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LỜI NÓI ĐẦU
Người Thái còn được gọi là Tày Khao (Thái
Trắng), Tày Đăm (Thái Đen), Tày Mười, Tày Thanh (Man
Thanh), Hàng Tổng (Tày Mường), Pu Thay, Thổ Đà Bắc.
Họ đã có mặt ở miền Tây Bắc Việt Nam hàng ngàn năm.
Có nguồn gốc ở vùng đất phía Nam Trung Quốc.
Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, người
Thái ở Việt Nam có dân số 1.550.423 người, là dân tộc có
dân số đứng thứ 3 tại Việt Nam, có mặt trên tất cả
63 tỉnh, thành phố. Người Thái cư trú tập trung tại các
tỉnh: Sơn La (572.441 người, chiếm 53,2 % dân số toàn tỉnh
và 36,9 % tổng số người Thái tại Việt Nam), Nghệ
An (295.132 người, chiếm 10,1 % dân số toàn tỉnh và
19,0 % tổng số người Thái tại Việt Nam), Thanh
Hóa (225.336 người, chiếm 6,6 % dân số toàn tỉnh và
14,5 % tổng số người Thái tại Việt Nam), Điện
Biên (186.270 người, chiếm 38,0 % dân số toàn tỉnh và
12,0 % tổng số người Thái tại Việt Nam), Lai
Châu (119.805 người, chiếm 32,3 % dân số toàn tỉnh và
7,7 % tổng số người Thái tại Việt Nam), Yên Bái (53.104
người), Hòa Bình(31.386 người), Đắk
Lắk (17.135
người), Đắk Nông (10.311 người)...
Người Thái nói các thứ tiếng thuộc nhóm ngôn ngữ
gốc Thái của hệ ngôn ngữ Thái-Kadai. Trong nhóm này
có tiếng
Thái của người
Thái
(Thái
Lan), tiếng
Lào của người
Lào, tiếng Shan ở Myanma và tiếng
Choang ở miền nam Trung Quốc. Tại Việt Nam, 8 tộc
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người gồm Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày,
Thái được xếp vào nhóm ngôn ngữ Thái.
Người Thái có di sản văn hóa phong phú và đặc sắc
gắn liền với quá trình lao động sản xuất và trong sinh hoạt.
Trong đời sống sản xuất, người Thái có nhiều kinh nghiệm
đắp phai, đào mương, dựng cọn, bắc máng lấy nước làm
ruộng. Cây lúa (lúa nương, lúa nước) là nguồn lương thực
chính, đặc biệt là lúa nếp. Người Thái cũng trồng hoa màu
và nhiều thứ cây khác. Từng gia đình chăn nuôi gia súc, gia
cầm, đan lát, dệt vải, một số nơi làm đồ gốm... Sản phẩm
nổi tiếng của người Thái là vải thổ cẩm, với những hoa văn
độc đáo, màu sắc rực rỡ, bền đẹp.
Trong hôn nhân, trước đây người Thái có tục ở rể, vài
năm sau, khi đôi vợ chồng đã có con mới về ở bên nhà
chồng, nhưng bây giờ hầu như không có trừ vài trường hợp
gia đình bên gái khó khăn quá.
Người Thái quan niệm chết là tiếp tục "sống" ở thế giới
bên kia. Vì vậy, đám ma là lễ tiễn người chết về "mường
trời".
Người Thái có kho tàng văn hóa dân gian rất phong
phú và đa dạng. Truyện thần thoại, cổ tích, truyền
thuyết, truyện thơ, ca dao, dân ca... là những vốn quý báu
của văn học cổ truyền người Thái. Những tác phẩm thơ ca
nổi tiếng của dân tộc Thái là: Xống chụ xon xao, Khun Lú
Nàng Ủa. Người Thái sớm có chữ viết nên nhiều vốn cổ
(văn học, luật lệ, dân ca) được ghi chép lại trên giấy bản và
lá cây. Người Thái rất thích ca hát, đặc biệt là xuối, khắp,
lăm, nhuôn. Đây là lối ngâm thơ hoặc hát theo lời thơ, có
thể đệm đàn và múa. Nhiều điệu múa như múa xòe, múa
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sạp đã được trình diễn trên sân khấu trong và ngoài nước,
hấp dẫn đông đảo khán giả. Khắc luống, ném còn là hai đặc
trưng văn hóa nổi tiếng của người Thái.
Kiến trúc nhà ở của người Thái có đôi chút khác biệt
giữa các nhóm Thái nhưng có điểm chung là nhà sàn làm
bằng gỗ. Nhà sàn của nhóm Thái trắng có khá nhiều điểm
gần với nhà Tày-Nùng. Còn nhà người Thái Đen lại gần với
kiểu nhà của các cư dân Môn-Khơ me. Cách bố trí trên mặt
bằng sinh hoạt trong nhà của người Thái khá độc đáo: các
gian đều có tên riêng. Trên mặt sàn được chia thành hai
phần: một phần dành làm nơi ngủ của các thành viên trong
gia đình, một nửa dành cho bếp và còn là nơi để tiếp khách.
Về trang phục cũng có nhiều nhóm địa phương với
những phong cách trang phục khác nhau mang đậm dấu ấn
văn hóa tộc người và tập quán của người Thái.
Trong vốn di sản văn hóa của người Thái, chữ viết của
người Thái đã có từ rất lâu đời và đóng vai trò rất quan
trọng, không thể thiếu trong đời sống của dân tộc Thái. Cả
nước hiện có 5 hệ chữ Thái đang được sử dụng ở khắp các
tỉnh, thành nơi có đồng bào dân tộc Thái cư trú.
Chữ Thái Lai Pao là một trong 5 hệ chữ Thái ở Việt
Nam là chữ chữ viết riêng của đồng bào Thái nhóm Tay
Mương (Hàng Tổng) sinh sống ở thượng nguồn sông Cả
(Nặm Pao) bao gồm các huyện Tương Dương, Con Cuông,
Kỳ Sơn (trước đây đều thuộc Tương Dương).
Từ một vài văn bản cổ được cha cố Th. Guingnard người Pháp tìm thấy vào năm 1912, đến khoảng những năm
1946, 1947 ông Lô Văn Liệu lúc đó là Chủ tịch Ủy ban
hành chính kháng chiến huyện Tương Dương, đại biểu
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Quốc hội khóa I tìm thấy trong một chuyến công tác, ông
đã mua về cất giữ ở nhà1, sau đó được các nhà ngôn ngữ
học tìm đến, khai thác các nguồn tư liệu cổ xưa. Số người
còn biết đọc, biết viết chữ Lai Pao là rất ít. Những năm gần
đây, huyện Tương Dương đã rất nỗ lực trong việc bảo tồn
và phát triển chữ Lai Pao. Hiện nay, chữ Lai Pao đã và
đang được phổ cập ở một số xã của huyện Tương Dương,
Con Cuông và Thanh Chương. Tuy nhiên, chữ Lai Pao
chưa được số hóa, toàn bộ tài liệu dạy học được biên soạn
dạng thủ công, chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo nên đã hạn chế đến việc dạy học và phổ
biến chữ Lai Pao.
Ngày 04/11/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã
ban hành Quyết định số 5995/QĐ-UBND về việc phê duyệt
danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử
nghiệm cấp tỉnh thực hiện trong năm 2015. Ngày
19/11/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành
Quyết định số 5403/QĐ-UBND về việc phê duyệt thuyết
minh đề tài KH và CN: “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu và
tổ chức dạy học chữ Thái hệ Lai Pao ở huyện Tương
Dương”. Ngày 13/6/2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ,
Hội đồng KH-CN gồm 9 thành viên do ông Trần Quốc
Thành- Giám đốc Sở KH và CN tỉnh Nghệ An làm chủ tịch
đã nhóm họp để tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì
thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu
và tổ chức dạy học chữ Thái hệ Lai Pao ở huyện Tương
Dương”. Kết quả đề tài đã được giao cho Trung tâm Văn
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Văn bản này hiện đang còn lưu giữ tại nhà ông Lô Văn Thoại, khối Hòa Tân, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương
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hóa-Thông tin và Thể thao huyện Tương Dương thực hiện
và ThS. Vi Tân Hợi, Phó Chủ tịch UBND huyện làm chủ
nhiệm đề tài.
Việc đề tài khoa học: “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu
và tổ chức dạy học chữ Thái hệ Lai Pao ở huyện Tương
Dương” được đưa vào triển khai thực hiện không chỉ đáp
ứng tâm nguyện bấy lâu nay của đồng bào dân tộc Thái ở
huyện Tương Dương, của những người hiện đang còn lưu
giữ và truyền dạy hàng ngày chữ Thái cổ của vùng thượng
nguồn sông Cả mà còn là tâm nguyện gửi lại thế mai sau
của những người đã khuất mà sinh thời họ luôn đau đáu với
việc bảo tồn và phát triển chữ Thái Lai Pao như các cụ Lô
Văn Liệu, Lô Văn Thoại.
Sách giáo khoa chữ Lai Pao được biên soạn đạt chuẩn
theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày
24/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành
chương trình khung dạy học tiếng dân tộc thiểu số (có chữ
viết) cho cán bộ công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu
số.
Cuốn sách giáo khoa này đã được chỉnh lý, bổ sung
nhiều lần và đã được Hội thảo khoa học ngày 29-30/7/2017
góp ý, nhóm tác giả biên soạn đã hoàn thiện để phù hợp với
2 đối tượng là cán bộ công chức và nhân dân chưa biết về
chữ viết Lai Pao. Cuốn sách giáo khoa được biên soạn dựa
trên phương ngữ của nhóm Thái Tay Mương (Hàng Tổng)
ở xã Thạch Giám.
Trong cuốn sách giáo khoa này bao gồm 2 phần: Phần
Chữ và Phần tiếng, kết cấu thành 50 bài học, được thiết kế
300 tiết thực dạy và 150 tiết thực hành. Trong đó, Phần Chữ
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(7 bài, có 42 tiết thực dạy) và Phần tiếng (43 bài, có 258
tieets thực dạy) và được in thành 2 quyển. Quyển I từ bài 1
đến bài 25; Quyển II từ bài 26 đến bài 50.
Sách giáo khoa được biên soạn theo cấp độ từ dễ đến
khó, để từng bước nâng cao năng lực học tập của người
học. Ví dụ, ở những bài học đầu, nhóm biên soạn sử dụng
nhiều chữ Thái phiên âm, hệ thống bài tập đơn giản, những
bài học sau chủ yếu là sử dụng chữ Lai Pao và hệ thống bài
tập khó hơn.
Ở phần thứ hai- Phần tiếng, có 10 chủ điểm, thiết kế 43
bài học, mỗi bài học được chia thành 5 mục:
- Đọc hiểu, bao gồm bài khóa và hệ thống câu hỏi, bài
tập giúp hiểu sâu về nội dung bài khóa.
- Từ ngữ và ngữ pháp, bao gồm 2 phần tư ngữ và ngữ
pháp, giúp người học bổ sung vốn từ vựng tiếng Thái và
hiểu thêm về ngữ pháp tiếng Thái.
- Luyện nghe- Luyện nói, với hệ thống bài tâp đơn giản
nhằm rèn luyện khả năng nghe, nói của người học.
- Luyện viết, bao gồm một số bài tập nhằm rèn luyện
kỹ năng viết của người học.
- Luyện tập ở nhà, đây là hệ thống bài tập để người học
tự học tập ở nhà để hiểu kỹ, nắm vững nội dung bài học.
Kết thúc phần chữ và sau khi học xong 2 chủ điểm của
phần tiếng, có nội dung ôn tập để kiểm tra, đánh giá.
Để học tốt, người học có thể tham khảo thêm bộ tài
liệu tham khảo như: Sách tập viết, sách ôn tập và kiểm tra,
sách từ vựng, sách về tục ngữ, ca dao, dân ca, truyện cổ và
phong tục tập quán của dân tộc Thái ở huyện Tương
Dương.
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Trong quá trình biên soạn, không thể tránh khỏi những
sơ xuất, rất mong độc giả và người học góp ý để chúng tôi
tiếp tục hoàn thiện để ấn hành tài liệu chính thức.
NHÓM BIÊN SOẠN
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PỦN CỐC THÍT (pu#& c{c qid)
PỦN XỨ
(pu#& xY)
Baz m{#d (1):

pa# T{ xY c{c
I. Pả tô xứ cốc (pa# T{ xY c{c):
Tô xứ cốc Lai Pao mi 71 tô, cuống az mi 46 tô, 25 mái
tăng ký hiêuz đặc biệt.
1. Tô (T{)
T{ xu> -Tô xúng
T{ tW#- Tô tẳm
Xiếng
TT Xứ cốc Ản TT Xứ cốc (xY
Ản
Việt
(xY c{c) (oa#N)
(oa#N)
c{c)
1
Bó
2
Bo
B
b
B
3
Có
4
Co
C (K)
c
C
5
Dó
6
Do
D
z
Z
7
Đó
8
Đo
Đ
d
D
9
Gó
10
Go
G (Gh)
g
G
11
Hó
12
Ho
H
h
H
13
Ló
14
Lo
L
l
L
15
Mó 16
Mo
M
m
M
17
Nó
18
No
N
n
N
19
Pó
20
Po
P
p
P
21
Ró
22
Ro
R
r
R
23
Só
24
So
S
s
S
25
Tó
26
To
T
t
T
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27
Vó
28
Vo
V
v
V
29
Xó
30
Xo
X
x
X
31
Fó
32
Fo
F
f
F
33
P’hó 34
P’ho
Ph*
\
|
35
Chó 36
Cho
Ch
j
J
37
Khó 38
Kho
Kh
k
K
39
Nhó 40
Nho
Nh
=
+
41
Ngó 42
Ngo
Ng
<
>
43
Thó 44
Tho
Th
q
Q
45
Tró 46
Tro
Tr
]
}
* Tối tô xứ:
- Mi 46 tô, pến 23 tối, pắn ết 2 pủn tô xúng (chơ vauz
mi mái pắc) tăng pủn tô tẳm (chơ vauz có mi tô mái).
- Mời tô xứ: Rr [R], S s [S], G g [G, Gh], }] [Tr]
cuống xiếng Lai Pao cảu mưz nham bỏ mi, mả pượn chả há
tửm hàu khờ niz cừ ngại hờ chơ tèm xử côn, xử bàn, xử
mương…
- Tô P’h cuống xiếng Việt bỏ mi (chơ vauz bỏ khư tô
ph cống xiếng Việt).
2. Mái (maz)
2.1. Mái quam (maz CVaM): nặp tăng mái chằm húa
xỉ tăng thê mi 20 mái quam
TT Xứ cốc
Ản
Quam Việt
(xY c{c)
(oa#N)
1
Cá
A
a
2
Cắm
Ăm
W
3
Cắng
ăng, ăn
“w
4
Cáu
Au
A
9

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

y
e
E
i
O
o
[
{
_
U
u
Y
/
I
&
^
#
@
$

Cáy
Ay
Ké (E)
E
Kế (Ê)
Ê
Kí
I
O
O
Ó
Cớ
Ơ
Cố
Ô
Cống
Ông
Cúa
uô, ua
Cú
U
Cứ
Ư
Cứa
ưa, ươ
Kía
ia, iê
Cắn no
Ăn
Chằm húa
Mái báu
Mái nắc
Mái piêng
Mái nắc
Không có ký hiệu
Mái pắc
Không có ký hiệu
2.2. Mái xiếng: Tăng thê mi 5 mái xiếng cuongs bảng
tờ niz
Xứ cốc
Ản
Quam Việt
TT
(xY c{c)
(oa#N)
1
Mái báu
Khư dấu nặng, dấu hỏi
#
2
Mái nắc
Bỏ mi mái
@
3
Mái piêng
Khư dấu huyền
$
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Mái bỏ
Bỏ mi mái
Mái pắc
Khư dấu sắc
- Mái (o, O), mi tửa xảu lả mẹn tô
3. Xứ Lai Pao tăng Lai Tay nhăng mi ăn khảc cắn:
- Tô xứ cốc Lai Pao khảc tô xứ cốc hóng xứ Lai Tay
mưa tô tăng mái
Ví dụ:
Chữ
A
B
C
D
Đ
cái
Lai
A
b
B
c
C
z
Z
d
D
Pao
Lai
A
B
B
C
C
Z
Z
D
d
Tay
- Cuống neo tèm cả khảc cắn: Tô xứ Lai Pao tèm xắp
luông váng, nhăng tô xứ Lai Tay xỉ tèm xắp luông tằng.
4. Au tô xứ la tinh ma tèm quam Thái:
Mi xóng neo tèm quam Thái Lai Pao, neo nựng lả au
nặng xứ hóng pơ tay Thái cừ ma tèm au, neo thừ xóng lả au
tô xứ cốc la tinh cuống quam Việt cừ tèm laiz quam pơ tay
Thái xắp ngữ âm hóng quam Việt (hóng ết xứ Thái phiên
âm).
Vauz túp hàu: Quam tay Thái mi xóng neo tèm:
- Tô xứ phiên âm (au tô xứ la tinh ma tèm) ;
- Tô xứ Lai Pao.
Moi nì: Cảy pả chắp ngả xúng (cy# pa# jwb <a# xu>)
Nộc Nhung chắp ngả bà (n{#c +u> jwb <a# ba$)
Mời tô: c, a, y, h, n, g, b, p…lả mẹn tô xứ cốc la tinh
cuống quam Việt.
II. Ép tèm (oe#b te$M)
4
5
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1. Tèm tô xứ cốc: Cá, cáu, cáy; bo, bó; mo, mó; to, tó;
lo; ló (lả tô tèm họt hà tửa, tèm hờ đí).
2. Tập ản, tèm tăng chử hờ thuộc mời tô xứ cốc tờ niz:
Y
e
W
C
P
H
n
N
P
K
3. Tèm mời tô tẳm, tô xúng cuống pả tô xứ cốc Lai
Pao
4. Xọc mái, tô tăng ký hiêuz đặc biệt cuống 2 câu thành
ngữ tờ niz:
ciN kA$ h[$ dy$ nw#> n/ Kín khàu hờ đày nặng nứa
q^# H/ h[$ dy$ nw#> ta@z Thỏ hưa hờ đày nặng taiz
III. Hiên dủ hươn
1. Ản tăng chử hờ đày xóng câu thành ngữ tờ niz:
Đày kín khàu nha vang
dy$ ciN kA$ +a Va> Na
na
dy$ ciN pa +a Va> hU$z
Đày kín pá nha vang
huồi
2. Xọc moi cuống 2 câu thành ngữ têng mi kỳ mái, kỳ
tô xúng, tô tẳm, tèm ọc mời tô tăng mái az.
3. Cuống 2 câu thành ngữ têng mi kỳ tô ghép, tèm mời
tô ghép az.
4. Tèm, ản hờ thuộc pả tô xứ cốc Lai Pao.
5. Tèm xắp mâuz cuống sách tập tèm.
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Baz xO> (2):

xI> T>w ci hI@V dw#c bI#d
I. Mái xiếng cuống quam I. maz xI> cU> CVaM qaz Laz
Thái Lai Pao:
PaV
1. Xiếng
1. xI>
Xiếng mi tác dungz ết xI> Mi tac zu@> oEd \I#N oi <I# hO>
p’hiển ý nghĩa hóng mời m[$z CVaM pa#c oO#c. xI> dy$ qE# hI#N
quam pạc ọc. Xiếng đày thể NW Tw> QE cVaM pa#c oO#c. CVaM
hiện năm tăng thê quam pạc vI#d Mi 6 xI> oY> NW 6 zA, zu# cU>
ọc. Quam Việt mi 6 xiếng CVaM Ty qaz Laz PaV Mi 5 xI>
ứng năm 6 dấu, dủ cuống oY> NW 5 maz.
quam tay Thái Lai Pao mi 5
xiếng ứng năm 5 mái.
Cuống quam Thái Lai cU> CVaM qaz Laz PaV Mi 2 mU#d:
Pao mi 2 muổt: xiếng xúng xI> xu> (T{ xu>) Tw> xI> tW# (T{ tW#)
(tô xúng) tăng xiếng tẳm
(tô tẳm)
a) Xiếng xúng (tô a) xI> xu>: CVaM pa#c oO#c xA# xu>
xúng): Quam pạc ọc xảu h[N CVaM pa#c bi$> q/$>, lV#az ni@ T/>
xúng hớn quam pạc bình d/> NW maz pwc, nwc, PI>, bA.
thường, loại niz tương
đương năm mái pắc, nắc,
piêng, báu.
Moi nì:
MOz ni$
Tháng Hạy Tháy Hảt Huồi Anhz Mêz Khiều Hểnhz
qa>
hy#
qy ha#d hU$z oe@>
mE@
kI$V
hE#>
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b) Xiếng tẳm (tô tẳm):
Đày pạc ọc dủ năm âm vực
tẳm, loại niz tương đương
năm mái bỏ
3. Mái xiếng: Neo
xiếng cuống quam tay Thái
Lai Pao đày thể hiện đủ 5
mái khư tờ niz:
- Mái 1: Mái bỏ (Bỏ mi
ký hiêuz) tương đương mái
ngang dủ cuống quam Việt;
Mái bỏ dủ cuống mời tô xứ
bỏ mi mái ( tô tẳm). Xảu
thể hiện dủ tăng thê mời âm
tiết, bỏ nặp mời âm khép
tăng mời xiếng nắc (mái
nắc)
Moi nì: Hau = HA, au =;
OA, hăm = HW, lăm = LW
- Mái 2: Mái piêng ( $)
moi khư số 2, tương ứng
dấu huyền cuống quam
Việt, xảu dủ cuống pủn
xiếng xúng. Cả khư mái
bỏ, xảu dủ năm mời âm tiết
bỏ mẹn lả âm tiết hắp.
Moi nì: Hày = hy$^, Hà =
ha$, Xàng = xa$> , Hàu = hA$ ,
Thuồi = qU$z

b) xI> tW#: dy$ pa#c zu# NW O[M VY#c
tW#, lVa#z ni@ T/> d/> NW maz b^#

3. maz xI>: NeV xI> cU> CVaM
Ty qaz Laz PaV dy$ qE# hI#N du# 5
maz kY t[$ ni@:
- maz 1: maz b^# (b^# Mi ci hI@V) T/> D/>
maz >a> zu# cU> CVaM vI#d, maz b^#
zu# cU> m[z$ T{ xY b^# Mi maz (T{ tW#).
xA# qE# hI#N zu# Tw> QE m[z$ O[M tId, b^#
nw#b m[$z O[M keb Tw> m[$z xI> nwc
(maz nwc)

MOz ni$: HA, OA, HW, LW

- maz 2: maz pI> ( $), MOz KY s{ 2,
T/> oY> zA hVI$N cU> CVaM vI#d,
xA# zu# cU> pu#N xI> xu>. ca# KY maz
b^#, xA# zu# NW M[$z O[M tId b^# me#N la#
O[M tId hwb.
MOz ni$: hy$, ha$, xa$>, hA$, qU$z
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- Mái 3: Mái báu ( #),
đày au ết khư dấu hỏi (?)
tăng dấu nặng (.) cuống
quam Việt. Bỏ khư quam
Việt xảu dủ năm muổt
xiếng xúng.
Mái niz mẳn hến cuống
mời âm tiết bỏ mẹn lả âm
hắp.
Moi nì: Họt = hO#D pọt
= pO#D
* Đày chử: Côn tay
Thái chơ pạc bỏ phân biệt
đày dấu nặng tăng dấu hỏi
khư quam Việt.
- Mái 4: Mái pắc (bỏ
mi ký hiêuz): Khư dấu sắc
cuống quam Việt. Xảu dủ
năm muổt tô xúng.
Cuống xứ Lai Pao bỏ
mi ký hiêuz mái pắc. Chơ
tèm mời tô xứ mi dấu sắc
pượn au tô xúng ma thay
thế hờ.
Moi nì: Páy = py, kháy
= ky, Đí = di, Khuống = kU>

- maz 3: maz bA ( #), dy$ OA oEd KY
zA hO#z (?) Tw> zA nw#> (.) cU>
cVUM vI#d, xA# zu# NW mU#d xI> xu>.
Maz ni@ mw#N hEN cU> m[$z O[M tId b^#
me#N la# O[M hwb.
MOz ni$: hO#d, pO#d
* dy$ jY#: c{N Ty qaz J[ pa#c b^# Mi
F[N bI#d dy$ zA nw#> Tw> zA hO#z KY
CVaM vI#d

- maz 4: maz pwc (b^# Mi c^ hI@V): KY
zA xwc cU> CVaM vI#d. xA# zu# NW
mU#d T{ xu>.

cU> xY qaz Laz paV b^# Mi ci hI@V
maz pwc. J[ te$M m[$z T{ xY Mi zA xwc
p/#N OA t{ xu> Ma Qy qE h[$
MOz ni$ : py, ky, di, kU>, tU@>

- Mái 5 : Mái nắc, - maz 5: maz nwc, cU> CVaM vI#d
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cuống quam Việt bỏ mi mái b^# Mi maz ni@, xA# dy$ zu# cU> m[$z tY$ Mi
niz, xảu đày dùng cuống =[N J[ pa#c, MOz ba#> t[$ ni@:
mời từ mi nhấn chơ pạc,
moi bảng tờ niz:
Maz b^#
maz pwc
Maz pI>
Maz bA
Maz nwc
zu# NW t{ tW# zu# NW t{ xu> zu# NW t{ xu> zu# NW t{ xu> zu# NW t{ xu>
L[, J[
lwc, xwc
hy$, kW$
xA#, hy#
pa@, fa@
Chơ tèm xứ Lai Pao,
J[ te$M xY Laz paV m[$z
mời mái mẳn non têng húa maz mw#N NON TE> hU m[$z T{ Tw>
mời tô tăng mái dủ tăng cáng maz zu# Tw> ca> tY$. vA@ NeV oY#N la#
từ. Vauz neo ửn lả tô xúng T{ xu> cU> CVaM qaz Laz paV
cuống quam Thái Lai Pao xA# qy h[$ zA xwc cU> CVaM vI#d.
xảu tháy hờ dấu sắc cuống
quam Việt.
MOz ni$:
Na/ tang Hàu/ Phàu Báu/ Lắc
Dủ/ Pả Phaz/Xanz
Na - Ta>
hA$- fA$
bA- lwc
zu#- pa#
fa@- xa@N
* Chử au: Tỉ điêu mái
bỏ lả páy năm tô tẳm, mời
mái pah, mái piêng, mái báu
tăng mái nah páy năm tô
xúng. Vauz neo ửn chơ tèm
mời từ mi dấu mẹn đày au
mời tô xúng cừ tháy hờ mái
păc, piêng, nắc, báu.
II. Mời ký hiêuz đặc
biệt:

* jY# OA: ti# DIV maz b^# la#
py NW T{ tW#, m[$z maz pwc, maz
pI>, maz bA Tw> maz Nwc py NW
T{ xu>. vA@ NeV oY#N J[ te$M m[$z tY$
Mi zA me#N dy$ OA m[$z T{ xu> cY$ qy
h[$ maz pwc, PI>, Nwc, bA.

II. m[$z ci hI@V dw#c bI#d :
cU> xY Laz PaV Mi 10 T{ xY
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Cuống xứ Lai Pao mi 10
tô xứ đặc biệt, khư: cắng,
cắm, kế, kí, cố, cống, cớ, cú,
cứ, cứa, chằm húa (Mời tô xứ
niz moi khư tô mái), moi
năm bảng tờ niz:
cw> cW cE cií c{ c_
c[
“w
W
E
i
{
_
[
Chơ tèm, mời ký hiêuz
đặc biệt niz tháy hờ mời tô
xứ cốc hiên dủ bai 1 têng
niz.
Moi nì: Phắc tú = Fwc tu;
;Xổng bảo = x_#> ba#z;; Xía = xI
III. Âm vị cuống quam
Thái Lai Pao
1. Cả khư quam Việt,
cuống quam Thái, âm vị là
đơn vị quam pạc nòi nhất mả
vânz mi nghĩa:
Moi nì: Dàn: za$N ; Bàn:
ba$N; ; cuống: cU>; họng: hO#>;
xé: xe. ;
Bản thân âm vị bỏ mi
nghỉa, cái vả do xảu độc lập
nghỉa cáng mời từ ửn, pến
neo az pượn tẳng hongz âm
vị lả mẹn đơn vị ngôn ngữ
học hướng họt nghỉa bỏ mẹn

dw#c bI#d, KY: cw>, cW, cE, ci, c{, c_, c[,
cu, cY, c/, jW$ hU (m[$z T{ xY ni@ Moz KY
T{ maz), Moz NW ba#> T[[$ ni@:

cU cY c/
cI
jW$ hU
U Y
/
I
^
J[ te$M, m[$z ci hI@V dw#c bI#d ni@
qy h[$ m[$z T{ xY c{c HIN zu# Baz TE>
ni@.
MOz ni$: fwc tu, x_#> ba#V, xI
III. O[M Vi# cU> cVaM qaz
Laz PaV
1. c^# KY CVaM vI#d, cU> CVaM
qaz, O[M vi# la# D[N vi# cVaM pa#c
NO$z =[d ma# v[@N Mi oi <I#
MOz ni$: za$N, ba$N, cU>, hO#>,
xe, he, ..
ba#N q[N O[M vi# b^# Mi <I#, caz va# Z^
xA# d{#c l[#b ca> m[$z tY$ OY#N, pEN
NeV oa p/#N tw#> hO@> O[M vi# la#
me#N d[N vi# >{N <Y# hO#c h/> hO#d <I#,
b^# me#N xA# Mi <I#.
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xảu mi nghỉa.
Âm vị mi tính trừu
O[M vi# Mi ti> ]i$V t/#>, +w> O[M t{
tượng, nhăng âm tố xỉ mi Mi ti> cu# qE#. O[M vi# dy$ qE hI#N oO#c
tính cụ thể. Âm vị đày thể c[M m[z$ O[M t{ Tw> O[M t{ la# me#N
hiện ọc câm mời âm tố tăng o& qE# hI#N hO> O[M vi#.
âm tố lả mẹn ăn thể hiện
hóng âm vị.
M[$z O[M t{ \O@M c& qE# hI#N O[M
Mời âm tố p’homz cắn vi# nY#> xi# dy$ hO@> oEd m[$z bIN qE#
thể hiện âm vị nựng xỉ đày hO> O[M vi#.
hongz ết mời biến thể hóng
âm vị.
* Đày chử: Âm vị mi
* dy$ jY#: O[M vi# Mi cO#N Tw> O[M
âm cỏn tăng âm lắng
lw>.
2. Âm tố- Tô tăng mái
a) Âm tố (sound) lả
2. O[M t{-T{ Tw> maz
mẹn đơn vị ngữ âm noiz
a) O[M t{ la# me#N d[N vi# <Y# O[M
nhất, bỏ thể pắn tửm đày nO@z =[d, b^# qE# p& tY#M dy$ n/#.
nửa.
Âm tố là đơn vị xiếng
O[M t{ la# d[N vi# xI> nO@z lY#N
noiz lửn hóng quam pạc, đày hO> CVaM pa#c, dy$ cE@d oO#c M/ Ta>
kêt ọc mưa tang cấu tạo hóng cA ta#V hO> xI> (fw> dy$), xA# d_$
xiếng (phăng đày), xảu đồng j[d cU> +aM =[d di@> Tw> T/> oY> NW
chất cuống nham nhất đinhz O[M vi# nY#>.
tăng tương ứng năm âm vị
nựng.
Moi nì: a, b, c, z, d, e, g, f, t, L, M, N, x, j, k
Hau cả vauz đày, âm tố lả
HA c^# vA@ dy$, O[M t{ la# dVa@N
đoanz xiếng noiz nhất, đày xI> nO@z =[d, dy$ cEd oO#c te#
kêt ọc tẻ loạt quam pạc, lả ăn lVa#d CVaM pa#c, la# OwN cu# qE# hO>
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cụ thể hóng âm vị, xảu xủ O[M vi#.
mời đặc trưng hóng âm vị.
\[#> hA$ NeV oO#c hO> oaz J[
P’hởng hàu neo ọc hóng HA pa#c, m[$z O[M t{ p& oEd xO>
ái chơ hau pạc, mời âm tố NeV: maz Tw> T{
đày pắn ết xóng neo: Mái
- xI> : la# xI> kO>, xI>
(vowel) tăng tô (consonant). pa#c oO#c tY# Z^, Mi O[M h/#> ‘oO#N KO&,
- Xiếng:
Lả
xiếng Fw> <a#z. xI> pEN +[ oaz pa#c oO#c
khóng, xiếng pạc ọc tự do, tY# Z^ b^# Mi OwN L[ t&$ cY$.
mi âm hưởng “ỏn khon”,
“phăng ngại”. Xiếng pến nhơ
ái pạc ọc tự do bỏ mi ăn lơ
tằn cừ.
Moi nì: a, I, y, W, e, A,...
- Tô:
- T{:
Bỏ khư xiếng khóng, tô
b^# KY xI> kO>, T{ dy$ MOz la#
đày moi là xiếng tíng. Mời xI> ti>. m[$z xI> ni@ b^# Fw> <a#z,
xiếng niz bỏ phăng ngại, CVaM kO> b^# o{#N dii@>.
quam khóng bỏ ổn đinhz.
Moi nì: B, C, D, Z, L, M, N, V, T,
- m[$z T{ xY o Tw> O v/$ hO@> oEd xI> v/$ hO> oEd T{, cU> CVaM vI#d
hO@> oEd bán nguyên âm Tw> bán phụ âm.
3. xI> cO#N, xI> lw>:
3.1. xI> cO#N: Mi 18 t{z xI> cO#N: b;B, Cc, Zz, dD, gG, hH,
kK, lL, pP, fF, \|, rR, sS, tT, qQ, +=, vV, xX, jJ
3.2. xI> lw>: Mi 10 t{z: Cc, mM, nN, dD, zZ, Pp, tT, +=, <>,
vV,
IV. oe#b te$M
1. te$M 10 Mi maz pwc;
2. te$M 10 Mi maz PI>;
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3. te$M 10 Mi maz bA;
4. te$M 10 Mi maz Nwc.
5. te$M 10 Mi maz b^#.
V. oe#b HIN zu# ca# H/N
1. oe#b te$M Tw> jY# jW m[$z T{ maz cU> nw> xY qaz Laz paV.
2. te$M m[$z tY$ t[$ ni@ xwb xY Laz paV
- Xau, Hai, Cai, Xên, Lau, Mia, p’húa, moi, tang,
nghên.
- Hến, kín, mến, nghến, xáo, cáng, báng, tháng, páy,
háy.
- Hàu, thuồi, khàu, thà, pà, hày, tèm, huồi, tằng, hằng.
- Hạy, thạc, hộng, xỏn, hặm, hộc, nộc, bạch, hủng,
xảng.
- Anhz, mêz, phaz, niz, az, tez, pez, manhz, châmz,
xauz.
3. te$M xO> qO$z t[$ ni@:
Bớ xi la cánh xở pá xòn
Ài mặc nongz ma tòn mưa ết mia
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Baz xaM (3):
T{
I. t{
T{ la# me#N xI> hO> CVaM vA@, dy$ pa#c xI> rO@ ra$> Tw> Mi hwb Tw>
QE b^# la# me#N F[N nY#> hO> xaz C^ (b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, q, r,
s, t, v, x..). Mi C{N +w> vA@, J[ L[ HA oa#N m[$z T{ oa@ dy$ oEd C^ oEN hY$N, h^
li@N,...tw># vA@ dy$.
Tw> QE cU> nw> xY qaz Laz PaV Mi xO> NeV te$M ha#c c&. pEN
NeV oa@ la# ta#z cU> nw> xY qaz Laz PaV b^# Mi zA xwc KY cU> cVaM
vI#d. pEN NeV oa@ p/#N tw#> OA m[$z T{ xY te$M ha#c c&cY$ F[N bI#d xI> xu>
(T{ xu>) Tw> xI> tW# (T{ tW#).
* dy$ jY#: cU> CVaM vI#d Mi 11 T{ geb KY: gh, ngh, nh, ph, ch,
th, gi, kh, tr, qu. xi# cU> cVUM qaz vA@ hU#M Tw> cVaM qaz Laz
PaV vA@ ha#c m[$z T{ geb dy$ te$M cU> T{ xY DIV.
MOz ni:$ J, j;;[CH], K, k [KH], Q, q [TH], F, f [PH], <
[NG], =, + [NH]; ],} [Tr]
* 23 t{z T{ xY qaz Laz PaV
T{ tW#
T{ xu>
CVaM vI#d
TT
T{ xY c{C
oa#N
T{ xY c{C
oa#N
1
Bo
Bó
B
B
b
2
Co
Có
C
C
c
3
Do
Dó
D
Z
z
4
Đo
Đó
Đ
D
d
5
Ho
Hó
H
H
h
6
Lo
Ló
L
L
l
7
Mo
Mó
M
M
m
8
No
Nó
N
N
n
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Kho
Khó
Kh
K
k
Po
Pó
P
P
p
Fo
Fó
F
F
f
Pho
P’hó
P’h
|
\
Cho
Chó
Ch
J
j
Nho
Nhó
Nh
+
=
Ngo
Ngó
Ng
>
<
Vo
Vó
V
V
v
Xo
Xó
X
X
x
To
Tó
T
T
t
Tho
Thó
Th
Q
q
So
Só
S
S
s
Go
Gó
Gh
G
g
Ro
Ró
R
R
r
Tro
Tró
Tr
}
]
1. T{ D[N (quam Việt hongz ết phụ âm đơn): cU> nw> xY
qaz Laz PaV Mi 15 T{ D[N, KY: b B, c C, z Z, d D, g G, h H, l L, m M,
n N, p P, r R, s S, t T, v V, x X.
2. T{ t{z (Quam Việt hóng ết phụ âm đôi): m[$z T{ cU>
CVaM qaz Laz PaV Mi 23 t{z KY TE> ni.@
3. T{ ge#b (Cuống quam Việt hóng ết Phụ âm ghép): cU>
CVaM qaz Laz PaV mi pe#d t{z T{ ge#b, KY: f F, p P, q Q, < >, + =,
k K, j J, ] }.
* jY OA: cU> CVaM qaz Laz PaV b^# Mi T{ Q ma# J[ te$M T{ n@i p/#N
OA xO> T{ c Tw> V ge#b hA$
MOz ni:$
Quai = C + V + a + z
Quàng = c + V + a +>
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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4. T{ v[$N: cU> cVaM vI#d hO@> oEd “Phụ âm vần„
cU> nw> xY qaz Laz PaV, v[$N D[N la# v[$N dy$ te$M +[ T{ xY c{c,
v[$N ceb la# Mi xO> T{ p[# hY$N.
cU> CVUM vI#d Mi T{ v[$N hO#d 2,3 T{ xY, KY: - au, - ăng, -uông, ông, -ung,..m[$z T{ ni@ J[ te$m xwb nw> xY qaz Laz PaV p/#N te$M T{ v[$N
D[N DIV, KY ba#> t[$ ni@:
- C Ch - M N Ng nh P T Việt
Thái B C - Đ M N Ng D - - V
Lai
B c J D h n < z P t V
Pao
pe#d T{ cU> ba#> tE> ni@ la# me#N T{ v[$N. HA hEN CVaM qaz Tw>
CVaM vI#d Mi xi# t{z KY c&: C, M, N, NG (c, m, n,<).
Tô vần
C
M
N
NG
Quam
Việt
Thái
Lai Pao

tóc, bạc, thơm,
xạc
làm, im

còn, nên, đường,
bán
làng

tốc, nọc, hóm,
hạc
hám, ỉm

bàn, con, tang,
kẻn
huống

t{c. hO#c,
ha#c

hOM, haM, ba$N,CON,c Ta>, hU>
oi#M
e#N

5. jY# OA:
5.1. m[$z tY$ FIN O[M Mi T{ v[$N P [p] zu# Ta> lw> hO> tY$ (x{$N xud b/$>
va)J[ HA te$M \I#N pEN T{ B [b]
KY: cốp, xẹp, xíp, hảp, chúp, kếp,…J[ te$M T{ p \I#N pEN
T{ b
MOz ni$: côp = côb; xẹp = xeb, xip = xib; hạp= hab; chúp
= chub; kếp = kêb.
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MOz NW ba#> t[$ ni@:
Phiên cốp
xẹp
âm

Xíp

hạp

Chúp

kếp

c{p

Xip

ha#p

Jup

cEp

Tèm
p’hít

xe#p

Tèm
c{b
xe#b
xi*b
ha#b
Jub
cEb
mẹn
5.2. m[$z tY$ Mi v[$N [t] zu# x{$N xud ta> b/$> va J[ te$M v[$N t \I#N
pEN v[$N [d].
MOz ni:$ mựt, pẹt, đẹt, chụt, phột, cốt…J[ te$M t \I#N pEN
d: mựt = mưđ; pẹt = peđ; đẹt = đeđ; chụt = chuđ; phột =
phôđ; cốt = côđ…
MOz ba#> t[$ ni@:
Phiên Mựt Pẹt
Đẹt Chụt Phột Cốt
âm
Tèm
p’hít

mYT

Pe#t

de#t

ju#t

Po#t

CoT

Tèm
mY#d
pe#d
de#d
jud
F{#d
c{d
mẹn
6. m[$z tY$ Mi ha> la# I ( i) J[ te$M \I#N pEN D (z)
MOz ni:$ hói, xái, cối, khưới, huồi, tùi,..J[ te$M ( i) \I#N pEN
z: hói = hid; xái = xad; thuồi = thuôd; cuồi = cuôd; khưới
= khươd; cối= côd.
MOz ba#> t[$ ni@
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Phiên
âm

Hói

Xái

Cối

Tèm
p’hit

hOi

xai

c{i

Khưới Huồi
k/i

hUi$

Tùi
tui$

Tèm
hiz
xaz
c{z
k/z
hU$z
tu$z
mẹn
7. m[$z tY$ Mi v[$N t{z KY: -ao, -eo, -iu, -êu, -iêu,…. J[ te$M T{
-o, -u \I#N pEN V [V].
MOz ni$: háo, meo, hìu, khiều, hiều, thíu….HA te$M: háo =
hav; meo = mev; hìu = hìv; khiều = khiềv; hiều= hiềv; thíu
= thív
MOz ba#> t[$ ni@:
Phiên
Háo
Meo
Hìu Khiều Hiều Thíu
âm
Tèm
p’hít

haO

MeO

hiu$

kIu$

hIu$

qiu

Tèm
haV
MeV
hi$V
kI$V
hI$V
qiV
mẹn
T{ V [V] cU> nw> xY qaz Laz PaV dy$ OA cY$ qy h[$ T{ - O zu# Ta>
b/$> pe$ m[$z tY$ KY: - oa, -oe, - oan, -oang J[ te$M dy$ \I#N pEN: - VA, - V-E, - V-AN, - V-ANG.
MOz ni:$ Hoa = H-V-A, Hoè = H-V-E, Loan = L-V-AN,
Hoàng = H-V-ANG. Moi năm bảng tờ niz:
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Phiên
âm

Hoa

Hoè

Loan

Hoàng

Tèm p’hít

Hoa

ho$e

LOan

Hoa$<

Tèm mẹn
HVa
hV$e
LVaN
hVa$>
Ta> tE> ni@ HA dy$ hu@, T{ V [V] cU> nw> xY qaz Laz PaV tid zu#
ta> lw> T{ C [c] xi oa#N pEn T{ cV KY T{ QU cU> CVaM vI#d.
Moi nì: Quai = CVA-D = CVaz , Quàng = CV-ANG =
cVa$>, Quam = CV-AM = CVaM
II. oeb te$M:
1. te$M h[$ m[d Tw> h[$ di pa# T{ xY c{c Laz PaV.
2. Te$M m[$z tY$ t[$ ni@:
- Pắc, lắc, hôz, phăn, xanz.
- Tởp, tẳm, hín, hình, hính, dàn, dác, khồn.
- Ngẳm, chàu, hén, mư, húa, tín, đắng, hú, p’hốm, hốn,
niuz mư.
- Piêng, xăn, hừn pu, lông pu
III. oe#b HIN zu# ca# H/N
1. te$M h[$ m[d, h[$ me#N m[$z T{ xu> dy$ HIN zu# Baz 1
2. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N
Phiên Xáo Thào Huồi Mạc Tô Biều Xiếu Qoàng Hìu
cuồi pú
làu
âm
Chữ Xaz qa$V hV$z ma#c T{ bI$V xIV cvVa$> hi$V
Lai
cVU$ pu
La$V
Pao
3. oe#b nw#b te# 1-10, lw> Ma tw$> te$M xwb xY qaz Laz PaV:
1.Nựng, 2.xóng, 3.xám, 4.xỉ, 5.hà, 6.hốc, 7.chêt, 8.pẹt,
9.càu, 10.xíp.
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Baz xi# (4):

maz
I. maz:
maz la# xI> kO> b^# Mi xI> ti>, dy$ pa#c +[ oaz pa#c oO#c tY# Z^, b^# Mi
o& t&$. Maz geb hA$ NW T{ xi# pEN v[$N.
MOz ni$: maz a geb Tw> xa$> b/$> pe$ hO> T{ M pEN aM cU> m[$z tY$
m&$ hEN KY: qaM, haM, laM, xaM, la#M, pa#M..
maz i+ M = Mi cU> m[$z tY$: qi$M, ci$M, HiM, li$M,
maz e geb Tw> xa$> b/$> va hO> T{ b pEN Ty: Be, be, Be$, Be#,
maz a geb Tw> xa$> b/$> va hO> T{ t pEN tY$: Ta, ta, ta#, ta$…
T{ py NW maz pEN v[$N geb.
MOz ni:$ maz ( i) + ( u) pEN IU ( iu), cU> m[$z tY$ hìu, thíu,
khíu, xỉu, ca# daz J[ te$M xwb xY qaz Laz PaV xi# T{ U \I#N pEN T{
V: hi$V, qiV, kiV, xi#V…
b^# KY cVUM vI#d, cU> cVUM P[ ty qaz vA@ hU#M Tw> CVaM qaz
Laz PaV vA@ ha#c, Vaz T{ v[$N dy$ te$M ti# T{ xY DIV.
MOz ni$: – ay [y], ăm [W], cắn no [&], - ua, uô [U],…
cU> xY qaz Laz PaV, ci hI@V ca# Mi jYc Nw> KY maz: (ư, ê, ơ) [ Y E
[] Tw> Mi jYc Nw> KY v{$N (-ăng, - ông) [ w/ _]…
2. M/ bO#N zu#, m[$z T{ maz zu# Tw> ca>, n/, Tw> t[$, Tw> lw> T{ xu> T{ tW#.
Tt maz
Oa#N
CVaM vI#d
bO#N zu# cU> tY$
1
Cá
a
a
zu# Tw> ca> m[$z tY$ Mi xaM T{;
zu# xa$> b/$> va tY$ Mi xO> T{
2
Cáu
au
A
zu# Tw> lw> tY$
3
Cáy
ay
y
zu# Tw> lw> T{ xu>, T{ tW#
4
Cắm
ăm
W
zu# Tw> lw> T{ xu>, T{ tW#
5
ăn
& Cắn no
zu# Tw> lw> T{ xu>, T{ tW#
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w

6
7
8
9
10
11

_
e
E
i
O

12
13
14

o
{
[

15
16
17

u
Y
U

18

/

19

I

20

^

21

#

22
23

@
$

zu# TE> hU T{ xu>, T{ tW#M
zu# TE> hU, cO#N T{ >
zu# Tw> ca>, Tw> lw>,…
zu# Tw> lw> T{ xu>, T{ tW#
zu# Tw> lw> T{ xu>, T{ tW#
zu# Tw> na$ T{ tW#, zu# Tw> ca> T{ xu>,
zu# x{$N xud pid hO> tY$.
Ó
O
zu# Tw> na$ T{ tW#, zu# Tw> ca> T{ xu>
Cố
Ô
zu# TE> hU T{ xu>, T{ tW# (h{, k{,)
Cớ
Ơ
zu# TE> hU T{ xu>, T{ tW# (b[, x[, X[, k[$,
T[>, M[>)
Cú
U
zu# TE> hU T{ xu>, T{ tW#(pu, Pu, hu, Hu)
Cứ
Ư
zu# TE> hU T{ xu>, T{ tW# (xY, bY)
Cúa
Ua, Uô zu# Tw> ca> tY$, Mi ba#d xi# zu# x{$N xud
pid b/$> va hO> tY$ (hU>;, kU>,
tU@>, mU#>, hU, qU, mU,)
Cứa
Ưa, Ươ zu# TE> hU T{ xu>, T{ tW# (b/, b/#, k/,
x/$, H/, H/N)
Kía
Ia, Ie, Iê, zu# Tw> ca>, zu# x{$N b/$> va hO> tY$
(qI>, CI>, xI, MI)
Chằm
Không zu# TE> hU T{ tW#, maz jW$ hU zu# TE>
húa
có
T{ L[ xi# oa#N >uIN xY# T{ oa@
Co = C^ ; bo = B^;# Kho = K^;
Mái báu
Dấu
nặng ,
hỏi
Mái nắc
Mái
Dấu
Cắng
Cống
Ké
Kế
Kí
O

Ăng-ăn
Ông
E
Ê
I
O
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piêng
Mái pắc
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Mái bỏ

huyền
Không
có
Không
có

MOz ni:$
Mái
a
A
Y
W
w
_
{
Vauz Hà Hàu
Páy Pằm Tăng Thống Khố
Tèm
ha$
hA$
py
pW$
Tw>
q_>
k{
3. T{ XW MO [ ~ ]: dy$ OA Qy h[$ m[$z t{ lw#b py lw#b Ma. J[ te$M p/#N
te$M T{ DIV, T{ qY$ xO> p/#N oA T{ XW MO (~).
MOz ni$: py py = py~ ; Ma Ma = Ma~
II. oe#b te$M :
1. te$M m[$z T{ maz: a, au, ay, ăm, ăng, ô, ông, ơ, u, ưa, ia,
iê,
2. te$M m[$z tY$: đắng phi, tháy na, mả khàu, nừng khàu,
xáo lọc, tẳm hục, xẻo xìn.
III. oe#b HIN zu# ca# H/N
1. oa#N h[$ qU#c, te$M h[$ qa#V m[$z T{ maz Tw> ci hI#V dy$ HIN TE>
ni.@
2. te$M m[$z T{ tW# dy$ HIN cU> Baz 1.
3. oe#b nw#b Tw> te$M m[$z s{ te# 11 hO#d 20:
11. Xíp một; 12. Xíp xóng; 13. Xíp xám; 14. Xíp xỉ;
15. Xíp hà; 16. Xíp hốc; 17. Xíp chêt; 18. Xíp pẹt; 19. Xíp
càu; 20. Xao.
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Baz ha$ (5)

