19 – Minh họa 

Bun Phanh đánh đuổi giặc Phẻ, giải phóng bản mường, xây dựng Mường La 

[Ở Mường La] May còn Bun Phanh chí lớn không chịu bỏ đất tổ tiên cho giặc. Chúa chiêu 
mộ binh mã, từ ven sông Nặm Pàn kéo đại binh về đánh thắng giặc chiếm lại Mường La. 
Lầu được Mường La rồi, chúa sai Cầm Pâng truy kích giặc phía trên tới tận Mường Xo, 
Mường Là, Cằm Làng, Mjowfng Mả, Mường Xát. Phía dưới, chúa quét giặc tận đất Mọi, 
đất Mang vùng Quảng Lang, Huy Lang, Mường Tấc, Mường Pùa, Mường Vạt, Mường 
Xang. Chúa đuổi giặc tới Mường Pở, Mường Cẩu, Mường Xằm, Mường Xon. 
Chúa Bun Phanh đại thắng. Bản mường yên ổn. Thái, Xá tụ về. Vua Kinh tin yêu, vua Lào 
mến Phục chúa. 
Vua kinh ban sắc chỉ “Nhật hầu” phong tước “Gia ngãi tướng quân” cho Bun Phanh và cho 
chúa làm chủ toàn thể Xá, Thái, những nơi dân ở nhà sàn, cai quản một vùng rộng lớn từ 
miền đất ba dải, vùng chính con nước, đến miền chỗ sông Hồng, sông Đà gặp nhau; phía 
dưới đến vùng đất Mọi, đất Mang; phía trên giáp đất Hỏ, đất Hán. 
Vua Lào cũng phong cho Bun Phanh chức “Phìa Minh úp xáy phạ khưng và tăng chúa 
nhiều thanh gươm to với mác dài. Chúa Bun Phanh lấy vợ sinh con là oong chính Lương 
Quyền và ông Hom tức bun Xôm. 
Chúa chia các tạo và bô lão đi ăn các nơi: 
– Ông chính Lương Quyền cho ở cùng. 
– Ông Hom đi ăn Mường Bú. 
– Bun Yên cũng cho ở cùng. 
– Quảng Binh ăn Mường Khiêng. 
– Quảng Vân đi ăn Mường Chai. 
– Quảng Vụ đi ăn Mường Chùm. 
– Quảng Yên đi ăn Mường Bằng. 
– Quảng Tâm đi ăn Ít Ong. 
– Quảng An đi ăn Mường Pia. 
– Chưởng Yên ăn Nặm Ún. 
– Hiếu Minh ăn bản Chim. 
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– Quảng Bện ăn bản Lạnh. 
– Quảng Chiềng ăn Bản Pàn. 
– Chưởng Lộc ăn bản Lầm. 
– Quảng Ba ăn Muổi Nọi. 
– Quảng Hé ăn Mường Phặng, Bon. 
Các mường đến cống nạp phải quan các nhà làm lam. Các nhà làm lam gồm các ông: 
– Pằn Quyền là lam Mường Bú, Mường Mùn, Mường Xang. 
– Mo Khang làm lam vùng mường Mọi phải cẳn, người Mang. 
– Quyền Ban làm lam Mường Xo, Mường Là. 
– Ho Luông làm lam Mường Lay, Mường Chiên. 
– Yên Quý làm lam Mường Hung, Xong Khong. 
– Ông Hiền làm lam Mường Bon, Mường Lầm. 
– Quảng Thẳm làm lam Xốp Ét, Chiềng Cọ, Chiềng Đen. 
– Tiên Đán làm lam Mường Hằng, Mường Pao, Xong Hào và Đáng Lọng. 
– Ông Pọng bản Bó làm lam Mường Muổi, Mường Quài. 
– Ho dao làm lam Mường Mụa, Mường Chanh. 
– Hé nả làm lam Mường Pở, Mường Và, Mường Xom, Mường Cầu. 
– Lam ho Phủ làm lam Mường Tấc, Mường Pùa. 
Bun Phanh làm chúa mường từ cuối đời vua Bảo Thái, sau Bảo Thái là vua Vĩnh Khánh ở 
ngôi được ba năm. Vua Long Đức ở ngôi được hai năm, rồi đến vua Vĩnh Hựu. 

  



CHƯƠNG VIII – HOÀNG CÔNG CHẤT CHIẾM XỨ THÁI. BUN HIỀNG 
CHIẾM LẠI MƯỜNG LÒ TRONG TAY GIẶC GIẲNG, HỎ. CẦM QUÝ LÊN 

LÀM CHỦ MƯỜNG MỤA 
Thời này dưới Kinh đô, trong triều chia làm nhiều phe, đảng. Hoàng Mật, Hoàng Hai ở Huế 
không được, kéo binh lên đóng ở Mường Mók, Mường Xang, bỏ cung để vua Cảnh Hưng 
ngồi. Ít lâu, hai ông kéo binh lên chiếm đất Mường La. Chúa Bun Phanh chống cự không 
nổi phải chạy về ẩn ở đất Mọi, đất Mang cho qua ngày tháng. Lúc đó, Cầm Yêu lên làm 
chủ đất Mường La thay Bun Phanh. 
Bốn năm sau, Bun Phanh mới kéo binh về đánh đuổi Hoàng Mật, Hoàng Hai chạy sang 
Xốp Hào ở đất Lào, Cầm Yêu sợ quá cũng chạy sang Lào. 
Bun Phanh trở về đất Mường La. Vì già yếu ông nhường cho con cả là ông chính Lương 
Quyền làm chúa bản mường và cho con thứ là ông Hom đi ăn đất Mường Chai. 
Ông chính Lương Quyền lấy nàng Ngần Xen, con ông ho luông, sinh con là ông Mường 
tức Bun Hiềng. Ông làm chúa Mường La được mười năm thì mất. 
Bun Phanh lại phải làm chúa như cũ. Chúa nuôi cháu nội là ông Mường lấy vợ là nàng 
Ngần Ún, con ông nghe Dong ở bản Phường.  

Hoàng Công Chất chiếm Xứ Thái, giết chúa Thái Bun Phanh 

Bun Phanh tuổi già tưởng được yên ổn. Nào ngờ gặp buổi đất trời chật hẹp, có Kinh Thiên 
Chết(1) lên xây thành ở Mường Thanh. Thiên Chết đòi Bun Phanh đến hầu, nhưng tạo 
không phục, không chịu đến. Chúa Thiên Chết bèn đem quân đến đánh. Bun Phanh đem 
binh đánh nhau ở Cặm Khắt, nơi ranh giới đất mường. Quân Bun Phanh chống cự được 
bốn năm, mong chờ binh nhà vua lên giúp. Bản Mường Loạn lạc, nhân dân làm ăn không 
được, đói kém, chạy tán loạn khắp nơi. Binh lực của Bun Phanh mỗi ngày một yếu, cuối 
cùng ông phải lui binh. Thiên chết đuổi, bắt được ông và toàn gia đình đem về Mường 
Thanh. 
Chúa Thiên Chết bảo: “Nếu nhà ngươi chịu hàng, ta sẽ cho làm chủ mường lớn như cũ. 
Ngươi chỉ phải nộp cống lên Mường Thanh cho ta và coi ta là vua đất Thái. Nếu không 
hàng, ta sẽ bắt nhà ngươi làm tôi tớ”. 
Bun Phanh nghĩ, nếu hàng là trái ý nhà vua. Sau này, quân nhà vua thắng, con cháu 
không được ăn bản mường nữa, lại có thể bị giết sạch cả ba họ. Nghĩ vậy nên ông không 
chịu hàng. 
Bun Phanh thọ tám mươi ba tuổi, chết ở Mường Thanh. Cháu nội là ông Mường tức Bun 
Hiềng trốn thoát về ẩn nấp ở đất Mọi, đất Mang ở Mường Cha, Mường Lò và chuẩn bị đón 
quân nhà vua lên đánh chúa Thiên Chết. 
Mẹ và vợ con ông Mường bị Thiên Chết bắt làm tôi ở Mường Thanh. Một năm sau họ trốn 
thoát, chạy đến đất họ ngoại ở bản Phường để ẩn. Họ được họ hàng ở đấy dẫn xuyên qua 
rừng núi về đất Mọi, đất Mang với ông Mường. 
Mường La không có ai trông coi. Bun Xao, con Bun Pằn, chạy theo giặc Phẻ trước đây, 
nay về hàng chúa Thiên Chết, được Thiên Chết cấp sắc cho về ăn đất Mường La. 
Bun Xao lấy nàng Cầm Ún, con ông Cầm Pằn ở Mường Bú và bà Cầm Xôm, sinh được: 
Chưởng Hai, phìa Bun Mi, chưởng Hom, chiều Chính, chiều Dong, chiều Hương. 
[Ở Mường Mụa] cha con Cầm Phẳn, Cầm Vang đương làm chủ đất mường dưới quyền 
chúa Thiên Chết. Nhưng vì tạo Pị và khun Mong không ưa, không phục, gièm với Thiên 
Chết và đón quân chúa về đánh bắt được Cầm Vang đem giết đi. Cầm Phẳn vẫn được 
làm chủ đất Mường Mụa. Đến khi cầm phẳn chết, không có người thay. Bô lão mới đón 
ông Cầm Nguyên ở Mường Chanh về làm chủ đất. Cầm Nguyên sinh con là chưởng 
Mường, chưởng Cả, chưởng Ban và chiều Phúc. 
Thời đó, chúa Thiên Chết đã xưng chúa ở đất Mường Thanh. Các tạo mường không đi 
công nạp lễ xuống kinh đô nữa mà lên cống chúa Thiên Chết. 



Quan triều đình đánh đuổi Hoàng Công Chất, Bun Hiềng lên làm chúa Mường La 

Ông Mường đang ở đất Mường Cha, Mường Lò biết tin quân nhà vua kéo lên đánh chúa 
Thiên Chết bèn ra đón. Người cầm quân nhà vua là ông lãnh binh Tả Tiệp ban ấn sắc chỉ 
khánh đỏ cho ông Mường và bảo ông lập ra một châu mường mới lấy tên châu Mọi. Châu 
Mọi mới lập gồm có: Mường Khim, Cang, Mường Chai, Ít Ong. Chú ông Mường là ông 
Hom ăn đất Mường Chai. Ở Mường La, bun Xao ra hàng ông lãnh binh Tả Tiệp nên làm 
chủ như cũ. Ông lãnh binh Tả Tiệp đánh đuổi chúa Thiên Chết chạy sang Nậm U, Nậm 
Khong đất Lào. Quân nhà vua, sau khi đã xem xét công việc bản mường rồi xuôi về tâu 
vua Cảnh Hưng.  