Geb v[$N
I. tY$ D[N, tY$ ly cU> cVaM qaz Laz PaV
1. oa#N:
Xóng hau khư tồn phắc cạt xO> HA KY t{$N fwc ca#d HO>
hong
Pán nựng bớ tóng chính paN NY#> b[ tO> ji> kI$>
kiềng
Hanh ảnh mế liếng hau tợp He> oe@> mE@ lI@> HA t[#b FO@N DIV
phóm điếu
Xóng yếu cả tẻ chơ nhăng xO> oIV ca# te# J[ +w> nO@z
nói
Chơ cỏ xòi lìn dủ tẻ mưz J[ c^# xO$z li$N zu# te# mY@ +w> Caz
nhăng cai
Chai tẳng hủ au xừa pốc húa Jaz tw#> hu@ OA x/$ pc{ hU oO#c XaN
ọc xan
x/$ pa#d ba# L_> dy
Xừa pạt bả lông đáy.
(]ij ]/$> Ca x_ ju# X{N XaV)
(Trích trường ca Xống chụ
xôn xao)
* qaM: cU> Baz q[ TE> Mi ci$ tY$ ?
2. tY$ D[N, tY$ ly
2.1. TY D[N:
la# me#N c{#c KY DIV m[d, b^# Mi cA ]uc Ta> cU> xA#, b^# pwN dy$ xwb
m[$z dw#c dI#M hO> tY$. VA@ NeV oY#N, xwb P[ Ty qaz xi# la# me#N hi$> vi# hO>
tY$, ca# daz vA@ M/ Ta> xI> pa#c, Mi ba#d xA# Mi ti# xI> DIV, Mi ba#d hO#d
xO>, xaM xI>.
pEN NEV oa@, HA va# dy$ : M/ Ta> <Y# O[M xA# la# me#N tY$ D[N.
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MOz ni:$ cU> Baz Q[ TE>, m[$z tY$ t[$ ni@ la# me#N tY$ D[N:
- Bớ: b[
- Bả: ba#
- Tẻ: te#
- Huz: hu@
- Au: OA
- Ọc: oO#c
- Dủ: zu#
- Tez: te@
- Mêz: mE@
* vA@ M/ Ta> <Y# <I#: Paz laz tY$ D[N Mi <I# cVa$>, vA@ hO#d oE$ xY# v[#d
lV#az DIV. la# tY$ T/> oY> NW Vaz <I# ha#c c&.
MOz ni$:
- Cốn = Cốn mayz/ Non cốn = c{N/c{N my@/NON c{N
- Bỏ = Bỏ cùng (b^# cu$>)/ Nămz bỏ (nW@ b^#)/ bỏ căm (b^#
CW),…; Bỏ = Bỏ dàn (b^# za$N)/ Bỏ páy (b^# py)/ Bỏ nhai (b^#
+az)/…
2.2. tY$ ly:
TY$ ly la# me#N tY$ fYc pEN +[ ge#b m[$z xI> KY c& J[ pa#c oO#c. Mi
tY$ ly m[d Tw> QE Tw> tY$ ly f[N nY#>.
* tY$ ly Tw> QE
la# me#N tY$ Mi xI> lw#b la@z m[d xi#d.
MOz ni$: páy páy, ma ma; hàu hàu, ọc ọc;
Páy páy
Ma ma
Hàu hàu
ọc ọc
py py
Ma Ma
hA$ hA$
oO#c oO#c
* tY$ ly F[N nY#>: la# me#N tY$ Mi xI> KY c& M/ T{ c{c qid b^# xi# pu#N
v[$N
MOz ni$: Vauz vạ, hươn hạng, lông lênh, xẻo xìn, cồng
công, cống cếnh...
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Váu vạ

Hươn
Lông Xẻo xìn Cồng
Cống
hanz
lênh
công
cếnh
VA@ Va# H/N ha@N
L_ LE>
xe#V xi$N
c{$> C{>
c{> cE>
3. ge#b v[$N:
Ge#b v[$N la# me#N OA maz CViM ge#b x[# T{ v[$N pEN tY$. Mi xO>
neV ge#b:
3.1. nY#> T{ maz ge#b x[# T{ v[$N nY#>, Mi xO> NeV ge#b:
a) T{ maz zu# b/$> pe$, b/$ va# T{ v[$N.
MOz ni$: Taz: t + a = ta@; pá: p + a = pa; Paz: p + a =
pa@;; Bè: b + e = be$
b) T{ maz zu# Ta> TE> b^# xi# Ta> t[$ T v[$N{: Cớ; kí, cứ,…( [, i, Y )
MOz ni:$ Lơ = L[
Mư = MY Ní = ni
Lớ = l[ Pu =
Pu, Pú = pu
3.2. T{ maz DIV ge#b NW xO> T{ v[$N p[# hY$N:
a) T{ maz zu# Ta> ca> xO> T{ v[$N:
*) maz ca (a):
MOz ni$:
Hám Thám Dám
Thác Xanz
Bàn
Khan
HaM
qaM
zaM
Qac
xa@N
Ba$N
KaN
*) maz ce (e)
jY Laz PaV
CVaM vI#d
oa#N
Ge#b v[$N
Lưới hái gặt
Ké-Bó-Hó =
H-e-p=
he#b
lúa
Hepz
Hép
Ngon
Ké-bó-xó = xẹp x-e-p=xẹp
xe#b
Mảnh
Ké-bó-ló=lẹp L-e-p =lẹp
le#b
Rễ cây
Ké-mó-hó=hẹm
h-ehe#M
(nhuộm vải)
m=hẹm
Vải
Ké-no-p’h=phẻn
P’h\e#N
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en=p’hẻn
ce#N
veN

Hạt/Cứng
Treo

Ké-no-vó

v-e-n =
vén

*) maz cU (U)
jY Laz PaV
cVaM vI#d
Bảo vệ
hU>

oa#N
Ge#b v[$N
Cúa-ngo-hóh-uôhuống
ng=huống
Đánh động
cúa-ngotó- t-uô-ng=
tU@>
tuôngz
tuôngz
Bao che
Cú- ngo- khó- Khờ-uô-ngkU>
khuống
khuống
Chiều/hướng Cúango-lo- Lơ-uô-ngLU>
luông
luông
Quả Xoài
Cúa-ngo-móMờ-uô-ngmU#>
muộng
muộng
Con Nai
Cá- Vo-ngo - Qu-ua-ngcVa>
có- quáng
quáng
Rủ rê
Cúa- ngo- xo - Xờ-uô-ngXU>
xuông
xuông
b) T{ maz zu# TE> T{
*) maz cw> ( w)
Xăng Phăng Lăng Tằng Hằng Khằng Xẳng
Xw>
Fw>
Lw>
t$>
hw$>
kw$>
xw#>
*) maz c>_ ( _ )
Xông Cồng Xồng Thống Bống Pống Hổng
X_>
c_$>
x$_>
q_>
b_>
p_>
h_$>
*) maz cE ( E)
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Pề
Pể
Kếp
Têtz
pE$
pE#
cEb
tEd
*) maz c{ ( {):
Hố
Mộ
Lộ
Đô
h{
m{#
l{#
D{
*) maz c[ ( [):
Bờ
Khờ
Hờ
Tờ
b[$
k[$
h[$
t[$
*) maz cY ( Y)
Khư Khựt
Xưz
Bứ
KY
kY#d
xY@
bY
*) maz c/ ( /)
Hưa
Bửa
Xừa
Khứa
H/
b/#
x/$
k/
c) maz zu# t[$ T{ -maz cu ( )u .
MOz ni$ :
xY Laz
CVaM
oa#N
PaV
vI#d

Bêtz
bEd

Khết
kEd

P’hết
\Ed

Tô
T{

Lô
L{

Cô
C{

Khởng
k[#>

Xởng
x[#>

Tơng
T[>

Xứ
xY

Tư
TY

Lư
LY

Đửa
d/#

Phừa
f/$

Lưa
L/

ge#b v[$N

xu>

Xúng

Cú- ngo- xó=
xúng

X-u-ng = xúng

tu#b

Tụp

Cú- bó-tó- mái
báu= tụp

T-u-p =Tụp

qu#d

Thụt

Cú- Thó- đó- mái
báu = Thụt

Th-u-t =Thụt

II. oe#b te$M
1. OA xY qaz Laz PaV te$M m[$z tY$ t[$ ni@
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Thồi, thủ, pá, mịt, cuốc, xiếm, nhu quát, hình, hóm,
hàu, thàu,

2. MOz Tw> te$M xwb oe#> TE> ni@
3. xwb xE#b la@z m[$z tY$ t[$ ni@ h[$ pEN cA vA@ M/ bYc oe#> TE> ni:@
de#d/ diN /L{> /dO#c /tU#/l/> dO#c de> /PuN tU# }/> / dO#c L[ ca# Mi / dO#c
l/> /dO#c xed
III. oe#b HIN zu# c^# H/N:
1. OA xY qaz Laz PaV te$M dV#aN t[$ ni:@
Nham xauz, pơ mêz hến pơ lực xai páy páy ma ma tảo
nà. Pơ mế oán hừn.
- Mưng páy páy, ma ma ết tơ lơ lằm nế. Cú moi hến
mưng páy neo az hến honz cả húa chớ. Mi việc lơ bả, mưng
cả vauz ọc đu, khằm cừ cuống chớ ết ăn lơ.
Pơ lực xai bỏ vả neo lơ, au xừa patz bả, lông lạng páy
hàu cuống bàn. Pơ mêz moi xắp, xẳn húa.
2. oe#b nw#b te# XaV m{@d hO#d xaM xib (21-30), Tw> OA xY qaz Laz
PaV te$M m[$z T{ x{ oa@:
21. Xao một; 22.Xao xóng; 23. Xao xám; 24. Xao xỉ;
25. Xao hà; 26. Xao hôc; 27. Xao chêt; 28. Xao pẹt; 29.
Xao cầu; 30. Xám xíp.
3. OA xY qaz Laz PaV te$M dVa@N VwN cU> \Y@N Na> CW Tw> ta@V
oi#N:
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Mự nham, mi xóng phúa mia cợt đầy pơ lực xáo
nựng, pỏ mẹ yếu hểnh xở xử họng ết noi Căm. Căm
khang tợp hừn khang đí, hắn hỏi, tay bàn, tay mương cả
yếu họng ết Nang Căm. Nang Căm xảng ết phài, xảng ết
hục, xảng xẻo xìn, pỏ hóng Nang Căm ết ít, ết lá, ết kỷ hờ
Nang Căm khến phài, tẳm húc tè chơ nhăng noi.
Tạo ỉn dù tênh mương phả, mụng diềm lông mương
lụm, mư lơ cả hến Nang Căm, nặng tẳm hục dù nọc xan,
Tao ỉn mặc Nang Căm hểnh, giạc ấu hờ đầy Nang ma ết
mia. Mự nựng, Tao ỉn lông mương lụm, ấu mạc cai nhè ma
lặc ta xờ pèn kỳ hỏng Nang Căm. Nang Căm nặng tực mạc
cai nhè xỉ hổn hoái căn cai, dù bọ yến, kín bọ xẹp. Nang
Căm vả năm mế khó páy ạp cả tạ năm luộng. ….
(l/#c OA cU> \Y@N mY@ +aM Na> CW ta@V oi#N hO> P[ Ty qaz, xwb cVaM
VA@ hO> pa$ Vi qi# hV$a zu# ba$N jw#N, xa# qe#c zaM)
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Baz h{c (6)

Ge#b v[$N
(tO# py)
I. ge#b v[$N (tO# py)
Ge#b v[$N cU> jY qaz Laz PaV c^# b^# =a#c: T{ Lw> zu# cO#N maz Tw>
T{ v[$N. cU> CVaM qaz b^# f[N bI#d T{ K Tw> T{ C hO> CVaM vI#d, ma#
xO> T{ C – K dy$ te$M +[ T{ DIV “CO/ CÓ” [C/ c].
* dy$ jY#:
a) j[ te$M m[$z tY$ Mi ha>: P(p), T(t) xi# OA T{ b(B), d (Đ) Qy h[$;
ha> hO> T{ v[$N Mi: I ( i), O (O), U( u), xi# dy$ OA m[$z T{: z(D), V (v)
Qy h[$, T{ V (V) ca# Mi qy OA cY$ QY T{ O (O) cU> T{ v[$N (oa, oang,
oác, oe, oen).
MOz ni$: Chọp = jO#b ; Họt = hO#d; Thói = qOz; Háo = haV;
Khiều = kI$V.
dy$ jY#: maz ci, maz cu, zu# lw> hO> T{ v[$N DIV xi# dy$ cY$ >VIN. KY: Mi
= Mi; Hu = Hu.
b) cU> CVaM qaz Ty M/> m[$z tY ài, ọc, au, ỏn, ùm, ăn, ìn,
…J[ OA xY Laz PaV te$M xi# dy$ tY#M T{ O hA$ cO#N tY$ b^# Mi maz, OA T{ o
hA$ cO#N tY$ Mi maz: (ài = ó+a+i), (ọc = ó+o+c), (au = o+a+u),
(ỏn = ó+o+n), (ùm = ó+u+m), (ăn = o + ă +n). MOz ba#> t[$ ni:@
Phiên
Ài
Ọc
Au
Ỏn
Ùm
Ăn
âm
Quam
Việt

Anh

Ra

lấy

Non

bồng

Cái đó

P’hít

Ai

O#C

A

O#N

Mu$

Nw

Mẻn

oa$z

oO#c

OA

oO#Nn

ou$M

O&
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c) Mi ba#d m[$z tY$ hU#M xY# hO> T{ xY c{c, KY: [m ], hU#M xY MÓ, T{ [
c] = CÓ (C) hUM xY# c^ my@; T{ HÓ [h ], hUM TY$ HÓ (cong)…..J[
te$M HA dy$ OA maz jW#$ hUa (^ ^).
MOz ni:$ - MÓ = m^
- HÓ = h^
- CÓ = c^
II. ge#b tY$
1. oa#N:
TAZ BƯỚN ĐÁO
ta@# b/N daV
Bướn hằn nề, đáo hằn b/N hw$N NE$ daV hw$N NE$
nề.
Xóng pơ xáo tắm khàu xO> P[ xaV tW kA$ hw$N NEE$
hằn nề.
Xóng pơ thầu lốc nuột xO> P[ QA$ l{C nUT c/ mu Hw$N NE$
cứa mú hằn nề.
Xóng mẹ ngu phằn xO> me# >u Fw$N xU#c
xược
Xóng mẹ ngược co lai xO> me# >U#c C^ Laz
Lông kín ngai bàn tờ
L_^ ciN >az ba$N t^$
Pơz mở hừn hươn P{@ m[# hY$N H/N H_>^
hông
P’hí p’hông chắp nà \i |_ jwb Na$ Ta#>
tảng
=a# ha#> jwb tiN dy
Nhả hạng chắp tín đáy Me> zy jwb xOz Ca t_$ ME$> t$_^ ME>$
Manh giấy chắp xoi ca
tồng mềnh, tồng mềnh.
2. ge#b t:Y$
Ge#b tY$ la# OA m[$z he$> vi# Ma tub hA$, m[$z tY$ OA Ma ge#b b^# Mi O&
ra$> bU#c. Mi ba#d m[$z tY$ xA# hU#M NeV tY$: ze> tY$;, d_# tY$, ti> tY$,...
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MOz ni$:
- ge#b xO> Ze> tY:$ Pu +pả = pu pả [Pu Pa#]; tín + đáy = tín
đáy [tiN dy]
- geb xO> d_# tY$: páy + ma = páy ma [py Ma]; páy + hiên =
páy hiên [py HIN]
- ge#b Ze> tY$ Tw> d_# tY$: Ài + páy = ài páy [oa$z py]; páy +
bôz đôiz = páy bôz đôiz [py b{@ d{@z]; mưa + hươn = mưa
hươn [M/ H/N]
- ge#b ze> tY$ Tw> ti> tY$: xáo + đí = xáo đí [xaV di]; xay +
kểnh = xay kểnh [xy cE#>]
* jY# OA:
- tY ge#b zu# Baz cO#N HA dy$ HIN, tY$ ge#b laf tY$ fYc pEN dy$ la#
+[ ge#b m[$z xI> Mi CVaN hE@ <I# NW c&.
MOz ni$:
Dủ kín
Váu vả
Páy ma Tắm khàu Lốc nuột
zu# ciN
vA#@ va#
py Ma
tW kA$
l{C nU#d
- tY$ ge#b t_# h[#b: la# me#N tY$ ge#b b^# pwN oO#c xI> ji>, xI> fu@;, m[$z
xI> bi$> dw#> NW cwN.
MOz ni$:
Thỏ hưa Nà tảng Lỏng pe
Lông
Hàu pả Co lai
lạng
q^# H/
Na$ ta#>
lO#> Pe
L_ la#>
hA$ pa#
cO Laz
- tY$ ge#b p& oO#c oE$ lVa#z: la# me#N tY$ ge#b Mi xI> ji>, xI> fu@
tw#M <I# h[$ xI> ji>. xI> ji> zu# cO#N, xI> fu@ zu# lw> (b/$> va).
MOz ni$:
Nhùm Mế thàu Hươn
Langz Xuổi thủ Bàn tờ
hố
hanz
thuồi
mu$M h{
mE@ qA$
H/N ha@N la@> qU$z xU#z qu#
ba$N t[$
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- tY ge#b h[#b <I#: la# me#N tY$ ge#b ma# m[$z tY# oa@ Mi <I# kW$ KY cwN.
MOz ni$: \cw =a$ = p’hăc nhà, fa@ de#d = phaz đẹt, TY cbu = tư
cup,...
- tY$ ge#b p& <I# ji> fu@: Bớ + tóng = bớ tóng [b[ tO>]; Pòng
+ òi pòng òi [pO>$ oO$z]; Xiếu + làu = xiếu làu [ xIV lA$];
Phàu + Hưa = phàu hưa [fA$ H/]
III. oe#b te$M:
1. xO#c tY$ ge#b cU> Baz ta@ b&
daV tE> ni@; lw> Ma la# pwN m[$z tY$ ge#b oa@ oO#c tY$> lVa#z KY m[$z lVa#z
dy$ HIN tE> ni@
2. OA xY Laz PaV te$M m[$z tY$ ge#b t[$ ni@:
Páy xẳm; tháng hạy; Tháy na; Au phưn; Láng thồi;
Xuổi thủ; Bỏ hụ; Bỏ hến; Bỏ páy ; Pến xày ; Kẹt púm.
3. te$M, oa#N tw> xO#c MOz CA <a#N <Y# t[$ ni@ Mi tY$ ge#b L[
P[ ciN lA$, P[ fA$ H/
III. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. OA t{ xY qaz Laz PaV te$M Baz ta@ di d{$M zu# t[$ ni@, Tw> xO#c tY$
ge#b, pwN lVa#z oO#c:
Đí đồm, đí đánh
Xánh manh canh nhả hòi
Lênh noiz nụng xìn lai
Pỏ xai nụng xìn quảnh
Tờ lạng mi tô quai
Đón xai mi tô cùng
Hầu thùng mẻn tô pá
Lông na mẹn tô khiết
Diệt nhao mẹn tô ngu
Mi hú mẻn tô bè
Nà đẻn vé mẻn mẹ ngua thinh
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2. te$M h[$ m[d tY$ ge#b ja# ha xO#c dy$ TE> ni@
3. te$M Tw> oe#b nw#b m[$z T{ x{ t[$ ni@:
31. Xám xíp một; 32. Xám xíp xóng; 33. Xám xíp xám;
34. Xám xíp xỉ; 35. Xám xíp hà; 36. Xám xíp hôc; 37. Xám
xíp chêt; 38. Xám xíp pẹt; 39. Xám xíp càu; 40. Xỉ xíp.
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Baz jEd (7):

HIN lW# Tw> oEd Baz cI#M }a
I. HIN lW#:
1. t{ Tw> maz cU> xy qaz Laz PaV
1.1. oa#N Tw> te$M t{ Tw> maz dy$ HIN cU> Baz TE> ni@:
1.2. xO#c Tw> te$M m[$z T{ ge#b:
2. oe#b de> v[$N xY qaz Laz PaV
Hiên HIN
Kía + no + ho = hiên
Xứ
Cứ + xó = xứ
xY
Lai Laz
Cá + dó+ lo = lai
Pao PaV
Cá + vo + po = pao
2.2. ge#b v[$N:
Ge#b maz NW T{ (la# T{ maz ge#b dy$ NW 1,2 T{ p[# hY$N).
MOz ni$ 1: maz c{ ( {)
T
M
P
q
L
b
L
D
X
{
T{
m{#
P{$
q{$
l{$
B{$
L{
D{
X{
oa#N Tô Mộ Pồ Thồ Lồ Bồ Lô Đô Xô
MOz Ni$ 2: maz cy: y
H
K
Q
p
M
x
\
C
T
Y
hy#
Ky
Qy py My xy$
\y@
cy@ Ty
oa#N Hảy Kháy Tháy Páy Máy Xày Ph’ảy Cảy Tay
2.3. >VIN twc OA m[$z T{ B [b], Đ [d], D [z], V [V]
- Tô b (B) đày au tháy hờ tô P dủ xồn xút pít hóng
từ:
Moi nì: Pá nảp = pa nab (P=B)
Hảp = ha#b
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Đảp = da#b
- Tô d (Đ) đày au tháy hờ tô T dủ xồn xút pít hóng
từ.
Moi nì: Hịt = hi#d (T= Đ)
P’hit = \id, Huổt = hU#d, Pảt = pa#d
- Tô z (D) đày au tháy hờ tô I dủ xồn xút pít hóng
từ, mả tưng cỏn tô I mi họt xóng tô xứ cốc pở hừn.
Moi nì: Huồi = hU$z (I= D)
Thuồi = qU$z
Khưới = k/z
Khòi = kO$z
Toi = TOz
* Lưu ý: Mời trường hợp cỏn tô I mi tỉ tô xứ cốc điêu
xỉ bỏ tháy đày, khư:
Mi (Mi), bỏ tèm đày Mz.
Thí (qi), bỏ tèm đày qz.
Ví (vi), bỏ tèm đày vz.
Nì (ni$), bỏ tèm đày nz$…
3. oe#b te$M:
OA xY qaz Laz PaV te$M Baz cVaM t^ +e ba#V xa#V:
QUAM TỎ NHE BẢO XÁO
Pơ bảo:
Chớ lìn năm nọng chớ nựng nhăng hai
Chớ dác nhai năm nang, chớ nựng nhăng dàn
Tang páy tang tắt phột nặng hong năm me
Tang páy tang tắt tóng nặng thà năm me
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Nặng thà ài chai noi páy huộm tang điếu.
Pơ xáo:
Bỏ tàm léo xóm hảnh bỏ tong
Cuống long nang mi tẻ quam dàn
Nhà phẹt noi bỏ cẩng pái hao
Nhà côm báo bỏ piêng pái òi
Khòi côn nói bỏ xốm năm chai

II. Baz cI#M }a pu#N T{ xY
1. te$M m[$z T{: bó, bo; dó, do; đó, đo; vó, vo; m{@M le@ la# vA@
M/ tac zu@> hO> xA# zu# cU> m[$z tY$ ge#b. la# ]/$> h[#b OA xO> qi zu.#
2. OA xY qaz Laz PaV Ma te$M dVa@N VwN t[$ ni@:
Mạc tẳng nghên tiệng, pưng côn moi hến nặm huồi xớ
khư kèo. Pơ cả nhạc áp, khiều cè đô nhày lông văng nămz.
Pơ xỉ loi, pơ xỉ đắm, pơ hố, pơ oán,…khóng tủa tăng pu pả.
Mi ài nựng, đắm hàu cuống thằm, pắt đày tô pá têt
nựng tớp tỏ mạc pí cẻng, thìm hừn têng pu. Moi hến neo
hănz, pơ lơ cả xinh đắm páy xọc pắt pá năm mời hu hín.
Mời pơ xáo dủ têng paiz, pơ đắng phi, pơ xày pá, pơ
p’há pìng, pơ lám khàu,…xuếng hố, xiếng lăm ỏn khon,
muộn hóm.
3. xO#c tY$ D[N, tY$ ge#b cU> dVa@N V& tE>.
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4. xO#c ti# te$M \id Tw> te$M h[$ me#N:
P[ Ba#V
P[ xaV
J[ Li$N NW NO#> J[ NY< =/> Haz
BV$ TA$m LeV XoM ha#= b##^ TO>
J[ Zac =aio NW na< j[ nY#< za$n
Cu< Lo^< na< mi te# cvUm Da$n
Ta< Py Ta< twD fo#D nw#< Ho< =a$ FeD noi# bo# c[< Pai haV
nW me
=a$ c{m BaV bV# pI< PaD OD$
Ta< Py Ta< twD To< nw#< Qa$ nW KiD$ con noD@ bo# Xom nw JaD
me
nw#< Qa a$i Jai no#i Py hU#m Ta< Diu
5. xO#c Tw> te$M (xwb T{ xY qaz fIN O[M Tw> xY qaz Laz PaV) m[$z
tY$ ge#b Mi zu# cU> hVa#d d_@ hO> o[$z oa$z.
6. OA T{ xY Laz PaV te$M xY# OwN ciN hO> Ty qaz zu# t[$ ni@:

............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

46

pu#N xO>: pu#N

xI>
Ju# dI#M 1: hO@ Ha> Tw> H/N za$V
Baz pe#d:

qaM ka#V oa#V T[>
(Thám khảo ảo tơng)
I. oa#N h[$ hu@
1. oa#N:
Mự ní, đày xau, ài Hoàng
mưa dám bàn cảu. Lục tẻ
xáu, ài Hoàng bọc mia tonz
đô hờ. Pơ mia, huz chớ
ph’úa khiều tonz đủ đô. Ăn
lơ cả mi, xồng xừa, pành hờ
lênh noiz, pơ thàu. Tonz đày
leoz, pơ mia còi hàu xé.
Tang lông bàn pảy xé
xía xám xíp phút. Ài Hoàng
tutz xe, pưng lênh noiz lẻn
ma, pơ lơ cả chôm mơng khư
hến anhz mếz páy cáy ma
hươn. Lán nựng oán hừn.
- Lung Hoàng, Lung
Hoàng tằng ma xám bàn.
Mời pơ thàu khều lông

mY ni@, dy$ XA, oa$z hVa$> M/ zaM ba$N
cA#. lu#c te# xA@, oa$z hVa$> bO#c MI
tO@N d{ h[$. P[ MI, hu@ j[ \U, kI$V
tO@N du# d{. OwN L[ ca# Mi, x_$ x/$, pe$> h[$
LE> nO@z, P[ qA$. tO@N dy$ le@V, P[
MI cO$z hA$ xe.
Ta> L_ ba$N py xe xI xaM
xib f#ud. oa$z hVa$> tu@d xe, pY> LE>
nO@z le#N Ma, P[ L[ ca# J{M M[> KY hE
e@> mE@ py y^ Ma zaM H/N. laN nY#>
oVaN hY$N.
- Lu> hVa$>, Lu> hVa$> tw$> Ma
zaM ba$N.
m[$z P[ qA$ kI$V L_ dy.
- kV#e b^@ ju$ hVa$> O[z.
- kO#z, kV$z ca# +w> kV#e. Ma de,
te# oa@ Ma ni$, m[$z >az H/N za$V, xu#
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đáy.
- Khỏe bỏ chù Hoàng ơi.
- Khỏi, khòi cả nhăng
khỏe. Ma đẻ, tẻ az ma ní,
mời ngai hươn dào, xủ côn,
tay bàn, tay xong pơ cả
nhăng khỏe mất boz.
- Khỏi, chả ớn, chù thám
họt, pơ cả nhăng khỏe.
Cuống bàn cả bỏ mi neo lơ
lằm. Bướn cỏn, mi xám lán
nọi, tay hươn khồn hênhz, bỏ
mi khàu kín, mời xảu vang
hiên mốmz.
- Hảy, na neo lơ, pí ni
đày khàu bo, tay bàn hau đủ
kín bo? Ài Hoàng thám.
- Khỏi, chả ớn ngai thám
họt, hươn lơ cả bỏ đày khàu
lái, ề hươn chơ ní bỏ mi khàu
kín.
Phăng nhạ thàu vảu, ài
Hoàng ết bọ pạc dủ. Đày bứt
nựng, ài họng mời lênh nọi
ma. Ài Hoàng au keoz pắn
hờ pơ thàu, lênh noiz. Au
xồng, xừa hờ mời lênh noi
hươn khồn, au khàu hờ mời
hươn bỏ mi khàu kín.

C{N Ty ba$N, Ty XO> P[ L[ ca# +w>
kV#e m[d b^@.
- kO#z, ja# o[N ju$ qaM hO#d, P[
ca# +w> kV#e. cU> ba$N ca# b^# Mi
NeV L[ lW$. b/N cO#N, Mi xaM laN
nO@z, Ty H/N k{$N hE@>, b^# Mi kA$ ciN,
m[$z xA# Va> HIN m{@M.
- hy# Na NeV L[, pi ni@ dy$ kA$
B^, Ty ba$N HA du# ciN B^? oa$z hVa$>
qaM.
- kO#z, ja# o[N >az qaM hO#d,
H/ L[ ca# b^# dy$ kA$ laz, oE$ H/N J[ ni@
b^# Mi kA$ ciN- P[ qA$ nY#> vA@.
Fw> =a# qA$ vA@, oa$z hVa$> oEd
b^# pa#c zu#. dy$ bYd nY#>, oa$z hO@> m[$z
LE> nO@z Ma. oa$z hVa$> OA ce@V p&
h[$ P[ qA$, LE> nO@z. OA x> _$, x/$ h[$ m[$z
LE> nOz H/N k{$N, OA kA$ h[$ m[$z H/N
b^# Mi kA$ ciN.
P[ L[ ca# J{M, ja# o[N oa$z hVa$>.
(zi#c te# \Y@N P[ lY#c hO> ba$N hO>
Na> HaN)
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Pơ lơ cả chôm, chả ớn ài
Hoàng.
(Dịch từ truyện ngắn Đứa
con của bản của Nang Han)
2. qY#c he$>:
2.1. ce$ CVaM qaM t[$ ni@:
- oa$z hVa$> Ma zaM ba$N cA# +aM L[?
- J[ L_ hO#d ba$N, oa$z hVa$> oEd O& L[?
- Ty ba$N d{z xY# NW oa$z hVa$> pEN NeV L[?
2.2. pe> h[$ m{@M m[$z cA t[$ ni:@
- Ma de#, ti# a@ Ma Ni@, …>aZ H/N ….., Xu# C{N, …..Ty^ XO> P{ L{ CA#
+w>…..M[T b^@.
- …. hV$a> OA ce@V p& h{$ p[ qA$, LE>…
2.3. xO#c cA me#N:
a) oa$z hVa$> OA x_$, x/$, kA$ h[$ nA@ H/N hw#>.
b) oa$z hVa$> OA x_$, x/$ h[$ LE> nO@z H/N k{$N, OA kA$ h[$ m[$z H/N b^# Mi kA$
ciN.
II. TY$ <Y@ Tw> <Y@ fa#b:
1. xO#c cU> dVa@N VwN n/ ni@, tY$:
- vA@ M/ +aM?
- vA@ M/ hO>?
- TY$ D[N, tY$ ge#b, tY$ ly?
- TY$ cy$ qaM
2. oa#N Tw> jY# OA m[$z tY$ t[$ ni@:
- Khỏe bó (kV#e b^): CVaM qaM ka#V
- Lung (Lu>): oa$z hO> o@e> mE@
- Chù (ju$): nO@> hO> o@e>
- Khọi (kV#Z): cVaM vA@ qE# hI#N T{N ]O@> P[ oY#N
- Nhăng khỏe (+w> kV#e): CVaM kw#> di@>
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- Tẻ az ma níz (te# oa@ Ma ni)@ : xaz +aM ca> xO> xY# cI@N
- Mời ngai (m[$z >az: xi# oE$ C{N qE# hI#N xY# T{N ]O@>
- Hươn dào (H/N za$V): H/N Tw> C{N cU> H/N
- Xủ côn (xu# C{N): CVaM xi@ oE$ C{N
- Tay bàn, tay xong ( Ty ba$N Ty xO>): C{N cU> ba$N
- Pơ cả (P[ ca#): DIV xu# C{N
- Bướn cỏn (b/N cO#N): +aM py caz m{@M
- Khồn hếnh (k{$N hE@+): k{$N hO#d ti# b^# Mi O& L[ k{$N tO# n/@
- Vang hiên (Va> HIN): b^# py HIN n/#@
- Khàu (kA$): kA$ cac, kA$ nO#z, kA$ va, kA$ haV.
- Đày khàu (dy$ kA$): c^# KY dy$ MU- ha#c b^# dy$ kA$
- Bỏ đày khàu lái (b^# dy$ kA$ laz): b^# xI MU, c^# daz b^# dy$ oE$.
- Bỏ mi khàu kín (b^# Mi kA$ ciN): cU> H/N b^# Mi xwc mi#d kA$
- Pơ thàu (p[ qA$): m[$z C{M h[N jEd xib pi
- Lêng nói (LE> NO@z): C{N t[$ xib ha$ pi
3- ge#b m[$z tY$ ni@ h[$ pEN cA me#N:
xu# C{N/k{$N hE@>/ P[ ca/ Lu>/kV#e/ +w>/ B.
III. oe#b fw> - oe#b vA@:
1. fw> oa#N la@z dV@aN VwN TE> ni@, xwb xEb la@z m[$z tY$ oEd h[$ m{@M cA
a) Fw>/vA@/=a#/oa$z/ qA$/hVa$>/zu#/pa#c/oEd/b^.#
b) dy$/oa$z/bYd/hO>/nY#>/nO@z/m[$z/LE>/Ma/hVa$>.
c) oa$z hVa$>/ce@V/pwN/OA/qA$/h[$ P[/ nO@z/LE>.
2. oEd CVaM xu# L{M t[$ ni@:
-+i>: +w> kV#e b^# oa$z O[z?
- Xaz: kO#z, kO$z ca# +w> kV#e, o$[z ca# +w> kV#e b^?
- +i>: kO#z, kO$z +w> kV#e.
- Xaz: >az xY# L[ n^?
- +i>: kO#z, kO$z xY# hO> oEd LV&, >az xY# L[?
- Xaz: kO$z xY# hO> oEd h_$>, >az Mi ci$ laN le@V?
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- +i>: ja# o[N >az qaM ha, kO$z b^# HE OA \U. >az de, Mi ci$ laN
le@V?
- Xaz: kO$z ca# b^ HE Mi MI.
- +i>: H/N >az zu# ca# L[?
- Xaz: H/N kO$z zu# ca> ba$N, M[z >az M/ zaM me.
- +i>: kO#z, ja# o[N >az Mi CVaM hw#c, NO$z kO$z tw#> M/ zaM N[.
IV. oe#b te$M:
1. MOz hA$ e#> t[$ ni,@ te$M dVa@N VwN nY#> ka#> xib CA (te$M xO>
NeV, xY qaz FIN O[M Tw> xY qaz Laz PaV).
- xO#c m[$z tY$ D[N, tY$ ly, tY$ ge#b cU> dVa@N V& ja# ha te$M.

2. laN py HIN y^, h[> mY@ tw#> Ma H/N. Te$M dVa@N h{#z qVa#z qaM
ka#V ha m{#, =a# (+a@V kVa#> xib CA).
V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. OA m[$z TY$ Mi xw#N cY$ oEd h[$ m{@M CA t[$ ni@:
- mE@ Naz MY>
MY> py zaM dy$ B^? (pEN xy$;, b^# kV#e, ciN kA$, py
oab, tW kA$)
- oa$z hVa$> xe, PY> LE> nO@z
, P[ L[ ca# j{M KY hEN
py y^
Ma H/N (le#N, tud, hA$, hY$N, Ma, o[$z, oa$z, pa$ Lu>, e@> mE@, m{# =a#)
2. xO#c tY$ te$M \id cU> dVa@N VwN t[$ ni@ Tw> te$M la@z h[$ me#N :
Mạc tẳng nghên hừn Ma#c tw#> >EN hY$N kO$z pOM Pu, T{ cy#
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khỏi póm pu, tô cảy p’hù pu$ =y$ hY$N cO> F/> h& xaM xI>.
nhày hừn cóng phương hắn PY> cy$ \u$ cU> ba$N h& xwb p{d Tw>
xám xiếng. Pưng cày p’hù ba$N
cuống bàn hắn xắp, phột tăng
bàn.

3. oa#N Tw> OA xY qaz Laz PaV te$M dVa@N V& t[$ ni@:
“Pỏ, mẹ nghín tô Nghến, tô Phan chốn vả nựng hăn
là bỏ xọc nựa, phóm căn mưa hày dù cả hươn. Moi hến ít
hóng Nang Căm cả hày: “ Ít nọi nọi, ít Căm ơi, pỏ Căm ết
hờ tẻ chơ nhăng nọi.” Moi hến lá khến phài cả hày: “ Lá
nọi nọi lá Căm ơi, pỏ Căm ết hờ tẻ chơ Căm nhăng nọi.”
Cáng chơ pỏ mẹ Nang Căm đáng thục xía lực xáo, xì
mi tô nộc Cáng Ké nựng bín ma ết tốc bớ chìa lông nọc
cới hỏng hươn Nang Căm, pỏ mẹ Nang Căm kếp bớ chìa
hừn ản chẳng hú mẻn chìa hỏng Tạo ỉn dù mương phá cời
hờ: “ Pỏ mẹ dù tang hươn nha hón mốc, hón chớ, Tạo ỉn
ấu Nang Căm hừn ết phúa cảu, mia vắn, cừ tảnh xàng
mương phá xút tơi yến muộn”. Hú đầy lực xáo mưa ph’úa
mương phá chặng ườn nặm tá, yến chớ dù hươn, dù giào,
bỏ thục, bỏ mòm nựa…”
(Trích truyện Nang Căm- Tảo Ỉn)
4. oe#b nw#b te# 41-50 Tw> OA xY qaz Laz PaV te$M m[$z T{ x{ oa@.
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41. Xỉ xíp một; 42. Xí xíp xóng; 43. Xỉ xíp xám; 44. Xỉ
xíp xỉ; 45. Xỉ xíp hà; 46. Xỉ xíp hôc; 47. Xỉ xíp chêt; 48. Xỉ
xíp pẹt; 49. Xỉ xíp cầu; 50. Hà xíp.
5. te$M xY# m[$z NeV ciN P[ Ty qaz cU> oe#> t[$ ni@:

...........................................................................................................................................
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Baz cA$ (9):

vA@ M/ C{N T{
(vauz mưa côn tô)
I.oa#N h[$ hu@

xY# kO$z la# Vi qi# >[N, zu# ba$N ma#c, xa# qe#c zaM
1. Baz oa#N:

c{#b ba@N ca> Ta>
Tẳng nghên chả há
lặp póm pu là bàn, ài Quân
tăng banz cả khomz hàu họt
bàn Phảy. Tay bàn chả há dủ
hảy ma hươn. Pơ xỉ ọc tả áp
uốn, pơ xỉ páy quảng hé, pơ

Tw#> >EN ja# ha# lwb pOM Pu la$
ba$N, oa$z CVUN Tw> ba@N ca# kO@N
hA$ hO#d ba$N fy#. Ty ba$N ja# ha# zu#
hy# Ma H/N. P[ xi# oO#c ta# oa#b oUN,
P{ xi# py cVa#> he, P[ xe# MO>, p[
TY vi> py xW#...oa$z CVU> hEN P[ me
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xẻ mong, pơ tư vính páy
xẳm…Ài Quân hến pơ mẹ
nhinh pế phưn nhảng manhz
hàu bàn, khiều lẻn páy khờ
thám hươn Chàu bàn.
- Khỏe bọ ời.
- Khòi, nhăng khỏe, ngai
cả nhăng khỏe bó.
- Khỏi, khỏi cả khỏe.
- Bỏ hủ tẳng thám, ngai
xử lơ, dủ tang lơ ma?
- Khòi xử là Quân, dủ
Hòa Bình hàu, khòi là cán bố
dủ phòng nông nghiệp hóng
ủy ban huyênz, hàu nì mi
việc nòi nựng, khòi nhơ ngai
xỉ hờ tang mưa hươn chàu
bàn.
- Khòi là Ón, chi hội
trưởng phụ nử bàn Phảy ní.
Ngai mẻn tay bàn lơ.
- Khòi dủ bàn Mác, xã
Thạch Giám.
- Phaz ờiz, mẹn côn
huổm xã đé chịa.
- Ngai dủ bàn lơ ma ết
pợ bàn ní.
- Khỏi dủ bàn Mon, ma
êt pợ đày xám pí ní lẻo.

+i> pE$ fYN =a#> me@> hA$ ba$N, kI$V
le#N py k[$ qaM H/N jA$ ba$N.
- kV#e b^# o[$z.
- kO#z, +w> kV#e, >az ca# +w>
kV#e b^.
- kO#z, kO$z ca# kV#e.
- b^# hu@ tw#> qaM, >az xY# L[, zu#
ba$N Ta> L[ Ma
- kO$z xY# la# CVUN, zu# hV$a bi$>
hA$, kO$z la# caN b{@ zu# fO$> N_ <I#b
hO> ou#z BaN huI@N, hA$ ni$ Mi vI#c
nO$z nY#>, kO$z +[ >az xi@ h[$ Ta> M/
H/N jA$ ba$N.
- kO$z la# oON, Ji h{@z ]/#> fu# nY#
ba$N fy#. >az me#N Ty ba$N L[.
- kO$z zu# ba$N mac, xa# qe#c
zaM.
- fa@ o[z, me#N C{N hU#M xa# de#
jI#.
- >az zu# ba$N L[ Ma oEd p[@ ba$N
ni@.
- kO$z zu# ba$N MON Ma oEd p[@ dy$
xaM pi le@V
- oa$z o[$z Mi ci$ laN le@V?
- kO$z ja# o[N >az, \U MI kO$z
ja# ha Mi laN Xaz nY#>. >az de# jI#.
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- Ài ời mi kì lán léo ?
- Khỏi chả ớn ngai thám
- MI kO$z py dy# hO#c, m[$z
há, phúa mia mời khòi chả kO$z ja# ha Mi laN xaV DIV dO#c.
há mí lán xai nựng. Ngai đé
oa$z CVUN vA@ hO#d hw&, o[$z
chịa.
oON OA MY xi@ hA$ la> H/N t[#b xu> zu#
- Mia khòi páy dạy học, Tw> Na$.
mời khòi cả chả há mi lán
- Ma hO#d H/N Lu> cVa#N jA$
xáo điêu đọc.
ba$N m{@M, >az py N[, kO$z kW$ M/
Ài Quân váu họt hằn, ời H /N cO#N.
Ón au mư xí hàu láng hươn
tợp, xúng dủ tăng nà.
vA@ m{@M, o[$z oON kI$V ta#V
- Ma họt hươn lung oO#c Ta> cA# M/ ha H/N. oa$z CVUN
Quản chàu bàn mổm, ngai MOz xwb, hO#d J[ o[$z oON py xud
páy nơ, khòi khằm mưa xE$N Ta> ta#V na$, tw#> =a#> xwb xE$N
hươn cỏn.
Ta> o[$z oON ja# ha xi@ M/ H/N jA$
Vauz mômz, ời Ỏn ba$N. Tw> =a#> Tw> <W# ja# o[N o[$z
khiều tảo ọc tang cảu mưa há oON zu# cU> j[.
hươn. Ài Quân moi xắp, họt (ba#N zi#c te# bud ci cW3 ba$N fy#
chơ ời Ón páy xút xền tang
hO> Vi h[#z)
tảo nà, tẳng nhảng xắp xền
tang ời Ón chả há xiz hờ
mưa hươn chàu bản, tăng
nhảng tăng ngẳm chả ớn ời
Ón dủ cuống chớ.
(bản dịch từ bút ký Chiều
bản Phảy của Vi Hợi)
2. qY#c he#>:
2.1. cU> dVa@N VwN TE> Mi ci$ +[N v[#d, xY# Tw> >E <I#b, vI#c oEd zu# mY@
hO> m[$z +[N v[#d.
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2.2. pEN NeV L[ oa$z cVUN Tw#> ja# o[N o[$z oON?
II. tY$ <Y@ Tw> <Y# fa#b
1. tY$ <Y#:
1.1-xO#c m[$z tY$ xi@ xY# c{N, tY$ vA@ M/ +i>, Xaz, tY$ XY> H{ cU> dVa@N
VwN n/ ni@.
1.2- oa#N Tw jY h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Mẹ nhinh (me# +i>): vA@ M/ c{N ]/#> qe$> m{@M
- Pề phưn (pE$ FYN): vI#c oEd, vI#c py xu# mY@ hO> me# +i>
- Nhảng manhz (=a#> me>@): j[@M h[N le#N nO$z nY#>
- Khỏe bọ ời (kV#e b^# d[$): CVaM vA@ qy h[$ CVaM qaM ka#V oa#V
T[>
- Khòi (kV$D): da#z tY$ +[N XY>, qE# hI#N O& TN ]O@> Ta> xO> C{N
da> vA@ jI@N NW cwN.
- Ngai (>az): da#z tY$ +[N XY>, qE# hI#N O& TN ]O@> Ta> xO> C{N
da> vA@ jI@N NW c&
- Ài (oa$z): C{N p^# Xaz oE$ tU#z h[N
- Ời (o[$z): C{N me# +i> oE$ tU#z h[N
- Lán (laN): tY$ vA@ M/ CVa& hE@, xi@ C{N nO$z tU#z h[N, b^# me#N lY#c
c[d oO#c
- Mộ (m{#): tY$ vA@ M/ P[ qA$ (e@> hO> e@>)
- Nhạ (=a#): tY$ vA@ M/ P[ qA$ (me@ hO> oe@>)
- Anhz thàu (oe@> qA$): tY$ vA@ M/ P[ qA$ (oe@> hO> mE@)
- Mêz thàu (mE@ qA$): tY$ vA@ M/ P[ qA$ (mE@ hO> mE@)
- Lung (Lu>): vA@ M/ C{N p#^ Xaz oE$ tU#z h[N e@> (oa$z hO> e@>)
- Pà (pa$): vA@ M/ C{N me# +i> oE$ tU#z h[N e@>, mE@ (o[$z hO> e@>, mE@)
- Chù (ju$): vA@ M/ C{N p^# Xaz nO$z tU#z h[N e@> (nO@> hO> e@>)
+ Áo (oaV) : cUM Ty qe>
- Cuaz (cU@): vA@ M/ C{N me# +i> nO$z tU#z h[N e@> (nO@> hO> e@>)
+ Ó (o^): cUM Ty qe>
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- Naz (na@): nO> hO> mE@, nO> Ta> MI.
- Banz (ba@N): b^# meN oa$z nO@> oO#z ci> ca# daz Mi ti$> ca#M Q[N
qId.
- Cắn (c&^): CVaM vA@ Q[N qId hO> xO> C{N, qE# hI#N O& q[N
qId
- Chauz (jA@): CVaM vA@ Q[N qId hO> xO> C{N, qE# hI#N O& q[N
qId
- Nongz (nO@>): da#z tY$ +[N XY>
- Lực (lY#c): C{N hO> T{ c[#d oO#c
- Tăng nà (Tw> na$): tY$ vA@ M/ bO#N zu#
- Khiều (kI$V): ti> tY$ - vA@ M/ =ac m{@M vI#c me@>
- Tảo ọc (ta#V oO#C): d_# tY$- hA# m{M le@V tw$> oO#c (hA Ta> L[ oO#c
Ta> oa@
- Tăng (Tw>): KY <I# tY$ \O@M
- Cuống chớ (cV> j[): vA M/ O& hw#c hO> C{N
- Xủ ma (xu# Ma): CVaM va# NW oE$ C{N
- Cấp nứa (c[b n/): C{N Mi jYc vu@ h[N T{
- Ết (oEd): d_# tY-$ vA@ M/ he$> d_@ hO> C{N
- Phomz cắn (\O@M c&^): kY \O@M c&
- Chàu bàn/ Taoz bàn (jA$ ba$N/ ta@V ba$N): jwc vu# t[#b =[d
cU> ba$n
- Cáng tỏ (ca> tO#): bO#N/C{N cY$ +[ x[#, \[@> hA$.
2. <Y@ fa#b:
2.1. xO#c tY$ \id Tw> te$M la@z h[$ me#N, pe> la@z h[$ pEN CA me#N:
- tw#> +EN lw#b pOM ja# ha Pu la$ Ba$N, oaz$ caV#N Ca# kO@M hau$ Tw>
ba@N hO#T ba$N Fy#
(Tẳng nghên chả há lặp póm pu là bàn, ài Quân tăng
bán cả khóm hàu họt bàn Phảy)
- kO$Z MON du# Ba$N, p[@ Ma tE@ dy$ pi xaM Ni LeV
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(Khòi dủ bàn Mon, ma êt pợ đày xám pí ní lẻo)
2.2. xEb la@z m[$z tY$ cY$ pEN CA me#N, OA xY Laz PaV te$M la@z.
a) Quản/lung/hươn/ma/chàu/ma/bàn/mổm/ páy/ngai/
khòi/ nơ/ mưa/cỏn/khằm.
b) Viết lại câu sau đây bằng cách đảo các từ (có thể
thêm từ).
- Mia khòi páy dạy học, mời khòi cả chả há mi lán xáo
điêu đọc.
III. oe#b Fw>- oe#b vA@:
1. Fw> oa#N dVa@N V& n/ ni@ Tw> ce$ CVaM qaM
- oa$z CV[N Tw> o[$z oON Mi MI, Mi \U py#?
- oa$z CV[N Mi ci$ lY#c, Xaz ba# +i> ?
- o[$z oON Mi ci$ lY#c, +i> ba# Xaz ?
- HA <W# MOz, lw> Ma ni@, oa$z CVUN +w> xO#c Ta> M/ ja# o[N o[$z oON
b^ ?
2. \O@M c& xu# L{M:
hO#c Xi>:
- kV#e b^# c{ O[z?
C{:
- kV#e, nO@> +w> kV#e b^?
hO#c Xi>:
- kO#z, nO@> kV#e lW$.
C{:
- nO@> HIN l[b L[?
hO#c Xi>:
- nO@> HIN l[b cA$.
C{:
- nO@> HIN T{ xY Laz PaV cY$ oEd O& L[?
hO#c Xi>:
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- cY$ hu@ hi#d KO> P[ Ty qaz.
C{:
- hO#c =a#c B^?
hO#c Xi>:
- b^# =a#c laz.
C{:
- H/N nO@> zu# ba$N L[?
hO#c Xi>?
- kO$z zu ba$N da$> xI> Mi
C{«
- y^ B^ ?
hO$c Xi> :
- zu# hV$a bi$> hA$ Mi h{c xib lwc.
C{ :
- y^ nO#, mY@ L[ dy$ XA C{ tw#> hA$ zaM.
hO#c Xi>
- ja# o[N C{, mY@ L[ dy$ XA M[Z C{ hA$ zaM ba$N nO@> N[.
IV. oe#b te$M
1. OA T{ xY Laz PaV te$M la@z dVa@N h{#z qVa#z tE>
2. OA T{ xY Laz PaV te$M dVa@N V& ha$ CA vA@ M/ T{ (h^@, xY#, p^# Xaz
hy me# +i>, pi c[#d, zu# ti# L[ ? oEd vI#c L[? mw#c O& L[?)
V. oe#b HIN zu# ca# H/N
1. te$M dVa@N V& vA@ M/ dVa@N h{#z qVa#z xO> C{N ba@N h[> mY@ hEN
c& taM ka#V oa#V T[>.
2. xwb xE#b la@z m[$z tY$ t[$ ni@ cY$ pEN CA me#N.
a) hY$N kO#Z pOM Pu Ma#C tw#> >EN Lu> cVa> ju> CVaz oO#C kO#z cO#C
(Mạc tẳng nghên hừn khỏi póm pu, lung Quang chúng
quai ọc khòi cọc)
b) ba$N Mi oE$ O& di M/> HA mV#U&
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(Bàn mương hau mi ề ăn đí, ăn muộn).
c) OA T{ xY Laz PaV teM$ dVa@N V& vA@ M/ ba$N M/> hw#> Mi di cVa$>
(ha$ xib tY$).
3.pe> bO#N m[z tY$ cU> dVa@N V& t[$ ni@ oEd cY$ pEN CA V& vA@ M/
ba#N q[N hO> T{. m{@M le@V la# OA xY qaz Laz PaV te$M dVa@N V& oa@.
Khòi xử hóng ết 1979. Mia khòi hiên lả Lan. Khòi cợt
pí Công. Khòi pơ bản Mác, xã Thạch Giám. Phúa mia khòi
xử xóng côn hôc. Mời lán dủ cả hiên ngại, chớ đí. Pơ ời pí
ní bọc lớp xíp. Pơ nọng xai mi lớp lực.
4. xO#c m[$z tY$ xI$V x[# hA$ bO#N b^# Mi T{ xY, m{@M le@V OA xY Laz PaV
te$M CA V& ni@.
Ời Loan êt cô giáo đày hà pí mổm. ….giỏi, tăng hặc
yếu…….Mời phụ huynh, học sinh pơ lơ cả……ời Loan.
5. jY# OA m[$z CA m&# hEN:
- >az xY# L[?
- kO$z xY# la# oON.
- >az ci$ pi le@V?
- >az oEd VI#c L[?
- kO$z oEd Xy zy# hO#c.
- >az da> oEd O& L[ ?
- kO$z xe#V xi$N.
6. nw#b te# x{ 51-60, OA xY Laz PaV te$M m[$z T{ x{ oa@.
51. Hà xíp một; 52. Hà xíp xóng; 53. Hà xíp xám; 54.
Hà xíp xỉ; 55. Hà xíp hà; 56. Hà xíp hôc; 57. Hà xíp chêt;
58. Hà xíp pẹt; 59. Hà xíp cầu; 60. Hôc xíp.
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Baz xib (10):

C{N cU> H/N
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N

m/ zaM oe> qA$
Xút pí học, mế au nọng
lông dám ảnh thàu. Ánh páy
công tác cáy, mêz nhơ ời
Mận lực lung Tình mẹn ài
hóng anhz.
Anhz thàu nongz dủ bản
Sơn Hà, xả Tam Quang. Mế
váu, tẻ cỏn hắn, bàn Sơn Hà
mí xử lả bàn Pồ. Nongz thám
“Ăn lơ pượn tẳng hóng ết
bàn Pồ chỉa”. Mế váu: “Chơ
nhăng nói, mế nghín mế thàu
váu p’hứn hờ phăng”…
Mứ nham, dủ cuống bàn
mi pơ xai noiz nựng, bọc
ngại, chớ đí. Hươn khồn, mế
tái xauz, xai noiz hănz bỏ
đày páy hiên. Mứ lơ cả xắp
anhz hừn pả au mên, hàu
huồi pắt pú, pắt pá cừ khồng
dủ mất mứ. Xai nói yều đắm
khư xưa háu khố cuống pả.

Xud pi hO#c, mE@ OA nO@> L_ zaM
oe> qA$. Oe> py C_ tac y^, mE@ +[ o[$z
m[#N lY#c Lu> ti$> me#N oa$z hO>
oe@>.
oe@> qA$ nO@> zu# ba$N X[N ha$,
xa# TaM CVa>. mE@ vA@, te# cO#N h&@,
ba$N X[N ha$ Mi xY# la# ba$N p{$. nO@>
qaM: O& L[ p/#N tw#> hO@> oEd ba$N p{$
jI#. mE@ vA@: J[ +w> nO@z, dy$ mE@ qA$ vA@
\Y@N h[$ fw>.

mY@ +aM, zu# cU> ba$N Mi P[
Xaz nO@z nY#>, bO#c <a#z, j[ di. H?N
k{$N, mE@ taz xA@, Xaz nO@z h& b^# dy$
py HIN. mY@ L[ ca# xwb oe@> hY$N pa$
OA MEN, hA$ hU$z pwd pu, pwd pa cY$ k_$
zu# m[d mY@. Xaz nO@z oI$V dwM KY X/ hA
k{ cU> pa#.
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Mự nựng, pơ anhz xai
noiz đáng pắt pú năm huồi,
phá ết bà, ết phún hanh hểnh,
nămz nong húa cút dủ cuống
huồi thà lúc au pơ anhz páy.
Bỏ hến anhz ma, xai nọi oán
hừn “Pọ ới, Pọ ơi…” khóng
tủa tăng pu pả. Mưz mở xai
nọi liệp xắp huồi xọc anhz.
Tăng páy, tăng hóng “Pọ ơi,
Pọ ơi”…Lắng ma, tày bàn
xọc hến xai nọi non tái xàng
pơ anhz kem huồi. Pượn au
mưa phắng tín pu là bàn.
Chử há xóng pọ lực, tay bàn
hóng huồi nămz az lả Huồi
Pọ, lắng ma pượn quẻn hóng
ết Huồi Pồ….
Mế váu mốm phứn,
xóng mẹ lực cả ma họt hươn.
Anhz thàu đáng lặp paz dủ tờ
lạng. Pí ní, anhz thàu hót
chết xíp pí. Mế thàu tái,
hươn cả vằng. Anhz thàu dủ
năm lung Cả pến bà. Anhz
thàu buôn chớ, côn yều lông,
xóng cẻn tá cốn hàu. Nongz
ý đú ánh thàu hểnh mả bỏ hủ
ết neo lơ. Ề tựa, anhz mêz

mY@ nY#>, P[ oe@> Xaz nO@z da>
pwd pu NW hU$z, fa@ oEd ba$, oEd L{M,
oEd f{N He> hE@>, nW@ NO> hU Cud zu#
cU> hU$z qa$ luc OA P[ oe> py. b^#
hEN oe> Ma, Xaz nO@z oVaN hY$N: p^#
O[z, p^# O[z... kO> Tw> Pu pa#. mY@ m[#, Xaz
nO@@z lI#b xwb hU$z xO#c oe@>. Tw>
py Tw> hO@>: p^# O[z, p#^ O[z... lw> Ma
Ty ba$N xO#c hEn Xaz nO@z taz
xa$> P[ oe@> ceM hU$z. p/#N OA M/
fw> tiN Pu la$ ba$N. jY# ha xO> p^#
lY#c, Ty ba$N hO@> hU$z nW@ oa@
lU$z p^#, lw> Ma p/#N cVe#& hO@> oEd
hU$z p{$...
mE@ vA@ m{@M \Y@N, xO> me# lY#c ca#
Ma hO#d H/N. oe@> qA$ da> lw#b pa@ zu#
t[$ la#>. pi ni@ oe@> qA$ hO#d jEd xib pi.
mE@ qA$ taz, H/N ca$ vw$>. oe@> qA$ zu#
NW Lu> ca# pEN ba$. oe@> qA$ BUN j[,
C{N oI$V L_, xO> ce#N ta c{N hA$.
nO@> oi# du oe@> qA$ hE@> ma# b^# hu oEd
NeV L[. oE$ t/#, oe@> mE@ bO#c oe@> qA$
hY$N zu# hV$a bi$> h[$ mU#M. oe@> qA$ x&#
hU b^# hY$N. oe@> qA$ va#: ni y^ ba$N, y^
XO> cu BUN j[ lW$, zu# ni$ +w> Mi \i
H/N m{# =a#, mE@ m[$z MY>...cu ni$ +w> xO#z
dy$ m[$z Lu>, h[$ m[$z xA# oIN j[ oEd hy#,
qy Na...
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bọc ánh thàu hừn dủ Hòa (zi#j NW cUN xe@c tU#z q[ ma#z
Bình hờ muộn. Ánh thàu xẳn ma#z cu$> Ta, hO> =a$ xUd ba#N <E#
húa, bỏ hừn. Anhz thàu vả: OaN, pi 2006)
“Ní cáy bàn, cáy xong cú
buôn chớ lằm, dủ nì nhăng
mi phí hươn mộ, nhả, mếz
mời mưng…Cú dủ ní nhăng
xọi đày mời lung, hờ mời
xáu yến chớ ết hảy tháy na..
”.
(Dịch từ cuốn Tuổi thơ
mãi mãi cùng ta, Nhà xuất
bản Nghệ An, năm 2006)
2. qY#c he$> :
2.1. jO@N CA me#N cU> m[$z CA t[$ ni@:
a) xO> me# lY#C L_ zaM oe@> qA$ hA$ mY@ ju# =[#d
b) xO> me# lY#c L_ zaM oe@ qA$ J[ lY#c dy$ XA +aM hO@N.
2.2. xO#c CA vA@ M/ ti$> ca#M hO> P[ laN NW oe@> qA$, ti$> ca#M hO>
oe@> qA$ NW oe@> mE@, lY#c tA$, ba$N XO>... cU> Baz oa#N tE> ni@.
2.3. OA m[z tY$ h[$ t[$ ni@ oEd h[$ m{@M CA, Mi ba#d dy$ tY#M m[$z tY$ oY#N qic@
h[#b. m{M
@ le@V OA xY Laz PaV te$M CA V& oa@.
- Anhz/ tháng/ thàu/ pá/ lặp/ cừ/ páy/lực/ tháy na/ tán
khàu/ hảy/ xọi…
- Tựa/ ánh, mế/ bọc/ ánh thàu/ húa/ hừn/ bỏ/ xẳn/ dủ/
ề/hờ/ muộn…
2.4. xO#c cU> dV@aN V& n/ ni@ m[$z m{z CVaN hE@.
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fab
1. tY$ vY#>:
- Anh thàu [oe@> qA$]: oe> hO> mE@
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- Mế thàu [mE@ qA$]: mE@ hO> mE@
` - Lung [Lu>]: oa$z hO> oe@> mE@
- Mộ, nhạ [m{#, =a#]: oe@> hO> oe>
- Anhz, mêz [oe@>, mE@]: C{N c[#d oO#c HA
- Lực [lY#c]: C{N dy$ oe@> mE@ c[#d oO#c
- Ời [oz[$]: P[ me# +i> c[#d cO#N HA
- Cú [cu]: da#z tY$ XY> H{
- Chêt xíp [jEd xib]: x{ nw#b
- Xóng [xO>]: x{ nw#b
- P’hứnz [\Y@N]: jI@N mY@ +aM
- Tờ lạng [t[$ la#>]: t[$ ha@N H/N
- Ý đú [oi du]: ti> tY$ xi@ ti$> ca#M
- Hờ muộn [h[$ mU#N]: d_# tY-$ h[$ mU#N ba$N, mU#N XO>...
- Ní cáy bàn [ni y^ ba#$N]: py y^ ba$N
- Pến bà [pEN ba$]: NeV bE@>
- Paz [pa@]: O& cY$ F& my@
- Lặp [lw#B]: (d_# tYF) OA pa@ HO py HO Ma NW cO$N hiN
- Xọi [xO#z]: (d_# tY)$ - oEd xO#z
- Chơ nhăng nói [j[ +w> NO@z]: b^# HE t[#b
2. <Y# fa#b:
2.1. b) xO#c Ze> tY$ d_# tY$ cU> dVa@N V& TE> ni
2.2. xO#c tY$ ly cU> Baz kVa TE> ni@
2.3. dw#d CA NW m[$z tY$: Ài [oa$z], nongz [nO@>], hặc panh [hw#C
Pe>], xốm chớ [x{M j[ ]
III. oe#b fw>- oe#b vA@:
1.fw>:
1.1. fw> oa#N Tw> dI$N tY$ hA$ bO#N +w> xI$V
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mE@ py kO#z..., m{#, laN zu# H/N. hO#c Baz... LaN la@> qU$z, xU#z
qu#,...H/N. m{@M le@V, m{# XU> ...oO#c nO#c xUN. M{# OA...ca> cU> xU> h[$ LaN
NON. xI> m{#... \Y@N, xI>,... lO$>, fa@ L{M zEN...LaN lwB ta NON j[ L[...
(xO>, m{@M, cVa#d, LaN, xa#>, vA@, n{#c, OA, b^# hu@ )
1.2. Fw> Tw> ce$ CVaM qaM.
lu#c NON, LaN hEN m{# da> h[$ n{#c ciN, Tw> xa$>, k[$ c{c c^ =a#N m{# Va>
cY$ TE> BaN xO>, xaM MaN d/z t{$M. m{# =u$M h{ bO#c LaN ciN.
qaM :
m{# oEd o& L[ J[ LaN NON ?
- t{$M ma#c d/z.
- h[$ n{#c ci&
2. vA@:
2.1. vA@ M/ m[$z vI#c da> oEd cU> oe#> t[$ ni@

2.2. qY#c he$> vA@ M/ mE@ hO> T{ (xib CA).
IV. oe#b te$M:
1. OA T{ xY Laz PaV te$M dVa@N V& t[$ ni:@
Mế páy khỏi, xóng mộ, lán dủ hươn. Học bai mốm Lan
láng thồi, xuổi thủ, quát hươn. Mổm léo, mộ xuông Lan ọc
nọc xuốn. Mộ au xang cáng cuống xuốn hờ Lan non. Xiếng
mộ váu phứn, xiếng nộc hóng, phá lôm xến au Lan lắp tá
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non chơ lơ bỏ hú. Lục non, Lan hến mộ đáng hờ nộc kín,
tăng xàng, khờ cốc có nhạn mộ vang cừ tênh ban xóng, xám
man đưới tồm. Mộ nhủm hố, bọc Lan kín.
2. pe> la@z bO#N m[$z tY$ t[$ ni@ h[$ pEN CA Tw> OA xY qaz Laz PaV
te$M la@z.
a) Khàu/ tủa/ xúc/ tán/ hủng/lướng/ ánh/ lắc/ púc/ mẹ
lực/hảy/ xóng/ hừn.
b) Pha/ cỏn/ bỏ/ hóng/ lon/ phốn; Côn/ cốn/ lon/ non/
bỏ/pượn/dàn.
3. te$M dVa@N V& vA@ M/ ti$> ca#M xO> p^# lY#c.
V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. pe> bO#N zu# hO> m[$z tY$ t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N:
lY#c c{c xaz hU nw#> xaV nw#> taz ca> lYc
(Lực/ cốc/xai/húa/nặng/xáo/ nặng/tái/cáng/ lực)
2. OA m[$z tY$ Mi zu# t[$ ni@ cY$ oEd h[$ m{@M CA
lY#c +i> xaz haz hO> lI> hO> lYc
(Lực/ nhinh/ xai/ hái/ hongz/ liêngz/ hóng/ lực)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N:
oa$z py h[$ nO@> hw$>, nO> py h[$ oa$z hw$>, tO@M t@w> c& py
(Ài páy hờ nóng hằng, nóng páy hờ ài hằng, tóm tắng cắn
páy)
4. oe#b nw#b m[$z x{ te# 61 hO#d 70, tw$> OA xY Laz PaV te$M m[$z T{ x{
oa@
61. Hôc xíp một; 62. Hôc xíp xóng; 63. Hốc xíp xám;
64. Hôc xíp xỉ; 65. Hôc xíp hà; 66. Hoc xíp hôc; 67. Hốc
xíp chêt; 68. Hôc xíp pẹt; 69. Hôc xíp càu. 70. Chêt xíp.
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Baz xib nY#> (11)

hO>, D{ cU> H/N p[ Ty qaz
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N:
Mự ní, xóng phúa mia ời
Pá khiều nặm hờ mổm hảy
phài cừ đày tháy na, đắm
khàu. Pến neo az, ời Pá tẳng
lục tẻ chơ cảy hắn. Tằng mò
nừng hừn tảu phi, ời au khàu
mả ma tao, mổm léo tằng au
hừn nừng. Thà khàu xúc, ời
Pá khiều ết chẻo. Mổm việc,
ời Pá au nặm thọc, nặm tinh
xở hàu pề, lông tả tắc nặm.
Kín khàu xauz mổm,
xóng phúa mia ời Pá tonz đồ
hừn hảy. Ép khàu nừng tăng
tứp chẻo xở hàu thống, phắc
pá còi hàu hượt, xiếm tăng
chẻ lẻ xờ hàu pề. Mổm leo
xóng phúa mia phỏm cắn
lông lạng.
(P'hiển ản năm p’hưn xằn
Nham nặm mịt hóng Nang
Han)

mY@ ni@, xO> \U MI o[$z pa kI$V
nW# h[$ m{@M hy# fa$z cY$ dy$ qy Na,
dW kA$. pEN neV oa@, o[$z pa tw#> lu#c
te# J[ cy# hwN. Tw$> m^$ nY$> hY$N tA# fi,
o[$z OA kA$ ma# Ma TaV, m{@M le@V tw#>
OA hY$N nY$>. qa$ kA$ xuc, o[$z kI$V oEd
je#V. m{@M vI#c, o[$z pa OA nW@ qO#c,
nW@ ti> x[# hA$ pE$, L_ ta# twc nW@.
ciN kA$ xA@ m{@M, xO> \U MI
o[$z pa tO@N D{ hY$N hy#. Oe#b kA$ nY$>
Tw> tYb je#V x[# hA$ q_, fwc pa@ cO$z
hA$ h/#d, xIM Tw> ja# le# x[# hA$ pE$.
m{@M le@V xO> \U MI \O@M cwN L_
la#>.
( \I#N oa#N NW \YN x&$ +aM nW#
mi#d hO> Na> HaN)
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D{ nu#> hO> me# +i> Ty qaz xa# qe#c zaM
2. qY#c he$>:
- mY@ ni@ o[$z pa oEd O& L[?
- xi@ oO#c m[$z hO>, D{ zu# cU> H/N o[$z pa.
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. TY$ <Y# :
1.1. oa#N Tw> jY# jW m[$z tY$ t[$ ni@:
- Mò nừng (m^$ nY$>): m^$ cY$ nY$> kA$ p/#N OA +{M b^# xi# TO> Ma oEd
- Tảu phi (tA# F[): bO#N cY$ dw> fi t{$M ciN
- Nặm thọc, Nặm tinh (nW# qO#c/ nW Ti>): bO$> my@ hI@, my@
me#d,...cY$ twc nW@
- Pề (pE)$ : O& c$Y xu$ D{ (pE$, pE$ L^, ca# neV, ca$ VeM)
- Xiếm (xIM): ON cY$ kud diN
- Chả lẻ (ja# le#): ON cY$ nW# kA$, ma#c d/z, ma#c qU#,...
- Phắc Paz (fwc pa#)@ : O& cY$ x[# pa@, OA my@ Maz, my@ mE#d Ma oEd
- Mự ní (mY# Ni)@ : j[ +aM da> oEd, da> py,..
- Khàu mả (kA$ ma#): kA$ OA hA$ xe# NW nW@ cY$ nY$>
- P’húa mia (\U MI): qUN hE@ Xaz +i> dy$ oEd dO> m{@M
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- Tằng (tw$>): kW$ KY tE>, la# me#N OA O& ni@ Va> cY$ tE> n/ O& oa@
(Tw$> mO$ nY$>, tw$> hy, tw$> pE$)
- Lông tả tắc nặm (L_ ta# twc nW#): kW$ KY oO#c ta#
- Tao (TaV): kW$ KY xU#z (TaV kA$, TaV ma#c d/z,...)
- Khàu xúc (kA$ xuc): kA$ xuc TE> hy#, kA$ nY>, kA$ ja$V, kA$ t{$M, kA$
l_>$ .
- Paz (pa@): D{ cY$ f&
- Mịt (mi#d): KY pa@, ca# daz Mi paz leM
- Đảp (da#b): =a@V h[N mi#d, D{ hO> m^ M{N
- Cả néo (ca# neV): KY pE$, NeV h[N pE$
- Cuổc (cU#c): D{ cY$ kud diN, OA lEc oEd
- Tháy (qy): OA cy$ (qy) q/ py NW diN
- Thuồi (qU$z): O& cY$ xu$ NW, xu$ kA$,...
- Thủ (qu#): O& cY$ ca#b
- Điaz (dI@): O& cY$ xu$ xi@N, xu$ |wc,..
- Mái (maz): kW$ KY qu#, ca# daz pe$N zu#
- Ban (BaN):
+ O& cY$ ciN kA$, ciN nW@, oEd vI#c,
+ xu# L{M M/ NwV oEd, NeV py, NeV ciN, NeV zu#,..
- Tẳng (tw#>): O& cY$ nw#> (tw#> oi$, tw#> cO@N, tw#> vaz)
- Phục (fu#c): O& pu TE> xO>, TE> fa#c cY$ NON
- Hổm/ Pha (h{#M/ Fa): O& cY$ p{C J[ NON
- Xửa (x/#): O& pu tE> fu#c cY$ NON
- Tú (tu): bO#N cY$ hA$, oO#c, py Ma, bO#N MOz (tu zI$M).
- Phắc tú (fwc tu): O& cY$ hwb tu
- Xuồm (xU$M): bO#N NON hO> \U MI
- Xút (xud):
+ O& cY$ p{c j[ NON
+ xi@ bO#N zu# (xud pid)
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+ vA@ M/ LU> =a@V (x{$N xud pid, paz xud pid)
- Món (mON): O& cY$ caz (cac) hU J[ NON
1.2. nw#b m[$z tY$ vA@ M/ D{ zu# cU> H/N
2. <Y# fa#b:
2.1. te$M CA x[# tY$: pa@, ca$ de$, vi>, pYN, he@V, H/.
2.2. ce$ CVaM qaM t[$ ni@:
a) pEN neV L[ o[$z pa tw#> lu#c xA@?
b) o[$z pa oEd O& L[ jU#N bi# h[$ hY$N hy#?
2.3. jO@N CA me#N cU> m[$z CA t[$ ni@:
a) o[$z pa py hy# P[ DIV .
b) o[$z pa py hy# NW \U.
c) lu#c NON o[$z pa \O@M \U hY$N hy#.
z) o[$z pa lu# xA@, oEd kA$, oEd je#V m{@M le@V tw#> \O@M \U hY$N hy#.
2.4. jY# jW m[$z CVaM qaM, CVaM ce$ m&# hEN:
- >az oEd O& L[ ? kO$z xe#V xi$N
- oa$z lw#b mi#d ba#?kO#z, kO$z da> lw#b mi#d.
- H/N <az Mi xIM b^ h[$ kO$z ma@N NW Du? Mi lW$, <az oO#c nO#c XaN
OA me#,
- o[$z OA pE$ py OA O& L[? kO$z py OA hO$M.
- Lu> xaN dy$ ci$ O& he leV? kO$z ja# ha xaN dy$ ha$ O&.
- m{# Mi na$ b^ kO$z k^ ma@N hY$N hy# NW Du? Mi ti# na$ dO#c, b^# Mi lE$, laN
hA$ cU> H/N OA me@.
- Mi pa xe#d B^, >az py cVa#> he b^? py lW$, qa$ kO$z NW N[.
III. oe#b fw>- oe#b vA@:
1. Fw>: Fw> oa#N Tw> OA xY Laz PaV te$M \Y@N ta@V Vw> TaN Tw> Na>
Vw> cU@
Mự nham, pượn chiện dù Văng Tan mẻ nặm Nơn nứa
Bàn Vẹ, Tương Dương mèn mí ngược. Mương tô ngược dù
Văng Tan khuống lằm. Cốn hau páy hưa, páy pé hừn lông
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cái nì đày au mạc cuồi, xảy pết ết hỏng phạc thìm lông văng
hờ tô ngược chằng đay pảy đỉ, ma họt, bo vằm hưa, vằm pe.
Pơ thàu chiện xù, chơ còn dù Váng Tan mí Tạo Ngược
dạc đày mía, xàu êt môn phiển pến côn lông chợ cừ xọc
nhanh xáo. Tạo Ngược văng tan pến ài bảo đi, xủng xảng
nháng đua. Tạo pảy hàu chớ hến ề lếch xáo, pơ cả đí. Khả
đái, Tạo tít chớ lựn mẻn ời pớ xảo nùng xìn ừa mạc tẳng
nghên, pốc khắn tải tò nhiệu, nà môn, nắng háo, kèm ón
hong hong.
Tạo văng tan páy xắp ời lêch xáo hắn bỏ vang dàng tín
lơ. Bảo tăng xáo cộp cắn, thám khảo ảo tâng. Tạo và:
- Nọng ơi! Ài mẻn Tạo Văng Tan dù Nặm Nơn, nọng
xáo hờ hú bàn mương hóng nọng dủ tỉ lơ?
Ời lêch xáo nhùm hố váu năm Tạo:
- Mương nọng mẻn dủ Văng Của, chơ lơ ài hừn, nọng
mời ài vẻ hàu dám năm nơ!
Chơ á, Tạo Văng Tan chẳng hú pơ lếch xáo cuống chớ
mẻn nang văng Của. Tạo chôm mơng vả năm nang:
- Ối, nghín pượn tiếng nang văng Của đí lằm đí lửn,
mẻn mi té nê!
Tạo xuối xẳng nang:
- Nọng xáo hiềm ài ới cắp nọng xáo yếu, tăng páy tăng
tắt phột nang hong năm nơ! Tăng páy tăng tắt tong nang thà
năm nơ! Nang thà ài xai nọi páy huổm tang đếu năm nơ!2
2. MOz hA$ oe#> t[$ ni@ Tw> ce$ cvUM qaM, m{@M le@V OA xY Laz PaV
te$M la@z.
a) Mi kì côn cuống ảnh?
2

Vw> TaN zu# t[$ XI> LW, n/ qu#z dI#N ba$N ve@, =a@V xO> lwc
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b) Pượn ết ăn lơ?

c) Pượn au ăn lơ xù mạc đưới?
3. ta# la@z ce#> twc d/z cU> oe#> TE> ni@ xwb CVaM Ty qaz Tw> OA
xY qaz Laz PaV te$M laz dVa@N V& oa@.
IV. oe#b te$M:
1. OA xY Laz PaV te$M la@z
2. OA xY Laz PaV te$M m[$z tY$ t[$ ni@:
Hươn (nhà); Khằng đáy (Cầu thang);- Thùng ( thúng);
Biến (nong); Mịt (dao nhọn); Nà (nỏ); Pứn (súng); Vính
(dụng cụ xúc cá); Hé (chài); Xay (đó bắt cá); Xìn (váy);
Xừa (áo); Xồng (quần); Khắn tái (Khăn piêu).
V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. oa#N h[$ qU#c Tw> te$M h[$ qa#V m[$z tY$ t[$ ni@:
- Tẳng (ghế); Tằng vái (ghế mây); Phướn (mâm);
Phướn vái (mâm mây); Phướn tong (mâm đồng); Xong
(giường); Phục (chiếu); Món (gối); Xửa (nệm).
- Nặng tẳng vái (ngồi ghế mây); Non phục (nằm
chiếu); non xửa (nằm nệm)
2. HIN xwb mA@ CA :
a) mA@ CA
- hy# d/z >az xuc py# ?
kO#z ja# o[N >az xuc le@V
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- m[$z >az oEd lwc py#
- H/N >az Mi ci$ O& vi> ?
- pa$ xY@ qU$z oEd O& L[ tw#> oE$ l/$ oa@?
- =a# Mi xIM B^, kO$z k^ ma@N NW

kO#z, m[$z kO$z oEd m{@M mY@ >Va
Mi ti# xaM O& dO#c
oO#c b/N m[# oEd dO> lY#c Xaz
B^# Mi, m[$z xA# cU> H/N OA hY$N hy#
m[d
- m{# xa#> oEd na$ te@ n^#
ca# b^# xa#> paN L[, \O@M hu@ oEd nO$z
nY#> dO#c
b) oe#b dw#d CVaM qaM Tw> ce$ CVaM qaM xwb mA@ TE> ni@
3. oe#b nw#b Tw> te$M m[$z T{ x{ te# 71 hO#d 80 xib.
71. Chêt xíp một; 72 chêt xíp xóng; 73. Chêt xíp xám;
74. Chêt xíp xỉ; 75. Chêt xíp hà; 76. Chêt xíp hôc; 77. Chêt
xíp chêt; 78. Chêt xíp pẹt; 79. Chêt xip càu; 80. Pẹt xíp.
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Baz xib xO> (12)

m[$z NeV OEd cU> T[z k_$> xu# mY@
I. oa#N h[$ hu@
1. Baz oa#N:
…Mômz mời đởt ết nhai cúc
kíc, bả tăng hửa, nongz
xuông mời banz mưa hươn
anhz thàu, au mời quyển
sách truyênz hờ mời banz
phom cắn ản. Pơ lơ cả ết tá
xớ hừn moi. Mời xảu moi
hến khường kháp. Moi mời
quyển sách, Tịt vau neo niz:
Mưz ni, mời nongz tẳng đầy
tư quyển truyênz cừ ản. Xủ
mưz, mời nongz p’ho đày ản
mời chuyên dủ cuống sách
giáo khoa. Nghín Tịt vauz
neo az, nongz thám: Vả
chiaz, dủ trương mời banz bỏ
mi thư viện bả chịa. Mời
banz p’hom cắn váu: Thư
viện là ăn lơ chịa? Nongz
vauz hờ mời xảu huz. Thư
viện lả láng hươn, cuống

…M{@M m[$z d[#d oEd +az cuc cij
ba# Tw> h/#, nO@> XU> m[$z ba@N M/ H/N
oe@> qA$, OA m[$z cVI#N Xec ]VI@N
h[$ m[$z ba@N \O@M c& oa#N. P[ L[ cA#
oEd ta x[ hY$N MOz. m[$z xA# MOz hEN,
k/$> ka#b. MOz m[$z cVI#N Xec, ti#d
vA@ NeV ni@: mY@ ni@, m[$z nO@> tw#> dy$
TY cVI#N ]V@IN cY$ oa#N. xu# mY@, m[$z
nO@> |^ dy$ oa#N m[$z jVI@N zu# cU>
Xec zaV KVa. <iN ti#d vA@ NeV
oa@, nO@> qaM: va# jI@, zu# }/> m[$z
ba@N b^# Mi QY vI#N ba# jI#. m[$z ba@N
\O@M cwN vA@: QY vI#N la# O& L[ jI#?
nO@> vA@ h[$ m[$z xA# hu@. QY vI#N la#
la> H/N, cU> hw@N Mi oE$ Xec, Xec
L[ ca# Mi, Xec zaV KVa, Xec
]VI@N, zu# hw$N Mi C{ zaV b[#> MOz.
hO#c Xi> P[ L[ =a#c oa#N xi# Ma hw$N
oa#N, b^# xi# ma@N OA M/ ca# H/N, oa#N
m{@M OA Ma hY/N.
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hănz mí ề sách, sách lơ cả
<iN nO@> vA@ NeV oa@, m[$z P[
mi, sách giáo khoa, sách ba@N nO@z, nw#> oEd b^# pa#c z.u# qu#c
truyênz,…Dủ hằn mi cô giáo =a#c, P[ nY#> MOz nO@> vA@: m[$z nO@>
bẩng moi. Học sinh pơ nhảc HIN zu# cU> ba$N, b^# Mi QY vI#N.
ản xỉ ma hằn ản, bỏ xỉ manz nO@> MOz m[$z ba@N oa@N Xec, nW@
au mưa cả hươn, ản mổm au ta t{c oYN Tw> ce$M. cO#N mY@ M/
ma hứn.
hV$a bi$>, nO@> hO@> m[$z ba@N Ma, OA
Ngín nọng vauz neo az, h[$ la# C{N la# cVI#N Xec. P[ L[ ca#
mời pơ banz noi, nặng ết bỏ J{M M[>.
pạc dủ. Thục nhạc, pơ nựng (\I#N oa#N cU> cVI#N tU#z q[ maz
moi nongz vauz: Mời nongz maz cu$> Ta, =a$ xUd ba#N <E# OaN,
hiên dủ cuống bản, bỏ mi thư pi 2006)
viện. Nongz moi mời banz
ản sách, nămz tôc lông ứn
tăng kèm. Cỏn mưz mưa
Hòa Bình, nongz hongz mời
banz ma, au hờ lả côn lả
quyển sách. Pơ lơ cả chôm
mơng.
(P’hiển ản cuống quyển
Tuổi thơ mãi mãi cùng ta,
Nhà xuất bản Nghệ An, năm
2006)
2. qY#c he$>
2.1. ce$ m[$z CVaM qaM t[$ ni:@
a) m[$z LE> nO@z cU> ba$N oEd +az neV L[?
b) oEd +az m{@M, m[$z LE> nO@z cU> ba$N oEd O& L[?
2.2. jO@N CVaM ce$ me#N:
dI$V cI@N hO#c HIN Tw> xi> hVa#d hO> ti#d tw> m[$z ba@N zu# ba$N:
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a) b^# xI$V O& L[
b) k{$N k{#, b^# Mi O& L[, b^# Mi D{ +az, b^ Mi xaj cY$ oa#N
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#B
1. oa#N Tw> jY# jW m[$z tY$ t[$ ni@:
- Ết nhai (oEd +az): ha#c oEd vIc, oEd +az P[ DIV, oEd +az NW
ba@N
- Cúc kic (cuc cic): NeV oEd +az hO> LE> nO@z C{N mO#b C{N py

xO#c
- Bả tăng hửa (ba# Tw h/)# : h/# ba#- h/# oO#c oYN NW na$, NW D{.
- Xuông (XU>): KY Pa- vA@ va# OA h[$ Mi C{N py, zu#, oEd, NON,
ciN,...NW T{.
- Phóm cắn ản (\O@M cwN oa#N): oE$ C{N zu# ti# DIV oa#N
- Pơ lơ (P[ L[): ti> tY$ xi@ oE$ C{N
- Tá xớ hừn moi (ta x[ hY$N MOZ): ce#N ta MYN cVa$> oO#c
- Moi hến (MOZ hEN): ta MOz hEN
- Khường khảp (k/> ka#b): k/$> hE@>
- Tẳng đày (t/# dy$): Mi O& ni@ tw#> dy$ O& oa@
- Cừ (cY)$ : b^ OA oO#c zu$>- cY$ zOM, xO#N cY$, Va> cY$
- Tư (TY): fa MY cW cY$
- Xủ mửz (xu# mY@): mY@ ni@ hO#d mY@ oa@, mY@ L[ c^# KY DIV
- P’ho đày ản (|^ dy$ oa@N): dy$ jO#b, b^# dy$ oE$.
- Cuống (cU>): ha#c nO#c- zu# Tw> cU>- cU> ba$N, cU> hU$z, cU>
hO#>,...
- Mứz níz (MY@ ni)@ : vA@ M/ mY@ hI#N ta#z
- Tẳng đày tư (tw# dy$ TY): KY tw#> dy$
- Nghín (<iN): Fw> dy$, <iN dy$
- Láng hươn (la> H/N): H/N zu#
- Ề (oE$): ha#c nO$z, Mi oE$, oO#c oE$, oE$ C{N, oE$ >[N...
- Ăn lơ (&^ L[): CVaM qaM
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- Cả mi (ca# Mi): O& L[ ca# Mi
- Bẩng moi (b[#> MOz):b[#> MOz OA H/N
- Ma hằn (Ma hw$N): Ma hw$N nE$, Ma hw$N m{@M...
- Bỏ xỉ (b^# xi)# : b^# xi# py NW cu, b^# xi# oEd NeV ni@...
- Manz (Ma@N): b^# me#N OA te@, ma@N >[N, ma@N x/$...
- Mưa hươn (M/ H/N): py M/ H/N xI, M/ H/N N[…
- Ản mômz (oa#N m{@M ): m{M vI#c oa#N dy$ OA oO#c
- Au ma hứn (OA Ma hYN): hYN h[$ jA$ xA#
III. oe#b Fw>- oe#b vA@
1. Fw> oa#N Tw> pO#N hA$ m[$z tY$ +w> xI$V
m{@M m[$z d[#d oEd +az... ba# Tw> h/#, nO@> XU> m[$z ba@N M/ h/N oe@> qA$,...
m[$z cVI#N Xec ]VI@N h[$ m[$z ... \O@M c& oa#N. P[ L[ ca# ... hY$N MOz. m[$z
xA# MOz.., k/$> ka#b. MOz m[$z cVI#N ..., ti#d vA@ NeV ni@, m[$z ...tw#> dy$ TY
cVI#N ]VI@N cY$ oa#N.
2. jO@N m[$z tY$ Mi t[$ ni@ pO#N hA$ bO#N +w> Va> cY$ la@, m{@M le@V OA xY
Laz PaV te$M la@z
….. pơ nhác ản thì hằn ản, bỏ … mán mưa…, ản mổm
… ma hứn.
(Học sinh/ma/ xỉ/hươn/au)
3. oEd CVaM xu# L{M t[$ ni@:
- a : Mi P[ L[ zu# H/N B^ ?
- b: kO#z Mi lW$
- a: >az py xW# B^?
- b: py xW# hU$z hy xW# nW@ PaV?
- b: py xW# hU$z ma#c.
- b: oE$ C{N B^ ?
- a: Mi h{c C{N m{@M.
- b: kO# py lW$, qa$ kO$z NW N[.
- a: me@> nO$z nY#> N[. p/#N qa$ h[> m{#M.
78

- b: kO#z, qa$ kO$z tw$> hy kA$ cY$ h[$ nO@> Xaz >az cO#N.
- a: \U >az py c^# L[ jI#?
- b: nO@> >az L_ xUN t[$ ta# OA \wc ca#d.
- a: m[$z kO$z qa$ ti# hU ba$N N[.
- b: kO#z, kO$z c^# L_ la#> J[ ni@ le#V.
4. qaM J[ qaM +aM:
CVaM qaM
CVaM bO#c
J[ ni@ la# me#N xaM J[ hu#>
J[ ni@ la# me#N ci$ J m{@M[ ?
J[ ni@ la# me#N xi# J[ cW#
(qaM +aM J[ ni)@
J[ ni@ la# me#N h{C J[ xA@
J[ ni@ la# me#N cA$ J[ xaz
hO#d J[ L[ m{@M?
hO#d xib J[ +aN ca@z
Dy$ ci$ J[ le@V
dy$ cA$ J[ le@V
(qaM +aM caz m{@M)
dy$ xib J[ le!V
* MOz ni$
- xA# py dy$ ci$ J[ le@V (m{@M)?
- xA# py dy$ ha$ J[ m{@M.
5. cVaM qaM M/ mY@, M/ b/N.
a) qaM M/ mY@ b/N py caz:
□ laN dy$ ci$ pi le@V
□ laN dy$ xib xaM pi le@V
□ oa$ py HIN nw> xY qaz Laz PaV dy$ ci$ b/N le@V
□ kO$z ja# ha HIN dy$ xO> b/N
□ xA# py mY@ L[ n^#?
□ xA# py mY@ cA$ cW# b/N pe#d.
□ mY@ ni@ la# me#N mY L[?
□ mY@ ni@ la# me#N mY@ XaV b/N pe#d pi xO> >iN xib jEd.
□ >az kW$ puc H/N mY@ L[?
□ kO$z kW$ puc hA$ mY@ h{c cW# b/N pe#d pi ni@.
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□ cU> \w> +aM mY@ oa@ la# me#N mY L[?
□ mY@ ciM xa
□ va# NeV oa@ xi# dy$ puc hA$ J[ +aM xA@, J[ xO> hU Ma.
IV. oe#b te$M
1. xwb xE#b la@z m[$z tY$ t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, m{@M le@V OA xY qaz Laz
PaV te$M la@z.
Pá huồi Chón, bỏ tỏ nămz Bón Cồng
Khàu đóng mương Chóng bỏ tỏ cả lồng pú Xiêng Men
2, OA m[$z tY$ Mi xw#N t[$ ni@ pO#N hA$ bON# b^# Mi T{ xY cY$ CA me#N;, m{@M
le@V OA xY qaz Laz PaV te$M la@z.
a) Đày… khàu… vang na. Đày kín… nha… huồi
(pá/lưm/nha/kín)
b) Bướn… tốc cà, bướn …tốc …(chiếng/ hà/ tốc/ neo)
3. MOz hA$ oe#> t[$ ni@ tw#> OA xY qaz Laz PaV te$M dVa@N V& Mi ha$
CA p[# hY$N.

V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. xEb la@z m[$z tY$ t[$ ni@ cY$ h[$ m{@M CA
- py xW# dy$ kI#d, o{N Na dy$ pa.
- ciN kA$ Mi b^# cwb O&. NON dwc b^# C{N Mi cO#d.
2. xO#c tY$ te$M \id Tw> teM$ la@z h[$ me#N
3. PaN, oa#N Tw> te$M h[$ tU# m[$z tY$ tY$ ni@:
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- Kín khàu: ciN kA$ (Ăn cơm)
- Kín nămz: ciN nW@: (Uống nước)
- Kín làu : ciN lA$ (Uống rượu)
- Kín làu xả : ciN lA$ xa (Uống rượu cần)
- Đủp giá: du#b za (Hút thuốc)
- Xặc đô: xw#c D{ (Giặt đồ)
- Nừng khàu : nY$> kA$ (Hông xôi)
- Tồm khàu: t{$M kA$ (Nấu cơm)
- Tắm khàu: tW kA$ (Giã gạo)
- Páy áp: py oa#b (Đi tắm)
4. HIN tY$ vA@ M/ +aM:
- Mưz: m@Y (Ngày)
- Bướn: b/N (Tháng)
- Pí: pi (Năm)
- Mưz niz: mY@ ni@ (Hôm nay/ ngày hôm nay)
- Mưz nà/ cáng nớ: mY@ na$/ ca> n[ (Ngày mai)
- Mưz hư: mY@ HY (Ngày mốt/ngày thứ 3 kể từ hôm nay)
- Mưz ừn: mY@ oY$N (Ngày kia (ngày thứ 4 kể từ hôm nay)
- Mưz àn : mY@ oa$N (Ngày kìa (ngày thứ 5 kể từ hôm nay)
- Mưz xóng cặm: mY@ xO> cW#
- Chơ xauz : J[ xA@ (Sáng sớm)
- Chơ xái: J[ xaz (Khoảng từ 8 giờ đến 10 giờ)
- Chơ ngai/ chơ caiz : J[ <az/ J[ ca@z (Khoàng từ 10 giờ
đến 12 giờ trưa (giờ ăn cơm trưa).
- Chơ nghên tằng: J[ >EN tw$> (Giữa trưa/Mặt trời đứng
bóng, 11h30-13h30)
Khư chơ ngên tiểng: J[ <EN tI#>
- Chơ cặm: J[ cW# (Buổi chiều)
- Chơ tẳng ngên tốc: J[ tw#> <EN t{c (Giờ mặt trời lặn)
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- Chơ leng: J[ Le> (Giờ ăn cơm tối)
- Mựt: mY#d (Tối)
- Cưn: CYN (Đêm)
- Đức: dYc (Khuya)
- Tiểng cưn: tI#> CYN (Đêm khuya)
- Đức điểng tiểng cưn: dYc dI#> tI@> cYN (Quá khuya)
- Cáng nghên : ca> >EN (Giữa trưa)
- Cáng cưn : ca> CYN (Giữa đêm)
5. \w> +aM p[ Ty qaz
5.1. b/N:
5,6
7
4
Khòa hỏ
Kím xá
Kím cóng
- b/N 1 (ki#c): c[N cO>
kV$z h^#
ciM xa
ciM cO>
- b/N 2,3 (ku@): x/$M cO>
8,9
2,3
- b/N xi# (ki#c): ciM cO>
Xườm xá
Xườm cóng
x/M xa
x/M cO>
- b/N 5,6 (ku@): kV$a h^#
- b/N 7 (ki#c): ciM xa
1
10
11,12
Cớn cóng
- b/N 8,9 (ku@): x/$M xa
Cớn xá
Khòa ngang
C{N cO>
C[N xa
kV$a >a>
- b/N 10 (ki#c): c[N xa
- b/N 11,12 (ku@): kV$a >a>.

xu# v&
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5.2. MOz mY@:
●
●●

X

●●
●●

X

●●
●●

●

●●
●●

●

●●

●●

X

J[ Le>
J[ ca@z
J[

Tw#> >EN
tw$>
J[ >az

X ●●
● ●●
●●
●●
J[ xA@
● ●●
X
●●
mY@:
1 2
3
4
5
6 7
8
9
10
11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
(1): J[ m{ cE (xi# xuM- J[ na$ haV) [b^# di]: py Ta> Tw> oEd vI#c hA$
mY@ ni@ xI oE$ cVUM, xI oE$ xYc, Mi ba#d b^# dy$ OwN L[.
(2): J[ ca La (leM vy#) [J[ di]: oEd O& L[ ca# dy$, cy@ O& L[ ca# Mi
(3): J[ fa# xa$ li$ (ta pO#d)[b^# di]: oEd O& L[ ca# b^# dy$, cy@ O& L[ ca
b^# Mi
(4): J[ f{M Ma (xO> hU Ma) [di] : oEd O& L[ ca# dy$, cy@ O& L[ ca# Mi
(5): J[ \i#d xa nu (ta tO#c- J[ na$ dW) [b^# di]: py Ta>, oEd vI#c hA$
J[ ni@ b^# My mwN
* p/#N q/$> jO@N J[ xO> hU Ma b^# xi# J[ leM vy# cY$ py Ta>, oEd vI#c
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6. oe#b nw#b Tw> OA xY Laz PaV te$M m[$z x{ te# 81-90
81. Pẹt xíp một; 82. Pẹt xíp xóng; 83. Pẹt xíp xám; 84.
Pẹt xíp xỉ; 85. Pẹt xíp hà; 86. Pẹt xíp hôc; 87. Pẹt xíp chêt;
88. Pẹt xíp pẹt; 89. Pẹt xíp càu; 90. Càu xíp.