[Ở Mường Muổi] Ở đất Mường Muổi, phìa Chu làm chủ. Các con là: Chưởng Nam, 
Chưởng Tây, Chiều Hương. Nhưng phìa Chính ở Mường Lầm muốn tranh nên xuôi về tâu 
với vua. Vua Cảnh Hưng ban ấn sắc cho Phìa Chính làm chủ đất Mường Muổi và bắt Phìa 
Chu đưa về kinh đô. 
[Ở Mường La] Phìa Bun Xao làm chủ được chín năm. Sau vì không nghe lời bô lão nên họ 
bàn nhau truất đi và đón ông Mường ở Ít ong, Chiềng Tè về thay. Ông Mường xuôi về tâu 
vua, được nhà vua ban ấn sắc, chỉ đỏ, khánh cho làm chủ đất Mường La. Bô lão suy tôn là 
chúa Bun Hiềng. Bun Xao được chúa cho về ăn đất Mường Bằng và chết ở đấy. Chúa 
Bun Hiềng sinh con là phìa Cầm Bun Xung, Bun Thó, Chưởng Ba. Phìa Bun Xung lấy 
nàng Ngần Đôi làm vợ cả và Cầm Viện làm vợ lẽ. 

Chúa Bun Hiềng, Bun Xôm đánh đuổi giặc Hỏ, Giẳng chiếm lại Mường Lò đất tổ 

[Ở Mường Chai] Bun Xôm là chú Bung Hiềng làm chúa ở đó, sinh con là: ông Chiêu Ban, 
Chiêu Cả tức Phìa Nguyên, Bun Inh, Chiêu Ban tức Cầm Xưởi, Chiêu Mầng Kẻo tức Cầm 
Nhò và Cầm Hiếng. 
Bun Xôm muốn tìm đất cho các con đi ăn nhưng không có. Chỉ còn đất Mường Lò là đất 
của ông cha ngày trước để lại hiện đang bị giặc Hỏ, giặc Giẳng đến chiềm và ở đó đã ba 
bốn đời nay rồi. Bun Xôm cử bô lão về bàn với Bun Hiềng tìm cách chiếm lại Mường Lò. 
Mọi người đều đồng lòng. Bun Hiềng phái người xuống tâu vua. Nhà vua cấp giấy cho Bun 
Hiềng được phép đi đánh Mường Lò. 
Được ngày lành tháng tốt, chú, cháu, anh em ra quân và đánh tan được giặc. Giặc thua 
chạy tan tác lên miền đầu sông Nặm U, Pù Phang. 
Sau khi lấy được đất Mường Lò, Bun Hiềng trao quền làm chủ đất này cho em mình là 
phìa Bun Inh, con thứ ba của Bun Xôm. 
Phìa Bun Inh xuống tâu vua, được nhà vua ban sắc, chỉ đỏ cho về làm chủ đất Mường Lò 
và lập thành một châu mường như trước, gồm có các lộng: 
– Mường Lò Cha cho Chưởng Ban ăn 
– Mường Lùng cho Chiêu Bun ăn 
– Chiềng Cại và Ít Ong cho Cầm Hiềng ăn. 
– Cầm Nhò Kẻo ở với cha ở Mường Chai. Chiêu Cả ăn Mường Pia, bản Áng. 
[Ở Mường La] Bun Hiềng làm chủ được vua kinh yêu, vua Lào mến. Sau vì tuổi già sợ 
không về chầu vua được nên cho con cả là Bun Xung lên thay. Bun Xung xuôi về tâu vua, 
được vua ban ấn sắc cho về thay cha. Bun Nhò Kẻo làm phó chủ mường. 

Cầm Quý tranh quyền làm chủ đất Mường Mụa 

[Ở Mường Mụa] Cầm Nguyên chết. Phìa Ún tức Chưởng Mường lên thay Bất đồ, Phìa 
Cầm Quý(2) kéo binh từ đất Mường Hung ven sông Mã về đuổi. Phìa Ún phải chạy đến 
cầu cứu chúa Bun Hiềng. Bun Hiềng đưa Phìa Ún về tâu vua Cảnh Hưng, vua Cảnh Hưng 
ban ấn sắc cho Phìa Ún về ăn đất Mường Mụa. Chúa Bun Hiềng sai viên lam mo và ông 



quảng Hiệu đem binh đánh đuổi phìa Cầm Quý. Phìa Cầm quý chống cự không nổi phải lui 
về đất Chiềng Khương, Mường Hung. Phìa Ún xin Bung Hiềng cho đất Mường Mụa làm 
nơi lệ thuộc Mường La. 
Hồi ấy, ở dưới xuôi, vua Cảnh hưng làm vua được 47 năm thì mất (1786). Vua Chiêu 
Thống lên ngôi. Nhưng ở đất mường rộng lớn phủ Đồng Nai (Ý nói miền Nam Trung Bộ 
nơi anh em Nguyễn Nhạc xưng vua – ND) có gia đình biện Nhạc lên làm vua gọi là vua 
Thái Đức (niên hiệu của Nguyễn Nhạc). Vua kéo binh ngàn, vạn ra đánh vua Chiêu Thống. 
Vua Chiêu Thống chống cự không nổi phải chạy cầu cứu vua Hán Thiên Triều. Quân của 
thiên triều tới bị vua Thái Đức đánh tan. 
Vua Thái Đức lên ngôi được ba năm thì quay về quê cũ. Vua Quang Trung lên ngôi được 
bốn năm thì mất. Vua Cảnh Thịnh lên ngôi. Vì Bun Hiềng có công theo vua đánh giặc ở 
Mường Tụ, nhà vua ban ấn sắc cho Bun Hiềng gọi là Đông hưng hầu. Vua còn cho nhập 
Mường Vạt, Mường Mụa vào đất Mường La. 
Nhưng phìa Cầm Quý xuôi về kiện vua Cảnh Thịnh nói mình cũng có công đi đánh giặc Hỏ 
theo vua. Nhà vua ban ấn sắc cho Cầm Quý chức Quả cảm tướng quân, được ăn đất 
Mường Mụa. Nhà vua cho Phìa Ún về ăn đất Mường Chanh,nhưng phìa chưa nhận chức 
đã bị mất. Đất Mường Chanh đưa chiều Hai lên làm chủ. 
[Ở Mường Xang] ông Giám tướng lên làm chủ. Ở Viêng Chăn, chảu Mần làm chủ. Chảu 
đã phật ý Tôi Nhay, Tôi Nhay bất Chảu Mần về giam, rồi cử chảu In về thay. Ở Mường 
Luông, chảu Vông Mất, ông Dũng lên thay. 
[Ở Mường Lay], Chiều Phương mất, chiều Ban lên thay. Chiều Ban mất, tạo Xin Dẹ lên 
thay. Tạo Dẹ mất, chiều Ngọc lên thay. 
[Ở Mường Muổi] phìa Cầm Pâng làm chúa, Xự Hưởng làm xen. Xen đã làm ông, lại muốn 
làm tướng, đã làm xen lại muốn làm tạo, nên lộng quyền. Phìa Cầm Pâng chịu không nổi, 
cắt chức Xự Hưởng. Ông bỏ chạy về Mường Thanh. Phìa Cầm Pâng cho Xự Hồng lên 
thay. Vì Xự Hồng không được việc, phìa cũng cánh chức nốt. Phìa cho Xự Phúc lên thay, 
Xự Tâm làm pọng. 
Chúa phân bản mường cho con cái và họ hàng đi ăn. Phìa Kẻo Cốc Mường Cầm Inh 
được ăn Mường Muổi cùng cha. Cầm Ín ăn Mường Quài. Ở đó, Xự Hin giữ chức pằn, Xự 
Tứa giữ chức Pọng. Cầm Xảư làm phìa Mường Lầm ít lâu thì mất. Cầm Phưa lên thay rồi 
mất. Cầm Ven lên thay. Phìa An ăn Mường Ék. 

 

Ghi chú: 
(1) Kinh Thiên Chết hay Keo Chết: là Hoàng Công Chất, một thủ lĩnh một cuộc khởi nghĩa 
nông dân ở Đàng ngoài chống lại chính quyền Vua Lê – Chúa Trịnh vào thế kỷ XVII. Sau 
nhiều lần thất bại ở miền xuôi, ông rút quan về Hưng Hóa năm 1750, sau đó chiếm Mường 
Thanh vào năm 1751. 
(2) Cầm Quý làm chúa đất Mường Mụa có nhiều công lao đánh giặc ngoại xâm ở Xứ Thái 

  



CHƯƠNG IX: CÁC TẠO MƯỜNG MUỔI, MƯỜNG LA TRANH NHAU ĐẤT. 
MƯỜNG LA VẪN LÀM CHỦ 

 

Thời kỳ này diễn ra từ cuối thế kỷ 18 từ sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, nhà Nguyễn giành 
chính quyền, đến niên hiệu Tự Đức thứ 19 tức vào nửa đầu thế kỷ 19 – 1886. Thời kỳ này là 
thời kỳ mà Mường La vẫn làm chủ khu vực Tây Bắc, các mường chung quanh phải cống 
nạp về Mường La, sau đó Mường La lại triều cống về triều đình dưới xuôi. Dù vậy các thủ 
lĩnh các châu mường vẫn hay tranh chấp lãnh địa, tranh quyền làm chủ. 

NỘI DUNG: 

TẠO MUỔI – TẠO LA PHÂN TRANH 

Tạo Mường Muổi Cầm Pâng tham ăn kéo binh về chiếm đất Mường La của Bun Hiềng. 
Phìa Bun Hiềng sai Bun Xung đem quân về đón đánh ở Hong Hốc. Tạo Muổi thua chạy 
sang Lào. 
Lúc đó, người Man đùi xăm, đùi vằn ở Mường Xủi, Mường Puồn đã chiếm Xốp Ét, Chiềng 
Cọ. Tạo Muổi xin nhập bọn họ. Người Man bèn kéo binh đưa tạo Muổi về lấy lại bản 
mường và tiến đánh Mường La. Bun Hiềng phải tạm lui về Ít Ong, Chiềng Tè. Riêng phìa 
Bun Mi chạy ra hàng người Man đùi xăm, đùi vằn và được họ trao cho ăn đất Mường La. 
Ít lâu sau, người Man đùi xăm, đùi vằn trở về đất Lào. Thừa cơ hội đó, Bun Hiềng lấy binh 
về chiếm lại đất Mường La. Bun Mi sợ quá bỏ chạy về với Mường Muổi. 

CÁC TẠO SẮP ĐẶT BẢN MƯỜNG (Mường Muổi – Mường La) 

[Ở Mường Muổi] 

Phìa chinh Cầm Inh làm chủ đất Mường, lấy nàng Ngần Bun sinh con là: Cầm Pằn, Cầm 
Ín, Cầm Đanh, Cầm Phanh, Cầm Thông, Chưởng Lục. 
Phìa chia cho các con đi ăn: 
Cầm Pằn ở cùng ăn đất Mường Muổi. 
Cầm Ín đi ăn Mường Sại. 
Cầm Đanh đi ăn Mường Lầm. 
Phìa Cầm Inh chết, phìa cốc mường Cầm Pằn lên thay. Phìa cốc mường Cầm Pằn lấy 
nàng Cầm Thông, con phìa Vinh ở Mường Quài sinh con là: Cầm Bông tức Bạc Kim Phủ, 
Cầm Pành tức chưởng Thu, Cầm Bong tức Chưởng Nguyên, Cầm Chười tức chưởng 
Hang, Cầm Ten tức Chưởng Tháo, Cầm Phanh, Cầm Chum tức Chưởng Hom, Chưởng 
Nhọt. 
Phìa cốc mường Cầm Pằn khéo xếp đặt công việc nên yên ổn bản mường. Chúa được 
vua Kinh yêu, vua Lào mến, tiếng tăm vang lừng. Phìa chia đất cho các con: 
Cầm Bông tức Bạc Kim Phủ ăn đất Chiềng Đi. 
Chưởng Chu làm phìa Mường Muổi. 
Cầm Bon cho đi làm thầy phán ở Mường La. 
Cầm Ten và Cầm Chười cho ở cùng. 
Cầm Chum làm phìa phó Mường Muổi. 

[Ở Mường La] 

Phìa Bun Hiềng vẫn làm chủ. Phìa Bun Xung con cả ông chết sớm nên ông cùng các bô 
lão cho Bun Nhò làm phìa chính. Chúa chia đất cho các con đi ăn: 
Phìa Bun Nhò ở cùng làm phìa chánh trong châu. 



Phìa Kẻo Ún Mường làm phìa phó trong châu. 
Ông Phúc đi ăn Mường Bú. 

Phìa Cầm Hom tức Bun Xôm ăn Mường Chai gồm từ ven sông Đà đổ về. 
Chưởng Vụ ăn Mường Chùm. 
Chưởng Sinh ăn Mường Bằng. 
Chưởng Nguyên ăn nương bản Búc, Bản Lạnh. 
Chưởng Phanh ăn Bản Cắp. 
Còn các Mường ở xa phìa cho bô lão làm lam: 

Ông pằn tức Quảng Hiềng làm lam Mường Muổi và Mường Bú. 
Ông pọng tức Quảng Tâm làm lam Mường Quài và Mường Chùm. 
Ho luông tức Quảng Đức làm lam Mường Mụa và bản Cắp. 
Quảng Hùn làm lam Mường Thanh, Mường Ẳng. 
Ông Quyền (Quảng Quyền) làm lam Mường Bằng và Mường Bon. 
Quảng Tiềm làm lam Mường Xang và Búc, Lạnh. 
Xự Pằn làm lam Mường Tấc, Mường Pùa. 
Bấy nhiêu mường hàng năm phải cống tiến lễ vật. 

BUN HIỀNG MẤT – CHƯỞNG KẾ TRANH QUYỀN LÀM CHỦ MƯỜNG LA 

Bun Hiềng làm chủ Mường La thọ tớ 80 tuổi. Chúa mất, Bun Nhò thay làm chủ đất Mường 
La. 
Dưới Kinh đô, Vua Gia Long lên ngôi (1802). 
Bun Nhò lấy nàng Ngần Ban, con Quảng Lảng sinh con là: Bun Inh, Chưởng Quý, Chưởng 
Phúc, lấy vợ lẽ là nàng Cầm Pầng ở Mường Muổi, sinh con là Chưởng Hân. 
Phìa kẻo Ún Mường làm phìa phó được một năm thì mất. Phìa Nhò sai bô lão đưa phìa An 
về tâu vua. Nhà vua ban sắc cho phìa An làm phìa phó. Phìa An lấy nàng Ngần Ín con 
Quảng Lột sinh con là: Chưởng Ban, Chưởng Tây. Chiều An làm Phìa phó được ba năm 
thì mất. Bun Nhò cho Chưởng Kế lên thay. 
Chưởng Kế muốn làm phìa chính nên đã cho em và cháu là Chiều Yên, Chiều Khiên cùng 
Chưởng Xinh xuôi tâu vua. Khi họ trở về, nhà vua đòi Bun Nhò xuống hầu. Chiều Yên, 
Quảng Lương bèn kéo quân từ Mường Bú, Mường Bằng về cướp phá bản mường. Ông 
Pằn và Quảng Nghiên cử một số bô lão tức tốc về báo cho Bun Nhò biết. Bun Nhò tâu việc 
đó lên vua. Nhà vua cho người lên bắt phó Kế, Chưởng Xinh, Chiều Khiên xuống bỏ cũi 
bốn năm, đồng thời cách chức Chưởng Kế. 
Nhà vua cho binh lính đưa Bun Nhò lên làm chủ đất Mường La như cũ và ban ấn, sắc 
phong cho chức: Chiêu thảo tướng quân.  

Bun Nhò phái bô lão đưa Bun Ín xuống tâu vua. Bun Ín được nhà vua ban cho chức phìa 
phó. 
Chưởng Vụ được ăn Mường Bú. 
Cầm Nhò tức Chưởng Kéo ăn Mường Chai. Ông lấy nàng Ngần Bun, con Cầm Xôm sinh 
con là Cầm Pháư tức Bun Quảng, Chưởng Hai, Chưởng Ba, Chưởng Tư. 
Cầm Nhò lại lấy con Chưởng Công ở đất Mường Pục, Mường Mảnh tên là Cầm Đức sinh 
ra Cầm Nhân Đức tức Bun Long, Chưởng Thiếp và Chưởng Hôm. 
Bun Nhò tiếp tục cho con cháu họ hàng đi ăn đất: 
Chưởng Phủ ăn Mường Chùm. Chưởng Thế ăn Mường Bằng. Quảng Kế ăn Búc, Lạnh. 
Quảng Tào ăn bản Cắp. 
Đất mường xa, Bun Nhò phân cho bô lão làm lam. 
– Ông Pằn Quảng Nghiên làm lam Mường Bú. 



– Ông pọng Quảng Kế làm lam Mường Chùm, Mường Mụa, Mường Quài. 
– Ho luông Hiền làm lam Mường Thanh, Xốp Cộp, Mường Hung. 
– Ho luông Quảng Châu làm lam Mường Bằng, Mường Ẳng. 
– Ông Bách ở xổng pằn làm lam Búc, Lạnh. 
– Bách xổng ho luôn làm lam Tạ Bú và Chiềng Tè. 
– Bách xổng lam ho luông làm lam Pìa, Vàn, Chiêng Chan, bản Áng. 
– Ông nghe Quảng Quyền làm lam Mường Vạt. 
Các bản mường trên hàng năm phải nộp lễ cống lên chủ đất Mường La. 
[Ở Mường Muổi] Cầm Pằn già, mất. Cầm Chười tức Chưởng Hàng lên thay được bốn 
năm thì mất. Ông xen cùng bô lão đồng ý mời Cầm Ten, Chưởng Tháo lên thay. 
Cầm Ten lấy vợ sinh con là Cầm Hặc tức Chưởng Thể. Cầm Ten được nhà vua phong 
chức tri phủ kiêm tiến y coi cả đất Thái Đen. 
[Ở Mường Mụa] Phìa Cầm Nhân Quý tuổi già không về chầu vua được mới cho phìa 
Thơm lên làm chủ đất mường. Phìa chính Thơm được vua Lào ưa nên cắt đất bản Đán, 
Chiềng Khún, Hin Cỏn nhập vào đất Mường Mụa. 
Phìa chính Thơm lấy con Bun Hiềng là Cầm Mưu ở Mường La sinh con là Chưởng Hiền, 
Chưởng Chu, Chưởng Ba. Chưởng Ba tức Cầm Pành lấy vợ hai là nàng Cầm Xọn, con 
Cầm Pằn ở Mường Muổi sinh con là Cầm Hói. 
[Ở Mường La] Bun Nhò già rồi mất. Phìa Bun Ín lên thay vào năm hặp hậu (ất dậu) vua 
Minh Mạng thứ sáu năm 1825. 
Bun Ín phái bô lão đưa chú là Chưởng Ban về tâu xin vua cho làm phìa phó, nhà vua ưng 
thuận, ban ấn sắc, cho về cùng với Bun Ín trông coi bản mường. 
Phìa Bun Ín lấy vợ cả con Cầm Nhò ở Mường Chai là bà Cầm Ban; lấy vợ hai là bà Cầm 
Pằn con Cầm Pháư ở Chiềng Pấc; lấy vợ ba là bà Cầm Ánh con Quảng Châu ở Muổi nọi 
sinh con là Cầm Bông. 
Vì có người xúi bẩy, chú cháu Bun Ín và Chưởng Ban lôi kéo nhân dân chia làm hai phe 
chống lại nhau. Họ xuôi về kiện vua Minh Mạng. Nhà vua cách chức cả hai người. Hai chú 
cháu hối tiếc muốn xin ở lại chức cũ nhưng không được. Bản mường không có ai trông 
coi. Bô lão bàn nhau cử pằn mường và Cầm Chum cùng với mo Thông đi đón Cầm Nhò ở 
Mường Chai về làm chủ đất Mường La. Cầm Nhò không ưng, cho con trai mình là Cầm 
Pháư đi thay mình. Bô lão đưa Cầm Pháư xuống tâu vua. Nhà vua ban ấn sắc cho làm 
chủ đất mường. Bô lão suy tôn Cầm Pháư làm chúa, tên hiệu là Bun Quảng. Năm đó là 
năm khốt nhì (canh dần) Minh Mạng thứ 11 (1830). 
[Ở Mường Chai] Phìa kẻo Cầm Nhò già, mất. Chưởng Ba tức Bun Long lên thay. 
[Ở Mường Mụa] Phìa chính Thơm mất, Cầm Pành lên thay vào năm hài xa ngạ, Thiệu Trị 
thứ sáu năm 1486. Cầm Pành được vua Kinh ưa, vua Lào mến. Chúa lấy vợ sinh con là 
Cầm Nhân Ba, Cầm Văn Vân, Cầm Nhân Nhi. 
[Ở Mường La] Bun Quảng làm chúa đất, lấy nàng Cầm Nhò con tạo Mường Quài, vợ hai 
là nàng Ngần Liều, con phìa Mường Chăn sinh con là Cầm Vinh, Cầm Hương, Cầm Pụa, 
Cầm Piệng, Cầm Bốn, Cầm Chạ. 
Bun Quảng làm chủ đất mường đến năm hặp xảư (Ất tỵ – 1845) thì rủ bô lão đi đào ao 
Bôm, Vài, vỡ đất làm ruộng Cáy Chố, ao Nong Đa, bản Pục, suối Co Pục. Đến năm mầng 
một (Đinh mùi – 1847), chúa rủ già, trẻ vỡ ao Huổi Hin để thả cá. 