\/N X[ \i H/N

lE# hy#
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Ju# dI#M xO>: ba$N

M/>

Baz xib xaM (13)

P[ Ty qaz Tw> bO#N zu#
I. oa#N h[$ hu@
1. Baz oa#N
Côn Thái hongz êt Tay
Háo, Tay Đắm, Tay Mười,
Tay Thánh, Tay Mương (
Tay Hàng Tổng). Ma dủ cả
Tây Bắc Việt Nam hang
nghin pí. Mi cốc, mi cảu dủ
Vân Nam, Trung Quốc.
Chơ ní, côn tay Thái mi
khờ 2000.000, dủ mời tỉnh
khư Điện Biên, Lai Châu,
Sơn La, Hòa Bình, Thanh
Hóa, Nghệ An,…Côn Tay
Thái dủ Nghệ An, chơ nỉ dủ
mời huyến mương pu khư
Quê Phong, Quỳ Châu, Quỳ
Hợp, Kỳ Sơn, Tương
Dương, Con Cuông, nòi
nựng dủ Thanh Chương,
Quỳnh Lưu, Anh Sơn.
Quam tay Thái Việt

C{N qaz hO@> oEd Ty haV, Ty
dW, Ty m/$z, Ty qe>, Ty M/> (ha$>
t_#>). Ma zu# ca# Ty bwc vI#d NaM
Ha> >iN pi. p/#N va# Mi c{c, Mi cA@ zu#
ti#> v[N NaM, }u> cVUc.
J[ ni@ C{N qaz Mi k[$ 2.000.000
C{N, zu# m[$z ti#> dI#N BIN, Laz JA,
x[N La, hV$a bi$>, Qe> hVa, <E#
OaN,...C{N qaz zu# <E# OaN J[ ni@ zu# m[$z
hVIN@ M/> Pu KY cVE FO>, cVi$ JA,
cVi$ h[#b, ci$ X[N, T/> Z/>, CON CU>,
nO$z nY#> zu# Qe> J/>, Oe> x[N, cV>i$
LVi.
CVaM Ty qaz vI#d NaM Mi
c{c la# mU#d CVaM qaz-caZaz.
Te# +aM cO#N, C{N Ty qaz
ca# hu@ oEd faz, oEd m/>, oEd CON, oEd
LiN OA nW@ hA$ Na. C{N Ty qaz oEd
hy#, oEd Na nW# kA$ nIV. C{N Ty
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Nam mi côc lả muốt quam
Thai- Kadai.
Tẻ nham cỏn, côn tay
Thái cả hạc hú ết phái, ết
mướng, ết con, ết lin au nắm
hàu na. Côn tay Thái ết hảy,
ết na nặm khàu niếu. Côn tay
Thái cả hú pục mạc đưới,
pục
mên
có,
pục
phắc,..liêngz tô quai, tô
ngua, tô mú, tố pết, tô
cảy…Vảu mưa côn tay Thái
là vảu mưa nghê ết ph’ẻn
phài, phẻn máy, tẳm hục, xẻo
xìn. Xìn hóng tay Thái mi ề
ừa, ề lai moi đí tá...
Côn tay Thái dủ hươn
hán. Mự nham, hướn tay
Thái lả hướn xáu phắng, au
mayz mét ết phạc, mayz hiaz
ết phá, au bủn, nhà ca, bớ
coz, bớ bủn ma mung…Chơ
ni, hươn côn tay Thái cả mẹn
hươn kế, mung ngòi, au
mayz kẻn ma ết phạc, ết phá.
Mự nham côn tay Thái
mi hịt ết khưới liếng dủ hươn
xáo, họt chơ lơ mia mi lực
tẳng đày ma hươn bảo. Chơ

qaz ca# hu@ pu#c ma#c d/z, pu#c MEN c^,
pu#c fwc,...lI@> T{ cVaz, T{ >U, T{ mu,
T{ pEd, T{ cy#,...vA@ M/ C{N Ty qaz
la# vA@ M/ >E oEd \e#N fa$z, \e#N
my, tW# hu#c, xe#V xi#N. xi$N me# +i>
Ty qaz Mi oE$ Laz, oE$ o/$, MOz di ta.
C{N Ty qaz zu# H/N ha@N. mY@
+aM, H/N Ty qaz la# H/N xA fw>,
OA my@ me#d oEd fa#c, my@ hI@ oEd
fa, OA bu#N, =a$ Ca, c^@, b[ bu#N Ma
Mu>...J[ ni@, H/N C{N Ty qaz ca@ me#N
H/N cE, Mu> <O$z, Mu> T{N, OA my@
ce#N Ma oEd fa#c, oEd fa.
mY@ +aM C{N Ty qaz Mi hi#d oEd
k/z lI@> zu# H/N xaV, hO#d J[ L[ MI
Mi lY#c tw#> dy$ Ma H/N ba#V. J[ ni@ xi#
b^# Mi n/#. C{N Ty qaz <W#, C{N taz
la# Va> M/> lu#M hY$N zu# M/> fa@.
C{N Ty qaz J[ ni@ ca# +w> cY$,
+w> pU dy$ oE$ \YN, oE$ CVaM ta@,
CVaM xUz, CVaM +UN, CVaM
oO$N,...dw#c bI#d, C{N Ty qaz te# mY@
+aM Ma ni@ Mi nw> xY. T{ xY Laz PaV
zu# cU> b{@ ha$ T{ xY P[ Ty qaz, la#
T{ xY hO> C{N Ty M/> zu# lI#b me#
nW@ PaV KY T/> Z/>, ci$ x[N, CON
CU>, te# cO#N h&@la# hVIN@ DIV.
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ni xỉ bỏ mi nửa. Côn tay
Thái ngẳm, côn tái lả vang
mương lụm hừn dủ mương
phạz.
Côn tay Thái chơ ni cả
nhăng cừ nhăng púa đầy ề
p’hứn, ề quam tá, quam xuối,
quam òn,…Đặc biệt, côn
Thái tẻ mự nham ma ní mi
nắng xứ. Tô xứ Lai Pao dủ
cuống bô hà tô xứ pơ tay
Thái, lả tô xứ hóng côn Tay
Mương dủ liệp mẻ nặm Pao
khư Tương Dương, Kỳ Sơn,
Con Cuông, tẻ cỏn hắn là
huyện điêu.
2. qY#c he$>:
2.1. vA@ oO#c pa# m[$z ba$N hO> T/> Z/> Mi C{N Ty qaz zu#
2.2. MOz Ha$ NW oe#> t[$ ni@ cY$ te$M dVa@N V& nY#> vA@ M/ ba$N M/> Ty
qaz.

Ba$N LiV FO> (ba$N f_$) xa# LiV cI$N
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2.4. xO#c CA me#N cU> m[$z CA t[$ ni@:
a) ba$N Ty qaz zuu# TE> Pu xu>
b) ba$N Ty qaz zu# k[$ nW@
c) Ty qaz zu# ti# L[ oEd dy$ Na
z) ba$N Ty qaz zu# ca> Pu.
II. tY$ <Y@ - <Y@ fa#b
1. oa#N, te$M tw> jY# h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Hươn hán: H/N ha@N (nhà sàn)
- Xám hòng: xaM hO$> (ban gian)
- Ha hòng: ha$ hO$> (năm gian)
- Hongz: hO@>
(gọi/kêu)- hongz hừn, hongz hờ
khóng,…hongz ết,…
- Mự nham: mY@ +aM (ngày xưa)- cáy hang hoiz, hang
nghin pí.
- Mi hịt: Mi hi#d (có tục -lệ)
- Khưới liếng: k/z lI@> (rể nuôi/ ở rể)- pơ p’húa mưa dủ
hươn pơ mia
- Chơ lơ: J[ L[ (khi nào)
- Hươn xáo/bảo: H/N xaV/H/N ba#V (nhà gái/ nhà trai)
- Côn tái: C{N taz (người chết)
- Mương lụm: M/> lu#M (trần gian)
- Mương phaz: M/> fa@ (mường trời/ trời)
2. OA T{ xY Laz PaV te$M m[$z CA t[$ ni@
a) Côn tay Thái dủ hươn hán
b) Hịt bàn khong mương
c) Chàu hoz quán mương; chàu hươn quán dào.
d) ết hảy, tháy na; tẳm hục, pục phài; liêngz monz, lăng
máy.
3. xO#C bO#N \id tw> te$M la@z h[$ me#N
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a) b[[ xi La ca+ x[# Pa xo$N (Bớ xi la cánh xở pá xòn)
b) Fa@ hO@> cON bO# LON f{N (Pha hongz cỏn bỏ lon phốn)
III. oe#b fw>- oe#b vA@:
1. Fw> oa@N Tw> te$M la@z h[$ me#N
a) Bướn xóng đắm na, bướn hà nặm hạy.
b) Bỏ êt hươn khờ huồi họng cangz, bỏ tháng hạy dủ
póm pu.
2. MOz hA$ O& oe#> t[$ ni@ cY$ te$M dVa@N V& haf CA

3. oEd dVa@N xu# L{M t[$ ni@:
- p^# Xaz: kV#e b^@ o[$z O[z ?
- me# +i>: kV#e, >az +w> kV#e b^.
- p^# Xaz: b^# hu@ tw#> qaM, >az zu# ba$N L[ Ma ba# ?
- me# +i>: kO$z zu# ba$N pa# la@N Ma.
- p^# Xaz: cy B^ ?
- me# +i>: o{z, zu#
ca# cU> hU$z tiN Pu XO> lEc@ ou#N.
- p^# Xaz: py Ta> L[ jI#
- me# +i>: pi#c pOM Pu ta> na$ HN/ la# ni@ la# va$z hU$z \wc \u@c, hY$N
Pu diN de>, lI#b hU$z \wc PeV py nO$z nY#> la# hO#d.
- pO# Xaz: ba$N Mi h[> py# ? J[ ni@ Mi ci$ H/N ?
- me# +i>: <iN m[$z P[ qA$ vA@ xi# Mi h[> m{@M, <iN va# pi >iN nY#> cA$ hO@z
xib xaM (1913). J[ oa@ p/#N zu# Ta> LaV Ma. J[ ni@ Mi hO@z XaV h{c H/N, k[$ jEd
hO@z C{N.
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- pO# Xaz: ba$N HA d_ te@ n^#, ja# o[N >Az N[, lw> Ma ni@ kO$z tw#> hA$
zaM.
- me# +i>: kO#z, >az ca# +a j{#M +a jE, +a py caz Ma vE@N, k^ hA$
zaM m[$z kO$z NW.
IV. oe#b te$M:
1. Tw> oa#N Tw> te$M dVa@N xu# L{M TE> ni@
2. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ t[$ Ni@ cY$ m{@M CA, tw$> OA xY qaz Laz
PaV te$M la@z
- Bản Mác xiêng xởng dủ hóng xã Thạch Giám. Cỏn
bàn hắn, mi ề tựa nhai dủ bỏn. Mời pí xấc tành, xỉ hàu Huồi
dủ Phắc peo, pí nghin nựng hôc xíp càu (1969) lông Bàn dủ
Bà, đày pí tằng nựng ọc bàn dủ bỏn chơ ní.
3. OA m[$z tY$ cU> <Vw#c x[# hA$ bO#N b^# HE Mi t{ xY cU> CA t[ n,i@ oa#n
hY$N.
….Ty zu# M/> …., .... hy#, …kA$ nY$>
( P[/Pu/odE/ciN )
V. oe#b HIN zu# ca# H/N
1. pe> bO#N zu# hO> m[$z tY$ t[$ ni@ pEN CA me#N, OA xY Laz PaV te$M
la@z.
- Xắp hóng pơ Đảng quam, tay Thái bàn vang đủ pu
lông xúng dủ đín phái piêng, ắt, ết na.
2. OA m[$z tY$ Mi xw#N x[# hA$ bO#N b^# HE Mi T{ xY, OA xY Laz PaV te$M
la@z.
Páy hạy… phưn ma
Páy… bạch phưn tàu
Lục … xáu hờ mi … neo dám
( na/ càu/ na/ tẻ/bạch)
3. xO#c bO#N \id tw$> te$M la@z h[$ me#N
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oEd hy# h[$ cU$M cA$ xuM pU#c, cA$ bU#c mu, cA$ Hu hU$z, bO^# dy$ ciN jw#>
ti$ h[# fa@
(Ết hảy hờ cuồm càu xúm puốc, càu buộc mú, càu huồi, ỏ
đày kín tẳng tì xở phaz)
4. nw#b Tw> OA xY Laz PaV te$M m[$z x{ te# 91 hO#d 100.
91. Càu xíp một; 92. Càu xíp xóng; 93. Càu xíp xám;
94. Càu xíp xỉ; 95. Càu xíp hà; 96. Càu xíp hôc; 97. Càu xíp
chêt; 98. Càu xíp pẹt; 99. Càu xíp càu; 100. Hói nựng.
5. qaM NW P[ qA$ \Y@N ma#c ME zu# t[$ diN, je#b OA Ma oa#N h[$ xu# C{N Fw>.
6. Te$M M/ O& ka#c c& hO> H/N P[ Ty qaz mY@ +aM Tw> J[ ni@

H/N P[ Ty qaz mY@ +aM

H/N P[ Ty qaz J[ ni@
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Baz xib xi# (14)

P[ qA$ Tw> jA$ ba$N
I. oa#N h[$ hu@
1. Baz oa#N:

\YN M/ o[$z bi$>
Ời Lộc Thị Bình, cớt ọc
năm hươn côn khồn dủ xã
Tam Thái, hiên mớt lớp xỉ,
ời vang hiên. Tớp hừn pến
xáo, ời ma ết pớ dủ bàn
Nhắn, xã Thạch Giám. Pí
1982, ời Lộc Thị Bình đày
phân công ết Chi hội trưởng,
Chi hội phụ nữ bàn Nhắn. Ết
việc, ời tẳng hủ đày ăn khổ
hóng côn bỏ hú nắng xứ.
Ngẳm đày neo hănz, ời páy
hiên, tăng ết việc tăng hiên.
Hiên mômz văn hóa cấp 2,
ời Bình tằng hiên hừn cấp 3,
mổm leoz tằng hiên tửm
trung cấp Chính triz. Khờ
xíp pí tăng hiên tăng ết việc,
ời Bình bỏ mi chơ lơ đày
xau. Mớt việc xã họt việc

o[$z l{#c qi# bi$>, c[#d oO#c NW H/N
C{N k{$N zu# xa# TaM qaz, HIN m[d
l[#b xi#, o[$z Va> HIN. T[#b hY$N pEN
xaV, o[$z Ma oEd p[@ zu# ba$N =&@, xa#
qec# zaM. Pi 1982, o[$z l{#c qi# bi$> dy$
f[N C_ oEd Ji hz{@ ]/#> Ji h{@z fu# nY#
ba$N =&@. oEd vI#c o[$z tw#> hu@ dy$ O&
k{# hO> C{N b^# hu@ nw> xY. <W# dy$ NeV
h&@, o[$z py HIN, Tw> oEd vI#c Tw>
HIN. HIN m{@M V& hVa c[b 2, o[$z
bi$> Tw$> HIN hY$N c[b 3, m{@M le@V
tw$> HIN tY#M }u> c[b ji> ]i@. k[$ xib
pi Tw> HIN Tw> OEd vI#c, o[$z bi$> b^#
Mi J[ L[ dy$ XA. m[d vI#c xa# hO#d
vI#c H/N, vI#c t[b# hO#d vI#c nO@z,
vI#c L[ ca# hO#d MY o[$z. mY@ ni@, zu# xa#,
mY@ na$ L_ ba$N , fa@ f{N ca# KY fa@
de#d, o[$z bi$> b^# XA J[ L[. pi 2003, o[$z
bi$> dy$ da@z h{@z bA$ oEd bi QY da#> oVi#
xa#.
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hươn, việc tớp họt việc noiz,
+[ py me#N Ta> hO> da#>, Tw>
việc lơ cả họt mư ời. Mứ ní dy$ oa$z nO@> cU> xa# Tw> Ty ba$N,
dủ xã, mứ nà lông bàn, phá Ty XO>, o[$z bi$> Tw> da#> oVi# xa#
phốn cả khư phá đẹt, ời Bình \O@M c& OA xa# qec# zaM py hY$N.
bỏ xau chơ lơ. Pí 2003, ời mY@ ni@, py hA$ ba$N L[ p/#N ca# vA@ m[$z
Bình đày Đại hội bàu ết Bí cVUM hOM, cVaM di M/ o[$z bi$>.
thư Đảng ủy xã.
(ba#N zi#c NW \YN xw$N Tw> bud ci
Nhơ páy mẹn tang hóng xU> nzu, =a$ xU@d ba#N <E# OaN.2010)
Đảng, tăng đày ai nọng
cuống xã, tăng tay bàn, tay
xong, ời Bình tăng Đảng ủy
xã phóm cắn au xã Thạch
Giám páy hừn. Mứ ní, páy
hàu bàn lơ pượn cả váu mời
quam hóm, quam đí mưa ời
Bình.
(Bản dịch từ Tập truyện
ngắn và bút ký Xuống
Núi,Nxb Nghệ An.2010 )
2. qY#c he$>:
2.1. ce$ cVUM qaM t[$ ni@
a) o[$z bi$> C{N zu# ca# L[ ?
b) o[$z bi$> oEd vI#c NeV L[ ?
2.2. xO#c tY$ NW Baz oa#N TE> ni@ x[# hA$ m[$z ti# +w> xIV$ cY$ h[$ m{@M CA.
m{@M le@V OA xY Laz PaV te$M la@z:
a) Việc…, việc…, việc tợp, … noiz,…. lơ ….họt mư
ời……
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b) Phá …., cả khư ….đẹt, bỏ ….mự lơ … Bình … hươn
lá, bỏ dủ … ết việc xỉ lông…, ma … liếng mú, … cảy, bỏ
xỉ… pả au phưn.
2.4. jO@N CA ce$ me#N n[d
a) t{d <I#b }/> JuIN <I#b, o[$z bi$> Ma oEd vI#c NW xa#
b) cO#N J[ oEd bi QY da#> oVi#, o[$z bi$> la# C{N N_ Z[N
II. tY$ <Y# - <Y# fa#b
1. oa#N qU#c Tw> te$M h[$ qa#V m[$z tY$ <Y# t[$ ni@
- Ma: Ma (về)
- Pơz: p[@ (dâu)
- Páy hiên: py HIN (đi học)
- Bỏ mi chơ lơ đày xau: b^# Mi J[ L[ dy$ XA (không khi nào
được nghỉ).
- Tởp: t[@B (to)
- Noiz: nO@z (nhỏ)
- Mứz níz: mY@ ni (hôm nay)
- Mứz nà: mY@ na$ (ngày mai)
- Họt mư: hO#d MY (đến tay)
- Phaz phốn: fa@ f{N (trời mưa)
- Phaz đẹt: fa@ de#d (trời nắng).
2. dw#d CA x[# m[$z tY$ ni@- m{@M le@V la# OA xY Laz PaV te$M la@z: Côn
(C{N); Mẳn (m&#); bỏ (b^)# ; hươn (h/N); non (NON); xái (xaZ).
III. oe#b Fw>- oe#b vA@
1. Fw> oa#N Tw> je#b la@z xO> CA qe$> <Y# t[$ ni@:
Huổm ph’úa huổm mia
hU#M |U hUM# MI xi# =a#c
xỉ nhạc
hU#M x{c# hUM# xa#c xI j[
Huộm xộc, huổm xác
xía chớ
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2. Fw> oa#N Tw> x[# tY$ +w> xI$V cU> dVa@N VwN t[$ ni@; OA xY Laz PaV
Ma te$M la@z:
Vảu mưa côn mi uy tín, pơ lơ cả hú lung Lương Công
Tình, dủ bàn Cặp Chạng, xã …., ngai… thàu mổm,… khằm
khờ pẹt xíp pí. Thàu lừa…léo, mả…bỏ xau, việc
…việc….cuống bàn, ngai cả….ết xỏi. Cuống bàn….cả
hặc,…yếu lung Tình. Quam ngai ….., pơ lơ …. tăng ết xắp.
3. VA@ jI@N vA@@ M/ p[ qA$, C{N Mi OVi tiN zu# cU> ba$N, cU> C[ cVaM
hO> T{.
IV. oe#b te$M
1. te$M dVa@N VwN =a@V xib hO#d xib ha$ CA vA@@ M/ p[ qA$, C{N Mi OVi
tiN oa$z, o[$z dy$ Fw>, dy$ hEN (te$M jY# FIN O[M Tw> jY# Laz PaV).
2. OA jY# Laz PaV te$M dVa@N V& t[$ ni@:
Phá ết hả phốn hanh, dàn mi nặm nong húa đuồn, ài
Bình khiều lẻn hau cuống bàn, bọc, xón mời lênh noi ết
nhai khờ kem nặm ma hươn, hóng tay bàn phóm cắn xọi
mời hươn khờ nặm, hốn đô ọc khòi hươn au hừn cởi dủ
năm mời hươn tênh xúng.
V. oe#b HIN zu# ca# H/N
1. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ t[$ ni@ cY$ pEN CA me#N;, OA jY# Laz PaV
Ma te$M la@z
Pí khồn cả lênh noiz khư khằm; điêu tết, họt mộ Quản
páy chơz cả tằng xọc xồng, xừa, pành xứ cừ pắn hờ mời
hươn lơ.
2. OA jY# Laz PaV Ma te$M m[$z CA t[$ ni@:
- Quam váu hờ mi côn phăng, quam tằng hờ mi côn dủ
- Nhơ quam lăm cởi lông mương tờ
- Cởi quam hờ pí nọng mương pu.
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3. dw#d CA x[# m[$z tY$ ni@, Tw> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z: Xắng
cán; chằm phí hươn; lễ hảy; phục hén; Pơ thàu; anhz lạm;
kín làu.
4. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N
Khàu hảy lộc bỏ xủ
kA$ hy# l{#c b^# xu# kec# ta> cy
khạch tang cáy
Xy^ la> di b^# pNE la$> cy ba$N
Xay láng đí bỏ pến làng baV# b#^ cVe#N te@ +a h[$ zu# laz >EN
cáy bàn
Bảo bỏ quẻn té nha hò
dủ lái nghên
5. xO#c m[$z tY$ Mi v[$N: e, x X, j J, k K, t T, d D (la# v[$N b^# caz
xib tY$).
6. te$M Baz d_$ zaV t[$ ni@
Ờ ƠI
Cốc cốc mỏ ky lồng
Pồng pềnh mỏ ky quai
Quai ky nhà pu xúng phặt khọc
Bòng mạy bề mạy bạc ma lám
Bòng mạy phảy xán hắn
Bòng mạy quắn xán vảy
Quăn phi ọc ai mò
Xáo đết ò cuống xuốn nha hẳn
Phạ cở nù cở nẳn phốn tốc…
Chạng tơng mạ ky nhà hờ páo
Xóng xáo pốc khắn háo páy lảy
Lảy chạng lảy mạ hầu túng ngua
Lảy ngua hầu túng bè
Ài chẳng xè hầu bàn nham nị ống xổng mương hám
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Xóng mạc cám xúc tờ lảng ống kìm
Nơ nọi hày chìm xảng tờ lảng ống bắng
Cu dược chăng pơ nị pơ ửn lằm nà
Cu dược hà pơ nị pơ ửn lằm tấng
Tấng xía mò nặm muộc
Nộc khuộc khì cồn đắm cồn đánh
Manh canh khì cồn cẳm
Khì xở xạ phắc cạt mệ nai
Mẻ nai hà húa quai độp đồ
Độp đồ phắc ồ lăn
Xáo mương lăm quảnh hén tung lòng
Xáo bàn thằm mương chọng hà lòng mủn mun…
Ơi!
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Baz xib ha$ (15)

ba$N XO> \I#N m[#
I. oa#N h[$ hu@
1. Baz oa#N

TaM qaz mY@ ni@
Láng xé ô tô hóng huyến
au mời khòi páy cái bàn
Lúng, Na Tổng, bàn Can,
Đọc Búa…bàn xong moi tỉ
lơ cả đí, kỉn khàu xúc nọc na
hóm tủa tăng bàn. Xánh đẹt
lướng khư nắm húa p’hờng
vản lông na, liệp xắp nặm
Huồi Xán. Xiếng phá lôm
khư xiếng nhuôn hóng pơ
xáo chành. Pả nộc pỉt muộn
hóm bín páy, bín ma năm Na
Can, Na Phủ khàu đáng hàu
lướng. Bàn xong hóng Tam
Thái nặp mứ nặp đí, đáng
páy hừn xắp xền tang p’hiển
mở hóng Đảng. Pu pả Tam
Thái mứ ni đáng hừn xìu.
Xàng na khàu, mạc khư nang

la> xe O{ T{ hO> hVIN@ OA
m[$z kO$z py caz ba$N lu@>, Na t_#,
ba$ CaN, dO#c bU...ba$N XO> MOz ti#
L[ ca# di, ci#N kA$ xuc nO#c Na hOM
tU# Tw> ba$N. Xe> de#d l/> KY nW@
hU \[$> va#N L_ Na, lI#b xwb nW@
hU$z xaN. xI> fa@ L{M KY xI>
+UN hO> P[ xaV je$>. pa# n{#c pi#d
mU#N hOM biN py biN Ma NW Na
CaN, Na fu# kA$ da> hA$ l/>. ba$N
xO> hO> TaM qaz nw#b mY@ nw#b di,
da> py hY$N xwb xE$N Ta> \I#N m[#
hO> da#>. Pu pa# TaM qaz mY@ ni@ da>
hY$N xi$V. xa$> Na kA$ ma#c KY Na> \[$>
la# xUN c^ cI$> ca# caM, c^ +{M, ca#
ceV Laz. dy$ +[ l[M ]/$>, la# pi
TaM qaz pu#c Ha> hO@z hec Ta
fwc. Ba$N XO> \I#N m[#, TaM qaz
nw#b mY@ nwb
# hw#>, nw#b Mi.
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p’hờng lả xuốn có kiềng có
cám, có nhôm, có keo lai.
Đày nhơ Lâm Trường, lả pí,
Tam Thái pục đày hang hói
hec ta máy au ết cố, ết chìa,
tăng hang chục hec ta phắc.
Bàn xong p’hiển mở, Tam
Thái nặp mứ nặp hặng, nặp
mi. Ma dám Tam Thái hau
hến mi tang bê tông páy tủa
mớt bàn cuống, bàn nọc. Pí
2016, xã Tam Thái chôm
mơng tòn bằng công nhận xả
nông thôn mở.
(Bản dịch từ Tập truyện
ngắn và bút ký Ngày mời bên
dòng Nặm Pao, Nxb Văn hóa
dân tộc, NA.2015)

Ma zaM TaM qaz HA hEN Mi
Ta> BE T_ py tU# m[d ba$N cU>,
ba$N nO#c. pi 2016, TaM qaz J{M M[>
tO$N bw$> C_ n[#N xa# N_ q{N m[#.
(zi#c OA cU> xec mY m[# xa$> me# nW@
PaV, =a$ xUd ba#N <E# OaN,
na.2015)

ba$N Ty qaz \I#N m[#
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2. qY#c he$>
2.1. xa# TaM qaz Mi ci$ ba$N, O& oa@ la# me#n ba$N L[? OA jY# qaz Laz
PaV te$M xY# m[$z ba$N oa@
2.2. xa# TaM qaz mY@ ni@ \I#N m[# pEN NeV L[ ?
2.3. jO@N cVaM ce$ me#N:
a) xa# TaM qaz la# me#N xa# c{c qid hO> hVIN@ T/> Z/> Mi j[@ \I#N
b) xa# TaM qaz la# xa# qY$ xO> da#d jU#N N_ q{N m[#.
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1.oa#N h[$ qU#c, te$M h[$ qa#V m[$z tY$ t[$ ni@
- Páy cái: py caz (đi qua)
- Bàn xong: ba$N xO> (bản làng)
- Moi: MOz (nhìn)
- Tỉ lơ: ti# L[ (chỗ nào)
- Cả đí: ca# di (cũng đẹp)
- Kỉn: cii#N (mùi)
- Khàu xúc: kA$ xuc (lúa chín, cơm chín)
- Nọc: nO#c (ngoài)
- Na: Na (ruộng)
Nọc na (ngoài ruộng)
- Xánh đẹt: xe> de#d (tia nắng)
- Lướng: l/> (màu vàng)
- Nắm húa p’hờng: nW@ hU \>[$ (mật ong)
- Vản tủa: va#N tU# (rải khắp/ trải dài)
- Lông na: L_ Na (xuống ruộng)
- Liệp xăp năm huồi Xán: lI#b xwb nW@ hU$z xaN (dọc
theo suối Huồi Xán)
- Xiếng: xI> (tiếng)
- Phá lôm fa@ L{M (gió thổi)
- Khư: kY (giống nhau)
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- Nhuôn: +UN (một điệu dân ca Thái)
-Hóng: hO> (của)
- Pơ xáo chành: p[ xaV je>$ (người con gái đẹp)
- Nộc: n{#c (chim)
(Nộc pỉt = chim ri)
- Bín páy: biN py (bay đi)
- Bín ma: biN Ma (bay lại)
- Đáng: da> (đang)
- Nặp mứ: nw#b mY@ (càng ngày)
- Nặp đí: nw#b di (càng đẹp)
- Đáng páy hừn: da> py hY$N (đang đi lên)
- Xắp: xwb (theo)
- Xền tang: xE$N Ta> (con đường)
- P’hiển mở : \I#N m[# (đổi mới)
- Hừn xìu : hY$N xVi: (lên xanh)
- Mạc: ma#c (chăc mảy)
- Nang p’hờng: na> \>[$ (nhộng ong )
- Pục: pu#c (trồng)
- Nặp hặng, nặp mi: nw#b hw#>/ nwb mi (càng giàu có)
2. xO#c OA m[$z tY$ vA@ M/ O& di hO> xa# TaM qaz, te$ oO#c.
3. xO#c CA VwN vA@ M/ Xy zY#> N_ q{N m[# zu# xa# TaM qaz.
III. oe#b Fw>- oe#b vA@
1. Fw> Tw> dI$N hA$ m[$z tY$ +w> xI$V, OA jY# Laz PaV te$M la@z:
Xánh đẹt …. khư nắm húa ph’ờng vản lông na, liệp …
Huồi Xán. Xiếng phá … khư xiếng nhuôn hóng pơ xáo ….
Pả nộc pỉt muộn hóm …, bín ma năm Na Can, Na Phủ khàu
đáng…. lướng. Bàn xong hóng Tam Thái nặp mứ …, đáng
páy hừn xắp xền… ph’iển mở hóng Đảng.
2. Fw> oa#N Tw> ce$ cVaM qaM t[$ ni@:
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dy$ +[ l[M ]/$>, la# pi TaM qaz pu#c Ha> hO@z hec Ta fwc. Ba$N
XO> \I#N m[#, TaM qaz nw#b mY@ nw#b hw#>, nw#b Mi. Ma zaM TaM qaz HA
hEN Mi Ta> BE T_ py tU# m[d ba$N cU>, ba$N nO#c. pi 2016, TaM qaz J{M
M[> tO$N bw$> C_ n[#N xa# N_ q{N m[#.
qaM:
- N_ z[N TaM qaz oEd oO#c m[$z NeV L[/
- xa# TaM qaz dy$ C_ =[#N xa# N_ Q{N m[# pi L[?
IV. oe#b te$M:
1. xE#b la@z m[$z tY$ t[$ ni@ cY$ pEN CA me#N,; OA jY# Laz PaV te$M la@z:
a) Đày Lâm Trường nhơ, lả pí pục đày Tam Thái hang
hói hec ta máy au ết cố, ết chìa hec ta, tăng hang chục phắc.
b) Bàn Tam Thái mở p’hiển, nặp mứ nặp xong, nặp
hặng mi.
c) Ma Tam Thái mi dám hau hến tang bê tông mớt bàn
cuống, bàn nọc páy tủa.
z) Pí xóng xíp hốc phăn, xã Tam Thái chôm mở tòn
bằng công nhận xả nông thôn mở.
2. te$M dVa@N VwN 10 CA vA@ M/ ba$N P[ Ty qaz \I#N m[.#

CA ha$M nW@ py M/ ba$N jw#N xa# qe#c zaM
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V. oe#b HIN zu# ca# H/N
1.pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ t[$ ni@ cY$ pEN CA me#N:
a) me# cy# +O>$ ha$M xO> +^ xi$, me# cy# ca$ ha$M ha$ +^ xO>.#
b) Mi cVaz b^# hu@ tIV, mi kA$ b^# hu@ haz.
2. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N:
Hau mi bún tẳng pến
hA Mi buN tw#> pEN \U pEN MI
p’húa pến mia.
\U +a dy$ xI> xI,
Phúa nha đày xiếng xía,
MI +a dy$ xI> ha@>.
Mia nha đày xiếng hangz.
hw#c c& KY hi>.
Hặc cắn khư hính,
Pe> c& KY ha#
Panh cắn khư hả
hw#c c& KY fa tiN fa MY.
Hặc cắn khư phá tín,
MI py hy# h[$ \U qaM ha,
phá mư.
\U py Na h[$ MI qaM hO#d.
Mia páy hạy, hờ phúa
hw#c Pe> c& h[$ hO#d qA$, hO#d
thám há
ce#.
Phúa páy na, hờ mia
thám họt.
Hặc peng cắn hờ họt
thầu, họt kẻ
3. te$M CA NW m[$z tY$: py hY$N; \I#N m[; pu#c my@; kA$ xuc; hw#> Mi.
4. te$M Tw> zi#c la@z m[$z tY$, m{@M le@V tw#> OA jY# Laz PaV Ma te$M:
bàn cuống; bàn nọc; tay bàn; dủ đí; mi hanh; páy hừn;
tang nháo; tang tợp; tô mú; tô ngua; tô quai; tô cảy; tô má.
5. OA jY# Laz PaV Ma te$M m[$z CA tu#c <Y# t[$ ni@:
(1) - Ài nongz tốc cầu tả bỏ khạt
Tốc cầu tạt bỏ xía.
(2) - Ài nongz xuồm nọc, xuồm cuống
(3) - Anhz tá bỏ xăng lực khưới phaz p’hả
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(4)
(5)
(6)
(7)

Mêz nhạ bỏ xăng lực pơz xứa khốp
- Ạp nămz dến, hến phaz cỏn.
- Au cả nhăng au đày
Vayz cả nhăng vayz pến
- Au mia moi cóng lố
Au p’húa moi nà việk.
- Au mia moi mêz nai
XưZ quai moi mẻ tồn lang.
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Baz xib h{c (16)

HIN lW# ju# dI#M 1,2
h^@ Ha>, H/N za$V Tw> ba$N XO>
I. HIN lW#
1. oa#N tw> \I#N cVaM vI#d Ma cVaM P[ Ty qaz, lw> Ma OA jY# qaz
Laz PaV teM la@z dVa@N V& t[[$ ni@:
Chiều chiều, chị em tôi thường ngóng lên trái núi Pù
Xoong Lêch mờ xa, chờ bóng áo nâu hao gầy đi ra từ màn
mây trắng mịt mù. Chị em tôi sẽ ùa ra, niềm vui vỡ oà,
cùng reo lên sung sướng: “A! Mế về! Mế về rồi!... Mế về
rồi!...”. Mế xoa đầu tôi, vi tôi nhỏ hơn được mế ôm vào
lòng, còn chị thì nũng nụi đứng nhìn. Bao giờ mế cũng có
quà, lúc thì chùm vải, chôm chôm rừng, quả vả mế hái ở
dọc đường; lúc thì vài khúc mía, quả dưa mế lấy từ trên
nương. “A! Mế về! Mế về rồi!... Mế về rồi!...”. Cái điệp
khúc ấy cứ lặp đi lặp lại suốt những tháng năm dài tuổi thơ,
là giây phút hạnh phúc nhất trong ký ức của chị em tôi.
(Trích cuốn Ngày mới bên dòng Nặm Pao, Nxb Nghệ An.
2015)
2. OA jY# Laz PaV Ma te$M Tw> jY# OA m[$z tY$ t[$ ni@:
- Cẳm ma (chiều về); Ời nọng (chị em); Khòi (tôi); Moi
hừn (nhìn lên); Cáy (xa); Tín phaz (chân trời); Lẻn ọc
(chạy ra); Hongz hừn (kêu lên/ reo lên); Chôm mơng (vui
mừng); Khường kháp (sung sướng); Noiz hớn (nhỏ hơn);
Lụp húa (xoa đầu); Mạc pài (quả ải); Mạc hón cảy (chôm
chôm rừng); Mạc ngọa (quả vả); Òi (mía); Tơnz (khúc);
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Mạc tánh (quả dưa); Mêz ma (mẹ về); Chơ nhăng noiz (khi
còn nhỏ/ tuổi thơ);
3. ce$ m[$z CVaM qaM t[$ ni@:
a) xu# mY@, xO> o[$z nO@> m&# OEd O& l[ J[ cW# Ma ?
b)P[ mE@ py oEd O& L[? zu# ca# L[?
4. xO#c m[$z CA, m[$z tY$ vA@ M/ ti$> ca#M P[ mE@ Tw> m[$z P[ lY#c cU> dVa@N
V& TE> ni@.
5. te$M dV@aN V& vA@ M/ C{N T{ (xY#, pi c[#d, ba$N XO>, NeV mw#c Tw>
C_ vI#c m&# oEd.
6. te$M dVa@N V& vA@ M/ C{N cU> H/N (m{#, =a#, oe@>, mE@, oa$z, o[$z,
nO@>.
7. te$M dV@aN V& nY#> vA@ M/ ba$N XO> hO> T{.
II. cI#M }a:
1. OA jY# Laz PaV Ma te$M m[$z tY$ t[$ ni@:
- Mộ; anhz thàu; Nhạ; Mêz thàu; anhz; mêz; ài; ời;
nongz.
- Đí, quàng, hặng mi, hảy, na, đưới, khàu, xúc, lướng,
xìu, cẳm, đánh, mẳn, tang, mướng, phái.
2. xO#c OA m[$z tY$ h[$ t[$ ni@ x[# hA$ m[$z bO#N +w> Va> cY$ la@, lw> Ma tw$> OA
jY# Laz PaV Ma te$m dV@aN V& ja# ha oEd m{@M:
Mự nham,…., mí pơ lênh nói lực … mế. Mự nựng,
nhạc…. mạ pài, xảu ết lư hờ ánh páy xọc. Ý ….lực, pơ ánh
páy … pả, páy xặc xáy, hàu cuống pả …, công cốt, hến …
pài tớp, pơ ánh khan …., họt pái, pơ ánh hằng tực xở …
máy đọc, ngả máy hắc, pơ ánh …. lông, tái luốn. Dủ hươn,
pơ lực … kín mạc pài, thà xặc xáy, pơ ánh … bỏ ma. Xảu
hày …. Mứ mở, non lục, xảu xắp … pơ ánh tếch páy hàu
pả. Xảu páy xọc ánh. Tăng páy, tăng …., tăng hóng ánh “Põ
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ơi, Põ ơi!” khản tăng…, mứ ní cái mứ á, pơ lực xai cả tái,
cớt pến tô nộc, …. cả hóng “Pỏ ơi!... Pỏ ơi!...” cừ xọc ánh.
(khá/đú/hàu/đống/kín/pài/hừn/ngả/tốc/mự nham/thà/cả/xền
tang/tăng cưn/hày/co/mứ lớ)
3. xO#c bO#N \id tw$> te$M la@z h[$ me#N:
a) TaM cVU> la# xa# c{C qiQ hO> huI@N T/> Z/> zu# t[$ vi+ hY$N. la# xa#
t[B cVU$>, d{> C{N, mi E$ Na, >U, cvUi, tw> mi E$ pa# my@ pu#B m[#.
(Tam Quang lả xã cốc thít hóng huyện Tương Dương dủ tờ
Vinh hừn. Lả xả tớp quàng, đống côn, mi ề nà, ngua, quai,
tăng mi ề pả máy pủp mở )
b) >a mi noO@> Din QU$> M/> di (Nga Mi nongz đín quàng
mương đí)
4. te$M dOa@N VwN =a@V ha$ hO#d h{c CA vA@ M/ C{N T{.
5. te$M m[$z CA VwN cU> oa@ Mi m[$z tY$ t[$ ni@.
a) Quàng (rộng lớn)
b) í đú (thương)
c) Hẳng mi (giàu có).
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ju# dI#M 3:

Pu p#a Tw> bO#N zu# bO#N ciN
Baz xib jEd:

vA@ M/ +aM
I. oaN h[$ hu@:
1. Baz oa#N:
Tương Dương, bướn hà.
Phaz lôm honz dủ tăng Lao
ma. Nham phaz lôm honz tẻ
bướn hà họt mớt bướn càu
tay hau tẳng dả.
Bướn hà, cốc thít cứ
cằm cẳm ma là mi vai hả
phốn. Phốn bỏ hanh, khư vả
phaz ết năms tốc tẻ tênh
xủng, xủng hênhz, phốn bỏ
mi hả, chọp ết hờ đín hừn ái
honz khư ái phi. Pượn mẳn
hongz ết phốn lảy bè.
Bướn hà ma. Phá lôm
hanh ma, tửa hả, tửa hả lảy
cắn bỏ huz xau, lôm hàu pả,
lôm hàu bàn, lôm xịch hát
tăng bớ cuồi cuống xuốn,
lôm ết lômz phắc tú cuống
hươn, lôm xổn lôms cốc mét

T/> z/>, b/N ha$. fa@ L{M hO@N zu#
Ta> LaV Ma. +aM fa@ L{M hO@N te$
b/N ha$ hO#d b/N cA$ Ty HA tw$> za#.

b/N ha$, c{c qid cY cW# cW# Ma
la# Mi Vaz ha# f{N. f{N b^# He>, KY
va# fa@ oEd nW@ t{c te# tE> xu>, xu>
hE@>, f{N b^# Mi ha#, jO#b oEd h[$ diN hY$N
oaz hO@N KY oaz Fi. p/#N m&# hO@> oEd
f{N ly# be$.
b/N ha$ Ma. fa@ L{M He> Ma, t/#
ha#, t/# ha# ly# c& b^# hu@ XA, L{M hA$
pa#, L{M hA$ ba$N, L{M xi#c had Tw> b[
cU$z cU> xUN, L{M oEd l{@M Fwc tu
cU> H/N, L{M x{#N l{@M c{c me#d xa$>
ba$N. L{M cY oEd NeV h&@ xa#c xy@
hO#d xi#, ha$ b/N fa@.
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xàng bàn. Lôm cứ ết neo
hắnz xạc xayz họt xỉ, hà
bướn phaz.
Lôm honz. Lôm au ăn
honz dủ tang Lao ma bỏ mi
quam lơ vauz hờ mớt. Xảu
bỏ khư honz hóng tảu phi, cả
bỏ khư ăn honz hóng mạc
tẳng ngên tiểng. Honz khố.
Honz ết hờ khố tăng huồi
nămz noiz, khố tăng nămz dủ
cuống côn. Phaz honz mày
tăng nà, honz tạc khố tăng
xừa. Cuống huồi, mi tỉ vai
huồng nămz tớp lừa ăn đùng
mời mêz tếch phắt khàu.
Phaz honz, honz tăng
xong, tăng phục, honz tăng
nămz dủ cuống bòng, lụp tỉ
lơ cả honz. Lăng cả honz,
nặng cả honz, non khàng
honz hớn. Phaz honz ết hờ
hau bỏ dủ đày…khư vả từm
nòi nựng xỉ tăng bàn, tăng
mương cả khằm lục pến phi.
(Trích Quê tôi- miền gió
Lào, tập Tản Văn của Nang
Han)

L{M hO@N. L{M OA O& hO@N zu#
Ta> LaV Ma b^# Mi CVaM L[ vA@ h[$
m[d. xA# b^# KY hO@N hO> tA# Fi, ca# b^#
KY O& hO@N hO> ma#c tw#> >EN tI#>.
hO@N k{. hO@N oEd h[$ k{ Tw> hU$z nW@
nO@z, k{ Tw> M& zu# cU> C{N. fa@
hO@N my$ Tw> na$, hO@N ta#c k{ Tw> x/$.
cU> hU$z, Mi ti# Vaz hU$> nW@ t[#b l/$
O& du$> m[$z mE@ TcE Fwd kA$.

fa@ hO@N, hON Tw> XO>, Tw> fu#c,
hO@N Tw> nW@ zu# cU> bO$>, lu#b ti# L[
ca# hON. Lw> ca# hON, NON ka>@
hON@ h[N. fa@ hO@N oEd h[$ HA b^# zu#
dy$....KY va# tY#M nO$z nY#> xi# Tw> ba$N,
Tw> M/> ca# kW$ lu#c pEN Fi...

(OA NW Baz ba$N O$z- M/> L{M Laz,
t[#b ta#N VwN hO> Na> HaN)
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2. ce$ m[$z CVaM qaM t[$ ni@:
a) ki hA# T/> Z/> Mi O& L[ n{#z b[#d?
b) +aM de#d hO@N zu# T/> Z/> Mi ci$ b/N, te# b/N L[ hO#d b/N L[?
c) L{M Laz +w> Mi xY# L[ n/#? Mi dw#c dI#M L[?
z) +aM f{N zu# T/> Z/> ci$ b/N, te# b/N L[ hO#d b/N L[?
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. oa#N, te$M Tw> jY# OA m[$z tY$, <Y# t[$ ni@:
- Hons: hO@N (nóng)
- Lôm: L{M (gió)
- Lao: LaV (lao)
- Bướn hà: b/N ha$ (tháng 5)
- Bướn càu: b/N cA$ (tháng 9)
- Hả phốn: ha# f{N (cơn mưa)
- Hanh: He> (mạnh)
- Tửa hả: t/# ha# (từng cơn)
- Lảy cắn: ly# c& (đuổi nhau)
- Lôm hàu pả: L{M hA$ pa$ (gió thổi vào rừng)
- Hàu bàn: hA$ ba$N
(vào bản)
- Hàu huồi: hA$ hU$z (vào khe, suối)
- Xịch hát: xi#c ha#d (xé rách)
- Bớ cuồi: b[ cU$z (lá chuối)
- Cuống xuốn: cU> xUN (trong vườn)
- Ết lôms: odE l{@M (làm đổ)
+ Xổn lômz: x{#N l{@M (xô đổ)
- Phắc tú: fwc tu (cánh cửa)
- Cuống hươn: cU> H/N (trong nhà)
- Cốc mẻt: c{c me#d (gốc mét)
- Xàng bàn : xa$> ba$N (cạnh bản)
- Lôm honz: L{M hO@N (gió nóng)
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- Au ăn honz: OA O& hO@N (lấy cái nóng)
- Dủ tang Lao ma: zu# Ta> Laz Ma (ở Lào về)
- Quam lơ: cVaM L[ (lời nào)
- Vaus hờ mớt: vA@ h[$ m[d (tả hết)
- Bỏ khư: b^# KY (không giống)
- Tảu phi: tA# Fi (bếp lửa)
- Honz khố : hO@N k{ (nóng khô)
- Khố tăng huồi: k{ T>w hU$z (khô cả dòng suối)
- Mày tăng nà: my$ T>w na$ (cháy da mặt)
- Xừa: x/ (áo)
- Huồng nămz: hU$> nW@ (vũng nước)
- Phaz honz: fa@ hO@N (trời nóng)
- Phục: fu#c (chiếu)
- Xong: XO> (giường)
- Bòng nămz thọc: bO$> nW@ qO#c (ống bương đựng nước)
- Lăng: Lw> (đứng)
- Nặng: nw#> (ngồi)
- Non: NON (ngủ)
- Bỏ dủ đày: b^# zu# dy$ (không ở được)
- Khư vả: KY va# (kiểu như)
- Từm : tY#M (thêm)
- Nòi nựng: nO$z nY#> (một tí/ tí nữa)
- Tăng bàn: Tw> ba$N (cả bản)
- Tăng mương: Tw> M/> (cả mường)
- Lục pến phi: luc# pEN Fi (cháy thành lửa)
2. xO#c m[$z tY$ <Y# cU> dOa@N VwN n/ ni@ vA2 M/ O& hON hE@>, hO@N b^#
jiV@ dy$ hO> +aM L{M LaV.
III. oe#b Fw> Tw> oeb# vA@:
1. Fw> oa#N Tw> te$M m[$z tY$ +w> xI$V:
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b/N ha$...fa@ L{M...Ma..., t/# ha#, t/# ha#,...c& b^# hu@...L{M...pa#, L{M hA$...,
L{M...ha#d Tw> b[ cU$z...xUN, L{M...L{@M Fwc tu cU> H/N, L{M x{#N l{@M ...me#d
xa$> ba$N.
2. Fw> oa#N Tw> jO@N cVaM ce$ me#N =[d:
L{M hO@N. L{M OA O& hO@N zu# Ta> LaV Ma b^# Mi cVaM L[ vA@ h[$ m[d.
xA# b^# KY hO@N hO> tA# Fi, ca# b^# KY O& hO@N hO> ma#c tw#> >EN tI#>. hO@N k{.
hO@N oEd h[$ k{ Tw> hU$z nW@ nO@z, k{ Tw> M& zu# cU> C{N. fa@ hO@N my$ Tw>
na$, hO@N ta#c k{ Tw> x/$.
a) O& hO@N hO> L{M LaV KY tA# Fi?
b) O& hO@N +aM L{M LaV pA# KY ju#d KY ji#, hON my$ na$, b^# ji@V dy$
3. te$M dVa@N VwN vA@ M/ +aM fa@ f{N zu# T/> Z/> HA +aV kVa#> xib
CA.
IV. oe#b te$M
1. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z t[$ ni@ cY$ pEN CA:
l{$M L{M
L{M c^ cO#c hA$
L{M oO#c c^ nO#c fy
L{M py ta#V, Ma ta#V NW c^ xa$N PI>.
L{M hA$ p[@ m[# L{M ba$N zEN
2. OA m[$z tY$ Mi zu# Tw> t[$ cY$ oEd pEN CA:
naV dO#c...KaN py ta#
naV dO#c ma#...na$ ...H/N
(xU#z- baN- NW)
3. te$M dOa@N VwN =a@V kVa#> xib CA vA@ M/ +aM naV zu# T/> Z/>?
V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ cY$ oEd m{@M CA:
a) f{N xA@ f{N cW# f{N b^ o/$N, f{N oEd nW@ qu#M nW@ NO>.
b) b/N xaM nW@ zaM ta#, b/N ha$ nW@ lad ba$N.
2. OA m[$z tY$ Mi zu# t[$ ni@ x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ oEd h[$ m{@M CA :
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a) fa@ de#d TY cub... , fa@ ...TY cub xi$V
b) +a fa@ f{N NO> He> +a py.., cVa># ...NW hU$z
c) +aM... nu#> x/$ haV, +aM naV nu#> x/$ ...
(haV- naV- xW#- he- Fa-hON )
3. xO#c tY$ te$M \id Tw> te$M la@z h[$ me#N:
naV jwc j&^# naZ xw#N naZ xEN
(Náo chăc chẳn, náo xẳn náo xên)
fa@ hO@> cO#N b^# LON f[N
(phaz hongz cỏn bỏ lon phốn)
+aM naA cw$> ca#c lO#> ta#, pa lO#> xO$N
(nham náo cằng cạc lỏng tạ, pá lỏng xòn)

dO#c baN
4. te$M CA VwN NW m[$z tY$ t[$: fa@ f{N, naV, dO#c my@, +aM naV, oEd
li#, ha$> xO$N, L{M He>, hO@N.
5. xOc# m[$z tY$ cVaM Ty qaz vA@ M/:
a) fa@ hON hE#>
b) fa@ naV hE#>
c) fa@ f{N He>
6. xO#c OA m[$z cVaM bO#c xON oEd ciN oEd mac# zu# m[$z +aM hON,
+aM naV, +aM fa@ f{N.
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Baz xib pe#d (18)

vA@ M/ diN dON, Pu pa#, hU$z hO#>
Tw> m[$z T{ xwd cU> pa#
I. oa@N h[$ hu@
1. Baz oa#N
Tương Dương lả huyênz
mương pu hóng tỉnh Nghệ
An, mi nămz Nơn, nămz
Môz, cộp cắn tỉ Xốp Môz
pến mẻ nămz Pao, tăng mi ề
huồi, ề họng tớp. Huồi Chón,
huồi Ngân láy cái Nga My,
Xiêng My, Yên Hòa cộp cắn
tỉ Yên Thắng pến Huồi
Nguyên láy ọc há nămz pao.
Huồi Chà Haz láy cái Yên
Tĩnh, Yên Na, ọc há Yên
Hòa cộp huồi Chón tỉ Yên
Hòa. Huồi Xán láy cái Tam
Hợp, Tam Thái ọc há mẻ
nămz Pao. Dủ Lưu Kiền xỉ
mi huồi Kiên. Dủ Tam
Quang xỉ mi huồi Tẳm
Bống, dủ Tam Đình xỉ mi

T/> Z/> la# hVIN@ M/> Pu hO> <E#
OaN, Mi nW@ N[N, nW@ m{@ c{#b cwN ti#
x{b m{@ pEN me# nW@ PaV, Tw> Mi oE$
hU$z, oE$ hO#> t[#b. hU$z jON, hU$z
>[[N ly caz >a Mi, XI> Mi, OIN hV$a
c{#b cwN ti OIN qw> pEN hU$z >VIN
ly oO#c ha nW@ PaV. hU$z ja$ ha@
ly caz OIN ti#>, OIN Na c{#b hU$z
jON ti# OIN hV$a. hU$z xaN ly
caz TaM h[#b, TaM qaz oO#c ha
me# nW@ PaV. zu# LiV cI$N xi# Mi hU$z
cIN. zu# TaM CVa> Mi hU$z tW# b_, zu#
TaM di$> Mi hU$z c[$, zu# +{N Maz Mi
hU$z hi@, zu# Maz x[N Mi hU$z t{, hU$z
xa...
t{# jYc UNESCO C_ b{, m[$z
hVIN@ T/> Z/>, CON CU>, cVi$ h[#b zu#
ca> x[#> hO> k^ Xi> cVIN# t[# lY#N D_
NaM oa. Pu pa# T/> Z/> Mi oE$ NeV
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Huồi Cờ, dủ Nhôn Mai mi
huồi Hiz, dủ Mai Sơn xỉ mi
huồi Tố, huồi Xá…
Tổ chức UNESCO công
bố, mời huyênz Tương
Dương, Con Cuông, Quỳ
Hợp dủ cáng xởng hóng khó
sinh quyển tớp lứn Đông
Nam Á. Pu pả Tương Dương
mi ề neo mayz, tẻ có nois họt
có tớp, cuống hănz mi 42
neo đày tèm hàu xách đánh
Việt Nam. Pu pả Tương
Dương cả nhăng mi hang
hoiz tô xắt pả hiềm khư tô
xứa, tô mới, tô ngua thinh, tô
xangz, bảng ngao, tô linh, tô
cả đác….Cuống 145.632
hecta pu pả hóng Tương
Dương, xỉ mi 144.204,2
hecta là pả mayz hạc hừn.
Chơ nis, dủ Tương Dương
nhăng bẩng moi đày hang
nghin hecta pả đống không
khốt, hang nghin pí khư pả
Huống, pả Mạt, pả mays
lanz, lông lênh...Cuống pả
nhăng mi ề neo mayz đí,
khư: mayz đủ, mayz nhôm,

my@, te# c^ nO@z hO#d c^ t[#b, cU>
h&@ Mi 42 NeV dy$ te$M hA$ xac
de> vI#d NaM. Pu pa# T/> Z/> ca#
+w> Mi Ha> hO@z T{ xwd pa# hI$M, KY
T{ x/, T{ m[z, T{ >U qi>, T{ xa@>, ba#>
>aV, T{ Li>, T{ ca# da#c...cU> 145.632
hec Ta Pu pa# hO> T/> Z/>. Xi# Mi
144.204,2 hec Ta la# pa# my@ ha#c
hY$N. J[ ni@, zu# T/> Z/> +w> b[#> MOz dy$
Ha> >iN hec Ta pa# d_ K_ k{d Ha>
>iN pi KY pa# hU>, pa# ma#d, pa# my@
la@N, L_ LE>...cU> pa# Mi oE$ NeV my@
di, KY: my@ du#, my@ +{M, my@ HW, my@
pe#c, L_ LE>, ce#N hO#c,...
t[$ diN T/> Z/> Mi oE$ NeV hI$M KY
CW hU$z >VIN, qa#N hiN zu# Ke b{.
T/> Z/> Mi oE$ NeV hiN KY hiN puN zu#
oE$ ti# oEd H/N, oEd Ta>, oEd Xi Mw>...
Vaz pi n/#, T/> Z/> la# bO#N cY$
b[#>, cY$ oEd +az, XA zEN hO> oE$ C{N zu#
oE$ M/> Ma. m[$z bO#N py, bO#N MOz KY
nW@ N[N, nW@M m{@ Mi oE$ \YN mU#N, pa#
ma#d, pa# my@ la@N TaM di$>, pa# c^ L_
LE> TaM h[#b, Tw> oE$ ta#d nW@ di zu#
cU> pa#,...tY#M hA$ h&@ m[$z Vw> nW@
qVi# dI#N ba$N ve@, Ke b{ la# bO#N
kec# py H/ MOz Pu MOz pa#, ciN
pa, ciN cy#, mu dW, kA$ laM hO> P[
Ty... m[$z NeV oa@ la# O& cY$ tO$>
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mayz hăm, mayz pẹc, lông te#> ba$N M/> T/> Z/> HA hw#> Mi di
lênh, kẻn học,…
cVa$>.
Tờ đín Tương Dương mi (>UN c_# Q_ TiN dI#N tY# T/> Z/>)
ề neo hiềm khư căm huồi
Nguyên, thản hín dủ Khe Bố.
Tương Dương mi ề neo hín
khư hín pún dủ ề tỉ cừ ết
hươn, ết tang, êt xi măng…
Vai pí nửa, Tương
Dương lả bỏn cừ bởng, cừ ết
nhai, xau dến hóng ề côn dủ
ề mương ma. Mời bỏn páy,
bỏn moi khư Nămz Nơn,
Nămz Môz mi ề p’hưnz
muộn, pả Mạt, pả mayz lanz
Tam Đình, pả có lông lênh
dủ Tam Hợp, tăng ề tạt nămz
đí dủ cuống pả,…từm hàu
hănz mời văng năms thủy
điện Bàn Vez, Khe Bố lả bỏn
khạch páy hưa moi pu moi
pả, kín pá, kín cảy, mú đắm,
khàu lám hóng pơ tay…Mời
neo az là ăn cừ tòng tẻng bàn
mương Tương Dương hau
hặng mi đí quàng.
(Nguồn Cổng thông tin điện
tử Tương Dương)
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2. nw#b oO#c m[$z xY# hU$z, xY# nW@ t[#b hO> T/> Z/>.
3. nw#b oO#c m[$z NeV my@, T{ xwd hI$M zu# T/> Z/>.
4. T/> Z/> HA Mi ci$ qVi# dI#N, vA@ xY# xA# oO#c.
5. jO@N CA ce$ me#N lY#N:
a) T/> Z/> la# me#N hVIN@ cVa$> lY#N <E# OaN
b) T/> Z/> la# me#N hVIN@ cVa$> lY#N hO> Ta> QE M/> vI#d NaM

Pa# my@ la@N zu# ba$N cVa$> qi#>, xa# TaM di$>
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b:
1. oa#N, te$M Tw> jY# OA m[$z tY$ <Y# t[$ ni@:
- Mương pu: M/> Pu (miền núi)
- Huồi, họng: hU$z hO#> (khe/ suối, suối cạn)
- Nămz pao: nW@ PaV (sông- sông Lam)
- Pả: pa# (rừng)
- Pu: Pu (núi)
- Pả mayz hạc hừn: pa# my@ ha#c hY$N (rừng tự nhiên)
- Tèm hàu xach đánh: te$M hA$ xec@ de> (ghi vào sách
đỏ)
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- Tô: T{ (con)
- Linh: Li> (khỉ)
- Ngua thinh: >U Qi> (bò tót)
- Xứa: x/ (hổ)
- Bảng ngao: ba#> >aV (chồn bay)
- Cả đạc: ca# da#c (Voọc xám)
- Xangz: xa@> (voi)
- Pả đống không khốt: pa# d_ K_ k{d (rừng nguyên sinh)
- P’hưnz muộn: \YN mU#N (truyện hay)
- Căm: CW (vàng)
- Thản hín: qa#N hiN (than đá)
- Hín pún: hiN puN (đá vôi)
- Pả mayz lanz: pa# my@ la@N (rừng săng lẻ)
- Pả lông lênh: pa# L_ LE> (rừng xa mu)
- Tảt nămz đí: ta#d nW@ di (thác nước đẹp)
- Văng nămz: Vw> nW@ (hồ nước)
- Bởng moi: b[#> MOz (tham quan)
- Xau dến: XA zEN (nghỉ mát)
- Khạch tàu: kec# tA$ (du khách)
- Páy hưa: py H/ (đi thuyền)
- Moi pu moi pả: MOz Pu MOz pa# (ngắm núi rừng)
- Kín: ciN (Ăn)
- Cảy: cy# (Gà)
- Mú đắm: mu dW (Lợn đen)
- Khàu lám: kA$ laM (Cơm lam)
- Làu xả: lA$ xa# (rượu cần)
- Tửm: tY#M (thêm)
2. xO#c CA cU> dOa@N VwN TE> vA@ M/ T/> Z/> Mi oE$ hU$z, nW@ PaV.
3. OA m[$z tY$ +w> xI$V x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ h[$ oEd m{@M CA:
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Pu... T/> Z/> ca#... Mi Ha> hOz T{ xwd pa# hI$M KY T{..., T{ m[z, T{ >U
qi>,…, ba#> >aV, T{ Li>, T{ ca# da#c...cU> 145.632 hec Ta...pa# hO> T/>
Z/>, xi# Mi 144.204,2 hec Ta la# pa# my@... hY$N. J[ ni@, zu# T/> Z/> +w> b[#> MOz
dy$ Ha> >iN hec Ta pa# d_ K_ k{d Ha> >iN pi KY pa# hU>, pa# ma#d, pa# my@
la@N, L_ LE>...cU> pa# Mi oE$ NeV ... d.
(KY- >iN- ha#c- Pu- xa@>- x/- pa#- +w>- my@)
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw> oa#N Tw> x[# m[$z tY$ +w> xI$V hA$ bO#N Va> cY$ la@:
T/> Z/> ...Mi laz Pu pa#. Paz laz…hY$N, J[ ni@ ca#...Mi oE$ pa# d_, my@ pEN
C{N b^#..., Mi oE$ NeV my@ hI$M, my@ di. m[$z Pu lO$N, lA# hy# J[ ni@ ca# dy$...tY#M oE$
c^ my@...c^ +{M, c^ hI#N, c^ ceV Laz.
2. te$M xY# m[$z T{ xwd pa# t[$ ni@:

……….

……….
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…………….

…………………..
3. cE# M/ Pu pa#, nW@ PaV, nW@ hU$z zu# ba$N M/> hO> m[$z >az.
4. MOz hA$ oe#> pa# my@ la@N TE> ni@, te$M dVa@N V& vA@ M/ O& di hO>
pa# my@ la@N oa@.
IV. oe#b te$M:
1. te$M dOa@N VwN =a@V xib CA vA@ M/ Pu pa# M/> HA.
2. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ cY$ oEd h[$ m{@M CA.
a) hU$z xaN pa caz TaM h[#b, TaM qaz, Mi oE$ ly ki#>, te# cO#N p/#N
tEj oEd li#, oEd jib, cV#a> he, ly MO>, pa bEd...dy$ Ly oE$.
b) xa# qec# zaM Mi oE$ lI#M pa#, cU> h&@ Mi oE$ Pu XO> KY Pu xu> lEc, Pu
xaM Pu, pu nO@z, Pu PUN,..hU$z Fa hU$z t[#b Mi m[d, KY hU$z ma#c, hU$z cu$,
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hU$z xaM <a#, hU$z \wc \uc, hU$z \wc PeV, hU$z ji, hU$z PI>,...cO#N ni@,
hU$z L[ ca# Mi oE$ pa. J[ ni@ oE$ hU$z b^# Mi nW@ ly, pa nO$z, xO#c ciN =a#c.
3. OA m[$z tY$ h[$ t[$ ni@ x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ cU> CA t[$ ni@:
a) py#... HA, P[ ca# dy$ b[#> ... OA Pu pa...ba$N M/>, b^# dy$ ...hy# hA$ ...# p/#N
c[$M.
b) zu# xa# ...h[#b Mi pa# c^ ... L_ LE>, cU> h&@ Mi ... c^ dy$ OA hA$ pa# c^ Zi
xa#N hO> ... NaM.
(vI#d, xib, my@, pa, TaM, MOz, Z[N, hO>, qa>)
V. oe# HIN zu# ca# H/N:
1. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA V& me#N.
Paz buN, Lu> cW# KW OA xUN pay tU# bO#N kO$z cV$> caz Tw> hec
Ta. Caz XaV pi, Lu> h{c MI, Tw> lY#c hA$ ni$, oEdtiN, pu#c my@ me#d, oEd nO>
pa,...zu# Na Pu +u>.
(\I#N oa#N te# \Y@N Lu> xO> bwc zu# xec@ L_ Pu, hO> Vi h[#z,
=a$ xUd ba#N <E# OaN, pi 2010)
2. OA m[$z tY$ h[$ t[$ ni@ x[# hA$ m[$z bO#N +w> Va> cY$ la@ h[$ pEN CA me#N.
a) mY@ +aM, Pu pa#...my@,...ni C{N...my@....=a#c xO#c my@ oEd...ca# b^# Mi.
(oE$/ J[/H/N/NO$z)
b) hA$...xO#c my@, L_ nW@ xO#c...my@...Ma oEd H/N. pa...Ma xu# kec#
(pa, pa#, di, xe#b)
3. xO#c bO#N te$M \id cY$ pe> laz h[$ me#N:
a) mY@ +aM Pu pa# oE$ my@, J[ ni@ my@ nO$z, na#c xO#c my@ De o$E H/N ca^#
bO# mi.
b) Ha$ pa# xO#c my@, L_ nW@ xO#c pa, my@ di ma dE H/N pa xe#b ma xu#
ka#j.
4. OA jY# Laz PaV Ma te$M m[$z CA t[$ ni@.
(1) - Ài nongz hóng mảk la
Lung tá hóng mảk khẻn.
(2) - Ài nongz khư nửng nămz tăng hưa,
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(3)
(4)
(5)
(6)

P‘húa mia khư nửng xồng tăng xừa.
- Ài nongz ma nha lảy má
Lung tá ma nha hà lực.
- Ài nongz mủng hến cắn lắp tá
Ài nongz ma hến cắn nghỉnh hèo.
- Ài nọng tái nửng háu quai tắc
P‘húa mia tái nửng phắc paz tạch.
- Ài nọng tắt nămz lin bò hạt
Pạt tỏn xày bò xía.
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Baz xib cA$ (19):

kU> OA pa# Pu bO#N zu# bO#N ciN
I. oa#N h[$ hu@
1. Baz oa#N:

Ba$N pa@z xa hu#> cVa$>
Nặp tẻ mưz đày pắn pả
hờ tay bàn bởng moi, mưz lơ
ời Vi Thị Ngọc chàu bản
Paiz Xá cả xuông pọ mẹ
cuống bàn hàu pả bởng moi
mời pả mayz pướn pắn hờ,
bỏ hờ pơ lơ ma tắt mayz
tháng hảy.
Dủ bàn Pại xá chơ ni cả
bỏ mi hăng haz, khì mú, khì
ngua nửa. Hươn lơ cả mi cối
cừ xù hăng haz, pơ lơ cả bỏ
thìm hăng haz ọc nọc tang,
kem bàn. Lả bướn xóng tửa,
tay bàn p’homz cắn quát
cuống bàn, au hăng haz lông
chút dủ năm hu hổ tờ bàn.
Kem tang, xàng hươn đày
pục mời có mayz cừ kín
mạc, tăng ết hổm tang, hổm

nwb
# te# mY@ dy$ p& pa# h[$ Ty
ba$N b[#> MOz, mY@ L[ o[$z Vi qi# <O#c jA$
ba$N pa@z xa ca# XU> pO# me# cU>
ba$N hA$ pa# b[#> MOz m[$z pa# my@ p/#N
p& h[$, b^# h[$ P[ L[ Ma twd my@ qa>
hy#.
zu# ba$N pa@z xa J[ ni@ ca# b^# Mi
Hw> ha@, ki$ mu, ki$ >U n/#. H/N L[ ca# Mi
c{z cY$ xu$ Hw> ha@, P[ L[ ca# b^# qi$M Hw>
ha@ oO#c nO#c Ta>, ceM ba$N. la#
b/N xO> t/#, Ty ba$N \O@M c&
cVa#d cU> ba$N, OA Hw> ha@ L_ ju#d zu#
NW Hu h{# t[$ ba$N.
CeM Ta>, xa$> H/N dy$ pu#c c^
my@ cY$ ciN ma#c Tw> oEd h{#M Ta>, h{#M
ba$N. Ma zaM ba$N pa@z xa mY@ ni@ J[
L[ ca# hEN cI$> di. pO# me# ba$N XO>
P[ L[ ca# j{M M[> =O@N ba$N XO> di
cVa$>.
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bàn. Ma dám bàn Paiz Xá
mựz niz chơ lơ cả hến kiềng (\I#N oa#N te$M Baz Pa@z xa te#
đí. Pọ mẹ bàn xong pơ lơ cả cO#N Ma ni@)
chôm mơng nhonz bàn xong
đi quàng.
(Dịch từ bài Pại Xá
ngày ấy bây giờ)
2. qY#c he$>:
2.1. ce$ m[$z cVaM qaM t[$ ni@
a) xu# mY@ o[$z Vi qi# <O#c mw#N oEd O& L[ ?
b) pO# me# ba$N pa@z xa oEd NeV L[ cY$ kU> OA pa# Pu bO#N zu# bO#N
ciN?
2.2. jO@N cVaM ce$ me#N lY#N
a) ba$N pa@z xa la# me#N ba$N c{c qid py cO#N cU> tO$> te#>
ba$N M/> m[#.
b) ba$N pa@z xa h[N lY#N ti# oY#N vA@ M/ neV kU> OA pa# Pu bO#N zu#
BO#N ciN.
II.tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b:
1. oa#N, te$M Tw> jY# OA h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Chàu bàn: jA$ ba$N (trưởng bản)
- Nặp: nw#b (đếm)
- Nặp tẻ mưz: nw#b te# mY@ (kể từ ngày)
- Đày: dy$ (được)
- Pắn: pNw (chia); Pắn pủn (pwN pu#N): chia phần
- Mưz lơ: mY@ L[ (ngày nào);
+ mưz lơ cả khư mưz az (mY@ L[ ca# KY mY@ oa@): Ngày nào
cũng như ngày nào
- Xuông: XU> (rủ);
+ xuông páy xuông ma (rủ rê):XU> py XU> Ma
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- Pọ mẹ: pO# me# (bà con)/ cha mẹ (nghĩa đen)
- Tắt mayz: twd my@ (chặt cây)
- Tháng hảy: qa> hy# (phát rãy)
- Hăng haz: Hw> ha@ (rác)
+ hăng haz thốm bàn (Hw> ha@ q{M ba$N): rác đầy bản
(nói bóng)
- Khì mú: ki$ mu (phân lợn)
- Khì ngua: ki$ >U (phân bò)
- Cối: c{z (xọt)
- Xù hăng haz: xu$ Hw> ha (đựng rác)
- Thìm: qi$M (ném, vứt, quăng)
- Nọc tang: nO#c Ta> (ngoài đường)
- Kem hươn: CeM H/N (cạnh nhà/xung quanh nhà)
- Hu hổ: Hu h#{ (hố)
- Quảt: cV#ad (quét)
- P’hèo: \e$V (dọn)
- Chủt: ju#d (đốt)
- Hổmz: h{#M (bóng mát)
+ Hômz mayz: h{#M my@ (bóng cây)
+ Hômz hươn: h{#M H/N (bóng nhà)
+ Hômz phừa: h{@M f/$ (bóng mây)
- Kiềng đí: cI$> di (sạch sẽ)
2. xO#c m[$z tY$ vA@ M/ m[$z neV kU> OA pa# Pu, bO#N ciN zu# hO> pO#
me# ba$N pa@z xa cU> dOa@N VwN TE> ni.@
3. xO#c CA vA@ M/ pa# Pu bO#N ciN zu# hO> ba$N pa@z xa J[ L[ ca# di
cI$>.
III. oe#b Fw> Tw> oe# vA@:
1. Fw> oa#N Tw> OA m[$z tY$ +w> xI$V x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ cU> m[$z CA
t[$ ni@
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a) CeM Ta>...H/N dy$ pu#c m[$z c^ my@ cY$... ma#c, Tw> oEd...Ta>, h{#M ba$N.
Ma ...ba$N pa@z xa mY@ ni@ J[ L[...hEN cI$> di.
b) H/N L[ ca#... c{z cY$ xu$ Hw> ..., P[ L[ ca# b^.# . Hw> ha@ oO#c nO#c Ta>,
CeM ba$N. la# b/N xO> t/#, Ty ba$N \O@M cwN ... cU> ba$N, OA Hw> ha@ L_
ju#d zu# NW ... h{# t[$ ba$N.
2. vA@ M/ m[$z vI#c oEd cY$ kU> OA pa# Pu bO#N ciN zu# hO> Ty ba$N T
h[$ Tw> l[#b Fw>
IV. oe#b te$M:
1. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ cY$ h[$ m{@M CA, lw> Ma OA
jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Nặp tẻ mưz đày pắn pả hờ tay bàn bởng moi, mưz lơ ời
Vi Thị Ngọc chàu bản Pại Xá cả xuông pọ mẹ cuống bàn
hàu pả bởng moi mời pả mayz pướn pắn hờ, bỏ hờ pơ lơ ma
tắt mayz tháng hảy.
2. OA m[$z tY$ Mi zu# t[$ ni@ x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ h[$ m{@M CA, lw> Ma tw#> OA
jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
- Dủ… Pại xá chơ ni cả …mi hăng hạ, …mú, khì …
nưas.
(bỏ/bàn/ ngua/khì)
- Chơ niz mi ề tỉ mẳn… lở lẹt, nămz …, nămz nong, mi
bạt nămz nong …đuồn, ết láy hươn, … côn tăng mời tô xắt.
(húa/thủm/ tái/ pến)
3. te$M M/ ju# dE$ kU> OA pa# Pu bO#N ciN zu# hO> Ty ba$N m[$z >az.
4. ddw# CA x[# NW m[$z tY$ t[$ ni@.
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Ba$N oa>, xa# xa# l/@> J[ ma#c tw#> >EN hY$N
V. oe#b HIN zu# ca# H/N
1. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ t[$ ni@ cY$ h[$ m{@M CA:
a) Ta> ba$N cI$> xO> hA$ CON j[ ni@ mY@ L[ ca# di
(Tang hàu bàn Xóng Con chơ niz mưz lơ cả kiềng đí).
b) la# xO> b/N t/# ba$N Ty M>/ pOM@ cVad# ba$N cU> OA ha@ Hw> L_
juD zu# Hu NW h{# ba$N t[$
(Lả bướn xóng tửa, tay bàn p’homz cắn quát cuống bàn, au
hăng haz lông chút dủ năm hu hổ dủ tờ bàn.)
2. OA m[$z tY$ Mi zu# t[$ ni@ hA$ bO#N Va> cY$ la@ oEd h[$ {@M CA:
a) mY@ ni@,... ba$N Na t{#>...ba$N,...la@z hO#>...Ta>, veN... cY$....tEd d{#c l[#b.
(cVa#d, C[, CeM, ciN, Ty, pe>)
b) pu# pA$, m{# =a# ca# +w>...xON h[$ m[$z lY#c... jY# jW, …ne$N. +a
dy$...oU#z x[# nW, +a...FwN =w#c my@ tO#c,...ta, Pu pa@.
(dy$, laN, bO#c, xw#>, oEd, cW, hO#c)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N :
a) mY@ ni@ Ty ba$N na t_# cVad# ba$N pe> la@Z hO#> CeM Ta> cY$ ciN
tdE# dc{# l[#b.
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b) pu# pA$, m{# =a# +w> dy$ bO#c xON h[$ m[$z lY#c m[$z laN jY# jW cW
ne$N . =a dy$ oEd oU#z x[# nW, =a dy$ F& =w#c my@ tO#c hO#c ta, pu pa#.
4. te$M CA VwN x[# m[$z tY$ t[$ ni@:
- pu#c my@: pục mayz (trồng cây)
- cVad# ba$N: quảt bàn (quét dọn bản làng)
- b^# +i>: bỏ nhinh (không bắn)
5. oa#N Tw> OA jY@ Laz PaV te$M dOA@N VwN t[$ ni:
Tẻ chơ mi Đảng, Nhà nước bọc xón, pảy dân hau pơ cả
huz chử chắm au bỏn dủ, bỏn kín, quàng khoáng, kiềng đí,
páy lổng ma liên. Leoz tẳng tẻ vê la pòng pánh bàn mương
mở, bàn lơ cả hủ quạt quảnh mốt mảy. Cọc cảy, cọc mú,
cọc ngua, quai dày ết cừ tỉ cáy hươn. Hươn lơ cả huz ết xắp
quam xón “Kín hờ mi tỉ, khì hơ mi bỏn”. Ết cối, khút huz
hổ cử thọc hăng haz. Pơ cả mi húa chớ chử moi au pu pả,
mẻ namz chơ lơ cả hờ mốt mảy. Nha hàu pả phăn mayz tọc
học tá, páy đàm, páy nhinh, cừ hờ mời tô xăt bỏ mi bọn dủ,
bọn kín, tốc mẻ pẹ lực. Pơ côn hau pơ cả chừ au hờ đày
quam Đảng bọc xón.
6. OA jY@ Laz PaV Ma te$M Baz ta@ haM ha#c t[$ ni@:
TAZ HẰM HẠC
- Pòng, pòng!
Mác, mác!
Xóng ời nongz hẳm hiaz
Xóng phúa mia hằm hạc
Dủ phạc nị lán tạ
Dủ phạc nà lán thám
- Thám thắt đày luông lơ nọ?
- Thắm thắt đày luông lỷ
Thám thỉ đày luông chụ bảo xáo
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Tầu nặm nọi cu khằm tắc tỷ lơ?
Nhọt phắc huống cu khằm uồn tỷ lơ?
Tồn phắc bùng lán khằm cọt tang lơ nọ?
Hạc phắc bùng lán khằm kiên tang lơ nọ?
Lăm hươn huống lán khằm tằng tang lơ nọ ?
Cu páy khờ xám mửa chẳng ma
Cu páy cáy xám bướn chẳng tầu
Hầu quả bàn nham cại xón xẳng nang đóm nợ!
Hươn lơ hươn ky khầu ản vá, nha âu lán mưa
Hươn lơ hươn ky pá ản càng, nha âu lán mưa
Hươn lơ hươn ky phàng ản mịt tơng huông, nha âu
lán mưa
Hươn lơ hươn tờ lảng hộc khì quai, cỏi âu lán mưa
Hươn lơ hươn tọn phài tọn đài khừ xỉnh hóng
hươn, cỏi âu lán mưa nợ!
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Ju# dI#M 4: V&

hVa P[ Ty

Baz XaV (20):

D{ nu#> hO> P[ Ty qaz
I. oa#N h[$ hu@
1. Baz oa#N:
Tẻ cỏn niz, đô nụng
hóng pơ tay Thái (Nghệ An)
bỏ khư chơ niz.
- Pỏ xai, nụng xồng, xừa
phài nhoms mạc bấu, nhomz
nin. Xừa bỏ my co, nà áng
pưới, mi xỉ tùi, au đìu mayz
ết mạc cúc. Xồng nụng cả au
p’hẹn phài nhóm mạc báu,
tăng nhomz nămz nin. Xồng
bỏ mi cúc, chơ nụng au xái
phài còi hặt năm hượt. Xồng
há tợp, nhao họt tá pú tín.
- Đô nủng hóng mẹ
nhinh mi xóng neo. Tay
Thánh nụng xừa còm, xìn
lai, tẳm hục khuýt, xìn xằn
họt mạc pí cạnh, xìn hặt xái
hướt bọc, húa pốc khắn môn
lai. Tay Hàng Tổng (tay

Te# cO#N ni@, D{ nu#> hO> P[ Ty
qaz zu# <E# OaN b^# KY J[ ni@.
- p##^ Xaz, nu#> x_$, x/$ fa$z =O@M
ma#c bA, =O@M NiN. x/$ b^# Mi C^, na$
oa> p/z, Mi xi# tu$z, OA dVi$ my@ oEd
ma#c cuc. x_$ nu#> ca# OA \e#N fa$z
nO@M ma#c bA, Tw> =O@M nW@ NNi. x_$
b^# Mi cuc, J[ nu#> OA xaz fa$z cO$z
hw#d NW h/#d. x_$ ha t[#b, =a@V hO#d ta
pu tiN.
- D{ nu#> hO> me# +i> Mi xO>
NeV. Ty qe> nu#> x/$ cO$M, xi$N
Laz, tW3 huc kVdi, xi$N x&$ hO#d
ma#c pi ce#>, xi$N hw#d xaz h/#d bO#c,
hU p{c k& M{N Laz. Ty ha$> t_#
(Ty M/>) nu#> x/$ Mi oE$ Xe>, haV, dW,
bA...x/$ b^# Mi C^, =a@V hO#d h/#d. Ty
ha$> t_# nu#> xi$N xe#V, Mi oE$ o/$: T{ n{#c,
T{ cVa$>, ma#c tw#> >EN, dO#c my@,
ma#c b/N, T{ >u, T{ </#c t{ x/, T{
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Mương) nụng xừa mi ề
xanh, háo, đắm, báu... Xừa
bỏ mi co, nhaoz họt hướt.
Tay Hàng Tổng nụng xìn
xẻo, mi ề ừa: Tô nộc, tô
quáng, mạc tẳng ngên, đọc
mayz, mạc bướn, tô ngu, tô
ngược, tô xứa, tô phan…xìn
lạm họt tá pú tín, hặt xái
hượt bọc, mi xái khòa, húa
pốc khắn taiz. Pơ mi p’húa
húa ết cỏn cauz, pắc nám
xiền.
Mẹ nhinh pơ tay Thái
mặc tư pọc hú căm, pọc co
ngân, pọc hén ngân, vén xái
khòa ngân năm xái hướt.
Chơ niz, p’hiển mở pọ
xai tăng mẹ nhinh pơ tay
Thái bỏ nhạc nụng đô tay
nửa. Ề côn mẹ nhinh bỏ mặc
nụng xìn, bỏ huz tẳm hục,
xẻo xìn./.

FaN,…xi$N la#M hO#d ta pu tiN,
hw#d xaz h/#d bO#c, Mi xaz kV$a, hU
p{c k& ta@z. P[ Mi \U, hU oEd cO$N
cA@, pwc naM xI$N.
mE# +i> P[ Ty qaz mw#c TY pO#c hu
CW, pO#c C^ >[N, pO#c heN >[N,
veN xaz kV$a >[N NW xaz h/#d.
J[ ni@, \I#N m[#, p^# Zaz Tw> me#
+i> P[ Ty qaz b^# za#c nu#> D[ p[ ty
n/#. oE$ C{N me# +i> b^# mw#c nu#> xi$N, b^#
hu@ tW# hu#c, xe#V xi$N...
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qa$ Ta> ba#V Ma tO$N p[@
2. qY#c he$>
2.1. ce$ m[$z cVUM qaM t[$ ni@:
a) MOz cU> D{ nu#> hO> P[ Ty qaz Mi OwN L[ n{#z b[#d ?
b) J[ ni@ pO# Xaz Tw> me# +i> P[ Ty qaz +w> mw#c nu#> D{ cA# mY@ +aM n/#
B^? pEN NeV L[?
2.2. jO@N OA cVUM ce$ me#N.
a) J{ nu#> hO> Ty qe> Tw> Ty ha$> t{#>:
- KY DIV
me#N
□ \id □
- b^# KY cwN
me#N
□ \id □
b) pO# Xaz P[ Ty qaz:
- mw#N p{c kwN M{N
me#N
□ \id □
- mw#N nu#> x/$ la#M
me#N
□ \id □
- P[ oEd la#M xi# nu#> x/$ la#M, p{c kwN M{N dW me#N
□ \id □
2.3. jO@N OA cVUM vA@ me#N lY#N:
a) J[ ni@, P[ Ty qaz b^# nu#> D{ KY mY@ +aM.
b) J[ ni@, b^# Mi oE$ C{N Ty qaz nu#> D{ KY mY@ +aM n/#.
c) pO# Xaz Ty qaz b^ Mi D{ KY mY@ +aM n/#.
z) J[ L[ Mi vI#c mU#N hOM m[$z me# +i> tw#> nu#> D{ P[ Ty.
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. oa#N, te$M Tw> jY# OA h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
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- Đô nụng: D{ nu#> (trang phục)
- Mẹ nhinh: me# +i> (phụ nữ)
- Pọ xai: pz# Xaz (đàn ông)
- Xóng neo: xO> NeV (hai loại/ hai thứ)
- Xừa: x/$ (áo)
- Xồng: x_$ (quần)
- Khắn taiz: kwN ta@z (khăn quấn đầu của phụ nữ)
- Xái hướt: xaz h/#d (khăn quấn lưng)
- Bỏ mi co: b^# Mi C^ (không có cổ)
- Nà áng pưới: na$ oa> p/z (hở ngực)
- Tùi: tu$z (túy)
- Đìu mayz: di$V my@ (que gỗ)
- Mạc báu: ma#c bA (củ nâu)
- Nin: NiN (chàm)
- Nhomz: =O@M (nhuộm)
- P’hẻn phài: \e#N fa$z (vải bông)
- Xái phài: xaz fa$z (dây vải)
- Hướt: h/#d (thắt lưng)
- Nhaoz: =a@V (dài)
- Tá pú tín: ta pu tiN (mắt cá chân)
- Xừa còm: x/$ cO$M (áo ngắn bó sát thân- áo cóm).
- Xìn lai: xi$N Laz (váy có nhiều hoa văn)
- Mạc pí cạnh: ma#c pi ce#> (bắp chân)
- Hục khuytz: hu#c kVdi@ (hình thức vừa dệt vừa thêu)
- Xái hướt: xaz h/#d (dây thắt lưng của phụ nữ)
- Khắn môn: k& M{N (khăn vuông)
- Ề xanh: oE$ Xe> (nhiều màu)
- Há: haV (trắng)
- Đắm: dW (đen)
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- Báu: bA (nâu- chỉ màu sắc/ nhẹ- chỉ trọng lượng)
- Xìn xẻo: xi$N xe#V (váy thêu)
- È ừa: oE$ o/$ (nhiều hoa văn)
- Tô xứa: T{ x/ (con hổ)
- Tô ngu: T{ >u (con rắn)
- Tô ngược: T{ </#c (con rồng)
- Tô quáng: T{ cVa> (con hươu/con nai)
- Tô phan: T{ FaN (con hoẵng)
- Đọc mayz: dO#c My@ (bông hoa)
- Mạc bướn: ma#c b/N (mặt trăng)
- Mạc tẳng nghên: ma#c tw#> >EN (mặt trời)
- Xái khòa: xaz kV$a (dây xà tích)
- Còn càu: cO$N cA$ (búi tóc)
- Nám xiềm: naM xI$M (trâm)
2. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ t[$ ni@ cY$ oEd h[$ m{@M CA:
a) me# +i> nu#> x_$ Laz, pO# Xaz nu#> xi$N bA.
b) p^# Xaz hu@ xaN he, me# +i> hu@ xeV# xi$N
c) oe@> la#m nu#> xi$N Laz, mE@ Naz nu#> x/$ xe#V.
3. OA m[$z tY$ h[$ t[$ ni@ x[# hA$ bO#N +w> Va> cY$ la@ cU> CA t[$ ni@:
a) Me#... P[ Ty qaz TY pO#c hu..., pO#c...>[N,...heN >[N,...xaz kV$a >[N
NW h/#d.
b) p^# Xaz ...pYN hA$ pa# ... +i> T{ xwd Ma ... kec#.
(ba>, xaz, CW, +i>, C^, xO#c, veN, pO#c, xu#)
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw> oa#N Tw> xO#c m[$z tY$ +w> xI$V x[# hA$ m[$z bO#N +w> Va> cY$ la@
cU> CA t[$ ni@.
a) te# xA@@...xi$N Laz, xaz >az nu#>...dW.
b) J[ ni@,...m[$z p^# Xaz Tw>...P[ Ty qaz...=a#c nu#> D{...n/#. oE$ C{N me# ...b^#
mw#c nu#>,..., b^# hu@...hu#c, xe#V xi$N.
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2. vA@ M/ n{#z Zu> O& oe#> t[$ ni@.

3. vA@ M/ >E oEd fa$z oEd hu#c hO> P[ Ty qaz.
IV. oe#B te$M
1. pe> laz bO#N zu# hO> m[$z tY$ cU> m[$z CA VwN t[$ ni@i, lw> Ma OA jY@
Laz PaV te$M la@z.
a) Tẻ cỏn, hàu, pơ tay Thái mẳn páy ết phài, pục hảy
mon, liếngz, xáo mónz lọc, ết nin, tẳm hục, húa pí. Chớ niz
xỉ nựa, đô nụng bỏ mi xọc xử đô dủ nămz chợ, bỏ xỉ xứz
ph’ẻn mi khẳn ma hờ xớz mảy hờ.
b) Mự tonz nham, pơ lêch tẳm hục khờ mưa ph’úa đày
anhz, mêz bay bọc hờ huz, xẻo xìn, hạc au đô cừ mưa hươn
xáo bảo.
2. OA m[$z tY$ h[$ zu# t[$ ni@ x[# hA$ m[$z bO#N +w> Va> cY$ la@ cY$ oEd h[$ m{@M CA.
m{M le@V Tw$> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Mẹ … mự nham, nụng xìn…, tư … ngân, hén tư pọc
… ngân, vén … hú căm, …pốc khắn taiz, éo … xái hướt
bọc, vén … ngân.
(xái khòa/hặt/húa /pọc co/xẻo/nhinh/hén/pọc)
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b) Cả đái ma … pớng mở chơ niz, pọ … bọ nung đô
khư …nựa, xồng xừa hạc páy xọc … au nawmz chợ.
(xứz/mự nham /xai/vê la)
V. oe#b HIN zu# ca# H/N
1. te$M dVa@N VwN vA@ M/ >E lI@> mO@N xaV lO#c.
2. teM$ M/ D{ nu#> hO> Ty qaz HA te# mY@ +aM Tw> J[ ni@
3. te$M CA x[# m[$z tY$ t[$: xe#V xi$N, x_$ bA, tW# hu#c, q{c fa$z.
4. xO#c bO#N \id Tw> te$M laz h[$ me#N.
a) te# xA@ nu#> xi$N Laz xVi$ >az nu#> x/$ dW
(Tẻ xauz nụng xìn lai, xái ngai nụng xừa đắm)
b) bA# pu#C fa$z b^# mi d{ nu#>
(Bỏ pục phài bỏ mi đô nụng)
c) lI> mO@N dy$ my, qy Na mi kA$
(Liêngz monz đày máy, tháy na ỉm khàu)

136

Baz XaV m{#d (21):

vA@ M/ hi#d KO> hO> P[ Ty qaz
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N:

hi#d tO$N pi m[# hO> Ty qaz
Hịt tòn pí mở hóng tay
Thánh tăng tay Hàng Tổng
cả mi ăn khảc cắn. Tay Hàng
Tổng dủ xã Thạch Giám mi
hịt tòn pí mở khư neo niz.
Khằm khờ họt tết, pơ lơ
cả páy chợ xọc xưz đô mở
ma dòng, ma nụng tòn pí
mở. Bỏ mi cả há, bỏ ma cả
xọc, hươn lơ cả hà mú, hà
cáy, ết xinz dàng….Họt mứ
xao pẹt, chàu bàn hóng tăng
bàn quạt bàn, quạt xong hờ
kiềng hờ khoáng. Cẳm xao
càu, hươn lơ cả hỏ khàu tồm.
Mi xóng neo khàu tồm lả
khàu tồm đắm tăng khàu tồm
háo. Nhạc ết khàu tồm đắm,
pượn au nhu khàu ma chút

hi#d tO$N pi m[# hO> Ty qe> Tw>
Ty ha$> t_# ca# Mi O& ka#c c&. Ty
ha$> t_# zu# xa# qec# zaM Mi hi#d tO$N
pi m[# KY NeV ni@.
kW$ k[$ hO#d tE#d, P[ L[ ca# py j[@
xO#c xY@ D{ m[# Ma zO$>, Ma nu#> tO$N pi
m[#. B^# Mi ca# ha, b^# Ma ca# xO#c, H/N
L[ ca# ha$ mu, ha$ cy#, oEd xi@N
za$>...hO#d mY@ XaV pe#d, jA$ ba$N
hO@> Tw> ba$N cVa#d ba$N, cVa#d
XO> h[$ cI$>, h[$ kVa>. cW# XaV CA$,
H/N L[ ca# h^# kA$ t{$M.
Mi xO> NeV Ka$ t{$M la#, kA$ t{$M
dW Tw> kA$ t{$M haV. =a#c oEd kA$ t{$M
dW, p/#N OA +u kA$ ju#d hY$N, lw> Ma OA
tA# xA# Ma xe# OA NW cY$ ma# kA$. Mi
H/N p/#N b^# x[# O& L[ cU> h^# kA$ t{$M.
p/#N t{$M kA$ h^# la@. p/#N va#, kA$ t{$M
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hừn, lắng ma lả au tảu xảu
ma xẻ au nămz cừ mả khàu.
Mi hươn pượn bỏ xở ăn lơ
hàu cuống hỏ khàu tồm.
Pượn tồm khàu hỏ laz. Pượn
vả, khàu tồm xẹp lả dủ năm
bớ tóng chính tăng khàu mở,
khàu hóm. Mứz xám xíp,
xắp hịt khong, nhong tàu, xủ
côn cuống hươn páy lông tạ
áp, xạc húa. Ăn ni lả hịt
langz, xuổi hờ mời ăn bỏ đí,
bỏ pến, mời ăn thục, ăn nhạc
láy nắmz xía cừ au ăn đí, pí
mở ma há hươn.
Páy xạc húa ma leoz,
nhinh, xai cuống hươn pơ lơ
cả nụng đô mở. Mẹ nhinh,
noiz, tợp lơ cả nụng xỉn xẻo,
pơ lơ cả chonz ừa đí lửn cừ
tòn pí mở. Pơ tớp xỉ tư pọc
hú, pọc hén, vén xài khòa
hàu éo.
Cuống xám mưz, mự
xao pẹt, xao càu, xám xíp,
chàu hươn chonz mưz đi lửn
cừ tòn mó ma ết vắn hờ tăng
hươn. Pượn hà xóng tô cảy,
tô nựng xơ phí hươn, tô nựng

xe#b la# zu# NW b[ tO> ji> Tw> kA$ m[#,
kA$ hOM.
mY@ xaM xib, xwb hi#d KO> +O>
qA$, xu# C{N cU> H/N pay L_ ta# oa#b,
xa#c hU. O& ni@ la# hi#d la@>, xU#z h[$
O& b^# di, b^# pEN, m[$z O& qu#c O&
=a#c ly nW@ xI, cY$ OA O& di, pi m[#
Ma ha H/N.
py xa#c hU Ma le@V, +i>, Xaz
cU> H/N P[ L[ ca# nu#> D{ m[#. Me# +i>,
nO@z, t[#b L[ ca# nu#> xi$N xe#V, P[ L[
ca# jO@N o/$ di lY#N cY$ tO$N pi m[#. P[
t[#b xi# TY pO#c hu, pO#c heN, veN
xaz kV$a hA$ oeV.
cU> xaM mY@, mY@ XaV pe#d, XaV
CA$, xaM xib, jA$ H/N jO@N mY@ di lY#n
cY$ tO$N m^ Ma oEd v& h[$ Tw> H/N.
P/#N ha$ xO> T{ cy#, T{ nY#> X[ \i H/N,
T{ nY#> cY$ xu# v& C{N cU> H/N.

c{c qid la# py hO@> \i v&. o{@>
m^ OA x/$ tU# C{N cU> H/N, cO$z hA$,
pa#d hY$N tE> ba#, MY nY#> TY vi>, MY nY#>
TY di#N fYN da> my$, py oO#c hU
ba$N Hu OA v& C{N cU> H/N. m{@M
leV oEd hi#d tO$N OA v& Ma ha
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cừ xủ vắn côn cuống hươn.
Cốc thít lả páy hóng phí
vắn, ôngz mó au xừa tủa côn
cuống hươn, còi hàu, pạt hừn
tênh bả, mư nựng tư vính,
mư nựng tư đỉn phưn đáng
mày, páy ọc húa bàn hu au
vắn côn cuống hươn, mổm
leoz ết hịt tòn au vắn ma há
hươn. Tăng hươn nặng hàu
phướn vắn, mó xơ mổm lả
còi xái vắn hờ pơ noiz, pơ
thàu tẳng ma họt mơ nủm.
Cuống cưn xám xíp,
tăng hươn nặng òm tảu phi
cừ tòn pí mở, pượn thà
phăng tô ăn lơ hóngz cỏn. Tô
phan hóngz xỉ pí mở ết kín
bỏ đày, tô meo hongz xỉ mi
xứa hàu bàn…
Xắp hịt, xắp khong, pơ
tay Thái bỏ đày hờ tảu phi
đắp cuống cưn tòn pí mở.
Xắp pượn vauz, tảu phi đăp
xỉ pí mở ết kín bỏ đày, cuống
hươn mi côn pến ồm, pến
xày.
Ọc một cẳm, cón chơ
cảy hắn, pọ xai, mẹ nhinh

H/N. Tw> H/N nw#> hA$ \/N vwN, m^ X[
m{@M la# cO$z xaz v& h[$ P[ nO@z, P[
qA$ tw#> Ma hO#d P[ nu#M.
cU> CYN xaM xib, Tw> H/N nw#>
oO$M tA# Fi cY$ tO$N pi m[#, p/#N qa$ Fw>
T{ O& L[ hO@> cO#N. T{ FaN hO@> xi#
pi m[# oEd ciN b^# dy$, T{ MeV hO@> xi#
Mi x/ hA$ ba$N...
xwb hi#d, xwb KO>, P[ Ty qaz b^#
dy$ h[$ tA# Fi dwb cU> CYN tO$N pi m[#.
Xwb p/#N vA@, tA# Fi dwb xi# pi m[# oEd
ciN b^# dy$, cU> H/N Mi C{N pEn o{$M,
pEN xy$...
oO#c m{#d cW#, cO#N J[ cy# hwN, pO#
Xaz, me# +i> cU> H/N \O@M cwN
oO#c hU$z OA nW@ Ma ciN Tw> xU#z
na$. P[ qA$ va#, OA dy$ nW@ cU> =O#d
hU$z ka@> di, pi m[# tw#> zu# di, Mi he>,
oEd O& L[ ca# dy$, cy$ O& L[ ca# Mi,
>[N TIN ly hA$, kA$ nW@ ly Ma.
xU#z na$ m{@M, Tw> H/N \O@M c&
te#> \/N kA$V jW$ \i H/N. p/#N OA hU
Tw> xi# tiN mu, kA$ t{$M, xi@N za$>, pa
pi$>, pa mO#c,...oEd D{ X[. \/N nY#> jW h[$
\i H/N hO> \U, \/#N xO> jW$ h[$ \i
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cuống hươn phomz cắn ọc
huồi au nămz ma kín tăng
xuổi nà. Pơ thàu vạ, au đày
nămz cuống nhọt huồi
khangz đí, pí mở tẳng dủ đí
mi hanh, ết ăn lơ cả đày,
cayz ăn lơ cả mi, ngân tiên
láy hàu, khàu nămz láy ma.
Xuổi nà mômz, tăng
hươn phomz cắn tảnh phướn
khàu chằm phí hươn. Pượn
au húa tăng xỉ tín mú, khàu
tồm, xínz dàng, pá pình, pá
mọc… ết đô xơ. P’hướn
nựng chằm hờ phí hươn
hóng phúa, phướn xóng
chằm phí hươn hóng mia,
phướn xám chừm hờ phí tảu
phi, phí khằng đáy, phí tái
nóiz, tái oán.
Chơ khàu mứz tết hóng
pơ tay Thái bỏ đày xiều pá
pình, pá dàng, xinz xồm,
mọc,…. Mộ, nhạ, lực, lán
nặng òm phướn khàu leoz,
pơ thàu tẳng mi quam chúc
tết pơ tợp, lênh noiz cuống
hươn, ọc pí mở pơ cả hờ
khỏe, hờ hắn, hờ đày ăn đí,