CHUYỆN MƯỜNG MỤA LẤN ĐẤT MƯỜNG LA 

Năm pấc xăn (mậu thân – 1848) lý châu Cầm Pành ở đất Mường Mụa đem bô lão về lấn 
đất Mường La, Cầm Pành lấy ngà voi cắm đất ở Mường La, từ Bó Luồng, Bó Xàng đến 
Kéo Nộc Xâu để sát nhập vào đất Mường Mụa. Bun Quảng tức giận phái Chưởng Hơn đi 
đòi lại nhưng không được. Ông bèn nổi cong, chiêng triệu tập bô lão về bàn. Bô lão nói: 
“Đất mường ta từ ngày xưa đã định như vậy, Mường Mụa làm thế không được…” Bun 
Quàng phát Quảng Tỵ cầm đơn xuống kiện vua. Nhà vua sai thủ nhì Đỗ Châu lên cùng với 



phìa Bun Quảng đi đuổi bắt Chưởng Châu, lý Tam, quan bản Mạt, bản Lầu xuống hầu vua. 
Mường Mụa thua phải trả lại đất cho Mường La. Nhà vua có chát ban cho Bun Quảng ăn 
cả đất Mường Mụa. Được bốn năm, vì già yếu, Bun Quảng không trông coi được Mường 
Mụa, xin trả cho vua quan cử người khác trông nom như cũ. Bun Quảng được vua Kinh 
ưa, vua Lào mến. 
Bun Quảng định chức cho bô lão: 
Chưởng Nhạc làm pằn, Quảng Chính làm Pọng, Quảng Tỵ làm ho luông, Quảng Bua làm 
lam ho. Quảng Văn làm ông quyền. Quảng Hiềm làm bách ở xổng pằn. Quảng Tương làm 
xự xổng pọng. Quảng Tiềm làm xự ở xổng lam ho. Quảng Thông làm mo ăn bản Giảng, 
Quảng Quyên làm nghe ăn bản Phường. Quảng Văn làm quan cuông ăn bản Phiêng 
Ngùa. Quảng Khánh làm chủ Mường Bằng. Quảng Hiền làm chủ Búc, Lạnh. 
Chiều Tâm làm chủ bản Cắp. Cầm Nhân Đức tức Bun Long ở Mường Chai. 
Tiếp đó, chúa phân cho bô lão làm lam các nơi: 
Chưởng Nhạc làm lam Mường Chai. 
Chưởng Chính làm lam Mường Chùm. 
Quảng Tỵ làm lam Mường Bú. 
Quảng Bua làm lam bản Cắp và Mường Mụa. 
Quảng Văn làm lam Mường Bằng. 
Quảng Hiềm làm lam Búc, Lạnh. 
Quảng Quyền làm lam Mường Vạt. 
Bấy nhiêu mường hàng năm phải tới nộp lễ vật cho chủ đất Mường La. 

CHÚA MƯỜNG LA BUN QUẢNG XUỐNG CỐNG NẠP VÀ MẤT Ở DƯỚI XUÔI 

Năm mầng xảư (Đinh Tỵ) Tự Đức thứ 10, năm 1857, Bun Quảng xuống nộp lễ vật ở Hưng 
Hóa. Vì tuổi già sức yếu ông qua đời ở đây. Nhà vua thương hại, cho đưa thi hài ông trở 
lại bản mường bằng thuyền ngược sông Đà qua Chiềng Chan, Mường Bon, bản Ót, bản 
Muông. Bô lão và vợ Bun Quảng ra đón đưa thi hài về làm lễ an táng. 
Mường La không có chủ. Bô lão bàn nhau đưa Cầm Vinh xuôi về tâu vua, được vua ban 
ấn sắc cho về làm chủ đất Mường La. Bô lão tôn Cầm Vinh làm bun Piệng. 
Bun Piệng lấy nàng Cầm Thân ở Mường Ký, lấy vợ hai là nàng Ngần La con Quảng An ở 
bản Nà Hạ sinh con là Cầm Hiềng. 
Cầm Nhân Đức tức Bun Long ăn Mường Chai, được đưa về làm phó châu. Bun Long Sinh 
con là Cầm Ngọc Y, Cầm Ngọc Yêu, Cầm Văn Lả, nàng Cầm Tó. 
[Ở Mường Mụa] Cầm Pành làm chủ mường được hai mươi năm. Năm hặp pẩu (ất sửu) 
Tự Đức thứ mười tám, năm 1865, ông mất. Nhà vua ban ấn sắc cho Cầm Nhân Ba cho 
làm tri châu Mường Mụa thay cha. 
Cầm Nhân Ba sinh con là Cầm Văn Bon. 
Cầm Nhân Ba định chức cho họ hàng, con cháu: 
Cầm Văn Vận tức Cầm Inh là em cho ở cùng. Em thứ ba là Cầm Nhân Nghi tức Cầm Ành 
được làm thư lại. Cầm Văn Bon được làm phìa chính trong châu. Cầm Văn Bon sinh con 
là Cầm Văn Tâm. 
Cầm Nhân Nghi sinh con là Cầm Văn Chinh và Cầm Văn Thanh. 
Cầm Nhân Ba làm tri châu được chín năm thì mất. Cầm Văn Vận tức Cầm Inh lên thay. 
Lúc đó vào năm Tự Đức thứ hai mươi sáu, năm cá hậu (quý dậu – 1873). 

CẦM VĂN THANH LÊN LÀM CHỦ MƯỜNG MỤA 

Cầm Văn Vận không có con trai bèn lấy con của Cầm Nhân Nghi tên là Cầm Văn Thanh 
về làm con nuôi để nối dõi. 



Cầm Văn Vận làm tri châu được hai mươi năm thì mất. Bô lão đưa Cầm Văn Tâm , con 
Cầm Văn Bon lên thay. Năm cáp xảư (giáp tỵ – 1884) vua Kiến Phúc ban ấn sắc cho Cầm 
Văn Tâm làm tri châu Mường Mụa. Nhưng được sáu tháng thì Cầm Văn Tâm mất. Bô lão 
đưa Cầm Văn Thanh xuống tâu vua Hàm Nghi. Nhà vua ban ấn sắc cho Thanh về làm tri 
châu Mường Mụa. Năm đó là năm hặp hậu (ất dậu – 1885). 
[Ở Mường La] Cầm Vinh tức Bun Piệng làm chủ đất được năm năm thì lâm bệnh điên 
đoạn. Bà chính phải trông coi bản mường cho đến khi chồng mất. Phìa lý châu là Cầm 
Phanh cũng mất. Bô lão bèn đưa quyền suất đội là Cầm Ngọc Yêu lên làm chủ đất Mường 
La. Bô lão suy tôn là Bun Yêu. Lúc đó là năm Tự Đức thứ mười chín, năm hài nhì (bính 
dần – 1866). 
Cầm Hương làm phìa chánh tổng Mường Chai. 
Cầm Ba làm phó châu Mường La. 
Cầm Lả tức Bun Hoan cũng làm phó châu Mường La, ăn đất Mường Bằng. 

  



CHƯƠNG X – QUÂN CỜ VÀNG, CỜ ĐEN KÉO VÀO TÂY BẮC (1870S-
1880S) 

Vào thế kỷ 19, các nước phương Tây bắt đầu lăm le xâm chiếm các nước phương đông 
vốn lạc hậu và trì trệ. Việt Nam và Trung Quốc cũng là những nước bị xâm lược. Năm 
1851, ở Trung Quốc, Hồng Tú Toàn cầm đầu cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại sự cai trị 
của nhà Thanh, sự xâm lăng của phương Tây, gọi là Thái Bình Thiên Quốc và đã lập được 
một nhà nước riêng. Tuy nhiên, đến năm 1864 cuộc khởi nghĩa tan dã. Các tàn quân của 
cuộc khởi nghĩa này chạy sang miền Bắc Việt Nam tổ chức thành các băng đảng. Triều 
đình nhà Nguyễn đã lợi dụng các băng đảng này như đội quân đánh thuê để chống lại 
Pháp. Tuy cũng có mặt lợi là các băng đảng giúp nhà Nguyễn được phần nào đánh pháp, 
thế nhưng việc dung túng và mất khiểm soát của triều đình với các băng đảng này cũng 
gây ra cảnh cướp phá khắp nơi làm cho nhân dân miền Bắc cũng như Mười sáu châu 
Thái tan tác bản mường. 

NỘI DUNG: 

Các đảng thổ phỉ Hán tràn vào Việt Nam, Quân Cờ Đen kèo vào Xứ Thái 

Phìa Bun Yêu làm tri châu Mường La được bảy năm thì bản mường loạn lạc. Năm táu xăn 
(nhâm thân – 1873) giặc Cờ Vàng do tướng Dịp Tài chỉ huy kéo đến cướp phá bản 
mường. 
Nguyên nhân chuyện này như sau: 
Hồi đó, binh Ngô Hán(1) đã tràn vào đánh đất người Kinh. Họ đánh phá và chiếm được 
tỉnh Bắc Thành. Nhưng chỉ được ít lâu, quân nhà vua ở ngoài thành phản công lại, giết 
được tướng của quân Ngô Hán. Quân Ngô Hán chạy tán loạn lên tỉnh Lào Cai. Quan quân 
Kinh ở Lào Cai sức yếu không chống cự được phải bỏ chạy. 
Ông Lưu(2) cậy quân minh mạnh vào chiếm đóng thành Lào Cai. Ông Phằn Lằn Xi tự cho 
mình là người đứntg đầu quân Ngô Hán buộc ông Lưu phải rút khỏi thành để quân mình 
vào đóng. Hai bên thương thuyết với nhau nhưng không kết quả. Ông Phằn Lằn Xi tức 
giận cho quân đánh thành. Hai bên đánh nhau được ba hôm thì ông Lưu rút quân. Ông 
định xuôi gặp vua Kinh, nhưng bị quân ông Phằn Lằn Xi đuổi riết nên phải rẽ vào Mường 
Lò. Lúc đó, ông Cầm Ngọc Hãnh giữ chức hiệp quản phó đề đốc của người Thái ở Mường 
Lò ra đón ông Lưu vào trú chân ở Mường Lò. Ông Lưu nói với ông Hãnh: “Tôi có việc nhà 
vua cần kíp lắm phải lên Mường La và Mường Lay ngay, nếu quân Ngô Hán là Phằn Lằn 
Xì(3) đến đánh thì đừng có sợ. Hãy về bày binh đánh chặn nó lại đừng để chúng đánh tràn 
phía trên”. Rồi ông Lưu kéo quân ngược lên Mường Lùng, Mường Chiến, Mường Chai lại 
ngược sông Đà lên Mường Sại, Chiềng Muôn, Mường Muổi. 
Ông Lưu đòi tri châu Mường La Cầm Ngọc Yêu và tri châu Mường Muổi Cầm Ten đến 
hầu. Ông nói: “Chúng tôi có việc ủa nhà vua sai đến, nay hành binh lâu ngày lương, tiền 
đã hết xin hai ông giúp đỡ”. Hai tri châu bèn giao cho ông Lưu môt trăm nén vàng, một 
nghìn nén bạc. Ông Lưu nhận và ngược lên Chiềng Vai, Mường Lao gặp tạo Điêu Văn 
Trì(4). 

Quân Cờ Vàng kéo lên cướp phá Xứ Thái 

Tướng Ngô Hán là Dịp Tài đem quân đuổi theo ông Lưu. Dịp Tài là tướng Hán Cờ Vàng(5) 
kéo quân tràn qua Trái Hút vào Mường Lò. Nó ra lệnh bắt chủ đất Mường Lò phải nộp 
lương tiền, lấy cớ là cần vội ngược lên đuổi bắt ông Lưu. Phó đề đốc Cầm Ngọc Hãnh bày 
binh đón đánh quân Dịp Tài. Nhưng vì quân Thái không gan dạ nên phải lui vào trong châu 
mường cố thủ. 



Dịp Tài cho quân vào vây chặt bảy vòng. Quân Thái bị vây lâu ngày nên sợ. Cầm Ngọc 
Tâm phải bội ra hàng Dịp Tài. Bản Mường xiêu đổ, toàn bộ đất Mường Lò lọt vào tay Dịp 
Tài tướng Ngô Hán. 
Cầm Ngọc Tâm tường được yên ổn và làm chủ đất Mường Lò như cũ. Có ngờ đâu, Tâm 
bị Dịp Tài giết cùng với ông Cầm Ngọc Hãnh và nhiều người Thái khác nữa. 
Sau khi chiếm Mường Lò, Dịp Tài kéo quân chiến đất Mường Chiến và sai người lên loan 
báo cho tri châu Mường La Cầm Ngọc Yêu ra hàng. Bun Yêu biết, cử đội sáu và ông lam 
ho mang phục binh phục sẵn ở núi Khau Xam Xíp, ở giáp giới giữa Mường Chiến và 
Mường La. Đội sáu theo lên Bun Yêu lập nhiều bẫy đá ở những nơi xung yếu để chặn 
đánh Dịp Tài. 
Hai bên đánh nhau dữ dội, binh Thái thua phải rút lui về báo cho Bun Yên. Bun Yêu đem 
hết binh lực của ông ra chặn đánh quân Dịp Tài ở Mường Bú. Ra tới đó, Yêu gặp quân 
nhà vua phải lên giúp ông. Binh nhà vua do lãnh binh làm tướng. Quân Thái và quân Kinh 
hiệp làm một kéo qua sông Đà sang Ít Ong thì gặp quân Hán. Hai bên đánh nhau to. 
Người Hán bắn trúng ông lãnh binh ngã ngựa và chết. Ngựa ông Bun Yêu cũng bị trúng 
đạn ngã gục. Bun Yêu bỏ ngựa chạy trốn. Quân Thái, Kinh tan vỡ cả về Mường La. Theo 
lệnh Bun Yêu, dân chúng chạy cả vào rừng ẩn nấp ở hang núi. 
Bun Yêu xuôi về thành Hưng(6) tâu vua. Người Hán thuê người bỏ thuốc độc giết Bun 
Yêu. Phìa lý Bun Hoan bỏ chạy sang Chiềng Cọ đất Thượng Lào. Đất Mường La bỏ lại 
cho quân Hán ăn. 
Người Hán đè nén, hãm hiếp đàn bà con gái, chém giết bừa bãi, cướp tiền, cướp vải, dân 
chúng khổ sở. Số phận họ lúc đó như cá sa vào lưới vậy. 
Ông pọng Chính sống không nổi ra hàng Hán Cờ Vàng. Lần lượt, bốn ông xổng khác cũng 
theo ra hàng. Hán Cờ Vàng đánh đập dân chúng như lợn, như chó. 
Đất Thái bị phá tan hoang. Riêng có Mường Lay là được yên vì theo ông Lưu. 

Quân triều đình lên chặn Quân Cờ Vàng, bản mường vẫn loạn lạc 

Dịp Tài ăn đất Thái được nhiều năm. Vua Tự Đức mới sai quan thống lãnh kéo binh lên 
thu xếp việc bản mường. Đến Chiềng Chan, quan thống lĩnh đưa trát đòi Dịp Tài ra hàng, 
nếu không sẽ bị giết. Dịp Tài vờ xin quy phục: “Chúng tôi người Hán phiêu bạt tới đây 
sống nhờ đất thôi”. Nghe vậy, thống lãnh không đánh đuổi quan Hàn Cờ Vàng nữa. 
Thống lãnh gọi bô lão trong Mường La ra hỏi: “Chủ đất Bun Yên của các người chết rồi, 
nay các người tính sao?” Bô lão nói: “Tùy nhà vua thu xếp”. Thống lãnh bèn cử Cầm Hiềng 
em Cầm Vinh lên thay làm quyền tri châu Mường La. Thư lại Cầm Chính được giữ chức 
thổ thiếp châu. 
Xếp đặt xong, quan thống lãnh xuôi về tâu vua Tự Đức. Nhưng bản mường lại vẫn phải 
làm tôi đòi cho Hán như cũ. Dịp Tài vẫn đóng quân ở Mường La và ức hiếp nhân dân. 
Phìa chánh lý Bun Hoan ở đất Thượng Lào, Chiềng Cọ ăn không ngon, ngủ không yên 
phải rời về Sốp Cộp ở cùng với phìa điểm. Được ít lâu, bố nuôi ông là người Hán ở Bó Lù, 
Mường Mần sang đóng ông đến ở cùng. Sau có người ghen ghét báo Dịp Tài biết. Dịp Tài 
đòi Bun Hoan về hầu, lừa cho Bun Hoan làm chủ đất Mường La như cũ. Phìa Bun Hoan 
tưởng thật, đưa cả gia quyến về Mường La. Đến nơi người Hán trói ghì ông lại và bắt ông 
phải nộp tiền. 
Phìa Bun Hoan biết thế nào ông cũng bị người Hán giết cả ba họ. Ông nghĩ cách nói dối: 
“Xin cho tôi lấy vải. lấy tiền ở Mường Bằng về chuộc tội”. Dịp Tài cho bốn người khiêng 
kiệu ông đi Mường Bằng. Đến đến ao Bôm, Vài, phìa Bun Hoan giả cách đánh rơi gối 
xuống đất, bảo bọn khiêng kiệu đặt xuống để nhặt. Nhân đó, ông trốn thoát. Dịp tài được 
tin này bắt anh ông là Cầm Vinh và bà Chính giết đi. Còn vợ ông là nàng Ngần Pâng và 
con là nàng Cầm Phá may nhờ ông ho luông chưởng Văn xin đem về nuôi nên thoát chết. 
Phìa Bun hoan ẩn ở Mường Bằng được ít lâu rồi chạy sang Mường Chai ẩn ở bản Huổi 
Cằm, nơi giáp giới đất Mường Than, Mường Khim. Ở đây được bốn năm, ông lại chạy 



sang Mường Chiến. Đến đây ông nhờ bác ông, tạo Mường Chiến tên là Cuộc đón về đón 
vợ con ông xuốn Xam Lò. Gặp vợ con, ông vui lòng đôi chút nhưng vẫn nghĩ đến đất 
Mường La đang gặp lúc giặc giã. 

Các thủ lĩnh Thái lãnh đạo nhân dân đánh giặc Cờ Vàng 

Trong khi đó tạo Mường Lay đưa thư lên ông Lưu ở Lào Cai xin tiếp quân xuống đánh 
đuổi giặc cờ vàng ở Mường La. Ông Lưu đồng ý và báo cần gọi ông Văn ở Mường Tấc lên 
hiệp lực. Điêu Văn Trì hành binh về Mường Muổi. Quân Hán lui về đóng ở Mường La. Trì 
đưa thư gọi Bun Hoan ở Mường Lò lên giúp. Được thư, Bun Hoan tức tốc lên đường về 
Mường Chiến gặp cánh quân đường thủy của Điêu Văn Trì do Nguyễn Văn Quang chủ đất 
Mường Khoa, Mường Chăn, Châu Tiến chỉ huy. Hai ông đưa thư báo ông Văn kéo binh 
lên Chiềng Dong, gặp binh tạo Lay phá giặc Cờ Vàng. 
Hán Cờ Vàng cũng kéo quân lên bản Vai. Binh Tạo Lay gặp đánh lui được quân Hán trở 
về Mường La. Tạo Lay thúc quân đuổi theo quan bản Phiêng Nghè đến bản Panh thì gặp 
quân Hán tập trung cả ở đây để chống cự lại. 

Năm cắt mẩu (kỷ mão – 1879) Tự Đức thứ 12, tạo Lay mở đại binh vào đánh Hán Cờ 
Vàng nhưng bị thua. Điêu Văn Trì, Cầm Văn Hoan, Nguyễn Văn Quang cùng ông Văn tập 
trung dân đặp kè chắn con suổi Mường La ở khúc chỗ bản Phiêng Ngùa hòng nước ngập 
làm quân Hán chết đuối. Nhưng ông Văn bị quan Hán bắn chết ở Đon Nát đang lúc ông 
thúc dân chúng đắp đê. Thừa thế, quân Hán đánh bừa vào làm binh tạo Lay hoảng sợ 
phải rút lui và sau bị quân Hán bao vây. Điêu Văn Trì phải tức tốc đưa thư báo ông Lưu ở 
Lào Cai về cứu. Ông Lưu báo về vua Kinh. Nhà vua phải Lê Ngô đem đại binh lên Lào Cai 
cùng với ông Lưu kéo cả quân về Mường Chai. 
Lê Ngô dàn xếp cho quan Hán và Thái phải bãi binh không được đánh nhau nữa. Hán Cờ 
Vàng phải bỏ đất Thái về ở Xắn Phòng. Năm đó là năm khốt xi (canh thìn) Tự Đức thứ 32, 
năm 1880. 
Năm sau, khốt xi (canh thìn) Tự Đức thứ 33, năm 1881, Cầm Hiêng Chủ đất Mường La bị 
bệnh điên dại. Lê Ngô đưa Cầm Hương con Bun Quảng ở đất Mường Chai về làm tri châu 
Mường La nhưng Cầm Hương không nhận. Sau Bun Hoan được cử giữ chức ấy. 
Ở Mường Tấc: Cầm Văn Núi làm tri châu và năm Tự Đức thứ 29, năm 1870(7). 
Ở Mường Xang: Xa Văn Cả làm tri châu vào năm Tự Đức thứ 31, 1878. 
Ở Mường Muổi: Cầm Ten bị Hán Cờ Vàng giết ở Mường La. Cầm Chung, con thứ Cầm 
Bòng được lên thay làm chủ đất Mường Muổi, Năm đó là năm cá một ( quý mùi) Tự Đức 
thứ 36 năm 1883. 
Cầm Chung có con là : Bạc Cầm Muôn, Bạc Cầm Chính , Bạc Cầm Huấn, Bạc Cầm Năm. 
Cầm Chung làm tri châu được hai năm thì mất. Con trai ông Bạc Cầm tên là Bạc Cầm Hặc 
trước làm đội bảy, lên thay.Dân thường gọi là tri châu Bảy. Bạc Cầm Hặc còn có tên là 
Bạc Cầm Thế. Chúa sinh con tên là Bạc Cầm An, Bạc Cầm Yên, Bạc Cầm Dọn tức Bạc 
Cầm Dung (II) 
Ở Mường La: Cầm Bun Hoan xếp đặt lại các chức dịch trong mường. Quyền Nó làm pằn ; 
chưởng Chính làm pọng. Chưởng Văn làm ho luông. Văn Nhộc làm lam ho . Mo , nghe 
cùng các bô lão khác đều được xếp đặt lại đầy đủ chắc như cột sàn nhà. 
Pằn Nó sau làm trái phếp bị giết ngay. Bun Hoan cất nhắc chưởng Văn là anh vợ lên thay. 
Bun Hoan làm chủ đất Mường La được ba năm thì gặp phải thời buổi loạn lạc. 