H/N hO> MI, \/N xaM jW$ h[$ \i tA#
Fi, \i k/$> dy, \i taz nO@z, taz
oVaN...
J[ kA$ mY@ tE#d hO> P[ Ty qaz b^#
dy$ xI$V pa pi$>, pa za$>, xi@N x{$M,
mO#c,...m{#, =a#, lY#c laN nw#> oO$M \/N
kA$ le@V, P[ qA$ tw#> Mi CVaM juc tE#d
P[ t[#b, LE> nO@z cU> H/N, oO#c pi m[#
P[ ca# h[$ kV#e, h[$ h&, h[$ dy$ O& di, b^#
Mi O& ha@z...
hi#d KO> P[ Ty qaz la# b^# dy$
vid b[ tO> ji> L_ t[$ la#>, b^# dy$
cVa#d H/N cU> mY@ tE#d. oe>@, mE@, P[ L[
pEN c{c H/N xi# b^# dy$ oO#c kO#z H/N
cU> mY@ m{#d cW# tE#d, cY$ qa$ lY#c k/z,
lY#c la#M Ma ja# o[N oe> mE@...p^# Xaz,
me# +i>, P[ nu#M, LE> nO@z xi# py +az
cU> ba$N. cU> m[$z mY@ tE#d Ty ba$N
ciN lA$ xa#, qi$M CON, fO@N c_$, fO@N
cO>, cVe#> lO$>, qi py c_ cE>, qi t^#
le#...CVaM vA@, cVM h{ kO> tU# Tw>
ba$N. xwb hi#d P[ Ty, p/#N oEd mU#N,
oEd hOM, py +az tE#d hO#d jW mY \E>
b/N m{#d tw#> za#.
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bỏ mi ăn haiz.
Hịt khong pơ tay Thái lả
cắm bỏ đày vít bớ tóng chính
lông tờ lạng, bỏ đày quạt
hươn cuống mưz tết. Anhz,
mêz, pơ lơ pến cốc hươn xỉ
bỏ đày ọc khỏi hươn cuống
mư một cẳm tết, cừ thà lực
khưới, lực lạm ma chả ớn
anhz, mêz….Pọ xai, mẹ
nhinh, pơ nùm, lênh noiz xỉ
páy nhai cuống bàn. Cuống
mơi mư tết, tay bàn kín làu
xả, thìm con, phonz cồng,
phonz cóng, quạnh lòng, thí
páy cống kếnh, thí tỏ
lẻ…quam vauz, quam hố
khóng tủa tăng bàn. Xắp hịt
pơ tay, pượn ết muộn, ết
hóm, páy nhai tết họt chắm
mưz phênh bướn một tẳng
dả. Hàu mự xóng cẳm, bỏ xỉ
xám cẳm, hươn lơ cả tảnh
phướn khàu chả ớn đằm,
páng tăng xổng đằm, páng
hừn mương phaz há thén.
Pí mở, pơ tay Thái cả
cắm bỏ đày tành, đày chởi
cắn, bỏ đày vauz quam

hA$ mY@ xO> cW#, b^# xi# xaM cW#,
H/N L[ ca# te#> \/N kA$ ja# o[N dW$
pa> Tw> x_# dW$, pa> hY$N M/> Fa@ ha
qeN.
Pi m[#, P[ Ty qaz ca# cW b^# dy$
te$>, dy$ j/#z c&@, b^# dy$ vA@ CVaM
kO>, CVaM ha@z, ca# b^# dy$ py TOz
n[@, b^# dy$ j{#M, dy$ b[z h[$ P[ L[...xwb P[
qA$ vA@, oEd dy$ NeV h& xi# NeV di
Tw#> Ma hA$ H/N.

cU> m[$z mY@ hU pi, p/#N b^# LYM OA
pa@, OA mi#d py qa> xUN, qa> Na
OA buN cU> pi.
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khóng, quam haiz, cả bỏ đày
páy toi nơz, bỏ đày chổm,
đày bối hờ pơ lơ…Xắp pơ
thàu vauz, ết đày neo hănz xỉ
neo đí tẳng ma hàu hươn.
Cuống mời mưz húa pí,
pượn bỏ lưm au paz, au mịt,
páy tháng xuốn, tháng na au
bún cuống pí.
2. ce$ CVaM qaM t[$ ni@:
a) hi#d KO> tO$N pi m[# hO> Ty qaz ha$> t_# zu$ qa#j zaM pEN NeV L[?
b) cU> m[$z mY@ tE#d Ty qaz m&# ciN O& L[?
c) cU> m[$z mY@ tE#d Ty qaz m&# oEd mU#N oEd hON NeV L[ ?
z) cU> mY@ tE#d Ty qaz cW m[$z NeV L[?
II. tY$ <Y@ Tw> <Y@ fa#b
1. oa#N, te$M Tw> jY# OA h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Hịt: hi#d (luật)
- Khong: KO> (tục lễ)
+ hi#d ba$N KO> M/>: Hịt mương khong bàn
+ hi#d KO> +O> tA$: Hịt khong nhong tàu (luật lệ)
- Tòn: tO$N (đón)
- Pí mở pi m[# (năm mới)
- Hỏ khàu tồm: h^# kA$ t{$M (gói bánh chưng)
- Nhu khàu: +u kA$ (rơm lúa)
- Tảu: tA# (tro)
- Bớ tóng chính: b[ tO> ji> (lá dong)
- Xạc húa: xa#c hU# (gội đầu)
- Đí lửn: di lY#N (đẹp nhất)
- Mó: m^ (thày mo)
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- Ết vắn: oEd vwN (làm vía)
- Tăng hươn: Tw> H/N (cả nhà)
- Đỉn phưn: diN# FYN (thanh củi)
- Đáng mày: da> my$ (đang cháy)
- Hu vắn: Hu v& (gọi hồn)
- Òm: oO$M (vòng quanh)
- Tảu phi: tA# Fi (bếp lửa)
- Tô lơ: T{ L[ (con nào ?)
- Tô ăn lơ: T{ O& L[ (con gì ?)
- Tô phan: T{ FaN (con hoẵng/ con mang)
- Tô meo: T{ MeV (con mèo)
- Phí hươn: fi h/N (ma nhà)
- Dủ đí mi hanh: zu# di Mi He> (yên ổn, mạnh khỏe)
- Ết ăn lơ cả hờ đày: odE O& L[ ca# h[$ dy$ (làm chi cũng
được, cũng gặp may mắn)
- Ngân tiên láy hàu: >[N TIN ly hA$ (tiền của chảy vào
nhà)
- Khàu nămz láy ma: kA$ nW@ ly Ma (thóc, gạo trôi về/
thóc gạo đày nhà (no đủ)
- Đô xơ: D{ X[ (đồ cúng)
- Cắm: cW (kiêng)
- Páy nhai: py +az (đi chơi)
- Mương phaz: M/> Fa@ (mường trời)
- Thén: qeN (người đứng đầu ở mường trời)
- Tành: te$> (đánh nhau)
- Vauz khóng: vA@ kO> (nói to)
- Chởi: j[z (chửi bới)
- Chồm, bối: j{$M, b{z (nói xấu sau lưng)
- Toi nơz: TOz n[@ (đòi nợ)
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- Paz: pa@ (dao)
- Mịt: mid (dao nhọn)

xa#c hU cY$ tO$N pi m[#
2. xO#c CA vA@ M/ m[$z NeV X[ mY@ tE#d hO> Ty qaz.
3. xO#c dVa@N Vw& vA@ M/ m[$z vI#c cY$ tO$N tE#d hO> Ty qaz.
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw> oa#N Tw> xO#c tY$ +w> xI$V Ma x[# hA$ m[$z bO#N +w> Va> cY$ la@ zu#
cU> CA t[$ ni@.
a) hO#d mY@...ped, jA$ ba$N...Tw> ba$N cVa#d ba$N, cVa#d XO>...cI$>
h[$..cW# XaV cA$, H/N L[ ca#... kA$ t{$M.
b) m{#, =a#, lY#c, laN nw#>...\/N kA$ m{@M, P[ qA$ tw#> Mi CVaM juc tE#d P[
t[#b, LE> nO@z cU> H/N, oO#c pi ...P[ ca# h{$ kV#e, h[$ hwN, h[$ dy$ O&…, b^# ...O&
ha@z.
2. Fw> oa#N Tw> ce$ CVaM qaM.
cU> xaM mY@, mY@ XaV pe#d, XaV cA$, xaM xib, jA$ H/N jO@N mY@ di lY#n
cY$ tO$N m^ Ma oEd v& h[$ Tw> H/N. P/#N ha$ xO> T{ cy#, T{ nY#> X[ \i H/N, T{
nY#> cY$ xu# vwN C{N cU> H/N.
* qaM: m[$z mY@ xud pi cA# P[ Ty qaz m&# oEd O& L[?
3. Fw> oa#N Tw> jO@N CVaM ce$ me#N.
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Hi#d KO> P[ Ty qaz la# cW b^# dy$ vid b[ tO> ji> L_ t[$ la#>, b^# dy$
cVU#d H/N cU> mY@ tE#d. oe@> mE@, P[ pEN c{c H/N xi# b^# dyF oO#c kO#z H/N
cU> mY@ m{#d cW#, cY$ qa$ lY#c k/z, lY#c la#M Ma ja# o[N oe@> mE@.
a) hO^# kA$ t{$M m{@M Ty qaz qi$M b[ tO> ji> L_ t[$ la#>, m[d tE#d tw#> OA
py vid.
b) mY@ m{#d cW# tE#d P[ t[#b b^# dy$ oO#c kO$z H/N.
c) mY@ m{#d cW# tE#d, jA$ H/N, oe@> la#M b^# dy$ oO#c kO#z H/N qa$ lYc
#
laN, p[@, k/z Ma juc tE#d.
z) h^# kA$ t{$M m{@M, m[$z b[ tO> ji> l/ dy$ jA$ H/ hO# hA$ cY$, b^# dy$ vid L_ t{$
la#>.
3. vA@ M/ hi#d ciN kA$ m[# hO> Ty qaz zu# xa# qec# zaM.
IV. oe#b te$M:
1. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N.
a) pi dy$, P[ Ty qaz ca# cW b^# m[# te$>, dy$ vA@ cwN, b^# dy$ j/#z cVUM
kO>, cVaM j{#M, ca# b^# dy$ py Toz n[@, b^# dy$ ha@z, dy$ bUz h[[$ P[ L[. xwb P[
qA$ vA@, oEd dy$ di h&@ xi# NeV NeV tw#> Ma hA$ H/N.
b) cU> m[$z mY@ mi#d pi, p/#N b^# LYM OA pa@, OA pi, py qa> buN, qa> Na
OA xUN cU> pi.
2. OA m[$z tY$ Mi zu# t[$ n@ x[# hA$ bO#N +w> Va> cY$ la@, oEd h[$ m{@M CA, lw>
Ma OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
Cuống mơi mưz… , tay bàn kín … xả, thìm con, …
cồng, phonz …, quạnh lòng, thí páy cống kếnh, thí tỏ
lẻ…quam vauz, quam… khóng tủa tăng bàn. Xắp hịt pơ
tay, pượn ết …, ết hóm, páy nhai tết … chắm mưz phênh
bướn một tẳng dả. Hàu mự xóng cẳm, bỏ lả …cẳm, hươn lơ
cả tảnh … khàu chở ớn đằm, páng tăng xổng đằm, páng
hừn … phaz há thén.
(mương/ họt/ hố/ cóng/muộn/ phonz/ làu/ tết/xám/phướn)
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3. te$M dVa@N V& nY#> vA@ M/ hi#d ciN kA$ m[# hO> Ty ha$> t{#> zu# xa#
qec# zaM.
V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. pe> bO#N zu# hO> m[$z tY$ zu# cU> CA t[$ ni@ cY$ oEd h[$ m{#M CA, m{@M le@V
tw$> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
a) Hịt vít pơ tay Thái lả tết bỏ đày khong bớ tóng quạt
lông tờ lạng, bỏ đày cắm hươn cuống mưz chính.
b) Pà Quản khư háy khàu nham tằng hừn tênh bàn phi,
mômz mụp lông tờ chằm au khau vản lông đín hu pắt ma,
chonz mời tô cảy leoz, cảy tởp cảy au mưa hà lạng phí
hươn. Pơ mọc pơz xỉ hỏ lực, pơ lực xai xỉ túp pá…lả côn lả
việc pình cắn hàu tòng khàu xở mưz chằm tảnh mở. Họt
hang khàu mở tảu Huồi Cù muộn au nham tết.
2. OA m[$z tY$ h[$ zu# t[$ ni@ x[# hA$ m[$z bO#N +w> Va> cY$ la@ oEd h[$ m{@M CA,
m{@M le@V tw#> OA jY# LaV PaV Ma te$M la@z.
Xuổi nà …, tăng hươn phomz cắn … phướn khàu chằm
… hươn. Pượn au húa tăng xỉ tín …, khàu tồm, xín dàng,
… pình, pá mọc… ết đô xơ. Phướn nựng … hờ phí hươn
hóng phúa, phướn xóng chằm phí hươn hóng…, phướn xám
chừm hờ phí tảu phi, phí … đáy, phí tái nóiz, tái oán.
( mia/ chằm/ khằng/ mú/ tảnh/ phí/ mômz/pá)
3. xO#c bO#N \id zu# cU> CA t[$ ni@ Tw> pe> la@z h[$ me#N:
a) oO#c m{#d cW#, cO#N J[ cy# hNw, p^# Xaz, me# +i+ coU> h/N pO@m cw
O#c hoU$z oA nW@ ma ciN Tw> xVU#z na$
(Ọc một cẳm, cỏn chơ cảy hắn, pọ xai, mẹ nhinh cuống
hươn phomz cắn ọc huồi au nămz ma kín tăng xuổi nà)
b) +aM taN kA$, p/#N hY$N hy# te# J[ ti# xA@, mO#c +w> tu$M CeM Ta>,
H/N L[ ca# kI$V taN h[$ dy$ kau$, cY dy hi#t OA ma#c fw#c, ma#c tah ma haz
OA >[N. taN m{@M kA$ p/#N tw#> tO@N my@ pe> H/N cY$ ciN tE#d.
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(Nham tán khàu, pượn hừn hảy tẻ chơ tỉ xauz, mọc nhăng
tùm kem tang, hươn lơ cả khiều tán hờ đày khàu, cừ đày hịt
au mạc phặc, mạc tánh ma hái au ngân. Tán mômz khàu
pượn tẳng tonz mayz pánh hươn cừ kín tết).
4. te$M CA x[# m[$z tY$ t[$ ni@, lw> Ma tw$> OA jY# Laz PaV Ma te$M m[$z
CA oa@.
- Pí mở (pi m[)#
- Quảnh lòng (cVe>#)
- Xạc húa (xa#c hU)
- Hà mú (ha$ mu)
- Phí hươn (fi H/N)
5. oa#N h[$ jY# dy$ cU> j[, OA jY# Laz PaV Ma te$M Baz hO> be$ t[$ ni@:
HONGZ BÈ
Bè ơi!
Mẻ bè hừn có khứa
Tay mương nứa phăn hưa lỏng chơz
Tay mương tờ mương tẳm lỏng kéo
Xán tá léo hảp hang kín bằm
Bằm bò lại kéo mẻ mưa lao
Mưa lao đày ky xao mạc chặm pồng
Diềm hầu hồng có lạn hến ngược tá
đắm
Tá đắm ợi, tá đánh thủm thanh văng
bà
Chù là lít chít, chù là liển
Kiển lông ky páng xà
Nà cảy ky hón đánh
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Hón đánh phù cảy pẳn
Chắc chẳn ài ngược hung
Thủm thanh mẻ ngược pằm…
Ơi!
Pai hươn mi báng mò
Khò khè cảy hắn đấc
Chốc hết xở mò hà
Hàm phẳng tạ nủng xìn tín xẻo máy
lướng
Máy lướng kiều máy lai
Xền pái hặt xắc xẳn
Mưa ết vắn tẳm păn mó là
Mó là hà mó na
Mó na hà má đắm tằm tủm
Vít còn khầu lông lảng
Quảng còn khầu lông đáy
Ơi!
Tá đắm tá đánh dủ kem mướng hỉnh
Pình cờ dồ na lạnh cắp khầu hở nóng
Cón cuối mưa huồi vái
Dảng dái mưa pu mổng xén xén
Tốc mưa hảy kẹo tánh
Tốc mưa đắm mưa đánh kẹo mạc
Pả mạc khừ ết lơ?
Pả mạc khừ liệng quai
Pả vái khừ liệng chạng
Chạng ky nhà, nộc chích tỏ học
Chạng ky nhà, nộc chọc tỏ hăng
Tỏ hăng đày hăng xảy
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Cảy dủ tờ cảy hắn
Nộc dủ nứa nộc họng
Họng tín pụi tín pả nhà vái
Họng mưa pái có òi
Nộc nọi bửa mở phi
Nang ni bửa mở bà
Xái xả hốm hụ mến
Nhả ma hến nhả khến âu hừn
Ơi!
Manh canh ky xả lầu
Cầu ời nang nọng páy dủ hươn điêu
Ài nẳng vòng kiềng tý cóng ky lầu
cằng cạc
Pơ mi phục âu phục ma lạt
Pơ mi xạt âu xạt ma pú
Pơ mi nhu âu nhu ma còi
Chọn âu ời tá đắm non học
Chọn âu ời húa học non tám…
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Baz XaV xO> (22):

hi#d kO> p[ Ty qaz
I.oa#N h[$ hu@
1. Baz oa#N

jW# jY# hid kO> hO> p[ Ty
a) hi#d jW$ L_ jI>:
Hang pí, họt mưz xíp hà
bướn pẹt, mương phaz ết
đằm nang Đói (lực xáo hóng
pỏ phaz tái), phí hươn hau lả
hừn cắm, họt mưz xíp hà
bướn càu tẳng lông. Pí lơ cả
khư điêu, họt mự xíp hà
bướn càu, bỏ xỉ chơ lơ moi
hến tô chỉ hỏ dủ năm paiz,
lực lán cuống hươn đày hà
cảy, hà mú tảnh phướn khàu
chằm hờ phí hươn kín. Pượn
mẳn hóng lả chằm lông
chiếng.
b) jY# OA m[$z NeV cW:
- Nựng: Mẹ lực ỏn bỏ đày
kín tô phá, pá lạt, tô diển, pá
cả.
- Xóng: Mẹ nhinh mưa

Ha> pi, hO#d mY@ xib ha$ b/N
pe#d, M/> fa@ oEd dW$ Na> dOz (lY#c
xaV hO> pO# fa@ taz), \i H/N HA
la# hY$N cW, hO#d mY@ xib ha$ b/N cA$
tw#> L_. pi L[ ca# KY DIV, hO#d mY@ xib
ha$ b/N cA$, b^# xi# J[ L[ MOz hEN T{ ji#
hO^# zu3 NW pa@z, lY#c la#N cU> H/N
dy$ ha$ cy#, ha$ mu te#> \/N kA$ jW$ h[$
\i H/N ciN. p/N mw#N hO@> la# jW$ L_
jI>.

- nY#>: me# lY#c oO#N b^# dy$ ciN T{
fa, pa la#d, T{ dI#N, pa ca#.
- xO>: me# +i> M/ \U la# dyf
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phúa lả đày tư pọc hú tối, ví
húa, phaiz còn càu, bỏ đày
cừ p’hốm lẳng.
- Xám: Chơ phúa tái, mẹ
nhinh pơt pọc hú, cừ phốm
lẳng, pốc khắn háo tênh húa
khò phúa.
- Xỉ: Lực pơz, lán pơz
bỏ đày nặng khaz dủ cáng
hươn, bỏ đày kín khàu tăng
non dủ nọc hỏng. Bỏ đày
tòng xở phí hươn.
- Hà: Chử au, mời pơ
niz bỏ đày kín khàu huộm
phướn:
+ Nọng pơ tăng pỉ lung;
+ Nọng khưới tăng pỉ
pà;
+ Anhz pủ tăng lực pơz;
+ Mêz nai tăng lực
khưới.
- Hốc: Lực khưới mưa
hươn anhz tá, mêz nai bỏ đày
nặng tẳng vái
- Chêt: Lực pơz, lán pơz
bỏ đày nặng cáng khằng đáy

TY pO#c hu t{z, vi hU, fa@z cO$N cA$,
b^# dy$ cY$ \{M lw#>.
- xaM: J[ \U taz, me# +i> p[d
pO#c hu, cY$ \{M lw#>, p{c kwN haV TE>
hU k^$ \U.
- xi#: lY#c p[@, laN p[@ b^# dy$ nw#> ka@
zu# ca> H/N, b^# dy$ ciN kA$ Tw> NON
zu# nO#c hO#>. b^# dy$ tO$> x[# \i H/N.

- ha$: jY# OA, m[$z P[ ni@ b^# dy$ ciN
kA$ hU#M \/N:

- nO@> p[@ Tw> pi# Lu>;
- nO@> k/z Tw> pi# pa$;
- oe@> pu# Tw> lY#c p[@
- mE@ Naz Tw> lY#c k/z
- h{c: lY#c k/z M/ H/N oe@> ta, mE@
Naz b^# dy$ nw#> tw#> vaz.
- jEd: lY#c p[@, laN p[@ b^# dy$ nw#>
ca> kw$> dy.

2. ce$ m[$z cVUM qaM t[$ ni@:
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a) hi#d jW$ L_ jI> p/#N oEd hA$ +aM L[? me#N H/N L[, h^@ L[ ca# jW$ L_ jI>
B^?
b) m[$z P[ L[ b^# dy$ ciN kA$ hU#M \/N?
z) xwb hi#d hO> Ty qaz, P[ pEN p[@, pEN k/z dy$ cW NeV L[?
d) nw#b tY#M, P[ Ty qaz HA m&# cW NeV L[ n/#?
3. jO@N CA me#N, CA \id:
a) me# +i> OA \U le@V xi# dy$:
- p[d pO#c hu
me#N
□ \id □
- TY pO#c hu t{z
me#N
□ \id □
- cY$ \{M lw#>
me#N
□ \id □
- cY$ cO$N cA$
me#N
□ \id □
- twd \{M x&$
me#N
□ \id □
b) m[$z C{N t[$ ni@ dy$ ciN kA$ hU#M \/N:
- oe@> pu# Tw> mE@ Naz
me#N
□ \id □
- lY#c p[@ Tw> lY#c k/z
me#N
□ \id □
- oe@> pu# Tw> lY#c p[@
me#N
□ \id □
- mE@ Naz Tw> lY#c k/z
me#N
□ \id □
- lY#c k/z Tw> pi# o[$z hO> MI
me#N
□ \id □
- mE@ =a# Tw> lY#c p[@
me#N
□ \id □
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b:
1. oa#N, te$M Tw> jY# OA m[$z tY$ <Y# ni@:
- Ết đằm: oEd dW$ (giỗ)
- Nang: Na> (công chúa, con gái của người đứng đầu
đơn vị hành chính)
- Moi hến: MOZ hEN (nhìn thấy)
- Tô chỉ hỏ: T{ ji# h^# (con dế)
- Bỏ đày kín: b^# dy$ ciN (không được ăn)
- Tô phá: T{ fa
(con ba ba)
- Pá lảt: pa la#d
(cá chạch)
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- Tô diển: T{ zI#N (con lươn)
- Pá cả: pa ca#
(cá rô)
- Nongz Pơz: nO@> p[@ (em dâu)
- Pỉ lung: pi# Lu> (anh chồng)
- Nongz khưới: nO@> k/z (em rể)
- Pỉ pà: pi# pa$ (chị vợ)
- Anhz pủ: oe@> pu# (bố chồng)
- Lực pơz : lY#c p[@ (con dâu)
- Lực khưới: lY#c kz/ (con rể)
- Mêz nai: mE@ Naz (mẹ vợ)
- Nặng: nw#> (ngồi)
- Tẳng vái: tw#> vaz (ghế mây)
- Cáng: ca> (giữa)
- Khằng đáy: kw$> dy (cầu thang)
- Huộm: hU#M (chung/cùng)
2. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@, lw> Ma la# OA jY# Laz
PaV Ma te$M la@z:
a) Pí lơ cả khư chơ, họt mự xíp hà bướn càu, bỏ xỉ đêu
lơ moi hến khàu chỉ hỏ dủ năm hà, lực lán cuống hươn đày
paiz cảy, tảnh phướn tô chằm hờ phí hươn kín.
b) Lực tực, lán pơz bỏ đày nặng nọc dủ cáng hươn, bỏ
đày kín non tăng khàu dủ khaz hỏng. Bỏ đày pơz xở phí
hươn.
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw> Tw> xO#c tY$ +w> xI$V x[# hA$ mz[$ bO#N Va> cY$ la@, lw> Ma tw$> OA
jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
a) Chơ phúa…, mẹ nhinh pơt … hú, cừ phốm …, pốc
khắn … tênh húa khò phúa.
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b) Lực pơz, lán pơz bỏ đày… khaz dủ cáng hươn, bỏ
đày kín … tăng … dủ nọc hỏng. Bỏ đày …xở phí hươn.
2. Fw> oa#N Tw> jO@N OA CA ce$ me#N lY#N:
pa# hi#d KO> +O> qO$z la# hO> pu@ pA$, m{# =a# Va> cY$ h[$. pEN lY#c, pEN
laN P[ ca# dy$ jY# jW, cW ne$N, xwb NW OA.
a) hi#d KO> +O> qO$z la# hO> pu@ pA$, m{# =a# Va> cY$ h[$, lY#c laN dy$ jY#
OA +a Mi J[ L[ LYM.
b) m[$z hi#d KO> +O> qO$z la# hO> pu@ pA$ m{# =a# Va> cY$ h[$, lY#c laN J[
L[ ca# dy$ jY# OA, oEd xwb, hu@ cW m[$z NeV p/#N va# cW.
3. vA@ M/ hi#d oEd v& hO> Ty qaz xa# qec# zaM.
IV. oe#b te$M:
1. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma
OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Hang pí, họt mưz xíp bướn bướn pẹt, mương xáo ết
đằm nang Đói (lực phaz hóng pỏ cắm tái), phí hươn hau lả
hừn phaz, họt mưz xíp hà hà càu tẳng lông.
b) Pí lơ cả khàu đêu, họt mự xíp hà bướn càu, bỏ xỉ chơ
lơ lán hến tô cảy chỉ dủ năm paiz, lực moi cuống hươn đày
hà hỏ, tảnh phướn khư chằm hờ phí hươn kín.
c) Khòa ngang bỏ đày ết tang, khòa hỏ bỏ đày páy
khạch
2. OA m[$z tY$ h[$ t[$ ni@ x[# hA$ m[$z bO#N +w> Va> cY$ la@, cY$ oEd h[$ m{@M CA,
lw> Ma OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
Tòn pơz mở ma … hươn, chơ khằm hừn … đáy, anhz
lạm, mêz lạm au nămz ma …. tín hờ, môm leoz pơ phúa
tẳng đày … hừn hươn. Anhz lạm ết … hờ xóng phúa
mia…, au mon xảy pắn thỏng, vảy … nhửn hờ xóng phúa
mia. Kín …leoz, xóng phua mia tằng đày kín … huổm háy,
huộm phóng. Pướn hongz kín làu… him, bỏ hờ lônz nứa,
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cốn tờ. Lônz nứa cớt lực ọc pến … tụp, cốn tờ cợt lực ọc
pến tá….
( cốn/ làu/ mổm/ vắn/ hén/ tá/ chúng/ mở/ khằng/ họt/xuổi/
tảy)
3. te$M dOaN VwN vA@ M/ hi#d lE# hy# hO> Ty qaz.
V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma
OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Tán mớt khờ tênh hảy, au khàu hàu lăc, hàu nghia
leoz. Chàu làu hà mú, hà cảy, nừng khàu mỏ, pắc hươn xả
cừ ết lể hảy, chả ơn phí phồng, phí luông, phí pu, phí pả,
phí huồi, phí họng khàu cuốm, hờ khàu tứm hảy, cày tứm
lộc. Mó tay mổm, chàu hươn mơi xơ bàn, tay xong ết hảy
dủ cumz hằn ma kín, ết muộn năm tay hươn.
2. OA m[$z tY$ h[$ t[$ ni@ x[# hA$ m[$z bO#N +w> Va> cY$ la@, cY$ oEd h[$ m{@M CA,
lw> Ma OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
Bảo, xáo hặc … cắn cả hớng leoz, tăng bảo cả … cái ề
tựa dám xóng, dám xỉ, dám hôc, dám pẹt….tựa lơ hừn hươn
dám tăng bảo cả mi hóng … hờ tăng xáo. Dám … hóng
phác, lả tựa dám xút pít, mômz tửa dám niz lả … bỏn ết
đóng.
Tăng bảo tonz đô dám, cả nhăng mi …xám, hám làu,
…, hạt, mạc, pu, ăn lơ cả hờ mi tối. Họt mưz ngam nham đí
au hóng phác, mạc tằng mưa hươn … khó dám tản chầu pọ,
chầu mẹ, chàu hoz, quán mương.
Anhz lạm xơ quam dám mômz, xóng tang hờ bảo xáo
ọc … pơz, nà khưới, phomz cắn ban mưz … đóng. Mômz
leoz, tang bảo tang xáo phomz cắn kín khàu, kín làu, ết
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muộn, ết hóm mất mưz. Hịt niz pượn hóng lả hịt kín làu xút
hóng …, ọc nà pơz, nà khưới.
(ngân/ nà/ phạc/ mi/ xáo/ mú / họt/ yếu/ xút/ tảnh/phạc)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N.
Xắp Phắng nham!
Xwb pw> +aM
Mự ní, cả mẹn mự ngam, nham mY@ ni@ ca# me#N mY@ >aM +AM di
đí!
p/#N c#a +w> Mi hO> fa#c ma#c
Pượn cả nhăng mi hóng phạc, tw$>
mạc tằng.
Ma hY$N H/N j/> kY#
Ma hừn hươn, Chương khử.
k^ zY$ k^ zaM NW ta#N jA$ p^# jA$
Khó dừ, khó dám năm tản chầu Me#
pọ, chầu mẹ.
jA$ h^@ CVaN M/> jA$ H/N cVUN
Chàu hoz, quán mương; Chầu ta
hươn quán tá.
h[$ je>$ c#a b[ h[$ x[ ci^# =O#d
Hờ chành cả bớ, hờ xớ cả nhọt.
4. oa#N, te$M Tw> jY# OA h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Bảo: ba#V (con trai chưa vợ)
- Xáo: xaV (con gái chưa chồng)
- Hặc yếu: hw#c oIV (yêu thương)
- Hớng: h[> (lâu )
- Dám: zaM (thăm)
- Hóng phạc: hO> fa#c (của biếu, quà biếu của nhà trai)
- Xút pít: xud pid (cuối cùng)
- Ết đóng: odE dO> (làm đám cưới)
- Hảt: ha#d (chay, rách rưới)
- Mạc: ma#c (cau/ quả)
- Pu: Pu (trầu/ núi/dốc)
- Mi tối: Mi t{z (có đôi)
- Mưz ngam nham đí: mY@ >aM +aM di (ngày lành tháng tốt)
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- Chàu pọ: jA$ p^# (người đại diện bên cha cô dâu)
- Chàu mẹ: jA$ me# (người đại diện bên mẹ cô dâu)
- Chàu hoz: jA$ hO^@ (trưởng họ)
- Quán mương: cVaN M/> (trưởng bản)
- Chàu hươn: jA$ H/N (chủ nhà)
- Hịt kín làu xút hóng phạc: hi#d ciN lA$ xud hO> fa#c (tục
uống rượu kết thúc giai đoạn thăm hỏi)
- Ọc nà pơz, nà khưới: oO#c na$ p[@ na$ k/z (ra mắt dâu, rể)
5. te$M M/ hi#d J{M M[> H/N m[# hO> Ty qaz.
6. OA jY# Laz PaV te$M m[$z tY$ ni@: Hịt bàn, khong mương; cắm
nèn; chử chắm; nha vang; nha lưm.
7. OA jY# Laz PaV te$M Baz n{#c cA@;:
NỘC CÂUZ
Phắp phắp phặc kháy pèn
Phặc ý nhách
Phặc ý nhạch
Tạch ọc đày nà tạo cậu nang lẳm mẻ mưng
Mẻ mưng xọc mưa tờ
Đày hói mẻ, tắc tén
Mẻ mưng xọc mưa nứa
Đày xén mẻ khuộc
Mẻ âu ồng ma ngăm
Mẻ âu niếng ma hỏ
Mẻ chảng ùm tòn tỏ âu ma
Ma hươn léo chơ vầu
Hầu bàn xiếng chơ móng
Chóng co hừn mưa nứa mẻ hày
Ảo đày nà tạo cậu nang lẳm mẻ mưng
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Mẻ nủng xừa hầu pả mẻ thám mó
Mó vả:
"Bò mi phí lơ tảy đón đín đón xai lơ ma đả
Bò mi phí lơ tảy pả nhà piêng pẹt lơ ma to
Pến bò đí bò ngam tại tỏ lảo phan hới nà"
Bạch nà hầu cuống đống nhinh học
Xiếng nộc cậu nọi hày kin nhửa quao quao
Tín nhẳm páy
Mư khóa đày
Khóa đày nà tạo cậu nang lẳm mẻ mưng
Âu mưa léo cọc húa luộc âu ma pình
Âu phưn mạy cào mạy kẻo ma đăng
Hang cỏ đày pình
Âu ết hỏ khầu hờ nơ nọi páy lảy quai ma
Mẻ dủ pai hươn mẻ hày
Mẻ hày léo mẻ tảo ma khái
Khái nộc xấu:
"Nộc xấu ợi, chơ lơ mưng cở hắn cục cu pái mạy
Mưng cở lục páy xọc lực hờ cu năm dụ
Hến đày ma ết phí"
Khái nộc kẻo:
"Nộc kẻo ợi, chơ lơ mưng cở ẻo òn pặp pẻ tín quai
Mưng cở páy xọc lực hờ cu năm đú"
Khái nộc chích, nộc chọc:
"Nộc chích nọi tô mẻ ồng bọc
Nộc chọc nọi tô mẻ ồng bấu ợi!
Pơ cở páy xọc lực hờ cu năm mé!"
Páy ma léo diềm hầu cuống hỏ khầu nơ nọi hến đục
tơng húa
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Mời chủ tô nộc tô nú chủ tô cở lục ma hày xáo cậu hờ
muổn phía phía năm đú!
Cậu hặc cậu cỏn hờ nộc kẻo phài na phương tư nghỉa…

159

Baz XaV xaM (23)

pu#M Laz \Y@N hO> Ty qaz
I. oa#N h[$ hu@:
P[ Ty qaz mY@ +aM ca@ +w> Mi k^ pu#M \Y@N Mi tI$> Ma hO#d J[ ni@, KY:
Laz ku#N j/>, x>_# ju# xON xaV, ta@V pu Lu Tw> Na> oU$ pI#M, Na> \{M
hOM,...
1. Baz oa#N:

x>_# ju# xON xaV
* Nhơ hừn hặc cắn
+[ hY$N hw#c c&
Xóng hau khư tồn phắc
xO> HA KY t{$N \wc ca#d HO>
catz hong
Pán nựng bớ tóng chính
paN nY#> b[ tO> ji> cI$>
kiềng
Hanh anhz mêz liêngz
He> oe@>, mE@ lI@> HA t[#b KY
hau tớp khư điêu
DIV
Xóng yếu cắn tẻ chơ
xO> oIV c& te# J[ +w> nO@z
nhăng noi
Chơ cở xòi lìn dủ tẻ mở
J[ c^# xO$z li$N zu# te# m[# +w> Caz
nhăng cai
Xai tẳng huz au xừa pốc
Xaz tw#> hu@ OA x/$ p{c hU oO#c
húa ọc xan
XaN
Xừa pạt bả lông đáy
x/ pa#d ba# L_ dy
* Hặc cắn leoz au cắn
hw#c c& le@V OA c& h[$ dy$
hờ đày
Huz mặc nongz neo lơ
h@ mu@ mw#c nO@> NeV L[ oa$z c^#
ài cả ết đày
oEd dy$
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Đày mặc hau leoz ài
dy$ mw#c HA le@V oa$z kW$ OA
khằm au.
Ài tẳng páy xọc khàu
oa$z tw#> py xO#c kA$ TE> Na
tênh na
Páy xọc pá nămz huồi
py xO#c pa NW hU$z
Hé xám xọc ài quảng
he xaM xO#c oa$z cVa#> L_ Vw>
lông văng
Mong xén tá ài chốm
MO> xeN ta oa$z j{M L_ NW@
lông nămz
Lăng húa hưa ài quảng
Lw> hU H/ oa$z cVa#> he fa$z
hé phài
Lăng taiz hưa ài quảng
Lw> ta@z H/ oa$z cVa#> he my
hé máy.
Bún họt leoz đày pá pộc,
buN hO#d le@V dy$ pa p{#c, pa
pá vả, pá nay
va#, pa Ny
Mời pá tợp, pá noiz ma
m[$z pa t[#b pa nO@z Ma laz
lái
Đày xốm khuôn lẽo ài
dy$ x{M KUN le@V oa$z tw#>
tẳng tảo ma.
ta#V Ma
Tô tợp au mưa hờ mêz
T{ t[#b OA M/ h[$ mE@ XOz oEd x{$M
xoi ết xồm
Tô nói dàng tênh xả hờ
T{ nO@z za$> TE> xa# h[$ k[d
khớt
Pá dàng cừ tênh xả ề
pa za$> cY$ TE> xa# oE$ le@V
leoz
Pết cảy cừ tứm huông
pEd cy# cY$ tYM HU>...
(Trích truyện thơ Xống xủ ( OA cU> \YN x{#> xu# xO$N xaV)
xòn xáo)
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2. qY#c he$> :
2.1. ce$ CVaM qaM t[$ ni@:
a) xO#c CA \id CA me#N:
- t{z ba#V xaV t[#b hY$N la# hw#c oIV c&
\id □ me#N □
- t{z ba#V xaV hw#c oIV c& te# J[ +w> nO@z \id □ me#N □
- P[ ba#V za$N k{$N =a#c
\id □ me#N □
- P[ ba#V b^# za$N O& L[
\id □ me#N □
b) OA m[$z tY$ p/#N h[$ zu# t[$ ni@ Ma x[# hA$ bO#N +w> xI$V cU> m[$z CA t[$ ni@:
oa$z tw#> py ... kA$ TE> Na
py xO#c... NW hU$z
he xaM xO#c oa$z ... L_ Vw>
MO> xeN ... oa$z j{M L_ NW@
Lw> hU ... oa$z cVa># he fa$z
Lw> ta@z H/ oa$z cVa#> ... my
buN hO#d ... dy$ pa p{#c, pa va#, pa Ny
(he, le@V, taz, H/, pa, cVa#>, xO#c)
2.2. xO#c vA@ M/ xO> ba#V xaV mw#c cwN hE@>.
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. oa#N, te$M Tw> jY# OA m[$z tY$ <Y# t[$ ni@:
- Xổng: xw#> (tiễn/ tiễn chân)
- Xón: xON (lời dặn dò, lời căn dặn)
- Xủ: xu# (với)
+ Vauz xủ: vA@ xu# (nói với)
- Chụ: ju# (người yêu)
- Xáo: xaV (người con gái-người yêu)
- Xóng hau: xO> HA (hai ta)
- Khư: KY (như)
- Tồn: t{$N (ngọn)
- P’hắc cạt: \wc ca#d (rau cải)
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- Tóng chíng: tO> ji> (lá dong rừng)
- Liêngz: lI@> (nuôi)
- Yếu cắn: oIV c& (yêu nhau)
- Tẻ chơ: te# J[ (từ khi)
- Nhăng noiz: +w> nO@z (còn nhỏ)
- Xai: Xaz (trai)
- Huz: hu@ (biết)
- Pốc húa: p{c hU (trùm đầu)
- Pạt b: pa#d ba# (vắt vai)
- Lông đáy: L_> dy (xuống cầu thang)
- Quảng: cVa#> (quăng chài)
- Hé: he (chài)
- Mong: MO> (lưới)
- Xỏc: xO#c (đơn vị đo độ dài bằng nửa cánh tay)
- Xén: xeN (triệu- số đo)
- Tá: ta (mắt)
- Pá vả: pa va# (cá ních)
- Pá nay: pa Ny (cá chép)
- Pá pộc: pa p{#c (cá bọp to trên 10kg)
- Pá dàng: pa za$> (cá hong dưới dàn bếp)
- Pết: pEd (vịt)
- Cảy: cy# (gà)
2. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ NW CA t[$ ni@:
m[$z pa t[#b KUN nO@z Ma laz
dy$ x{Mpa le@V oa$z tw#> ta#V Ma
T{ t[#b OA M/ h[$ mE@ za$> oEd x{$M
T{ nO@z XOz TE> xa# h[$ k[d
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw> oa#N Tw> OA tY$ +w> xI$V x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ cU> CA t[$ ni@:
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he xaM xO#c oa$z cVU#> L_ Vw>
MO> xeN ta oa$z j{M L_ NW@
Lw> hU H/ oa$z cVa#> he fa$z
Lw> ta@z H/ oa$z cVa#> he my
buN hO#d le@V dy$ pa p{#c, pa va#, pa Ny
2. Fw> oa#N Tw> xO#c jO@N CA x[# me#N NW oe#> t[$ ni@:
a) +[ MY Xaz, b[ la nO@> tw#> mw$N
b) <W# hO#d oa$z Xaz nO@z CYN tI#> b^# NON

3. MOz hA$ O& oe#> tE> ni@ Tw> h[$ hu@ oi cIN hO> oa$z o[$z.
4. jO@N OA \Y@N nY#> cU> m[$z \Y@N t[$ ni@ Tw> vA@ h[$ P[ oY#N Fw>:
a) ta@V Vw> TaN Tw> Na> Vw> cU#,
b) Na> CW Tw> ta@V oi#N
c) taV pu Lu Tw> Na> oU# pI#M
IV. oe#b te$M:
1. OA jY# Laz PaV Ma te$M Baz t[$ ni@:
Xọc mạc, pu páy chiệc xáo (Trích au cuống p’hưnz
Xổng chụ xón xáo)
Ài lẻn xọc anhz lạm mêz lạm
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Pơ xạng hỏ mạc, pu bỏ hẻo
Pơ xạng vauz quam yếu bỏ lưm.
Anhz lạm huz ết hờ xóng hau mặc kẻn
Hỏ pu noiz ài au ma cởi
Hỏ mạc noiz ài au ma dám
Xưa pu lướng bỏ páy họt nọng yếu
Phương mạc pu nho hừn tăng xan
Xử lạm hừn tang cưới
Kè phốm nhùng ài khụp hàu lông đáy
Kè phốm nhaoz thào ọc cáng hươn
Khó hờ đày ết nộc noiz
Khó hờ đày ết lực khưới yếu non hươn.
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ zu# t[$ ni@ x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@, lw> Ma tw$> OA jY#
Laz PaV Ma te$M la@z:
* Xẳng chụ chơ khằm cáy cắn (Trích xống chụ xôn
xao)
Ài hừn tang…. yếu nhà xày
Hàm pả… nha xày kẹt chêp
Páy cả nha … cáy
Páy cáy dàn tỏ lang … bỏ tảo
Bớ … pượn khoa nămz cánh
Páy cả tang cáy nha … hớng mưz
Khàu mả họt chơ …, mêz nừng
Dàn kinh nang pến …, anhz khằm gả.
(nguônz/ gả/ nừng/ páy/ dụ/ mayz/ vắn/ xáo)
V. oe#b HIN zu# ca# H/N :
1. OA m[$z tY$ p/#N h[$ zu# t[$ ni@ x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@, lw> Ma tw$> OA jY#
Laz PaV Ma te$M la@z:
* Hỏ khàu ngai xặng bảo hặc
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(Trích Xống chụ xôn xao)
Ài páy…, páy … mưa hờ họt
Kèo nhọt phaz nha… lống tang đày nơ
Xiệt hờ bún nongz…, pán nựng… lướng
Hươn nongz… bỏ mi neo lơ
Bỏ mi cảy tô …. hỏ ngai xái thà
Mi tỏ … khàu laz ma xẳng …yếu thởi nơ
(luống/ quam/ tóng/ khồn/ nhạc/pằn/hạng/đí/cỏi)
2. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ t[$ cU> CA t[$ ni@, lw> Ma tw$> OA jY#
Laz PaV Ma te$M la@z:
* Mưa xổng chụ há hươn
(Trích xống chụ xôn xao)
Pai hươn xừa kín làu hòng cuống
Hòng nọc thà ùm au hóng xổng pơz
Khẳn nongz đắm nongz pốc càu lôm píu
Phứn taiz nongz páy thăn nụng lôm kè
Páy xổng chụ nơ chụ hặc ài ơi
Xổng nọng hừn hươn áo
Xổng họt hừn hươn luaz hờ quẻn
Hặc nongz ài xổng xáo hươn phúa
Xặng chụ mưa hươn xai nha tảng
Lái neo.
Mặc nongz ngả mưa xổng họt xan
Mặc nang phúa ma xổng họt xuồm
Nha ỷ hàu pả mayz xọc ài tồn chuôngz.
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N:
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* Xó pến khưới hặc bỏ đày x^ pNE k/z hwC b^# dy$
Xó pến tô nộc noiz co lai
x^ PEN T{ n{#c nOz@ c Laz
Xó pến khưới hặc panh non x^ pEN k/z hw#c Pe> NON cVa$N
quàn
caz qaM oe>@ mE@ Ta> n/ b^# h[$
Cái thám anhz mêz tang nứa qaM mE@ zu# XO> t[$ b^# haN pwN
bỏ hờ
a$z dy$ <W# ca> CYN py# p^@
Thám mêz dủ xong tờ bỏ oa$z py k^ caz b^# dy$
hán pắn
b/$> pe$ TY OA h^# Pu M/ la@
Ài đày ngẳm cáng cưn pảy b/> di TY h^# pa Haz na$
poz
ta#V M/ vA@ xu# oe@> mE@ cU> H/N
Ài páy khó cải bỏ đày
Tw> vA@ Tw> nW@ ta ly oO#c
Bường pè tư au hỏ pu mưa <eN C^ hY$N nW@ ta ly L_
laz
xId# h[$ buN Xaz cW# CYN ceN@ hy$
Bường đí tư hỏ pá hai nà
Tảo mưa vauz xủ anhz mêz
cuống hươn
Tăng vauz tăng nămz tá láy
ọc
Nghén co hừn nămz tá láy
lông
Xiệt hờ bún xai cẳm cưn
kenz hày
4. OA jY# Laz PaV Ma te$M Baz ta@ ma#c t[$ ni@:
TAZ MẠC
Mạc tờ pủm mạc lơ?
- Mạc tờ pủm mạc khứa
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Mạc tênh xưa mạc lọt
Mạc pến nhọt mạc quến
Mạc pến ên mạc xàn
Mạc côn làng mạc hướng
Mạc xúc lướng mạc cuồi
Mạc hàm huồi mạc phảy
Mạc cáy cáy mạc cọ
Mạc pến hò mạc hám
Mạc pến nám mạc mị
Mạc côn chỉ mạc phết
Mạc pến kết mạc vái
Mạc pến xái mạc muổng
Mạc pến puộng mạc liu
Mạc khíu khíu mạc pục…
5. vA@ MOz cU> Baz ta@ ma#c tE> ni@ Mi ci$ ma#c, la# ma#c OwN L[?
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Baz XaV xi# (24):

tO#> te$> T[z k_$ VwN hVa
I.oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N:

ba$N M/> HA \I#N m[#
Hớn xám xíp pí, nặp tẻ
mưz Đảng mi quam bọc xón,
pa au p’hẻn đín Việt Nam
tăng pảy dân hau pay xắp
xền tang p’hiển mở. Tăng
huyếnz
Tương
Dương
phomz cắn hặc panh tòng
tảnh bàn xong, chử chẳm au
mời hịt, mời khong hóng pụ
pàu, mộ nhạ tơi cỏn vang cừ
hờ, ết hờ bàn xong nặp mự
nặp muộn, nặp hóm, phóm
cắn páy hừn.
Huyệnz au cán bôz lông
xã, lông bàn bọc xón neo ết,
neo páy. Dủ bàn lơ cả mi ề
ăn phiến mở. Ết đóng hờ lực
hờ lán cả bỏ ết tớp, ết luống;

h[N xaM xib pi, nw#b te# mY@ da#>
Mi CVaM bO#c xON, Pa OA \e#N diN
vI#d NaM Tw> py# z[N HA py xwb
xE$N Ta> \I#N m[#. Tw> hVIN@ T/> Z/>
\O@M c& hw#c Pe> tO$> te#> ba$N
XO>, jY# jW OA m[$z hi#d, m[$z KO> hO>
pu@ pA$, m{# =a# T[z cO#N Va> cY$ h[$, oEd
h[$ ba$N XO> nw#b mY@ nw#b mU#N, nw#b
hOM, \O@M c& py hY$N.

hVIN@ OA caN b{@ L_ xa#, L_ ba$N
bO#c xON NeV oEd, NeV py. Zu#
ba$N L[ ca# Mi oE$ O& \I#N m[#. oEd dO>
h[$ lY#c, h[$ laN ca# b^# oEd t[#b, oEd
lU>. Mi C{N taz ca# b^# Va> cY$ h[>
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mi côn tái cả bỏ vang cừ
hớng mưz. Lêng noiz bỏ
vang hiên, hiên mẳn, học
hiên lộng liên khiển đày.
Cuống bàn bỏ mi côn kín giá
dáng, bỏ mi côn tành hà cắn.
Bàn xong chơ lơ cả kiềng cả
hủng, muộn hóm, bỏ mi côn
pến ồm, pến xày. P’húa mia
au cắn hàu, nhinh xai lơ cả
khư điêu, cởt au xóng lực
đọc. Tay bàn hặc panh cắn,
xọi cắn ết kín ết mạc, ngua
quai, cảy pết tứm lộc tứm
luộng, khàu tứm hảy, tứm
ngia, bỏ mi pơ ứt dác, xép
tóng. Hươn khồn, hươn khổ
cả bỏ mi ề khư mưz nham
nửa. Nặp ma họt mưz niz,
tăng huyênz hau cả mi khờ
càu nghin khóng hươn tăng
khờ hoiz bàn văn hóa, bàn lơ
cả mi láng hươn văn hóa
nựng cừ họp, hiên, ết muộn
ết hóm. Mự tết, mự nhít
xiếng cồng, xiếng cóng,
xiêng qoảnh lòng tăng xiếng
lăm, xiếng nhuôn muộn tủa
bàn mương.

mz[$ LE> nOz b^# Va> HIN, HIN mw#N,
hO#c HIN l_# LIN kI#N dy$. cU>
ba$N b^# Mi C{N ciN za za>, b^# Mi C{N
te$> ha$ c&. Ba$N XO> J[ ca# cI$>,
ca# hu#>, mU#> hOM, b^# Mi C{N pEN o{$M,
pEN xy$. \U MI OA c& hA$, +i> Xaz
L[ ca# KY DIV, c[#d OA xO> lY#c dO#c.
Ty ba$N hw#c Pe> cwN, xO#z cwN oEd
ciN oEd ma#c, >U cVUz, cy# pEd tYM
l{#c, tYM lU#>, kA$ tYM hy# tYM >I, b^#
Mi P[ oYd zac xe#b tO@>. H/N k{$N,
H/N k{# ca# b^# Mi oE$ KY mY@ +aM n/#. nw#b
Ma hO#d mY@ ni@, bTw> hu@IN HA c^# Mi k[$
cA$ >iN kO> H/N Tw> k[$ hO@z ba$N
V& hVa, ba$N L[ c^# Mi la> H/N VwN
hVa nY#> cY$ hO#b, HIN, oEd mU#N oEd
hOM. mY# tE#d mY@ +di xI> c_$ xI, xI>
cO>, xI> cV#e> lO$> Tw> xI> LW
xI> +UN mU#N tU# Tw> M/>.
(<U$N: c_#> Q_ TiN dI#N tY# T/> Z/>)
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(Nguồn: Cổng thông tin điện
tử Tương Dương)

d{@z VwN <E# hO> hVIN@ HA py zI#N zu# ti#>

2. qY#c he$>:
2.1. ce$ cVUM qaM t[$ ni@:
a) ba$N M/> HA \I#N m[# te# J[ L[? qY# nwb
# MOz HA Mi HA dy$ O& L[ te#
mY@ py xwb xE$N Ta> \I#N m[# hO> da#>?
b) Tw> hVIN@ T/> Z/> HA Mi ci$ ba$N, ci$ H/N VwN hVa?
c) T[z k_$ hO> py# Z[N zu# m[$z ba$N V& hVa pEN NeV L[? dVa@N VwN
L[ vA@ M/ NeV oa@?
2.2. jO@N OA CA me#N:
a) zu# ba$N VwN hVa J[ ni@:
- b^# Mi C{N ciN za za>:
\id
□ me#N □
- C{N ciN za za> b^# pe# tY$M n/#:
\id
□ me#N □
- H/N k{$N nO$z Ma:
\id
□ me#N □
- ba$N M/> di cVa$>:
\id
□ me#N □
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#B:
1. oa#N, te$M Tw> jY# OA m[$z tY$ <Y# t[$ ni@:
- Hớn xám xíp pí: h[[N xaM xib pi (hơn 30 năm)
171

- Nặp tẻ mưz: nw#b te# mY@ (kể từ ngày)
- Hặc panh: hw#c pe> (đoàn kết)
- Tòng tảnh bàn xong: tO$> te#> ba$N XO> (xây dựng bản
làng)
- Chử chắm: jY# jW (khắc ghi)
- Bọc xón: bO#c xON (căn dặn, chỉ đạo, hướng dẫn)
- Mi quam bọc xón: Mi cVaM bO#c xON (có lời căn dặn/có
sự chỉ đạo/ có chủ trương)
- Neo ết, neo páy: NeV odE Nez py (việc cần làm).
- Ề ăn: oE$ OwN (nhiều cái)
- P’hiến mở: \I#N m[# (đổi mới/ thay đổi)
- Ết đóng: oEd dO> (tổ chức đám cưới)
- Ết tớp: oEd t[#b (làm to/làm lớn)
- Ết luống: oEd lU> (tương đương ết tơp)
- Mi: Mi (có)
- Côn tái: C{N taz (người chết)
- Hớng mưz: h[> mY@ (nhiều ngày/lâu)
- Lêng noiz: LE> nO@z (trẻ em)
- Vang hiên: Va> HIN (bỏ học)
- Hiên mẳn: HIN mw#N (chăm học)
- Lộng liên, khiển đày: l_#> LIN kI#N dy$ (thông minh, học
giỏi, học ít biết nhiều)
- Kín giá dáng: ciN za za> (hút thuốc phiện/nghiện ma
túy)
- Tành hà: te$> ha$ (đánh đập)
- Kiềng: cI$> (sạch sẽ)
- Hủng: hu#> (quang đãng)
- Muộn hóm: mU#N hOM (vui vể)
- Ồm, xày: o{$M xy$ (ốm đau/ bệnh tật)
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- Nhinh xai: +i> XaZ (trai/ gái)
- Cởt: c[#d (sinh/đẻ)
- Xóng lực: xO> lY#c (hai con)
- Xọi cắn: xO#z ^c& (giúp nhau)
- Ết kín: oEd ciN (làm ăn)
- Ngua: >U (con bò)
- Quai: CVaz (con trâu)
- Cảy: cy# (gà)
- Pết: pEd (vịt)
- Tứm: tYM (đày)
- Lộc/ luổng: l{#c, lU#> (chuồng)
- Hảy: hy# (nương, rãy)
- Ứt dác: dY za#c (thiếu ăn)
- Xép tongz: xe#b tO@> (đói bụng)
- Hươn khồn, hươn khổ: H/N k{$N, H/N k{# (nhà nghèo, khổ)
- Khư: KY (như/giống)
- Mưz nham: mY@ +aM (ngày xưa)
- Càu nghin: cA$ >iN (9000)
- Khóng hươn: kO> H/N (hộ gia đình)
- Hoiz: hO@z (100)
2. oa#N Baz oa#N TE> ni@ Tw> ce$ m[$z CVaM qaM t[$ ni@:
a) TIV jU#N ba$N VwN hVa la# m[$z NeV L[?
b) te# cO#N Ma ni@, T/> Z/> HA tO#> te$> T[z k_$ V& hVa oEd dy$ m[$z
NeV L[ ? xO#c MOz cU> Baz oa#N TE> ni@ Mi dVa@N V& L[ vA@ M/ NeV oa@.
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw> oa#N Tw> xO#c tY$ +w> xI$V x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ cU> m[$z CA t[$
ni@. lw> Ma OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Hặc …, xọi cắn ết kín, ết mạc hờ cuống bàn bỏ …
hươn lơ …dác, xép tongz.
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b) P’
homz cắn …lảy, bỏ hờ mi côn caz hái …
dáng, bỏ mi côn … dá dáng, bỏ mi côn tành… au ngân au
tiên dủ cuống bàn. Hờ tay ban …chớ ết kín, hờ bàn xong …
cớn.
2. xO#c CA fu$ h[#b OA Ma pe@ x[# xO> oe#> t[$ ni@. Tw$> OA jY# Laz PaV
Te$M la@z m[$z CA oa@:
a) Bọc xón mời lực, mời lán nha vang hiên, hiên hờ
mẳn, chử hàu cuống mốc cuống chớ quam xón hóng xay,
cô.
b) Chử chắm au mời hịt khong, ăn cảu, ăn đí hóng pơ
tay, pủ pàu, mộ nhạ vang cừ hờ

3. xO#c MOz cU> ba$N HA Mi P[ L[ TIV bI#V lYN
# cU> vI#c tO#>
te$> T[z k_$ V& hVa. Tw> VA@ \Y@N M/ P[ oa@.
IV. oe#b te$M:
1. OA jY# Laz PaV Ma te$M dVa@N V& t[$ ni@:
CÔN PÁY XỌC AU TÔ XỨ LAI PAO
MA HỜ MƯƠNG HAU
Lung Lô Văn Thoại dủ bàn Laz, xả Lượng Minh. Tẻ
noiz, lung Thoại đày páy xắp anhz lông Vinh hiên. Đáng
hiên dở lớp Đệ nhất hóng Trương Quốc học Vinh, anhz
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hóng lung lả mộ Lô Văn Liệu đày cách mạng tăng cấp nứa
giáo hờ tảo ma huyệnz ết nhiệm vụ mở. Chơ ni, mộ Lô Văn
Liệu là Chủ tịch ủy ban hành chính kháng chiến huyênz,
đày bầu hàu ết đại biểu Quốc hôiz khòa I. Lung Thoại tảo
ma bàn La, bon lung cợt ọc.