 



Ghi chú 

1. Ngô Hán: Dư đảng của Thái Bình Thiên Quốc. Lúc đầu chỉ Quân Cờ Vàng và Quân Cờ 
Đen, sau chỉ riêng giặc Cờ Vàng. 
2. Ông Lưu: Tức Lưu Vĩnh Phúc chủ tướng Quân Cờ Đen là một nhóm đảng cướp có 
quân số đa số xuất thân từ quân đội người Tráng, di chuyển từ vùng Quảng Tây của Trung 
Quốc băng qua biên giới vào hoạt động ở miền núi phía Bắc thuộc triều đình Huế vào năm 
1865, được biết đến nhiều chủ yếu do những trận đánh với lực lượng Pháp theo như thỏa 
hiệp với cả triều đình Việt Nam và Trung Quốc. Đội quân này mang tên Cờ Đen là do thủ 
lĩnh của họ, Lưu Vĩnh Phúc, ra lệnh dùng cờ hiệu màu đen. 
3. Phằn Lằn Xì: là một tướng của quân Cờ Vàng, không rõ họ tên. 
4. Điêu Văn Trì: tức Đèo Văn Trị, lãnh chúa Mường Lay, về sau là người đứng đầu Khu tự 
trị Thái (Xíp hốc chầu Tay). 
5. Hán Cờ Vàng: Quân Cờ Vàng là một đảng cướp thổ phỉ, có nguồn gốc từ tàn quân của 
phong trào Thái Bình Thiên Quốc (Trung Quốc) kéo sang Việt Nam từ giữa thập kỷ 1860. 
Đội quân này do Hoàng Sùng Anh cầm đầu, dùng hiệu kỳ màu vàng để phân biệt với quân 
Cờ Đen và quân Cờ Trắng, thường xuyên tổ chức cướp phá, bách hại dân chúng, đồng 
thời tìm cách loại trừ, tiêu diệt hai nhóm thổ phỉ còn lại. Về sau, Hoàng Sùng Anh bị quân 
Cờ Đen tiêu diệt, quân Cờ Vàng tan rã. Quân Cờ Đen kiểm soát khu vực trung du và miền 
núi phía Bắc Việt Nam. 
6. Thành Hưng: tức Hưng Hóa. Xưa các chúa Thái phải xuống Hưng Hóa để chầu quan 
Kinh ở đó. Ở cuốn sử Thái chép cho là vua thì không đúng. 
7. Có thế người ghi chép có sự nhầm lẫn 

  



CHƯƠNG XI - GIẶC PHÁP VÀO CHIẾM XỨ THÁI 
Thời ký này vào những năm 1880 của thế kỷ XIX. Tàn dư quân Hán ở Xứ Thái vẫn còn. 
Người Thái lúc này chìm trong đau khổ khi bị kìm kẹp trong cuộc chiến giành ảnh hưởng 
giữa chính quyền phong kiến nhà Nguyễn, thế lực người Hán và sự hùng mạnh của người 
Pháp.  

1. Quân Pháp giành sự chiến đóng Lào Cai từ tay quan Hán cờ đen của 

Lưu Vĩnh Phúc. 

Ở Mường Kinh, Tây trắng Lang Xa (1) vào chiếm đóng ở Ngọn thành Gia Lương (2). 
Họ mang binh kéo vào, nhưng miệng còn nói chỉ xin vào buôn bán nhờ đất nhà vua 
thôi. Vua Kinh không tin, đem quân vào đánh Tây chạy. Sau Tây lại đưa binh vào lần 
nữa. Đúng là họ có mưu đồ đánh phá đất Kinh. Tức giận, vua Kinh kháng cự. Sau Tây 
dụ dỗ: “Chúng tôi chỉ xin nhờ đất để buôn bán, thực không giám chiếm đất, vì nhà vua 
đánh nên phải chống cự lại”. Vua Kiến Phúc nghe lời ngon ngọt đó để cho Tây đánh 
chiếm được Ngọn thành Gia Định và Kinh đô (3). 

Đến đời vua Hàm Nghi nguyên niên, 1885, quân Hán đứng đầu là ông Lưu nghe nói có 
Tây vào Mường Kinh cho binh về hiệp lực cùng các tỉnh kháng cự(4). 

Lào Cai 

thời kỳ Pháp thuộc. Nguồn http://laocai.tintuc.vn (Minh họa) 

Quan về đóng binh ở Sơn Tây. Ông sai tướng Ba Dương cùng quân Ngô Thái giàn 
binh hai mặt đánh Tây, còn tự mình cầm binh đánh chẹn mặt sau. Khi lâm trận, Tây 
bắn bị thương tướng Ba Dương. Nhưng Ba Dương bắn trả trúng tên quan Tây rồi cùng 
chết với nó. Tuy vậy quân Tây còn mạnh, tiếp tục đánh; quân Hán bỏ chạy về Lào Cai. 

Ít lâu sau, vua Hán sai tướng Xằm Công Pảu kéo quan qua Vân Nam, từ Mông Tự tới 
Lào Cai hiệp lực cùng ông Lưu đánh Tây. Theo lệnh ông Lưu, Mười sáu châu Thái 
phải đem quân đến Lào Cai cùng đánh giặc. Đại quân kéo cả xuống tỉnh Tuyên. Quân 
Tây kéo lên ứng chiến. Đánh mãi không phân thắng bại, hai bên đánh tiếp diễn vẫn 



không ai thắng ai. Tây mới bầy mưu mang tiền nộp tướng Xằm Cống Pẩu xin giảng 
hòa với vua Hán và hứa nộp trả đất Kinh cho nhà vua. Họ lại xin tất cả quân Hán ở đất 
Kinh đều rút về nước. Còn người Pháp ở lại đất vua để buôn bán. Vua Hán đồng ý, hạ 
lệnh cho Xằm Cống Pẩu rút về bỏ đất Kinh cho Tây ăn. Tây bèn kéo binh lên chiếm 
tỉnh Lào Cai(5). 

Lúc đó, ở đất Thái, người Hán còn sót lại, nhân thời buổi loạn lạc, nổi lên chiếm bản 
mường. Trong số đó, có ông Phàng Xập (tức Phương Tập – ND) chiếm Mường Chai. 
Tạo Mường Chai là Cầm Văn Tứ còn trẻ đang ở cùng với bác là Nguyễn Văn Quang ở 
Châu Tiến. Thấy thế, ông xin bác đem binh đuổi Phàng đi để trở về làm phìa Mườn 
Chai. 

2. Quân Pháp đánh quân Hán, chiếm Mười Sáu Châu Thái. 

2.1 Bun Hoan và Nguyễn Văn Quang cầu cứu quan năm Tây ở Lào Cai. 

Ở đất Mường Chăn, Hán cũng chiếm đất. Tri châu Mường Chăn Nguyễn Văn Quang 
đưa thư cho Bun Hoan xin mang binh giúp mình đánh chiếm lại. Hoan hợp cùng 
Quang tiến đánh. Hán bỏ Mường Chăn rút về Tạ Khoa uy hiếp Mường La. Bun Hoan 
sợ chạy ẩn vào rừng đưa gia quyến về Mường Chai bỏ Mường La cho hán ăn. Hoan 
cầu cứu Quang. Quang hẹn Hoan gặp nhau ở Mường Chăn cùng lên Lào Cai cầu cứu 
quan năm Tây. Đó là năm Đồng Khánh thứ 2, năm 1887. Lợi dụng dịp tốt đó, quan Tây 
báo cho quan sáu ở Hà Nội biết. Tây quyết định đuổi Hán chiếm đất Thái. 

Trong lúc đó, quân Hán ở Mường La về chiếm Mường Chai. Hoa ở đất Mường Khim, 
Mường Cang được tin giữ, phái anh rể là Chưởng Cốc báo cho Quang ở Mường Chăn 
biết. Quang lại chạy lên lậy quan năm ở Lào Cai một lần nữa. Quan năm cử quan ba 
đem năm trăm lính Tây theo Quang về Mường Chăn chặn đánh Hán. Lúc này Hoan đã 
ở đó. Binh Hán từ Mường Chai đánh vào Mường Cang. Binh Hoan chống cự không 
nổi, bỏ chạy. 

Trong lúc Hán đương mổ trâu, bò để ăn trưa rồi đánh về Mường Chăn, Tây được 
Quang và Hoan dẫn đường về đánh úp. Bị đánh bất ngờ, Hán thua chạy về Mường 
Khim. Hôm sau được biết binh Tây đã rút, Hán lại đánh lấy Mường Cang. Binh Quang, 
Hoan thua phải rút chạy bỏ mường cho Hán. Sau nhờ Tây tiếp viện, Quang, Hoan 
đánh thắng Hán. Mường Cang lọt vào tay Pháp. Trong trận này, Hán chết nhiều. Ai 
sống sót đều chạy về Mường La cả. Mường Cang biến thành vũng nước, làng mạc 
nhà cửa tan hoang. 

2.2 Bun Hoan và Nguyễn Văn Quang dẫn quân Pháp lên xứ Thái đánh đuổi quân Hán. 

Công trạng của Quang và Hoan được báo về Hà Nội biết. Bọn Tây ở Hà Nội muốn 
thấy mặt quan Thái vì đó là “giống người lạ”, đòi Quang, Hoan xuống hầu, Quang, 
Hoan tới quỳ tâu mọi lẽ và được Tây thưởng bốn mươi bốn mươi khẩu súng “phá thị” 
cùng đạn dược. 

Pháp quyết định hành binh quét Hán khắp bản mường. Quan năm Tây sai Hoan dẫn 
đường đưa binh đánh Mường La và Quang dẫn đường đánh Mường Lay, đó là những 
năm mầng cạư (đinh hợi) Đồng Khánh thứ hai, năm 1887. 



Hoan đưa Tây về Mường Chai. Hán túng thế bỏ về Mường La. Tây kéo binh về Tạ Bú. 
Ông ho luông Phanh trốn bỏ hàng ngũ Hán ra đón Hoan. Phanh báo Hoan rõ chỉ có độ 
vài trăm cây súng đương chẹn đánh ở Khau Pha Kéo Tèo, Hoan cử luôn Cầm Văn An 
là em đương làm phìa Mường Chùm và ông lam ho Ký đưa một bộ phận binh lính Thái 
theo đường Nà Xi (6) vê chẹn Mường La. 

Minh họa: 

Trại lính và nhà giám binh năm 1931. Nguồn: facebook.com/HistorySonLa 

Đại binh của Tây do Hoan dẫn, phái hai lính gan dạ là Ba và Tun đi dò thám. Đến Pha 
Kéo Tèo, Hán bắn trọng thương cả Ba lẫn Tun. Hai đứa kêu lên. Binh Tây đổ tới đánh 
nhau to. Binh Hán do ông Lầu chỉ huy phải lui về Mường La. Binh Tây kéo quân đuổi 
tới bản Xẳng ăn sáng rồi kéo quân vây Mường La. Hán cố sức chống, sau thế yếu rút 
vào đồn ở bản Cá. Tây tới bản Phiêng Ngùa thấy bản Cọ tưởng đồn Hán, hỏi Hoan. 
Hoan chỉ cho Tây đánh đồn Hán ở bản Cá nấp vào vách đá bên phải. Tây kéo đến mô 
đất Chiềng Ngần thấy đồn Hán bèn nổ súng. 

Hán chống không nổi phải chạy ra ruộng Xam Kha rút lên phía đầu Mường. Bất đồ gặp 
binh Cầm An phục ở đó chặn đánh. Hán chết nhiều. Số sống sót chạy lên Mường Sại, 
Mường Quài. 

Tây chiếm được Mường La. Bun Hoan sai anh vợ là ông pằn Lò Văn Uộng tìm lợn, 
trâu mổ khao quân. Bốn ông xổng kéo dân chúng ra hàng Tây. Thấy vậy quan tư cười 
hề hề nói: Ta không giống người Hán hà hiếp dân đâu. Ta chỉ mong dân yên ổn làm 
ăn”… Quan lại, chức dịch hiểu vậy, mới xin làm tôi tớ cho Tây sai khiến. 

Lại nói về cánh quân do Quang dẫn đánh Mường Lay. Quan năm Tây đánh đến 
Mường Xo. Tạo Mường Xo ra hàng. Tây cho ăn mường như cũ. Khi Tây kéo đến Pá 



Tần gặp quân tạo Điêu Văn Trì chặn đánh. Binh Tây đánh không lại phải tràn qua 
Mườn Lay đánh về Mường La. Khi đi qua, dân chúng bỏ bản, bỏ mường không ai chịu 
ra hàng. Hoan cùng tay chân ra đón quan năm Tây. Nghĩ thương hại hoan khó nhọc, 
quan thưởng tiền cho Hoan và cho thêm ba mươi cây súng có đồng bịt ở báng và 
được giữ ba mươi lính cơ để hộ thân. Ít lâu sau, cả quan năm, quan tư đều rút khỏi 
Mường La. Quan ba ở lại trông nom Mường La cùng Hoan. 
Phìa Bun Hoan xếp đặt lại bản mường. Ai theo Hán đều bị giết cả. Người có công theo 
Hoan được giữ chức lớn. 

Ông pằn, anh vợ Hoan được giữ chức phìa lý trong châu. Ông Táng Ùi làm pọng. Ông 
Văn Phanh, em vợ Hoan làm ho luông. Quảng Hoán làm lam ho. Quan xự ở xổng pằn 
ăn bản Hin. Quan xự xổng pọng ăn bản Họ. Quan xự xổng ho luông ăn bản Phiềng 
Nghè. 

Ông xự xổng lam ho ăn bản Chậu. Mo Tiềm ăn bản Giảng. Chưởng Cốc có công theo 
Hoan đánh Hán ăn Mường Bằng. Mường này được coi như một xổng. Văn Hùi có 
công đánh Hán được ăn bản Cắp. Cầm Văn Tứ làm phìa chánh Mường Chai. Cầm 
Văn An, em của Hoan được làm thư lại trong châu. 

Cầm Văn Hoan sinh con là Cầm Phá, Cầm Thị Hoa, Cầm Thị Vành và các ông Cầm 
Quế, Cầm Túng, Cầm Cả, Cầm Héo. 



2.3 Pháp chiêu dụ tạo Mường Lay, thâu tóm Mười Sáu Châu Thái. 

Pavie 

và các quý tộc Thái. Điêu Văn Trì là người thứ 3 từ trái sang. Nguồn: fb/HistorySonLa 

Thời đó, Điêu Văn Trì còn đóng quân rải rác khắp nơi đánh Pháp. Quan sáu ở Hà Nội 
sái Pavi lên bình định. Pavi thấy ai cưỡng lại thì giết, ai hàng cho làm chức dịch như 
xưa. Sai Pavi dụ được Điêu Văn Trì. 

Thế là Mười sáu châu Thái thuộc về Tây (7). Tây lập đồn ở Đon Mèn tính nước ở lâu 
dài. Ở mỗi mường, Tây tuyển năm mươi lính Thái. Các chi châu chỉ được giữ ba mươi 
người. Còn hai mươi người Tây tập trung lại chỉ huy. 

Ghi chú: 

1. Tây Trắng Lang Xa: Chỉ nước Pháp. 
2. Ngọn Thành Gia Lương hoặc Gia Định: chỉ Nam Bộ nói chung và Tp. HCM nói riêng. 
3. Việc Pháp chiếm nước ta được trình bày đơn giản và quy lỗi cho sự nhẹ dạ của vua Phúc 

Kiến(?). Điều này thực tế không phù hợp với lịch sử và bộc lộ sự thiếu hiểu biết và những 

https://www.facebook.com/HistorySonLa/photos/a.1584120798521694/1623620434571730/?type=3&theater


sự kiện xảy ra trong nước ta của nhà chép sử Thái. Ở đây chúng tôi giữ nguyên văn và 
cũng đề độc giả thấy quan niệm của nhà chép sử Thái về kiện này thế nào. 

4. Thực tế, quân Cờ Đen đánh phá không phải chỉ từ thời vua Hàm Nghi năm 1885. Có điều 
việc vua Hàm Nghi chống Pháp có ảnh hưởng đến các từ trưởng Thái. Nên sử Thái ghi lầm 
coi như việc quân Cờ Đen giúp ta đánh Pháp, khởi đầu từ năm vua Hàm Nghi lên ngôi. 
Việc này mâu thuẫn ngay với sự kiện giết chết tên quan năm Hăngri Rivierơ ở Cầu Giấy 
vào năm 1883. Sử Thái chép lại qua câu chuyện tướng Ba Dương cùng tử trận với tướng 
Pháp. 

5. Việc rút quân Hán khỏi Việt Nam nhường quyền thống trị Việt Nam cho bọn thực dân Pháp 
là do hiệp ước Thiên Tân ký ngày 27-4-1885. Sử Thái ghi sự kiện này thật đơn giản. Chúng 
tôi cũng để nguyễn văn để độc giả tham khảo. 

6. Đường Nà Xi: Đường tắt từ bản Nà Xi (Mường Bú) qua bản Chón (Mường Bằn) tới bản Pát, 
Nong Đa, ao Huổi Hin, ao Áng. Ở đó rẽ qua khe núi tới ruộng Bó Phứa, Nà Ngùa (Chiềng 
An). Cánh binh này ra đón ở Đon Mèn (Chiềng An), chặn đường rút lui của quân Hán trên 
đường từ Mường La lên Thuận Châu.  

7. Ở đây cũng như hai sự kiện trên, sử Thái chép rất đơn giản. Việc Pavi dụ Đèo Văn Trị ra 
hàng ra sao xin xem sử Việt. Ở đây thấy một câu ngắn gọn, “Pavi thấy ai cưỡng cũng giết, 
thấy ai ra hàng thì cho làm chức dịch như cũ”, nhà chép sử Thái nêu được rõ dã tâm, độc 
ác của Pavi. Điều đó trái với lời huênh hoanh của Pavi trong Mémories de Pavie thường 
cho mình luôn muốn hòa bình chịnh phục xứ Thái, Lào và Campuchia 
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1. Việc xếp đặt quan tạo ở Xứ Thái 

[Ở Mường Mụa] Cầm Văn Thanh làm chủ được sáu năm. Khi Tây 
vào chiếm đất Thái, Thanh xin nghỉ cho Cầm Văn Oai lên thay. Năm 
đó là năm khốt nhì (canh dần) Thành Thái thứ hai, năm 1890. Cầm 
Văn Oai lấy bà Cầm Phá, con giái của Bun Hoan sinh con là Cầm 
Văn Dung, Cầm Văn Vinh và Cầm Văn Dong. Tây thấy Oai găn góc 
cho làm quản binh. 
[Ở Mường La] Ở Mường Bú, có hai người là Bó và Khụt nổi dậy 
phá phách bản mường bắt giết phìa Phanh và ông Xổng tên là 
Chom. Chức dịch ở đó lên báo Hoan. Hoan báo Tây kéo binh xuống 
bắt được Bó và Khụt giết ở Dua Cá (Bản Cá – Mường La). 
Sau việc này, Tây rời đồn ra Pá Giạng ven sông Đà gần bến Tạ Bú. 
Chỗ đó gọi là Vạn Bú. 
Thời đó, Cầm Văn Hoan làm tuần phủ trông coi chín châu Thái Đen, 

http://lichsuvanhoathai.com/quam-to-muong/ban-dich-qtm/ban-muong-thai-trong-thoi-ky-thuc-dan-phap-thong-tri-quam-to-muong-chuong-xii/1343/
http://lichsuvanhoathai.com/author/admin/
http://lichsuvanhoathai.com/author/admin/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Flichsuvanhoathai.com%2Fquam-to-muong%2Fban-dich-qtm%2Fban-muong-thai-trong-thoi-ky-thuc-dan-phap-thong-tri-quam-to-muong-chuong-xii%2F1343%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Flichsuvanhoathai.com%2Fquam-to-muong%2Fban-dich-qtm%2Fban-muong-thai-trong-thoi-ky-thuc-dan-phap-thong-tri-quam-to-muong-chuong-xii%2F1343%2F
http://lichsuvanhoathai.com/quam-to-muong/ban-dich-qtm/ban-muong-thai-trong-thoi-ky-thuc-dan-phap-thong-tri-quam-to-muong-chuong-xii/1343/
http://lichsuvanhoathai.com/quam-to-muong/ban-dich-qtm/ban-muong-thai-trong-thoi-ky-thuc-dan-phap-thong-tri-quam-to-muong-chuong-xii/1343/#1_Viec_xep_dat_quan_tao_o_Xu_Thai
http://lichsuvanhoathai.com/quam-to-muong/ban-dich-qtm/ban-muong-thai-trong-thoi-ky-thuc-dan-phap-thong-tri-quam-to-muong-chuong-xii/1343/#2_Cac_cuoc_noi_day_cua_nhan_dan_Thai_va_cac_dan_toc_Tay_Bac
http://lichsuvanhoathai.com/quam-to-muong/ban-dich-qtm/ban-muong-thai-trong-thoi-ky-thuc-dan-phap-thong-tri-quam-to-muong-chuong-xii/1343/#21_Cuoc_bao_dong_cua_cac_tu_nhan_o_Son_La_va_Lai_Chau
http://lichsuvanhoathai.com/quam-to-muong/ban-dich-qtm/ban-muong-thai-trong-thoi-ky-thuc-dan-phap-thong-tri-quam-to-muong-chuong-xii/1343/#22_Khoi_nghia_cua_Luong_Xam
http://lichsuvanhoathai.com/quam-to-muong/ban-dich-qtm/ban-muong-thai-trong-thoi-ky-thuc-dan-phap-thong-tri-quam-to-muong-chuong-xii/1343/#221_Dien_bien_cuoc_khoi_nghia
http://lichsuvanhoathai.com/quam-to-muong/ban-dich-qtm/ban-muong-thai-trong-thoi-ky-thuc-dan-phap-thong-tri-quam-to-muong-chuong-xii/1343/#222_He_qua_cua_cuoc_khoi_nghia
http://lichsuvanhoathai.com/quam-to-muong/ban-dich-qtm/ban-muong-thai-trong-thoi-ky-thuc-dan-phap-thong-tri-quam-to-muong-chuong-xii/1343/#23_Khoi_nghia_cua_nguoi_Mong_do_Giang_Ta_Chay_lanh_dao
http://lichsuvanhoathai.com/quam-to-muong/ban-dich-qtm/ban-muong-thai-trong-thoi-ky-thuc-dan-phap-thong-tri-quam-to-muong-chuong-xii/1343/#3_Tinh_hinh_Xu_Thai_sau_khi_Phap_binh_dinh
http://lichsuvanhoathai.com/quam-to-muong/ban-dich-qtm/ban-muong-thai-trong-thoi-ky-thuc-dan-phap-thong-tri-quam-to-muong-chuong-xii/1343/#4_Ghi_chu
http://lichsuvanhoathai.com/quam-to-muong/ban-dich-qtm/ban-muong-thai-trong-thoi-ky-thuc-dan-phap-thong-tri-quam-to-muong-chuong-xii/1343/#Binh_luan


lên làm tuần phủ năm táu xi (nhâm thìn – 1892). Cầm Văn Oai, tri 
châu Mường Mụa, kiêm chức quản đạo Thái Đen. Điêu Văn Trì giữ 
chức quản đạo Thái Trắng trông coi các châu Thái Trắng. Bạc Cầm 
Châu thay Bạc Cầm Hặc làm tri châu Mường Muổi. Hoàng Văn Cấp 
tri châu Mường Vạt. Xa Văn Cả tri châu Mường Xang. 