Lung Lô Văn Thoại tăng giáo sư M. Frlus

Ma bản Laz, chắp chơ cách mangz thành công, xắp
quam hongz hóng Bác Hồ, mời lớp bình dân học vụ pút hừn
ề tỉ. Nhơ huz nắng xứ, lung Thoại đày huyênz tăng xả bọc
hờ páy dạy bình dân học vụ. Cả khư ề trí thức chơ az, côn
mương tờ cả mi, mương pu cả mi, lung Thoại tích cực tham
gia phong trào xóa mù chử hờ pọ mẹ bàn xong.
Mi tựa nựng, mộ Lô Văn Liệu páy công tác, hến bớ
chìa nựng mi ề tô xứ laz, bỏ hê hến xắc tựa, huz ăn ni lả
mẹn nắng xứ mưz nham hóng pơ tay, mộ Lô Văn Liệu
khiều khó xưz laiz, xắp lung Thoại vauz, chơ az mộ Liệu
xưz mớt 20 langz ngân.
Au ma họt hươn, mộ Liệu thám tay bàn, cả đái bỏ mi
pơ huz ản. Chơ az, côn tay Thái dủ Tương Dương khồn
hêng, hiên tô xứ quốc ngữ đả nhạc, bỏ hê vả hiên tô xứ tay
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Thái. Mộ Liệu đày au bớ chìa az cừ hàu năm tưp tăng xẳng
pơ lực xai Lô Văn Thoại lả páy xọc hờ đày côn huz ản tô
xứ az tăng hiên hờ đày.
Lung Thoại kể hờ mời khòi phăng, chơ az, páy xọc xay
cừ hiên nhạc hớn páy ết hảy. Ngín pượn vauz, dủ xả Yên
Na nhăng mi mộ Hương Uẩn nhăng huz ản tô xứ cảu hóng
tay Thái mưz nham. Lung Thoại hỏ khàu, au xồng xừa xở
thống, au khàu xán xở tảy, lông lạng hàu Yên Na xọc há mộ
Hương Uẩn. Páy cáng tang, lung Thoại huz đày mộ Hương
Uẩn chả há tái vai mưz.
Tảo ma hươn, lung Thoại tằng nghín pượn vauz, dủ
Nga Mi mi côn huz nắng xử hóng tay Thái mưz nham.
Lung Thoại tằng lông lạng hàu Nga Mi, lung cả bỏ lưm tư
au ăn tưp xù bớ chìa hóng anhz au ma chơ cỏn az.
Nhơ tay bàn xiz hờ, lung Thoại páy hừn hươn lung
May Liêu. Thám tẳng huz, lung May Liêu hớn lung Thọa
xóng pí, nhơ tơi mộ, tơi anhz bay hờ, lung May Liêu huz
ản, huz tèm chữ pơ tay. Chơ lung Thoại au bớ chìa cuống
tưp ọc, lung May Liệu tư hừn, ản, bứt nựng lung May Liệu
vauz: Ăn ni lả tô xứ hóng tay Thái dủ mương hau, pượn
hong ết xứ Lai Pao. Nhăng bó chia az lả chìa au đín đón
páy câm au ngân ma tiếu hóng ôngz quán dủ Huồi Nguyên.
Bớ chìa ni mi tẻ pí 1872, chớ az, Tự Đức hừn ết vua đày 25
pí.
Lung May Liêu tằng vả tô xứ Lai Pao bỏ hiên nhạc, pơ
mẳn, chớ lộng, xỉ hiên chục mưz lả huz ản, huz tèm. Nghín
lung May Liêu vả neo az, lung Thoại khó dủ laiz, nhơ lung
May Liêu bay hờ.
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Hớn hôc chục pí páy cái, lung Thoại chơ lơ cả ngẳm,
họt mưz lung hừn há mương phaz xỉ pơ lơ khằm chử chắm
au tô xứ Lai Pao, tô xứ hóng pơ tay Thái dủ liệp mẹ nămz
Pao. Ngẳm neo az, lung Thoại ma vauz chiên năm khòi,
chơ az lả ết Phó Chủ tịch ủy ban huyênz. Huz đày, xái chơ
hóng lung Thoại, khòi ban năm ài Lương Bá Vin, chơ az ết
Trưởng phòng văn hóa, páy xọc au côn nhăng hặc yếu tô xứ
Lai Pao hóng pơ tay, ma hiên năm lung Thoại cừ bọc bay
hờ lưc lán năm huyênz. Lớp hiên tô chứ Lai Pao cốc thít
đày kháy bướn xíp một, pí 2005. Lớp học viên cốc thít, lắng
niz lả pến xay dảy tô xứ Lai Pao dủ cuống huyênz hau tăng
mời huyênz Con Cuông, Thanh Chương, Kỳ Sơn khư lung
Lô Khăm Phi, Kha Văn Hợi dủ xả Tam Thái, lung Vi Khăm
Mun dủ xả Yên Hòa, ài Lô May Hằng dủ xả Yên Na,…Tẻ
az pở ma, pí lơ cả khư điêu, họt nham tổ chức lể hôiz đên
Vanz- Cửa Rào, huyênz cả thí tèm tô xứ Lai Pao. Côn chôm
mơng hêng lả lung Lô Văn Thoại, xút tơi lung chơ lơ cả ló,
cả lằng dàn tô xứ Lai Pao bỏ mi côn chử chắm au. Chơ niz
cả đày pơ thàu, pơ kẻ, mời lán noiz cả páy học páy hiên au
tô xứ Lai Pao.
Hiên au tô xứ Lai Pao lả cừ chử chắm au văn hóa
truyền thống hóng tay Thái, lả chử chắm au hịt khong hóng
tơi mộ, tơi nhạ pục pàu vang cừ hờ.
2. oa#N Tw> pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@. Lw> Ma le@V
tw$> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Mưa xao bàn Mác, xã Thạch Giám, bỏ mi pơ lơ vả
bỏ pục hàu dám ời Lan. Ời Lan xau bàn Can, xã Tam Thái.
Tẻ cỏn hănz lả côn vẻ mayz xẻo Lâm Trường. Lắng niz ời
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dủ ma dủ hươn hừn na, tẳm hục, hờ xìn. Hươn ời ết dủ bàn
Mác cả đày hơn dám pí leoz.
b) Ma phúa bàn Mác, ời Lan tăng dủ tháng hảy, nặm
xìn , tẳm hục, xẻo phài, liêngz mẻ, liêngz cảy tốc mú pẻ lực.
c) Ời Lan hươn tửm mời ời nọng dủ cuống bàn ma tẳm
cả xuông ời hiên hục, xẻo xìn.
3. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ oEd h[$ m{@M CA. lw> Ma
leV tw$> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Nhơ ời Lan bọc…, chơ niz dủ bàn Mác mi hớn xám
xíp hươn tảo … pục phài, … hục, xẻo xìn, tăng liêngz …,
liêngz cảy…. Dủ az ma, cả nhăng mi bì …, bì ọc, mi …
liêngz lực lán … hiên.
( páy/ hàu/ tẳm/ ngân/ ma/ mú/ xón)
4. te$M dVa@N V& nY#> vA@ M/ C{N TIV bI#V M/ FO> ]a$V tO#> te$>
T[z k_$ VwN hVa zu# cU> xa#, cU> ba$N HA te# cO#N Ma ni$ o[$z ioa$z dy$ hEN,
dy$ <iN p/#N vA@.
V. oe#b HIN zu# c^# H/N:
1. pe> la@z bO#N hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ oEd h[$ pEN CA me#N. m{@M
le@V tw$> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Mời cưn cuống hủng tết, ời Lan az ời nongz tập múa,
muộn hảt,…cừ ết tập năm xiềng hàu mời mưz bàn, mưz
nhitz. Pến neo au , ời Lan tẳng đày tay bàn chử yếu khư
côn phaz hươn, páy hặc ma hố…
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ Ma x[# hA$ m[$z bO#N +w> Va> cY$ la@, oEd h[$ m{M@
CA, lw> Ma tw$> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
Nặp ma … mưz niz, tăng …. hau cả mi khờ… nghin
hươn văn hóa, hoiz … hươn văn hóa. Mự tết, mự nhít …
cồng, xiếng cóng, xiếng…, xiếng nhuôn … tủa bàn mương.
(xiếng/ càu/ muộn/ hà/ lăm/ huyênz/ họt)
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3. xO#c bO#N \id Tw> pe> la@z h[$ me#N:
Mơi ài ma Thạch Giám M[z oe$ Ma qe#j zaM M/> nO@>. Ba$N
mương nongz. Bàn xong nặp XO> nw#b mY@ py hY$N |I#N m[#. Ta> hA$
mưz páy hừn phiển mở. ba$N ca# <w> b^# h[#c. ba$N m/> di cI$>
Tang hàu bàn mưz niz cả hu#> cvU$> oe$ oe[
nhăng bỏ hợc. Bàn mương đí
kiềng, hủng quàng ài ơi.
4. te$M CA VwN x[# m[$z tY$ t[$ ni@:
a) hu#> cVa$> (hủng quàng)
b) hw#c Pe> (hặc peng)
c) bO#c xON (bọc xón)
d) \I#N m[# (phiển mở)
5. OA jY# Laz PaV Ma te$M Baz VwN t[$ ni@:
ỜI LAN DỦ BÀN MÁC
Mưa dám bàn Mác, xã Thạch Giám, bỏ mi pơ lơ vả bỏ
vẻ hàu dam ời Lan. Ời Lan dủ bàn Can, xã Tam Thái. Tẻ
cỏn hănz lả côn pục mayz hờ Lâm Trường. Lắng niz ời xau
ma dủ hươn ết na, tẳm hục, xẻo xìn. Hươn ời hừn dủ bàn
Mác cả đày hơn xao pí leoz.
Ma dủ bàn Mác, ời Lan tăng phúa tháng hảy, nặm phài,
tẳm hục, xẻo xìn, liêngz mú, liêngz cảy tốc mẻ pẻ
lực…Lắng ma, ời Lan xuông tửm mời ời nọng dủ cuống
bàn ma cả hươn ời hiên tẳm hục, xẻo xìn. Phăng quam ời
Lan, mời ời nongz cuống bàn phomz căn xọc lá, ít, ết kỷ cừ
tẳm hục. Nhơ ời Lan bọc, xón, chơ niz dủ bàn Mác mi hớn
xám xíp hươn tảo ma pục phài, tẳm hục, xẻo xìn, tăng
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liêngz mú, liêngz cảy…. Dủ az ma, cả nhăng mi bì hàu, bì
ọc, mi ngân liêngz lực lán páy hiên. Mời cưn phaz hủng
xiềng, ời Lan au ời nongz tập múa, tập hảt,…cừa ết muộn
năm bàn hàu mời mưz tết, mưz nhitz. Pến neo az, ời Lan
tẳng đày tay bàn hặc yếu khư côn cuống hươn, páy chử ma
hố…

180

Baz XaV ha$ (25)

HIN lW# ju# dI#M 3,4 Tw> cI#M }a
I. HIN lW# tY$:
1. Baz oa#N nY#>:
Náo đọc bán khan páy

naV dO#c baN KaN py ta#

tạ (1)
Náo đọc mạ xuổi nà
naV dO#c ma# xU#z na$ NW H/N
(2)
năm hươn
Náo chắc chẳn náo
naV jwc@ j&# naV xw#N naV XEN
xẳn náo xên (3)
* tY$ vY#>:
- Náo: naV (rét)
- Đọc bán: dO#c baN (hoa ban)
(1)

- Náo đọc bán, tức là rét hoa ban, rét sau tết, hoa ban bắt đầu nở, thời
tiết thường khô hanh.

- Khan: KaN (bò đi, lê đi, rét cóng chân cóng tay)
- Páy: py (đi)
- Tạ: ta# (bến nước)
- Đọc mạ: dO#c ma# (hoa cà mạ, màu vàng, mọc ven suối)
(2)

- Náo đọc mạ, tức khi những bông cà mạ ven suối bắt đầu bung, cái rét cũng
về, trời rét kèm theo mưa phùn, gió bấc.

- Xuổi nà: xU#z na$ (rửa mặt)
- Năm hươn: NW H/N (ở nhà)
- Chắc chẳn: jwc j&#^ (con ve sầu)
- Xẳn, xên ( x&^/# XEN ): Người run bần bật
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(3)

- Náo chắc chẳn, cái rét cuối tháng 3, đầu tháng 4 âm, đây là cái rét cuối
cùng trong năm, trời rét kèm theo mưa, trời đất ẩm ướt. Sau đợt rét này thì con ve
sầu bắt đầu kêu, chuyển sang mùa hè (còn gọi rét Nàng Bân)

II. oe#b HIN CA:
1. te$M CA VwN x[# m[$z tY$: fa@ hO@N (phaz honz), fa@ de#d (phaz
đẹt), fa@ naV (phaz náo).
2. ge#b m[$z tY$ t[$ ni@ hA$ NW c& h[$ pEN CA VwN Mi <I#: fa@ hO@N
(phaz honz), fa@ naV (phaz náo), fa@ f{N (phaz phốn), nW@
(nămz), pa (pá), hE@> (hênhz), hU$z (huồi), taz (tái), f{N (phốn),
dy$ (đày), Mi (mi), oO#c (ọc), k{ (khố), my$ na$ (mày nà), H/N
(hươn), K_ (không), ba$N (bàn), hO@N (honz), diN (đín), k{c
(khốc), Tw> (tăng), b/N (bướn), ca# (cả), jE@d (chêtz), b^# (bỏ), P[ qA$
(pơ thàu), Tw> (tăng), b^# (bỏ), kO#z (khỏi), NW@ NO> (nămz nong),
He> (hanh), ly (láy).
3. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ t[$ ni@ cY$ oEd pEN CA me#N:
Pí xóng nghin xíp xỉ, Quốc hội xủ xíp xám, tèm ọc sắt
khong bẩng moi bọn dủ, bọn kín hóng pơ hươn, tô hịt, mayz
tọc, họt tá…, cuống hănz cả nhăng vauz: bẩng moi bọn dủ,
bọn kín hóng pơ côn, tô sắt, hỏng tọc, họt tá lả mayz mời cơ
quan, tổ chức tăng côn dào, khòa côn.
4. te$M CA xY# m[$z tY$ h[$ t[$ ni@:
- py
- Ma
- pa#
- my$ Pu
- twd my@
III. oe#b te$M:
1. OA jY# Laz PaV Ma te$M Baz k^ nW@ fa@ f{N t[$ ni@:
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KHÓ NĂMZ PHAZ PHỐN
Úp lương ơi úp lang.
Xáo man tang phả lảnh,
Phaz bỏ phốn xắc tửa.
Nămz dụ tả hạc nong.
Cắp cóng hạc hừn xảy.
Cảy noiz hạc hừn hắn.
Manh văn hạc hừn thòi.
Càn cạc hạc hừn khó, khó năm pơ,
Khó năm ông chàu phaz ết hả phốn lông.
Phốn lông đô, phốn lông xở na khàu cà.
Phốn lông xở pu lau, pu ca nứa bàn.
Phốn lông pàn cắp họng nứa hươn.
2. te$M xY# m[$z T{ xY c{c t[$ ni@:
T{ xY c{c
xY#
T{ xY c{c
xY#
T{ xY c{c
xY#
B
T
\
N
D
/
C
Z
U
V
F
J
Q
P
L
3. te$M dVa@N VwN nY#> vA m/ pO# me# ba$N XO> HA kU> OA Tw> b[#>
MOz Pu pa# bO#N zu# bO#N ciN.
III. cI#M }a:
1. te$M dVa@N V& nY#> vA M/ O& dy$ +[ hO> vI#c b[#> MOz Tw> kU>
dy$ Pu pa# bO#N zu# bO#N ciN.
2. te$M CA x[# m[$z tY$ ni@: lI@> mO@N (Liêngz monz); tW# hu#c (Tẳm
hục); xe#V xi$N (Xẻo xìn); Lw> my (Lăng máy); pw#N fa$z (Pẳn
phài).
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jY# OA: dy$ te$M jY# qaz FIN o[M Tw> jY# Laz PaV
3. te$M m[$z tY$ cU> CVaM qaz Mi v[$N ni@: a, p P, b B, c C, f F, q
Q (la# v[$N teM 6 tY$).
MOz ni$: v[$N d, HA te$M: di, dW, de>, dO>, daV, dO#N, d{$M.
4. xO#c bO#N \iz tw$> te$M la@z h[$ me#N:
(1) Xáo lọc: Xao lO#c;,
(2) Thỏc nămz: qO#c nw@M,
(3) Tẳm hục: tW# hu#C,
(4) Pục phài: pu#C fa#z,
(5) Lăng máy: Lw< my,
(6) Páy hục: Py H#uc,
(7) Liêngz monz: lI@> mon,
(8) Mày pả: my$ pa#,
(9) Chút hảy: jU#t hy#,
(10) Quạt bàn: cvU#d Ba#n,
(11) Xàng mương: xa$>M/<
5. OA T{ xY Laz PaV te$M Baz ta@ b[$ o{#b t[w$ ni@
TAZ BỜ ỐP
Ộp hèm ộp hèm ơi!
Phí tốp kèm mưng nẩu
Phí pẩu kèm mưng pong
Páy ky đóng ky đánh năm pưởn bò đày
Lực mưng hày xặng xặng cuống pả xeo xeo
Meo mưng hày cuống đống chắc chẳn
Chắc chẳn hày manh mạy quảnh cói
Ộp!
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ThS. VI TÂN HỢI (Chủ biên)
VI KHĂM MUN, LÔ MAY HẰNG
***

CHỮ THÁI LAI- PAO
(QUYỀN HAI)

NGHỆ AN, 2017

ju# dI#M ha$ (5)
ba$N M/> Tw> P[ C{N hO> ba$N M/>
Baz XaV h{c (26):

C{N Ty qaz Tw> m[$z P[ Ty vI#d NaM
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N:

xaz j[ hw#c Pe> hO> m[$z Ty vI#d NaM
Việt Nam hau mi 54 tay,
Kinh, Thái, Tày, Nùng,
Mường, Mông, Dao,…cuống
hăn mi 5 tay nòi côn lửn,
khư tay Ơ đu dủ Tương
Dương.
Tẻ cỏn ma niz, mời tay
dủ năm p’hén đín Việt Nam
cả mi chớ hặc panh cắn,
phomz cắn dủ, xủ cắn kín,
moi cắn khư ài khư nongz,
phăn bỏ hát, pát bỏ hành.
Chơ tành xấc cả khư chơ hòa

vI#d NaM HA Mi 54 Ty, Ci>,
qaz, ty, nu$>, m/$>, M{>, zaV,...cU>
h&@ Mi 5 Ty nO$z C{N lY#N, kY Ty O[
Du zu# T/> Z/>.
Te# cO#N Ma ni@, m[$z Ty zu# NW
\e#N diN vI#d NaM ca# Mi j[ hw#c
Pe> c&, \OM cwN zu#, xu# c& ciN,
MOz c& KY oa$z KY nO@>, F& b^# ha#d,
pa#d b^# he$>. J[ te$> x[c ca# KY J[
hV$a bi$>, J[ L[ ca# hw#c Pe> c&. C{N
zu# M/> PI> hy zu# M/> Pu, C{N Ci> hy
C{N q>/$ dy$ vA@ la# C{N vI#d NaM
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bình, chơ lơ cả hặc panh cắn.
Côn dủ mương piêng háy dủ
mương pu, côn kinh háy côn
thượng đày vauz lả côn Việt
Nam leoz xỉ hặc panh cắn,
pa cắn páy xắp xền tang hừn
chủ nghĩa xã hội đày Đảng,
Bác Hồ tăng pảy dấn hau
chonz au tẻ tơi lơ ma. Chơ
niz, tay lơ cả huộm xái chớ
điêu, phomz cắn ết xắp quam
Đảng xón, tảnh bàn, tẻnh
mương hờ hừn hờ cớn.
Tương
Dương
hau
nhăng khồn, ề xã, ề bản
nhăng khổ, ết xắp quam
hongz hóng Tỉnh ủy, khờ xíp
pí niz, pảy dân dủ xóng xã
Mai Sơn, Nhôn Mai đày pảy
dấn dủ thành phố Vinh hờ
khàu, hờ đô, xọi ngân cừ ết
hươn ết dào, ết trương hờ
lênh noiz mi bỏn dủ, bỏn
hiên. Bỏ mẹn tỉ xóng xã Mai
Sơn, Nhôn Mai, mời xã ửn
hóng Tương Dương cả đày ề
cơ quan, doanh nghiệp
phomz cắn xọi tòng, tẻng

le@V xi# hw#c Pe> c&, Pa c& py
xwb xE$N Ta> hY$N ju# <I# xa# h{@z dy$
da#> Tw> bac h{$ jO@N OA te# T[z L[
Ma. J[ ni@, Ty L[ ca# hU#M xaz j[
DIV, \O@M cwN oEd xwb CVaM da#>
xON, te#> ba$N, te#> M/> h[$ hY$N h[$
c[N.
T/> Z/> HA +w> k{$N, oE$ xa#, oE$
ba$N +w> k{#, oEd xwb CVaM hO@> hO>
ti#> oVi#, K[$ xib pi ni@, py# Z[N zu# xO>
xa# Maz X[N, +{N Maz dy$ py# Z[N zu#
qe$> f{ Vi> h[$ kA$, h[$ D{, xO#z >[N cY$
oEd H/N, oEd za$V, oEd }/> h[$ LE> nO@z
Mi bO#N zu#, bO#N HIN. B^# me#N ti#
xO> xa# Maz X[N, +{N Maz, m[$z xa#
oY#N hO> T/> Z/> ca# dy$ oE$ C[ CVaN,
ZVe> <I#b \O@M c& xO#z tO$>
te#> ba$N XO>.
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bàn xong.
2.qY#c he$>:
2.1. ce CVaM qaM t[$ ni@:
a) vA@ xY# m[$z Ty Mi nO$z C{N zu# vI#d NaM HA:
b) xaz hw#c xaz Pe> hO> m[$z P[ Ty vI#d NaM Mi te# J[ L[? J[ ni@
pEN NeV L[ le@V?
2.2. jO@N CA \id CA me#N:
- huI@N T/> Z/> HA Mi 6 Ty:
\id □ me#N □
- huI@N T/> Z/> HA Mi h[N 6 TY:
\id □ me#N □
2.3. OA m[$z tY$ Mi zu# t[$ ni@ x[# hA$ bO#N xI$V jY# cU> CA t[$ ni@, lw> Ma tw$>
OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
Tẻ cỏn …. niz, mời tay dủ năm phén …Việt Nam cả
mi chớ… panh cắn, phomz cắn …, xủ cắn kín, moi cắn
….ài khư nongz, phăn bỏ…, pát … hành. Chơ tành … cả
khư chơ hòa bình, chơ lơ cả hặc… cắn.
(dủ/ xấc/ panh/ khư/ hặc/ bỏ/ đín/ hát/ ma)
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. oa#N, te$M Tw> jY# OA h[$ dy$ m[$z tY$ <Y# t[$ ni@:
- Tay: Ty (dân tộc - tộc người)
- P’hén đín: \e#N diN (đất nước)
- Hặc panh: h#wc pe> (đoàn kết)
- Tẻ cỏn ma nìz: te# cO#N Ma ni$ (từ trước tới nay)
- Phomz cắn dủ, xủ cắn kín: \O@M cwN^ zu#, xu# cwN ciN (cùng
nhau sinh sống, làm ăn).
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- Khư ài, khư nongz: KY oa$z KY nO@> (như anh em)
- Phăn: F& (chém)
- Pảt: pa#d: (cắt)
- Bỏ hảt: b^# ha#d (không đứt)
- Phăn bỏ hạt, pát bỏ hành: FwN b^# ha#d pa#d b# he$> (không
thể tách rời nhau/ không thể chia lìa)
- Quam hongz: CVaM hO@> (lời kêu gọi)
- Quam hóng Đảng: CVaM hO> da#> (chủ trương của
Đảng)
- Tành xấc: te$> x[c (đánh giặc)
- Mương piêng: M/> PI> (miền xuôi/ đồng bằng)
- Mương pu: M/> Pu (miền núi)
2. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@, lw> Ma OA jY# Laz PaV
Ma te$M La@z:
Côn dủ mương pảy háy dủ quam pu, côn páy háy côn
tang đày vauz lả côn Việt Nam leoz xỉ hừn panh cắn, pa cắn
kinh xắp xền thượng hừn chủ nghĩa xã hội đày Đảng, Bác
Hồ tăng piêng dấn hau chonz au tẻ huộm lơ ma. Chơ niz,
tay lơ cả tơi xái tảnh điêu, phomz cắn ết xắp mương Đảng
xón, chớ bàn, tẻnh mương hờ hặc hờ cớn.
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw> oa#N Tw> xO#c tY$ x[# hA$ bO#N +w> xI$V cU> CA t[$ ni@, lw> Ma tw$>
OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
Tương Dương hau nhăng …, ề xã, ề ản nhăng khổ, ết
xắp …hongz hóng Tỉnh ủy, khờ xíp … niz, pảy dân dủ
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xóng xã Mai Sơn, Nhôn Mai đày … dấn dủ thành phố Vinh
hờ khàu, hờ đô, xọi … cừ ết … ết dào, ết trương hờ …noiz
mi bỏn …, bỏn hiên. Bỏ mẹn tỉ … xã Mai Sơn, Nhôn Mai,
mời xã ửn hóng Tương Dương cả đày …cơ quan, doanh
nghiệp phomz cắn xọi tòng, tảnh bàn xong.
2. xuu# L{M M/ vI#c py# Z[N T/> Z/> HA hw#c Pe>, xO#z c& oEd ciN oEd
ma#c cY$ b^# h[$ oYd za#c xe#b tO@>.
IV. oe#b te$M:
1. OA jY# Laz PaV te$M la@z Baz oa#N TE> ni.
2. MOz Tw> te$M M/ n{#z Zu> hO> O& oe#> t[$ ni@:

3. te$M dOa@N V& nY#> vA@ M/ ti$> ca#M hO> Ty M/> t[$ d{z NW Ty M/>
Pu te# cO#N Ma ni@.
V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. pe> la@z bO#N hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ oEd h[$ pEN CA me#N, lw>
Ma tw$> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Tay tongz cả khư tay háy Thổ, Mường hay Mán, Kinh
Rai, háy Ê đê, Xê nongz háy Ba lán tăng mời pơ tay nòi na
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hác, pơ cả mẹn lực côn Việt Nam, lả ài đăng hươn đêu.
Mời hau khường tái mi cắn, khồng kháp, ỉm khổ cả mi cắn,
khồn púm, xẹp Gia xọi cắn.
(Thư Bác Hồ cởi hờ Đại hội mời pơ tay nòi côn dủ
miền Nam tỉ Playcu)
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ x[# hA$ m[$z bO#N +w> xI$V cU> CA t[$ ni@, lw>
Ma OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Mưz nham, nhờ pảy dân … chớ xọi, mi neoz az … Pà
Trưng tẳng … pez xấc Nam Hán, Ngô Quyền tành …xấc
Tống, Trần Quốc Tuấn tèng pez … Nguyên Mông,…ma
họt … hau, pảy dân hau mi Đảng ….tang, …xón, phomz …
tèng hà, lảy mời xấc Phap, xấc Mỹ ọc … đín Việt Nam.
(mất/ tơi/ bay/ khỏi/ pez/ xấc/ bọc/ cắn/ tèng/ xóng)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N.
Tương Dương hau mi ề tay, T/> Z/> HA Mi oE$ Ty, C>i, qaz, K[ mu,
kinh, thái, khơ mú, pongz, ơ pO@>, O[ Du, ty$, nu$>, m/$>, cU> h&
đu,
tày,
nùng, h{c Ty mi oE$ C{N h[N Ty L[ ca KY
mường,…cuống hắn xỉ 6 tay dIV ca# hw#c Pe> c&^ xO#z c& dE
mi ề cốn hớn. Tay lơ cả khư ciN dE ma#c, tO$> ba$N, h[$ hY$N h[$
đêu, cả hặc panh cắn, xọi c[N.
cắn êt kín, ết mạc, tòng bàn,
tẻng mương hờ hừn hờ cớn.
4. \I#N oa#N dVa@N V& t[$ ni@ oO#c CVaM Ty qaz, OA jY# Laz PaV
Ma te$M dVa@N V& ja# ha oa#N m{@M.
Trong kháng chiến chống Mỹ, mỗi người dân Việt
Nam một nhiệm vụ, mỗi người một tấm lòng... coi như anh
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em một nhà, đoàn kết, siết chặt tay nhau, sống chết bên
nhau với lòng quyết tâm giết giặc giải phóng đất nước.
5. te$M CA x[# m[$z tY$: hw#c Pe>, \O@M c& zu#, xO#z, hY$N c[N.
6. OA jY# Laz PaV Ma te$M m[$z CA t[$ ni@.
a) Pơ kín làu, pơ phàu hưa
b) Hặc cắn khư hính, panh cắn khư hả, hặc yếu cắn khư
phá tín, phá mư.
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Baz XaV jEd (27)
m[$z Oe> hu$> hO> P[ Ty vI#d NaM
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N:

Oe> hu$> lO$ V& za

Lò Văn Giá, cợt pí 1919,
tỉ bàn Coz (Sơn La), cợt ọc,
tớp hừn cuống hươn khồn
khổ. Khờm mi chớ hặc yếu
p’hén đín tăng pảy dân, căm
thù xấc Pháp, ài thanh niên
Lò Văn Giá khớm đày tòn

l^$ V& za, c[#d pi 1919, ti# ba$N
cO@, ti#> x[N La. C[#d oO#c, t[#b hY$N
cU> H/N k{$N k{#. k[$M Mi j[ hw#c oIV
\e#N diN Tw> py# Z[N, CW qu$ x[c
fa#B, oa$z qe> NIN lO$ VwN za k[$M
dy$ tO$N xe> cec ma@> cU> H/N
Tu x[N La.
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xánh cách mạng cuống hươn
tu Sơn La.
Chi bộ hươn tu sơn la
pục bống đày xóng cơ sở
tăng nọc hươn tu, cuống hăn
mi Lò Văn Giá hàu ết năm tổ
chức thanh niên cứu quốc
Mương La. Bướn pẹt, pí
1943, chi bộ hươn tu, xọc
tang hờ vai côn cán bôz chủ
chốt ní ọc tăng nọc cừ chuẩn
bị hờ tổng khởi nghĩa. Nhác
ết đày neo az mẻn đày mi
côn huz tang, húa cà cừ pa
cồn.
Là pơ côn húa chớ lộng,
húa cà, tăng mi chớ hặc yếu
p’hẻn đín, tăng pảy dân, hu
quam meoz, Lò Văn Giá đày
chonz au ết côn pa tang hờ xỉ
đồng chí cồn ọc khỏi tu lả
Trần Đăng Ninh, Nguyễn
Lương Bằng, Nguyễn Văn
Trân và Lưu Đức Hiểu. Kem
tang páy hến ề neo nguy
hiểm, nhơ húa chơ lộng liên
Lò Văn Giá đả au xỉ cán bộ
ma họt tỉ họt bỏn xắp kế

Ji b{@ H/N Tu X[N La pu#c b>_ dy$
xO> C[ x[# Tw> nO#c H/N Tu, cU> h&@
Mi lO$ V& za hA$ oEd NW t{# jYc Qe>
NIN c[V cVUc M/> La. b/N pe#d pi
1943, Ji b{@ H/N Tu, xO#c Ta> h[$ Vaz
C{N caN b{@ ju# j{d ni oO#c Ta> nO#c
cY$ jU#N bi@ h[$ t{#> k[#z <I#. =a#c oEd
dy$ NeV oa@ me#N dy$ Mi C{N hu@ Ta>,
hU ca$ cY$ Pa c{$N.
la# P[ C{N hU j[ l{#>, hU ca$, Tw>
Mi j[ hw#c oIV \e#N diN, Tw> py# z[N,
hu@ CVaM me@V, l^$ V& za dy$ jO@N
OA OEd C{N Pa Ta> h[$ xi# d_$ ji c{$N
oO#c kO#z Tu la# ][$N dw> Ni>, <VIN#
L/> bw$>, <VIN# V& }[N Tw> LYV dYc@
hI#V. ceM Ta> py hEN oE$ NeV >Vi
hI#M, +[ j[ l_# LIN l^$ Vw& za da# OA
xi# caN b{@ Ma hO#d ti# hO#d bO#N xwb
cE hVec# Ji b{@ BaN oO#c. d>_$ ji ][$N
dw> Ni> da# te$M hA$ NW cVIN# jI$
xO> t/# c{$N Tu Mi dOa@N te$M: oa$z
Qe> NIN P[ Ty qaz OA m[$z tu
kO$z Ma hO#d ni$ da# m{@M =I#M vu#. m[$z
tu Tw> oa$z o{M La Ka ja#c ca# za#c
t{c nW@ ta. H/ py cy, m[$z tu kO$z
MOz xwb C{N Qe> NIN P[ Ty qaz
Tw> jY# jW te$M xY# oa$z za hA$ cU>
j[...
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hoạch hóng chi bôz ban ọc.
Đồng chí Trần Đăng Ninh đả
tèm hàu năm quyển chìa "
Xóng tựa cồn tu'' mi đoanz
tèm: Ài thanh niên pơ tay
Thái au mời tú khòi ma họt
ní đả mômz nhiệm vụ. Mời
tú tăng ài ốm la kha chạc, cả
nhạc tốc năm tá. Hưa páy
cáy, mời tú khòi moi xắp côn
thanh niên pơ tay Thái tăng
chử chằm tèm xử ài Giá hàu
cuống chớ....
Tảo ma họt Sơn La, Lò
Văn Giá biz xấc Pháp pắt.
Vang hờ xấc Pháp tăng tay
sai tặp, hà, bỏ hờ kín khàu, ài
thanh niên Lò Văn Giá vânz
bỏ vau quam lơ hờ xấc Pháp
huz. Bỏ ết ăn lơ hờ đày côn
thanh niên húa cà Lò Văn
Giá, xấc Pháp khiều lặc au ài
Lò Văn Giá páy tỉ ửn hà tái.
Lắng ma ni, Lò Văn Giá
đày Đảng, Nhà nước tặng hờ
danh hiệu Anh hùng Lực
lượng Vũ trang nhân dân hàu
mưz xao, bướn xíp xóng, pí

TaV Ma hO#d X[N La, l^$ V& za
bi@ x[c fa#b pwd. Va> cY$ h[$ x[c fa#b
Tw> Ty Xaz tw#b, ha$, b^# h[$ ciN kA$,
oa$z Qe> NIN lO$ V& za v[@N b^#
vA@ CVaM L[ h[$ x[c fa#b hu@. B^# oEd
O& L[ h[$ dy$ C{N Qe> NIN hU ca$
lO$ VwN za, x[c fa#b kI$V lw#c OA
oa$z l^$ V& za py ti# oY#N ha$ taz.

Lw> Ma ni@, l^$ V& za dy$ da#>,
=a$ n/c tw#> h[$ Ze> hI#V Oe> hu$>
lY#c l/#> vu# }a> +[N Z[N hA$ mY@ XaV,
b/N xib xO>, pi 1994. lO$ V& za pEN
P[ lY#c OiV tu hO> ba$N M/> X[N La
Tw> C{N Ty qaz vI#d NaM. J[ ni@ zu#
X[N La Tw> m[$z qe> f{ t[#b Mi oE$ xE$N
Ta> OA xY# lO$ V& za.

(xwb c_# Q_ TiN dI#N tY# X[N La)
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1994. Lò Văn Giá pến pơ lực
ưu tú hóng bàn mương Sơn
La tăng côn tay Thái Việt
Nam. Chơ ni dủ Sơn La,
tăng mời thành phố tớp mi ề
xến tang au xử Lò Văn Giá.
(Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Sơn La)

2. qY#c he$>:
2.1. ce$ m[$z CVaM qaM t[$ ni@:
- d_$ ji lO$ V& za me#N Ty L[? c[#d oO#c ti# L[?
- d_$ ji l^$ V& za bi@ x[c fa#b pwd cU> hVa$N ce#> L[?
- pEN NeV L[ x[c fa#b tw#> dy$ lw#c ha$ taz d_$ ji l^$ V& za?
2.2. jO@N CA \id CA me#N:
- lO$ Vw& za me#N C{N Ty ty$:
\id □ me#N
- lO$ V& za c[#d oO#c cU> H/N hw#>:
\id □ me#N
- lO$ V& za j[ l_#, hU ca$:
\id □ me#N
- lO$ V& za hu@ CVaM me@V:
\id □ me#N
- lO$ V& za dy$ }aV tw#> Ze> hI#V Oe> hu$> lY#c l/#> vu# }a>:
\id □ me#N
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b:
1. oa#N, te$M Tw> jY# OA h[$ dy$ m[$z tY$ <Y# t[$ ni@:
- Tỉ bàn: ti# ba$N (tại bản)
- Cợt pí: c[#d pi (sinh năm)
- Cợt ọc: c[#d oO#c (sinh ra)

□
□
□
□
□
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- Tợp hừn: t[#b hY$N (lớn lên)
- Xánh: xe> (ánh sáng)
- Khờm: k[$M (sớm)
- Mí chớ hặc yêu p’hén đín: Mi j[ hw#c oIV \eN# diN (có
lòng yêu đất nước)
- Hươn khồn khổ: H/N k{$N k{# (nhà nghèo khổ)
- Hươn tu :H/N Tu (nhà tù)
- Tăng nọc: Tw> nO#c (bên ngoài)
- Chớ lộng: j[ l_# (thông minh)
- Húa cà: hU ca$ (dũng cảm)
- Xọc tang: xO#c Ta> (tìm đường)
- Pa tang: Pa Ta> (dẫn đường)
- Cồn ọc khỏi tu: c{$N oO#c kOz# Tu (trốn khỏi tù)
- Xóng tựa cồn tu: xO> t/# c{$N Tu (hai lần trốn tù)
- Ốm la kha chạc: o{M La Ka ja#c (chia tay)
- Quam meoz: CVaM me@V (tiếng Mông)
- Tỉ ửn: ti# oY#N (nơi khác)
- Hà tái: ha$ taz (giết chết)
- Lặc: lw#c (trộm)
+Lặc hà:lw#c ha$ (thủ tiêu)
2. <Y# fa#b:
2.1. te$M CA x[# m[w$z tY$: ke> ca$, lwc leM, te$> x[c.