2. Các cuộc nổi dậy của nhân dân Thái và các dân tộc Tây Bắc 

2.1 Cuộc bạo động của các tù nhân ở Sơn La và Lai Châu 

Vào năm 1911, những người tù do Cai Khại (1). Họ đánh giữa trưa 
ngày chủ nhật chiếm trại lính, dinh chánh xứ, nhà giám binh và nhà 
kho bạc tỉnh Sơn La. Ba tháng sau họ bị Tây đánh thua. 
Trong dịp này những người tù ở Lai Châu cũng nổi lên nhưng bị 
thua ngay. 

 Cổng nhà tù Sơn La 



 
Lối bên cổng vào nhà tù Sơn La 

 Cây đào 
Tô Hiệu tại nhà tù Sơn La 



 Nhà tù Sơn La 
ngày nay 

2.2 Khởi nghĩa của Lường Xám 

2.2.1 Diễn biến cuộc khởi nghĩa 

Vào năm 1914, có cuộc đánh Pháp do Lường Xám dấy lên từ tỉnh 
Sầm Nưa (Lào). Hảu Xám ở Mộc Châu cũng hưởng ứng. Hai ông là 
người Hoa đã ở đất Thái rất lâu đời. Cầm Văn Tứ nguyên phìa 
Mường Chai cũng theo. Khi Lường Xám chiếm được Sầm Nưa, Tứ 
theo những người nổi dậy ở Tạ Bú, Tạ Hộc, Tạ Chan chuẩn bị làm 
nội ứng cho Lường Xám khi đánh về Sơn La. Tháng sau, Lường 
Xám về chiếm tỉnh Sơn La. Bạc Cầm Châu nguyên tri châu Thuận 
Châu, Lường Văn Nó phìa Mường Lầm bị Tây nghi theo giặc. 
Bạc Cầm An tri châu Thuận Châu theo Tây cầm binh án ngữ Lường 
Xám ở sông Mã bị giết chết. Bạc Cầm An và Lò Văn Cuộc người 
Mường Mụa đóng ở Chiềng Khươn giáp đất Lào. Giữa đêm, hai 
ông bị quân nổi dậy vây đánh bất ngờ. Lò Văn Cuộc trúng đạn, 
chạy vào rừng nhưng không kịp, phải chạy lên bản người Xá gần 
đó, giữa đường ông bị bắn chết, bị vứt xác xuống sông Mã. Em ông 
là Bạc Cầm Yên chi người đi tìm thấy xác ở bản Đán bên Lào, đưa 
về làm ma chôn ở đất Mường Muổi. 
Cầm Văn Oai và Xa Văn Cả lừng chừng đứng giữa, ý nếu Lường 
Xám được theo Lường Xám, Tây được theo Tây. Quân Lường Xám 
đánh vào Sơn La chiếm được đồn Khau Cả, nơi có dinh chánh xứ, 
nhà giám binh và kho bạc. Chánh xứ và tuần phủ rút vào trại lính cố 



thủ. Họ vây hãm Bun Hoan cùng chánh xứ, lính Tây ở trong trại. Họ 
dùng dùng dơm trộn lẫn ớt dốt lùa khói vào trong trại lính. Chánh 
xứ, Hoan và lính Tây ở trong bị sặc. Nhưng sau nhiều lần tấn công, 
trại vẫn không bị phá. Đêm ngày thứ ba, viện binh của Tây do quan 
hai Môngsô cầm đầu cùng 80 lính từ Mường Lò về Sơn La. Quân 
Môngsô qua Mường Chiến, Mường Chai về Mường Bú. Từ đây 
không giám đi đường cái, phải theo đường tắt qua Pú Cưa đánh về 
Sơn La.  
Lúc này Oai mới ngả hẳn theo Tây. Khi Tây bắn pháo hạ lệnh tấn 
công quân nổi dậy ở đồn Khau Cả, Oai khôn khéo dốc binh lên 
chiếm được đồn trước Tây, lập công to. Năm đó vào năm 1918. 

2.2.2 Hệ quả của cuộc khởi nghĩa 

Cầm Văn Tứ bị bắt và bị án biệt xứ sang Thái Nguyên. Bạc Cầm 
Châu và Lường Văn Nó bị giết.  
Binh ông Lường Xám thua chạy sang Mường Lầm rồi lên miền Nậm 
U bên Lào. Sau khi cuộc nổi dậy bị dẹp, Tây giết nhiều người Hán 
vẫn ở đất Thái từ trước. Những người sống sót phải trà trộn giả làm 
người Thái mới thoát chết. 
Sau khi dẹp xong cuộc nổi dậy, ở Mường Muổi không ai dám làm tri 
châu. Con An là Bạc Cầm Quý đút lót tiền được Tây thương hại cho 
làm tri châu Mường Muổi(2). 

2.3 Khởi nghĩa của người Mông do Giàng Tả Chay lãnh đạo 

Năm 1918 – 1922, đồng bào Mông toàn Tây Bắc do Giàng Ta 
Chay(3) lãnh đạo, nổi dậy ở Tủa Chùa. Điện Biên (1918), Long Hẹ 
(1922) đánh Pháp mạnh mẽ. Sở dĩ dân Mèo nổi dậy là vì một năm 
Tây bắt nộp ba lần thuế. Tây và phìa tạo Thái bị thiệt hại nhiều. 
Thấy không thể dùng binh đàn áp được, Tây dùng lối lừa phỉnh mua 
chuộc. Trong túp lều nương ở ven rừng gần bản Xam Mứn ở 
Mường Thanh, Oai và Chay kết nghĩa anh em, Oai khuyên Chay 
tạm hoãn binh vì sức Tây còn lớn đánh chưa nổi. Oai lừa Chay nói 
mình cũng có ý định đánh Tây nhưng tự nhận mình còn yếu nên 
phải ẩn mình chờ thời cơ… Chay nghe lời, thu binh rút sang Lào. 
Oai lập được công to và Tây cho Oai mề đay Bắc đẩu bội tinh hạng 
tư.  
Vài năm sau, Chay nổi lên đánh Tây rất lớn ở Sầm Nưa bên Lào. 
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3. Tình hình Xứ Thái sau khi Pháp bình định 

Ngày 1-2-1917, chánh xứ Lômétli mở trường dạy chữ Quốc ngữ và chữ Tây ở Sơn La. 
Cùng năm đó sau khi làm chủ Mường La được 33 năm, Hoan chết, thọ 65 tuổi. Khi làm 
ma, mổ 32 con trâu và trồng 36 cây heo ở mộ. Cầm Văn Quế là con cả lên thay. Tỉnh Lai 
Châu được thành lập, đất Mường Quài, Mường Thanh, tổng Sốp Cộp trước thuộc Sơn La, 
nay cắt về tỉnh Lai Châu. 
Năm 1927, ở Mường Chai và vùng tả ngạn sông Đà thuộc Sơn La bị lụt lớn. 49 người 
Thái, 6 người Mông và 4 người Xá bị chết. Ruộng mất 286 mẫu. 
Năm 1928, có bọ xít nhiều. Bọ xít lan từ bản Tin Tốc ở Mai Sơn ra mọi nơi, gây thiệt hại 
lớn cho mùa màng.  
Năm 1931, Tây xây nhà tù Sơn La; mở đường cái ô tô đi Tạ Khoa. Năm 1932, Tây lại mở 
đường đi Thượng Lào và từ Mộc Châu về suối Rút. Con đường này người Thái gọi là 
đường Pha Đỉ, Pha Tổ(4). Biết bao người Thái bị chết trên con đường này. Con Trai đi 
phu, con gái phải gả bán sớm, bản mường không yên vui(5). 
Năm hặp hạu (Ất dậu – 1945) có người Nhật lên đánh Tây ở Sơn La. Tây bỏ đồn chạy lên 
Mường Muổi rồi về đất Hán. Bốn tháng sau, binh Thống chế Tưởng Giới Thạch về giải 
giáp quân người Nhật thua Đồng minh. 
Về sau đó, ngựa thay yên quan thay nước (ꪣ꫁ꪱ ꪖ꪿ꪱꪥ ꪮꪱꪙ, ꪀꪫꪱꪙ ꪖ꪿ꪱꪥ ꪹꪘ꪿ꪀ). 

4. Ghi chú 

1. Cai Khại: Lãnh đạo cuộc bạo động phá nhà tù Sơn La ngày 25 tháng 12 năm 1909, sau thất 
bại. 

2. Vì còn nhỏ, Tây cho Quý đi học ở Hà Nội ba năm. Trong lúc đó, thư lại Bạc Cầm Chính 
được làm quyền tri châu. Khi trở về, Tây bắt Quý tập sự ở tỉnh Sơn La một năm nữa. Sau 
đất, mới cho Quý về làm tri châu Mường Muổi. 

3. Cuộc khởi nghĩa của Giàng Tả Chay: (1918 – 1922) Đó là cuộc khởi nghĩa lớn của dân tộc 
Mông và các dân tộc khác chống Pháp ở miền Tây Bắc Việt Nam và miền Thượng Lào. 
Nguyên nhân là các dân tộc không chịu nổi sự áp bức ngày một tàn khốc của thực dân 
Pháp do hậu quả của cuộc Chiến tranh thế giới thứ I gây ra. Giặc Pháp mất ăn, mất ngủ 
nhiều năm mới dẹp được. Ở đây nêu câu chuyện dụ hàng của Cầm Văn Oai với Giàng Tả 
Chay. Điều này không thể tin được vì thực tế chủ trương của Giàng Tả Chay sang hoạt 
động ở Lào là do mong muốn phát triển địa bàn hoạt động của nghĩa quân. Mặc dù bị thất 
bại, giặc Pháp buộc phải nới rộng quyền tự trị cho người Mông và giảm bớt thuế má. 

4. Đường Pha Đỉ, Pha Tổ: Nghĩa đen là đường núi rắn như gỗ lim, núi nhiều dốc. Ở đường 
dốc, lắm đá rắn khó đào, phu làm đường hay bị tai nạn. 

5. Dưới thời Pháp thuộc, một trong những điều làm nhân dân Thái lo sợ là chế độ đi phu làm 
đường quốc lộ. Người đi phu thường hay đi một thời gian dài và hay bị tai nạn chết chóc. 
Nên gia đình có con gái thường gả bán con sớm để có rể đi phu thay bố vợ. Do đấy trong 
bản làng, gái chưa chống rất ít vì chưa đến tuổi đã có rể tới nhà ở. Các cuộc vui không 
nhộn nhịp như xưa. Bản mường trở nên buồn tẻ. Trong từng gia đình, nhà nào cũng có 
người đi phu đâm lo lắng không lúc nào yên. Lại thêm sưu cao, thuế nặng, công việc tạp 
dịch nhiều nên bản mường không vui vẻ. 

/HẾT/ 

 