12

2.2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ Ma x[$ hA$ bO#N Va> cY$ La@ oEd h[$ m{@M CA, lw>
Ma OA jY# qaz Ma te$M la@z.
Kem páy hến ề neo nguy hiểm, nhơ … chớ lộng liên
Lò Văn Giá đả … xỉ cán bộ… họt tỉ họt bỏn … kế hoạch
hóng chi bôz … ọc.
(ban/ au/xắp/ ma/ tang/ húa )
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw> oa#N Tw> xO#c tY$ +w> xI$V x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ cU> CA t[$ ni@,
law> Ma tw$> OA jY# Llaz PaV Ma te$M la@z:
Lắng ma ni, Lò Văn Giá … Đảng, Nhà nước tặng hờ
… hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân hàu …xao,
bướn xíp xóng, pí 1994. Lò Văn Giá pến pơ … ưu tú hóng
bàn mương Sơn La cả … tăng côn tay Thái Việt Nam….
Chơ ni dủ Sơn La, tăng mời thành phố tớp mi ề xền …au
xử Lò Văn Giá.
2. Fw> oa#N Tw> ce$ CVaM qaM t[$ ni@:
TaV Ma hO#d X[N La, lO$ VwN za bi@ x[c fa#b pwd. Va> cY$ h[$ x[c fa#b
Tw> Ty Xaz tw#b, ha$, b^# h[$ ciN kA$, oa$z Qe> NIN lO$ VwN za v[@N b^# vA@
CVaM L[ h[$ x[c fa#b hu@. B^# oEd OwN L[ h[$ dy$ C{N Qe> NIN hU ca$ lO$ VwN
za, x[c fa#b kI$V lw#c OA oa$z l^$ V& za py ti# oY#N ha$ taz.
qaM:
a) oa$z l^$ V& za bi@ x[c fa#b pwd J[ L[?
b) b^# oEd O& L[ dy$ oa$z l^$ V& za x[c fa#b kI$V Oed O& L[?
3. vA@ \Y@N M/ t[M G/> Oe> hu$> lI#d xi# zu# ba$N M/> T/> Z/> HA ma# oa$z,
o[$z dy$ <iN dy$ Fw>.
IV. oe#b te$M:
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1. pe> bO#N hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma tw$> OA
jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Lả pơ côn húa chớ cuống, húa cà, tăng mi chơ hặc yếu
phẻn đín, tăng chử dân, hu quam meoz, Lò Văn Giá đày
chonz au ết côn páy tang hờ xỉ đồng chí chớ ọc khỏi tu lả
Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Trân
và Lưu Đức Hiểu. Kem tang pa hến ề neo nguy hiểm, nhơ
húa cồn lộng liên Lò Văn Giá đả au xỉ cán bộ ma họt tỉ ban
bỏn xắp kế hoạch hóng chi bôz họt ọc. Đồng chí Trần Đăng
Ninh đày thanh hàu năm quyển chìa " Xóng tựa lặc ní khỏi
tu'' mi đoanz tèm: Ài tèm niên pơ tay Thái au mời tú ốm
ma họt ní đả mômz nhiệm vụ. Mời tú tăng ài khòi la kha
chạc, cả nhạc tốc nămz pảy. Hươn páy cáy, mời tú khòi
lộng xắp côn thanh niên pơ tay Thái tăng moi chằm tèm xử
ài Giá hàu tá chớ....
2. te$M dVa@N V& nY#> vA@ M/ t[M G/> Oe> hu$> lI#d xi# hO> huI@N T/>
Z/>.
V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. pe> bO#N hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, m{@M le@V tw$>
OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
Cuống bảng tèm xưz mời nongz sĩ hóng Tương Dương
dạy ài Kha Văn Dân, dủ bàn Mác, xã Thạch Giám. Ài Kha
Văn Dân là lực liệt điêu hòng nhạ Kha Thị Vắn. Pí 1968, ài
Dân vang mi vỡ lòng dủ cuống bàn, xắp ài xai, banz bè hừn
tang páy bôz đôiz. Ài Dân tèng xấc Mỹ tăng hy sinh dủ
chiến trường Quảng trị.
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2. OA m[$z tY$ Mi zu# t[$ ni@ x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ h[$ pEN CA me#N. m{@M
le@V tw$> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
Mêz Quang Thị Mến dủ bàn Paiz Xá mi xóng pơ lực
… xung pho páy bôz đôiz, tăng xóng pơ … xai hy sinh dủ
… trường bỏ tảo ma há… mương, ma há …. Mế Quang Thị
Mến cả tái hấng leoz, pí xóng nghin Đảng, Nhà nước
phong… danh hiệu “Mêz Việt Nam anh hùng”.
(chiến/lực/ tặng/ bàn/ xai/ mêz )
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N:
Ài Vi Văn Lâm, côn dủ bàn ai$ Vz VwN L[M c{N zu# ba$N ma#c, xa#
Mác, xã Thạch Giám, lả qa#j zaM, la# q/< Bi+, bz@ cud Tw<
thương binh, biz cút tăng xO> MY. oe$ bz@ q/< j[ da> te$> x[c
xóng mư. Ai bị thương chơ mz# zu# Jin ]/$> hU$z Xa+, cvU#>
đáng tèng xấc Mỹ dủ chiến ]z#, pz 1968.
trường Huồi Xanh, Quảng
Trị, pí 1968.
4. te$M CA x[# m[$z tY$ ni@: te$> x[c, py b{@ d{@z, lY#c Xaz, hU ca$.
5. OA jY# Laz PaV Ma te$M Baz x^ nW@ fa@ f{N t[$ nii@:
XÓ NĂMZ PHỐN
Chầu hươn ới, chầu hươn
Chùm chúc phạ
Chùm chọc phạ
Ùm púm pê ùm páng
Xáo man tang phạ lạnh
Pành dủ hình dủ xả hốm quăn
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Hốm quăn xở đẹt mày
Pết nọi hày hờ xảy bò xảy
Cảy nọi hày hờ phốn bò phốn
Xó nặm phốn xở cà năm mẹ
Xó nặm phạ xở tổng xở na năm mẹ
Xở na xở tâng cà
Xở tẻ cà na hón
Xở tẻ cón na lạnh
Phốn tốc dờ
Phốn hả dờ
Phốn hờ nặm tờ tả tú láy
Phốn hờ mướng hờ phái tú lở
Phốn hờ khầu pí mở tú đí
Khầu mua pí mua xáng tú mạc
Khầu pạc phạ pí mở tơng ma
Tơng ma mi ắn lơ tú hờ
Bò hờ léo tú khòi bò ní
Xíp pí tằng hươn thiếng tú dủ
Tú dủ dằng hỉnh hựa dủ xuốn…
Phốn lông dờ
Phốn hả dờ
Nặm tờ tả tú nong
Cắp cóng tú xảy
16

Cảy nọi tú hắn
Mẻ mọn xúc hủng hống hống
Xóng xáo phăn lau phăn ca húa học
Tọc tạch húa linh
Mẻ linh ơi mẻ linh
Chinh ky thuồi nặm tả
Dờ dờ, hả phốn huống…
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ju# dI#M 6:

C{N Ty qaz ja# o[N da#> Tw> bac h{$
Baz XaV pe#d (28):

T[z k_$ hO> C{N Ty qaz te# J[ Mi da#>
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N:

ba$N LA b^# k{$N n/#
Mời mưz xút pí, đày mưa
dám Bàn Lau chắp hàu mưz
“Đại đoàn kết các dân tộc”.
Tủa mời ngả tang hàu bàn,
nhạ ùm lán, mêz ùm lực, mời
bảo, mời xáo xỉ mư tư khen,
mư tư khằng cốt, mời lêng
noiz xỉ dòng diện đô mở, ề
xanh, ề lai..ma thà tỉ hươn
văn hóa tẻ chơ nhăng xauz.
Pơ lơ cả chôm mơng tăng
chả ớn Đảng, Nhà nước mi ề
chủ trương, chính sách ết hờ
páy dân mi bọn dủ, bỏn kín

m[$z mY@ xud pi, dy$ M/ zaM baN$
LA jwb hA$ mY@ da#z dVa$N cEd cac
Z[N. t{#c. tU# m[$z <a# Ta> hA$ ba$N,
=a# ou$M laN, mE@ ou$M lY#c, m[$z ba#V,
m[$z xaV xi# MY TY KeN, MY TY kw$> c{d,
m[$z LE> nO@z xi# zO$> zI#N D{ m[#, oE$
Xe>, oE$ Laz...Ma qa$ ti# H/N VwN hVa
te# J[ +w> xA@. P[ L[ ca# j{M M[> Tw>
ja o[N da#>, =a$ n/c Mi oE$ ju# }/>, ji>
xec@ oEd h[$ py# Z[N Mi bO#N zu#, bO#N
ciN KY mY@ ni@. oE$ NeV dy$ HN/ n/c# dA$
TY hA$ KY Ta> py, }/> HIN, ]a@M
xa, dI#N, faz, nW@, H/N zu# h[$ C{N
k{$N,...
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khư mưz niz. Ề neo đày nhà
nước đầu tư hàu khư tang
páy, trương hiên, tramz xá,
điện, nămz, hươn dủ hóng
mời côn khồn khổ...
Phăng mời pơ thàu vauz
chiênz, mưz nham, bàn Lau
khồn hêngz, pảy dân hu tỉ dủ
nhọt huồi, nhọt hóng, bỏ mi
tang hờ xé páy…mời xền
tang noiz khư xái máy păn
páy òm pỏm pu. Tang nhaoz,
xào cáy, pảy dân khồn khổ,
ứt dác, xẹp tongz, mất pí niz
họt pí mở. Leoz tằng từm xở
ề ăn lạc hậu, ồm pến, dến
náo huz tỉ hongz há p’hí pu,
p’hí pả. Dủ bỏ đày xỉ ní, pí
ni pu niz, pí mở pả mở, páy
họt tỉ lơ lả phăn mayz, tháng
hảy, chút pu, chút pả….cừ
xọc mịt khàu háu tongz…
Tẻ mưz mi Đảng, mi
Bác Hồ pa tang páy, mi ề
chủ trương, chính sách xọi
pơ tay Thái, bọn dủ, bọ kín
cả nhăng mi ề ăn p’hiển mở.
Tang hàu bàn, tang páy

Fw> m[$z P[ qA$ vA@ jI@N, mY@ +aM,
ba$N LA k{$N hE@>, py# Z[N hu@ ti# zu#
=O#d hU$z, =O#d hO#>, b^# Mi Ta> h[$
xe py...m[$z xE$N Ta> nO@z KY xaz
my P& py oO$M pOM Pu. Ta> =a@V,
xa$V cy, py# Z[N k{$N k{#, oYd zac
xe#b tO@>, m[d pi ni@ hO#d pi m[#. le@V
tw$> tY# x[# oE$ O& la#c hA#, o{$M pEN, zEN
naV hu@ ti# hO@> ha \i Pu, \i pa#. zu# b^#
dy$ xi# ni, pi ni@ Pu ni@, pi m[# pa# m[#, py
hO#d ti# L[ la# F& my@, qa> hy# jud
Pu jud pa#,...cY$ xO#c mi#d kA$ hA$ tO@>,
Te# mY Mi da#>, Mi bac h{$ Pa
Ta> py, Mi oE$ ju# }/> ji> xec@ xO#z
Ty qaz, bO#N zu#, bO#N ciN ca# +w>
Mi oE$ O& \I#N m[#. Ta> hA$ ba$N, ta
py cU> ba$N ca# dy$ x[# BE T>_, b^# l^
h[#c, l^ mYN# +aM fa@ f{N.
J{M M[> ba$N XO> \I#N m[#, p^#
me# xu# C{N \O@M c& oEd ciN oEd ma#c,
lI@> mu, lI@> cy#, lI@> >U, lI@>
cVUz t{c me# pe# lY#c. oE$ H/N pu#c
my@ CeV, my@ hI#N, my@ +{M, my@
me#d...te# hw@N, H/N L[ Mi >[N Mi TIN,
oEd dy$ H/N di.
J[ ni@ ba$N LA b^ k{$N n/#.
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cuống bàn cả đày xở bê tông,
bỏ ló hớc, ló mửn nham phaz
phốn.
Chôm mơng bàn xong
phiển mở, pọ mẹ xủ côn
p’homz cắn ết kín ết mạc,
liêngz mú, liêngz cày, liêngz
ngua, liêngz quai tốc mẹ pẻ
lực. Ề hươn pục mayz keo,
mayz hiển, mayz nhôm,
mayz mét….tẻ hắn, hươn lơ
cả mi ngân mi tiên, ét đày
hươn đí.
Chơ ni dủ Bàn Lau bỏ mi
hươn lơ khồn khổ nửa.
2. qY#c he$>:
2.1. ce$ m[$z CVaM qaM t[$ ni@, lw> Ma OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Tơi khồng hóng pảy dân Bàn Lau cỏn niz pến neo
lơ?
b) Tẻ mưz mi Đảng, Bác Hồ tơi khồng hóng pảy dân
Bàn Lau pến neo lơ?
2.2. jO@N CA \id CA me#N
a) ba$N LA cO#N ni@:
- zu# cU> pa# d_ K_ k{c:
\id
□ me#N
□
- zu# bO#N Mi Ta>, Mi dI#N:
\id
□ me#N
□
- T[z k_$ k/$> ka#b:
\id
□ me#N
□
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- Ta> py Ma =a#c:
\id
□ me#N
- k{$N k{#, b^# Mi O& ciN:
\id
□ me#N
b) ba$N LA J[ ni@
- Ta> py cU> ba$N di cVa$>:
\id
□ me#N
- H/N L[ ca# k_$ k{#:
\id
□ me#N
- b^# oYd za#c xe#b tO@> n/#:
\id
□ me#N
- Mi dI#N, Mi Ti Vi:
\id
□ me#N
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. oa#N, te$M Tw> jY# OA h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Đày: dy$ (được)
- Mưa: M/ (về)
- Dám: zaM (thăm)
- Ngả tang: >a# Ta> (nẻo đường/ ngả đường)
- Ùm: ou$M (bồng)
- Lán: laN (cháu)
- Lực: lY#c (con)
- Khằng cốt: kw$> c{d@ (cái ô)
- Khen: KeN (khèn bè)
- Nhăng xauz: +w> xA@ (còn sớm)
- Chôm mơng: J{M M[> (vui mừng)
- Chả ớn: ja# o[N (cảm ơn)
- Mi ề: Mi oE$ (có nhiều)
- Bọn dủ: bO#N zu# (chỗ ở)

□
□
□
□
□
□
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+ bỏn dủ bỏn kín: bO#N zu# bO#N ciN (nơi ăn chốn ở)
- Bọn kín: bO#N ciN (chỗ ăn/chốn ở)
- Côn khồn khổ: C{N k{$N k{# (người nghèo)
- Khồn hêngz: k{$N hE#> (nghèo lắm)
- Nhọt huồi, nhọt hỏng: =O#d hU$z =O#d hO#> (đầu khe ngọn
suối/ nơi heo hút)
- Xái máy: xaz my (sợi chỉ)
- Păn òm: p& oO$M (cuốn quanh)
- Póm pu: pOM Pu (đỉnh núi)
- Xẹp tongz: xe#b tO@> (đói bụng)
- P’hí pu: \i Pu (ma núi)
- P’hí pả: \i pa# (ma rừng)
- Mịt khàu: mi#d kA$$ (hạt thóc/ hạt gạo/hạt cơm)
- Hàu tongz: hA$ tO@> (vào bụng)
- Tẻ mưz: te# mY@ (từ ngày)
- Pa tang páy: Pa Ta> py (dẫn đường)
- Ló:l^ (lo lắng)
- Hớc: h[#c (bẩn)
- Mửn: mY#N (trơn)
- Nham phaz phốn: +aM fa@ f{N (mùa mưa)
- Mi ngân: Mi <[N (có tiền)
- Hươn đí: H/N di (nhà đẹp)
2. <Y# fa#b:
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2.1. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, m{@M le@V tw$>
OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
Tủa mời ngả tang hàu bàn, nhạ tẻ lán, mêz ùm mư, mời
bảo, mời ùm xỉ mư tư khen, lực tư khằng cốt, mời đô noiz
xỉ dòng diện lêng mở, ề xanh, ề lai..ma thà tỉ hươn văn hóa
xáo chơ nhăng xauz.
2.2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ Ma x[# hA$ m[$z bO#N Va> cY la@ oEd h[$ m{M CA,
lw> Ma tw$> OA jY# Laz PaV Ma te$M laz:
Pơ lơ cả …mơng tăng chả ớn Đảng, Nhà nước mi ề …,
chính sách ết hờ páy dân mi bọn dủ, bỏn kín khư mưz niz.
Ề neo … nhà nước đầu tư hàu khư tang páy, trương hiên,
điện, nămz, hươn dủ hóng mời … khồn khổ...
(đày/ chủ/ côn/ trương/ chôm)
III. Luyện nghe- luyện nói:
1. Fw> oa#N Tw> xO#c tY$ x[# hA$ m[$z bO#N b^# HE Mi:
J{M M[> ba$N ... \I#N m[#, pO^# me# xu# C{N ... c& oEd ciN oEd ma#c, lI@>
..., lI@>..., lI@>..., lI@> cVUz t{c me# pe# lY#c. oE$ H/N ... my@ CeV, my@ hI#N,
my@ +{M, my@ me#d...te# hw@N, H/N L[ ca# ... >[N Mi TIN, oEd ... H/N di.
2. vA@ dOa@N \Y#N nY#> M/ T[z k_$ hO> Ty qaz mY@ +aM xwb cVUM hu@
hO> T{.
3. xO> C{N hY$N xu# L{M NW cwN.
(1) p^# Xaz: kV#e b^# o[$z O[z? B^# hu@ tw#> qaM, >az zu# Ta> L[ Ma ba#?
Me# +i>: kO#z, kO$z ca# +w> kV#e. kO$z zu# ba$N hU$z Xaz. Ma de, h[>
hEN, >az ca# +w> kV#e b^?
(2) p^# Xaz: kO#z, ja# o[N >az, kO$z ca# +w> kV#e. Ma de, b^# dy$ py dy$
Ma L[, ba$N XO> mY@ ni@ Mi oE$ O& m[# B^?
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me# +i>: kO#z, ja# o[N >az qaM ha. Ba$N kO$z mY@ ni@ Mi 67 H/N. cU>
h& Mi 59 H/N cE, 8 H/N Xy, cU> ba$N b^# Mi P[ L[ oYd za#c xe#b tO@>.
Ma de, ba$N XO> m[$z >az pEN NeV L[ le@V?
(3) p^# Xaz: o{@z! kO$z ca# k^ J{M M[> NW m[$z >az. Ba$N m[$z kO$z pi ni@ ca#
Mi oE$ O& \I#N m[#. Ta> py ca# Mi BE T{> M{@M. p^# me# ba$N XO> P[ L[ ca# b^# oEd
hy# n/#, J[ ni@ p/#N oEd Na, pi L[ ca# dy$ kA$ oE$. xu# C{N P[ L[ ca# Mi H/N di m[d,
cU> ba$N b^# Mi H/N ha#d ta#d pE# n/#.
Me# +i>: bO#N hO#c bO#N HIN hO#> lY#c laN pEN NeV L[?
(4) p^# Xaz: J[ ni@ cU> ba$N ca# Mi H/N }/> di le@V. m[$z laN P[ L[ ca#
+w> m&, HIN dy$, b^# Mi C{N Va> HIN, pi caz Mi ha$ laN py HIN da#z
hO#c.
Ma de, Tw> ba$N m[$z >az pEN NeV L[?
Me# +i>: kO#z, m[$z laN ba$N kO$z ca# KY oa@ le@V. laN L[ ca# hO#c
HIN l_# LIN kI#N dy$.
(5) p^# Xaz: ca# +w> va#, b^# hu@ tw#> qaM, ba$N m[$z >az Mi oE$ >U CVaz B^?
me# +i>: kO#z Tw> ba$N Mi h{c hO@z paz T{, nw#b oO#c la# H/N k[$ xib ha$
T{.
(6) p^# Xaz: ba$N m[$z kO$z J[ ni@ H/N L[ ca# pu#c my@, pu#c =a$ h[$ >U
CVaz ciN, p/#N b^# xa# >U, CVaz hA$ Pu pa# n/#, LI@> zu# NW cO#c, la# H/N hO#d
jEd, pe#d T{.
Me# +i: h[N xaM pi cy ba$N hU$z Xaz, mY@ ni@ Ma hEN ba$N XO> \I#N
m[# te@.
(7) p^# Xaz: kO#z, ja# o[N >az Mi CVaM =O@>. >az kW$ Ma oEd O& L[ xwc
nO$z ba#.
me# +i>: kO$z Ma zaM oa$z nO@> zu# cU> ba$N ni@ dO#c.
(8) p^# Xaz: >az b^# j{#M b^# jE, m[$z >az Ma hY$N H/N zaM m[$z kO$z NW N[.
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me# +i>: kO#z, ja# o[N >az Mi CVaM M[z, ciN Le> m{@M kO$z tw#> M/
+az zaM.
IV. oe#b te$M:
1. te$M dVa@N V& (dVa@N xUz) nY#> vA@ M/ ba$N M/> HA \I#N m[#.
2. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$Z tY$ t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma tw$> OA
jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Bàn mời khỏi hàu niz hươn lơ cả puc nhà, hươn bỏ xả
ngua quai chơ pả nữa, liêngz dủ năm cọc, lả pượn liêngz
khoảng chêt, pẹt tô.
3. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ Ma x[# hA$ bO#N +w> Va> cY$ la@ h[$ m{@M CA, lw>
Ma tw#> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Ôi. Khòi cả khó … mơng năm … ngai. Bàn mời khỏi
pí … cả mi ề ăn phiển mở. Tang … cả mi bê tông mômz.
Pọ mẹ bàn xong pơ lơ cả bỏ ết … nửa, chơ niz pượn ết na,
pí lơ cả đày … ề. Hươn dào xủ côn pơ lơ cả mi hươn…
mớt, cuống bàn bỏ mi hươn hát, tạt pể nữa.
(páy/ khàu/ ni/ đí/ hảy/ mời/ chôm)
4. MOz bYc oe#> t[$ ni@, m{@M le@V la# te$M CA V& qic@ h[#b cY$ vA@ M/
n{#z Zu> bYc@ oe#>.
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ba$N x{b kA, xa# OIN qw>
V. oe#b HIN zu# ca# H/N
1. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$Z tY$ t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma tw$> OA
jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Mi Đảng bọc phomz, bàn mương hau mưz niz ề tẻng
phiển mở, bỏ mi côn khồn khổ. Pơ cả hặc panh, neo cắn ết
kín, ết mạc, xón bàn, tèng xong hờ hừn hờ cớn.
b) Páy bọc tang Đảng xón bàn mương tẻng tòng xắp cừ.
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ Ma x[# hA$ bO#N +w> Va> cY$ la@ h[$ m{@M CA, lw>
Ma tw#> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Tẻ mưz mi …, mi Bác Hồ pa … páy, mi ề chủ trương,
chính sách …pơ tay Thái, bọn dủ, bọ kín cả nhăng mi ề ăn
... mở. Tang hàu bàn, tang … cuống bàn cả đày xở bê tông,
bỏ ló …, ló mửn nham phaz phốn.
(phiển/ páy/ cuống/hợc/ hàu/ hờ/ tang/ Đảng/xọi )
3. xO#c bO#N \id Tw> pe> la@z h[$ me#N.
- Páy xắp: py xwp
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- Tang hừn: ta> hY$N
- Hủng đí: hu># Dz
- Hặng mi: hw#> Mi
- Đí đày: di dy$
- Páy pến: py pEN
- Bỏ thục nhạc: b^# qu#c +a#c
4. te$M CA x[# tY$: me#N, Ta>, bO#c, hY$N, m[#, hw#>, Mi, di.
5. OA jY# Laz PaV Ma te$M Baz lI@> cy# t[$ ni@.
LIÊNGZ CẢY
Bun hầu mí
Thí hầu đáy
Nhăng cáy nèo mà liệng
Liệng đáy xam pi
Xay đày chệt mác
Phắc đày pét tồ
Pông lồng hùa lóng
Lòng còng mà âu xía tô nứng
Nhăng mi cấu tồ
Pông lồng hùa xuôn
Nhến hua nhuồn mà âu xía tồ nứng
Nhăng mi xíp tô…
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6. \I#N oa#N dOa@N VwN t[$ ni@, m{@M le@V OA jY# Laz PaV Ma te$M
la@z.
Nhờ ơn Đảng, Bác Hồ đồng bào dân tộc Thái ở Tương
Dương mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Nhiều bản
lang đã có đường ô tô đến nơi, có điện thắp sáng, có trường
học kiên cố, có trạm y tế để chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Bà con tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, đoàn kết cùng nhau
xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.
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Baz XaV cA$ (29)

Ti$> ca#M hO> TY qaz d{z NW da#> Tw> bac h{$
I. oa#N h[$ hu@
1. Baz oa#N:

xi# xib pi b^# Mi J[ L[ LYM
Az là mẹn quam vau hóng
mộ Lô Văn Xo, Bí thư
Huyenz ủy đã xau hưu vau
năm mời khòi tựa mưa dám
mộ pí 2014. Mộ Xo Vauz:
Nghín vau Bác Hồ tái(chơ az
Trung ương công bố mưz
3/9/1969), cả khư páy dân xủ
cuống thén đín Việt Nam,
páy dân Tương Dương hau
pơ cả thục, cả mòm húa chớ,
bỏ hằng đày nămz tá. Tẻ
lêng noiz họt pơ thàu, pơ lơ
cả au p’hẻn đắm ma nhịp ết
băng nếp xở năm tùi xừa,
hươn lơ cả au p’hén đắm ma
tắt ết xái còi cơ đánh vén nọc
cưới cừ khò Bác Hồ. Bàn lơ,
hươn lơ cả khò Bác họt xám

oa@ la# me#N CVaM vA@ hO> m{#
L{ V& X^, bi QY hVIN@ oVi# Ma XA HVi
vA@ NW m[$z kO$z t/# M/ zaM m{# pi 2014.
m{# X^ vA@: <iN vA@ ba#c h{$ taz (J[ oa@
}u> O/> C>_ b{ mY@ 3-9-1969), ca# KY py#
Z[N zu# cU> \e#N diN vI#d NaM, py$
Z[N T/> Z/> HA P[ ca# qu#c, ca# mO$M
hU j[, b^# hw$> dy$ nW@ ta. Te# LE>
nO@z hO#d P[ qA$, P[ L[ ca# OA \e#N
dW Ma =i#b oEd Bw> nEb x[# NW tu$z x/$,
H/N L[ ca# OA \e#N dW Ma twd oEd
xaz cO$z C[ de> veN nO#c cz[ cY$
k^$ bac h{$. H/N L[ ca# k^$ bac hO#d
xaM mY@. Lw> Ma Mi oE$ p^# Xaz, me# +i>
Xu> FO> py b{@ d{@z cY$ te$> x[c, py
Z[N C_> pE$ kA$, nW@, da@N py h[$ b{@ d{@z
te$> x[c...C{N zu# H/N ca# nw#b mY@ nw#b
mw#N oEd hy# qy Na.
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mưz. Lắng ma, vai mưz, mi ề
pọ xai, mẹ nhinh thanh niên
xung phong páy bôz đôiz cừ
tèng xấc, páy dân công pề
khàu, nămz, đanz páy hờ bôz
đôiz tèng xâc…Côn xủ hươn
cả nặp mưz nặp mẳn ết hảy,
tháy na.
Chơ niz, cả đày xỉ xíp
hà pí leoz, côn tay Thái dủ
Tương Dương cả bỏ lưm đày
chơ Bác xía, bỏ lưm đày
quam Bác xẳng, Bác Xón
cỏn chơ hừn há thén. Hang
pí, họt mưz xóng cặm bướn
càu dương, ề hươn cá nhăng
mi p’hướn khàu chằm, xơ hờ
Bác, mí hươn chơ lơ chằm
p’hí hươn cả mi quam chằm,
xơ họt Bác Hồ. Xủ bàn
mương Tương Dương hau,
bỏ tỉ điêu côn tay Thái, tỉ lơ
cá nhăng mi bàn, mi côn
chành, xớ cuống học hiên
tăng ết xắp tấm gương hóng
Bác Hồ.
(Dịch từ truyện lịch sử “Bí
thư Huyện ủy” của Vi Hợi)

J[ ni@, ca# dy$ xi# xib ha$ pi le@V,
C{N Ty qaz zu# T/> Z/> ca# b^# LYM
dy$ J[ bac xI, b^# LYM dy$ CVaM
bac xw#>, bac xON cO#N J[ hY$N ha
qeN. Ha> pi, hO#d mY@ xO> cW# b/N
CA$ Z/>, oE$ H/N ca# +w> Mi \/N kA$ jW$,
X[ h[$ bac, Mi H/N J[ L[ jW$ \i H/N ca#
Mi CVaM jW$, X[ hO#d bac h{$. Zu# ba$N
M/> T/> Z/> HA, b^# ti# DIV C{N Ty
qaz, ti# L[ ca# +w> Mi ba$N Mi C{N
je$> x[ cU> hO#c HIN Tw> oED xwb
t[M G/> hO> bac h{$. …
(\I#N oa#N cU> \Y@N bi QY huI@N ou#z
hO> Vi h[#z)
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2. qY#c he$>:
2.1. ce$ m[$z CVaM qaM t[$ ni@:
a) <iN p/#N Q_ baV bac h{$ xI, pO# me# ba$N XO> C{N TY qaz oEd O&
L[?
b) J[ ni@, ti$> ca#M hO> py# Z[N Ty qaz zu# T/> Z/> d{z NW bac h{$ pEN
NeV L[?
2.2. jO@N CA \id CA me#N.
- bac h{$ xI zu# tU#z 80:
me#N
□ \id
□
- bac h{$ xI zu# tU#z 79:
me#N
□ \id
□
- bac h{$ xI J[ mI$N NaM za#z fO>: me#N
□ \id
□
- bac h{$ xI J[ HA b^# HE hV$a bi$>: me#N
□ \id
□
- Ty qaz T/> Z/> hw#c Pe> bac h{$: me#N
□ \id
□
- bac L{ V& X^ >uIN bi QY hVIN@ oVi#: me#N
□ \id
□
2.3. xO#c tY$ fu$ h[#b x[# hA$ bO#N +w> Va> cY$ la@ cY$ oEd h[$ m{@M CA. lw> Ma
tw$> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Chơ niz, cả đày xỉ xíp ha pí …, côn tay Thái dủ Tương
Dương cả bỏ …đày chơ Bác xía, bỏ lưm đày quam Bác …,
Bác Xón. Hang pí, họt mưz …cặm bướn càu dương, ề hươn
cá nhăng mi phướn … chằm, xơ hờ Bác, mí hươn chơ lơ
chằm phí hươn cả mi… chằm, xơ họt Bác Hồ. Xủ bàn
mương Tương Dương hau, bỏ tỉ điêu côn tay Thái, tỉ lơ cá
nhăng mi bàn, mi côn chành, xớ cuống học … tăng ết …
Bác Hồ.
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. oa#N, te$M Tw> jY# h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
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- Az: oa@ (Đó là)
- Xau hưu: XA HVi (Nghỉ hưu)
- Mời khòi: m[$z kO$z (Chúng tôi)
- Ngín vauz: <iN vA@ (Nghe nói)
- Thục: qu#c (đau thương)
- Bỏ hằng đày nămz tá: b^# hw$> dy$ nW@ ta (Không cầm được
nước mắt)
- P’hẻn đắm: \e#N dW (Vải đen)
- Khò: k^$ (Để tang)
- Dủ hươn: zu# H/N (Ở nhà)
- Bỏ lưm đày: b^# LYM dy$ (Không quên được)
- Chằm, xơ: jW$ X[ (cúng)
- Chành xớ: je$> x[ (Gương điển hình)
- Học hiên: hO#c HIN (Học tập)
- Ết xắp: oEd xwb (Làm theo)
2. <Y# fa#b:
2.1. pe> bO#N m[$z tY$ t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma tw$> OA jY# Laz PaV
Ma te$M la@z.
Cỏn bỏ hê ản tăng huz Đảng chơ Bác Hồ pa pảy tang
páy, pảy ết dân chơ cả lơ khổ, đày hòi, ết hờ mi xấc táy
hau tăng địa chủ cường hào. Bỏ mi khồn pơ huz nắng xử,
bỏ huz bỏ tèm.
2.2. xO#c tY$ fu$ h[#b Ma x[# hA$ NW bO#N +w> Va> cY$ la@ cU> CA t[$ ni@,
lw> Ma tw#> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
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Tèng pez… leoz, tay Thái hau cả… panh, phom mời…
ửn páy xắp … Đảng xón, … bàn, … mương xắp xền … páy
hừn chủ nghĩa xã hội. … tang tỉ … chơ lơ ma Đảng, Bác
Hồ tăng pảy dân hau … au.
III. oe#b Fw> Tw oe#b vA@:
1. Fw> oa#N Tw> xO#c tY$ +w> xI$V Ma x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ cU> CA t[$
ni@ lw> Ma tw#> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Mi Đảng pa …, mưz niz, bàn mương hau nặp …nặp …
nặp…. Lênh noiz, pơ tơpz pơ lơ cả đày páy … páy …, ồm
pến …mời y bác sĩ bẩng …. Pơ … kẻ lẻ hó, côn khồn, lênh
noiz bỏ mi …, mi mêz, mời côn …tín… mư đày nhà nước
… lằng, hờ ngân, hờ …, mí tửa hờ tăng… xừa…
2. te$M Tw> paN oa#N m[$z tY$ t[$ ni@:
- Ngẳm họt
- Chơ lơ
- Vén ảnh
- Vén cơ
- Hàu mưz
- Nghin nựng càu hoiz hôc xíp càu
- Pa tang
- Páy hừn
- Húa chớ
3. vA@ \Y@N M/ ti$> ca#M hO> bac h{$ d{z NW P[ Ty qaz.
IV. oe#b te$M:
1. OA jY# Laz PaV Ma te$M m[$z CA t[$ ni@.
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a) Dạc kín xinz hóng xọc nhăng ma
Dạc kín pá hóng há nhăng đày
Dạc kín bòng nỏ mayz hóng ọc mi nham
b) Phăn mayz phắn tỉ cìu
Xỉu mayz xỉu tỉ báng
c) Ván đẳng phầng kín lâng huz bửa
Khốm đẳng nguônz kín đày bỏ tái
2. te$M CA x[# m[$z tY$ ni@: Pa py, py hY$N, k/$> ka#b, hu#> cVa$>.
3. te$M dVa@N V& (Baz xUz) nY#> vA@ M/ ti$> ca#M hO> Ty qaz T/>
Z/> d{z NW bac h{$.
V. oe#b HIN zu# ca# H/N
1. pe> la@z bO#N m[$z t$Y cU> CA t[$ ni@, lw> Ma tw#> OA jY# Laz PaV Ma
te$M la@z.
Tăng tơi Bác mi tỉ liêngz ngẳm điêu, ết neo lêng hờ
p’hẻn đin Việt Nam dân độc lập, pảy đày hau đày tự do, pơ
lơ cả đày học giá, ồm pến, dến náo cả đày hiên hờ đí. Thàu
ma leoz, mưa xau, Bác tẻ ngẳm đày ết banz năm mời pơ
thàu, p’hom cắn páy lơ bết, ết banz năm mời dắt noiz,
xuống cắn páy liêngz ngua, quam quai.
2. OA m[$z tY$ h[$ zu# t[$ ni@ x[# hA$ m[$z bO#N +w> Va> cY$ la@, lw> Ma tw#> OA jY#
Laz PaV Ma te$M la@z:
a) Ết xắp …Bác xón, pảy dân hau pơ lơ cả … peng cắn,
p’hom cắn tòng tẻng … mương hủng quàng, bỏ mi côn ứt
giác, xẻp tongz.
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b) Tăng Đảng, tăng dân… lơ cả thi đua cắn học… tăng
ết xắp tư tưởng, đạo đức ….phong cách Hồ Chí Minh.
c) Phong cách hóng Hồ Chí Minh lả … ết việc mi khoa
học, …giác, nêu gương, … dân, hu dân, hặc … dân, hặc
yếu … khồn ; việc vâuz việc vả, việc ết, việc páy mẻn …
điêu.
(hặc/bàn/quam/mẻn/tự/khờ/khư/yếu/côn/pơ/hiên/tăng)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[[$ me#N:
Pản pản ơi
Pa#N Pa#N o[z
Bỏ mi pản xán hé
b^# Mi pa#N xaN he
Bỏ mi te tồm phát
b^# Mi Te t{$N fa#d
Ma nì tú tẳng hờ pản cắp te Ma ni$ tu tw#> h[$ pa#N cwb Te
Tẳng hờ hé cắp xòi
Tw#> h[$ he cwb xO$z
Pản ơi!
Pa#N o[z
4. \I#N oa#n oO#c CVaM Ty qaz, lw> Ma tw#> OA jY# Laz PaV Ma
te$M la@z dVa@N V& t[$ ni@:
Tám mươi bảy năm qua, Đảng đã dắt đường chỉ lối cho
cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi. Đảng luôn quan
tâm, chăm lo đến đồng bào các dân tộc thiểu số. Lo từ bát
cơm, manh áo đến nhà ở và việc làm. Đồng bào các dân tộc
thiểu số luôn biết ơn Đảng, Bác Hồ.
5. OA jY# Laz PaV Ma te$M Baz t[$ oa$z La> ma#c ni@:
Ài là lang mạc páy lỉnh ngân ma xự
Ma xự xóng mẻ chạng xám xíp chết păn hà
Ài khòi côn nọi chòng chỏi ết khoán
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Hấng lái ma bò khỏi tái vang lực vang mia khừ dủ mài
Chẳng đày phài ết pợ mưa dủ chiêng ván
Tằng can hừn tênh lắng mẻ chạng
Chạng nhịn bò đày chạng phặt lông đín
Húa điếu mun ló chụn bò khèo
Tằng bọc ài là pèo côn nọi ma chỏi cu đóm…
6. te$M m[$z tY$ Mi v[$N: +, W, k, p, c.
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Baz xaM xib (30):

\Y@N M/ bac h{$
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N:

Bac h{$ k_$ za#N zi# Tw> tId kI#M
Pà Nguyễn Thị Liên, tẻ
cỏn lả cán bôz dủ Văn phòng
Phủ Chủ tịch, kể laiz neoz
niz:
Chơ nhăng ết việc dủ
văn phòng Bác, cả mi tửa
nhăng đày nhịp, táp xồng
xừa, hổm, xút, xừa món hờ
Bác.
Nhơ mời việc neo az, pà
đày dủ khờ Bác tăng học
hiên đày ề neo. Học dủ Bác
mời ăn chớ đí, tiết kiệm tăng
giản dị. Xừa Bác hát, mi bát
táp páy tạp ma, Bác tẳng hờ
phiển ăn ửn. Ăn xừa món
phẻn xìu hòa bình hóng Bác
đày lung Cần côn phục vụ
Bác au hờ pà tạp páy tạp ma.
Tư ăn xừa món hóng Bác, pà

pa$ <uI#N qi# LIN, te# cO#N la#
caN b{@ zu# V& fO$> fu# ju# ti#j, cE# la@z
NeV ni@:
J[ +w> oEd vI#c zu# V& fO$>
bac, ca# +w> Mi t/# dy$ =i#b, tab x_$
x/$, h{#M, xud, x/$ mON h[$ bac h{$.
+[ m[$z vI#c NeV oa@, pa$ dy$ zu#
k[$ bac Tw> hO#c HIN dy$ oE$ NeV.
hO#c zu# bac m[$z O& j[ di, tId cI#M
Tw> za#N zi#. x/$ bac ha#d, Mi ba#d
ta#b py ta#b Ma, bac tw#> h[$ \I#N
O& oY#N. O& x/$ mON \e#N xi$V hV$a
bi$> hO> bac dy$ Lu> c[$N C{N fu#c vu#
OA h[$ pa$ ta#b py ta#b Ma. TY O& x/$
mON hO> bac, pa$ t{c nW@ ta. Pa$
vA@ NW Lu> c[$N \I#N x/$ mON ha#c h[$
bac, ca# daz bac b^# h[$ \I#N. bac
v[@N OA O& x/$ mON ta#b oa@. Pa$ LIN
vA@: m[$z pi xO#z vI#c h[$ bac zu# V&
fO$> kO$z Mi oE$ ci# nI#M b^# qE# LYM dy$.
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tốc nămz tá. Pà vauz năm
lung Cần phiển xừa món
hacz hờ Bác, cả đái Bác bỏ
hờ phiển. Bác vânz au ăn
xừa món tạp az. Pà
Liên
vauz: Mời pí xọi việc hờ Bác
dủ văn phòng Bác, khòi mi ề
kỷ niệm bỏ thể lưm đày.
Pà nhăng chiênz neo
niz:
Dủ Việt Bắc, mi tửa
nựng Bác páy công tác ma
xái, ma họt văn phòng, nởi
hêngz, Bác xau nòi nựng.
Đồng chí Hoàng Hữu
Kháng, bảo vệ hóng Bác
vauz
năm
pà:
- Bác nưởi, bỏ kín đày
khàu, cuaz tồm hờ Bác thồi
lồng nựng.
Bác đáng non nghín đày,
khiều lục hừn bọc pà:
- Cuaz au khàu dến tồm
lồng hờ Bác cả đày, xảu xúc
manhz, tăng tiết kiệm đày
khàu, khỏi đày vít xía khàu
lứa.
Phưnz pà Liên kể ết hờ

Pa$ +w> jI@N NeV ni@:
zu# vI#d bwc@, Mi t/# nY#> bac py C_
tac Ma xaz, Ma hO#d V& fO$>, n[#z
hE@>, bac XA nO$z nY#>. d_$ ji hVa$>
hY#V ka>, ba#V vE# hO> bac vA@ NW
pa$:
- bac n/z# , b^# ciN dy$ kA$, cU@
t{$M h[$ bac qU$z l_$ nY#>.
bac da> NON <iN dy$, kI$V
lu#c hY$N bO#c pa$:
- cU@ OA kA$ zEN t{$M l_$ h[$ bac
ca# dy$, xA# xuc me@>, Tw> tI#d cI#M
dy$ kA$, kO#z dy$ vid xI kA$ l/.
\Y@N pa$ LIN cE# oEd h[$ kO$z xuc d_@
Tw> oi du bac. bac za#N zi# Tw> tI#d
cI#M, O& L[ ca# zOM ca# cY$ KY P[ oe@>
l^ h[$ Tw> H/N oE$ lY#c +w> k{$N k{#.
O& x/$ mON, qU$z kA$ l_$, OA kA4
zEN t{$M oEd l_$ hO> P[ ju# ti#j n/c, oEd
h[$ oE$ C{N vI#d NaM <W# <i#. dw#c bI#d
KY J[ ni@, da#> Tw> =a$ n/c HA da>
bO#c xON py# Z[N, c{c qid la# caN
b{@, da#> VIN: hO#c HIN Tw> oEd xwb
O& je$> x[ hO> bac h{$, O& \Y@N
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khòi xúc độngz tăng ý đú nO@z TE> ni@ hO> bac h{$ cE# la@z cY$ h[$
Bác. Bác giản dị tăng tiết HA hO#c HIN.
kiệm, ăn lơ cả dóm, cả cừ
khư pơ anhz ló hờ tăng
hươn, khư cuống hươn ề lực
nhăng khồn khổ.
Ăn xừa món, thuồi khàu (xwb Lu> vu# ci,$ QY ci hO> bac h{$)
lồng au khàu dến tồm ết lồng
hóng pơ Chủ tịch nước, ết hờ
ề côn Việt Nam ngẳm nghỉ.
Đặc biệt khư chơ niz, Đảng
tăng Nhà nước hau đáng bọc
xón pảy dân, cốc thít lả cán
bôz, đảng viên: “Học hiên
tăng ết xắp ăn chành xớ hóng
Bác Hồ”, ăn phứn noiz têng
niz hóng Bác Hồ kể laiz cừ
hờ hau học hiên.
(Xắp lung Vũ Kỳ, thư ký
hóng Bác Hồ)
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2. cY#c he$>:
2.1. ce# CVaM qaM t[$ ni@:
dYc ti> za#N zi# Tw> tId cI#M hO> bac h{$ cU> CA
qE# hI#N NeV L[?
2.2. jO@N CA me#N CA \id:
a) J[ <iN Lu> c[$N bO#c pa$ LIN t{$M l_$ h[$ bac.
- bac h{$ d_$ oi:
\id
- bac bO#c OA kA$ zEN t{$M:
\id
b) J[ caN b{@ fu#c vu# kW$ Qy x_$ x/$ m[# h[$ bac.
- bac d_$ oi:
\id
- bac b^# h[$ Qy:
\id
2.3. jO@N CA ce$ me#N lY#N:
Bac bO#c paf LIN OA kA$ zEN t{$M l_$ la# me#N:
- cY$ tI#d cI#M:
- kA$ l_$ p/z# me@> Tw> tI#d cI#M dy$ kA$:
- oi du pa$ LIN:

jVIN@ TE> ni@ dy$

□ me#N
□ me#N

□
□

□ me#N
□ me#N

□
□

□
□
□
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II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. oa#N, te$M Tw> jY# OA h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Kể laiz neo niz: cE# la@z NeV ni@ (kể mời phưn cảu hờ pơ
ửn phăng)
- Chơ nhăng ết việc: J[ +w> oEd vI#c (Khi còn làm việc)
- Mi tựa: Mi t/# (có lần)
- Nhăng đày: +w> dy$ (còn được, đã được)
- Nhịp: =i#b (Khâu)
- Tảpz: ta#b (Vá)
- Xồng: x{$> (Quần)
- Xừa: x/$ (Áo)
- Xừa món: x/$ mON (Áo gối, vỏ gối)
- Xút: xud (Màn)
- Hổm: h{#M (Chăn) ( p’hà- |a$)
- Dủ khờ: zu# k[$ (Ở gần)
- Ề neo: oE$ NeV (Nhiều thứ)
- Học dủ: hO#c zu# (Học ở)- Học năm pơ ửn mời ăn pượn
ngẳm, ngỉ, tăng ết tăng páy neo đí
- Xừa hảt: x/$ ha#d (Áo rách)
- Táp páy tạp ma: ta#b py ta#b Ma (Vá đi vá lại)- táp ề
tựa cuống phứn xừa điêu.
- Phiển: \I#N (Thay/đổi)
- Tốc nămz tá: t{c nW@ ta (Rơi nước mắt)- nămz tá láy
ọc.
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- Ma xái: Ma xaz (Về trưa/ về muộn)
- Nưởi hêngz: n/#z hE@> (Mệt quá)- ăn nưởi bỏ gằng đày
nửa.
- Thuồi: qU$z (Bát)
- Lồng: l>_$ (Cháo)
- Tồm: t{$M (Nấu/ luộc)
- Nghín đày: <Ni dy$ (Nghe được)
- Khàu dến: kA$ zEN (Cơm nguội)
- Xúc manhz: xuc me>@ (Chín nhanh)
- Khàu lứa: kA$ l/ (Cơm thừa)
- Phưnz: \Y@N (Chuyện)
- Khòi: kO$z (Tôi)- đại từ nhân xưng
- Ý đú: oii du (Thương)
- Dóm: zOM (dành/ để dành/ dành dụm)
- Ló hờ: l^ h[$ (Lo cho)
- Tăng hươn: Tw> H/N (Cả nhà)
- Ngẳm nghỉ: <W# <i# (Suy nghĩ)
- Cốc thít: c{c qid (Đầu tiên)
- Chành xớ: je>$ x[ (Tấm gương)
2. <Y# fa#b:
2.1. xO#c xO#c m[$z tY$ vA@ M/ dYc ti> za#N zi#, tId cI#M hO> bac h{$
cU> Baz oa#N TE> ni@.
2.2. xO#c tY$ qij h[#b x[# hA$ m[$z bO#N Va> cY$ la@ oEd h[$ m{@M CA, lw> Ma
tw#> OA jY# laz PaV Ma te$M la@z.
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a) Nhơ mời … neo az, pà đày… khờ Bác tăng … hiên
đày ề neo. Học dủ Bác mời ăn chớ …, tiết …tăng giản dị.
b) Xừa Bác hát, mi bát …páy… ma, Bác tẳng hờ … ăn
ửn. Ăn xừa món phẻn … hòa bình hóng Bác đày lung Cần
côn phục vụ Bác… hờ pà tạp … tạp…. Tư ăn xừa món …
Bác, pà … nămz tá.
c) Pà vauz năm lung Cần … xừa món hacz hờ Bác,
cả… Bác …hờ phiển. Bác vânz …ăn xừa món tạp az. Pà
Liên vauz: Mời pí xọi việc hờ Bác dủ văn phòng Bác, khòi
mi ề kỷ niệm bỏ thể …đày.
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw> oa#N Tw> xO#c x[# tY$ +w> xI$V:
a) bac h{$ la# me#N p[ ... hO> py# Z[N vI#d NaM, la# P[ ... hO> py#
Z[N Tw> QE qE z[z.
b) bac k_$ za#N zi# Tw> ... oIV py# Z[N HA. =a#c tO$> te#>... M/> py#
Z[N HA me#N dy$ ... HIN Tw> oEd xwb TY t/#>, da#V dYc, tac FO> hO> bac
h{$.
2. Fw> oa#N Tw> jO@N CA ce$ me#N lY#N.
cU> Baz oa#N TE> ni@ HA hO#c HIN dy$ NeV L[ NW bac h{$:
- Baz HIN M/ da#V dYc
□
- Baz HIN M/ dYc ti> tId cI#M
□
- Baz HIN M/ FO> cec@ OdE vI#c
□
- Baz HIN M/ caj oY> xY#
□
- Baz HIN M/ dYc ti> za#N zi# Tw> tId cI#M
□
2. vA@ la@z \Y@N M/ bac h{$ ioa$z, o[$z dy$ oa#N, dy$ Fw> P[ oY#N cI@N xu#.
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IV. oe#b te$M:
1. pe> bO#N m[$z tY$ cU> CA t[$ ni oEd h[$ pEN CA me#N:
Bac h{$ hw#c NW py# Z[N HA, Mi oE$ pa# bac NON b^ ga#c =O@N oi du
mU#d Z[N C_ NON zu# cU> CYN, bac oi du b{@ d{@z Lw> # dy$ zu# deN diN, bac oi
du py# Z[N mI$N oIV b^# HE dy$ hV$a bi$>.
2. OA m[$z tY$ h[$ t[$ ni@ x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ oEd h[$ m{@M CA, lw> Ma tw#>
OA jY# laz PaV Ma te$M la@z dVa@N V& t[$ ni@..
(tẳng/thiếu/xé/tẳng/mayz/Tả Ngạn/chiênz/1968/cẳm
/páy)
Bướn xíp xóng pí …, mời dũng sĩ … niên miền Nam
đáng học dủ … xỉ mi mời chù au … ô tô ma tòn mưa Hà
Nội. Luyện, Thu, Nết, Phổ, Mến, Hòa,…bỏ hê huz mi …
lơ. Ma Thủ đô mưz cỏn, xỉ hà chơ …mưz lắng mi xé ma
tòn….
Hàu họt Phủ Chủ tịch …huz đày gặp Bác Hồ.
Chả há dảng tín lông xe, moi hến Bác Hồ tăng Bác Tôn
nặng dủ năm ăn… nhaoz kế tăng nà phắc tú hươn, pơ lơ cả
lẻn hàu thám Bác.
(Dịch từ chuyện Bác Hồ với các dũng sĩ thiếu niên miền
Nam)
V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. \I#N oa#N Baz bac jY# m[$z laN zu# t[$ ni@, lw> Ma tw#> OA jY# Laz PaV
Ma te$M la@z,
BÁC NHỚ CÁC CHÁU
Tháng chạp năm 1968, các dũng sĩ thiếu niên miền
Nam đang học ở Tả Ngạn thì có mấy chú đưa xe ô tô đến
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đón về Hà Nội. Luyện, Thu, Nết, Phổ, Mên, Hoà… chưa
hiểu có chuyện gì. Về Thủ đô hôm trước thì năm giờ chiều
ngày hôm sau có xe đến đón đi.
Vào đến sân Phủ Chủ tịch mới biết là được gặp Bác
Hồ.
Vừa bước chân xuống xe, đã nhìn thấy Bác Hồ và Bác
Tôn ngồi ở một cái ghế gỗ dài kê trước cửa nhà, tất cả chạy
ào tới chào Bác.
Bác cháu trò chuyện với nhau. Sau đó hai Bác bảo:
- Thôi, các cháu vào ăn cơm với hai Bác!
Bữa cơm chẳng có thịt cá gì nhiều nhưng rất ấm cúng.
Các dũng sĩ thiếu niên được ngồi ăn cùng Bác Hồ và Bác
Tôn. Nết, người nhỏ quá, cái đầu chỉ lấp ló cạnh bàn được
Bác gắp thức ăn cho luôn.
Vừa ăn, Bác cháu vừa nói chuyện rất vui. Ăn xong, hai
Bác cho mỗi cháu một bông hồng, một quả táo, một quả lê
và ba quyển sách “Người tốt việc tốt”. Sau đó, Bác Hồ bảo:
- Các cháu lại cả đây hôn hai Bác rồi ra về.
Các dũng sĩ hôn hai Bác xong, Bác Hồ lại dặn:
- Các cháu về trường cố gắng học tập cho giỏi.
Tất cả đều rất cảm động. Đoàn Văn Luyện lên tiếng
thưa với Bác:
- Thưa Bác, chúng cháu cứ tưởng hai Bác gọi các cháu
về có việc cần.
Bác Hồ cười hiền từ và bảo:
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- Hai Bác nhớ các cháu cho nên gọi các cháu về để hai
Bác gặp hỏi chuyện.
Nghe Bác nói, Luyện và các bạn cảm động, muốn trào
nước mắt. Hai Bác tuổi đã cao, trăm nghìn công việc, vậy
mà hai Bác vẫn nhớ đến các cháu miền Nam. Luyện nghĩ:
“Mình được ở ngoài Bắc mà hai Bác còn lo và thương như
vậy, các bạn còn ở trong Nam, hai Bác còn lo và thương
biết chừng nào!...
2. OA tY$ h[$ t[$ ni@ x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ oEd h[$ m{@M CA.
a) Fw> ... bac xON Ty qaz ... ca# hw#c Pe< NW Ty ... cY$ te#> ba$N ...
M/>.
(te#>/nY/HA/cvUM)
b) Mi t/# nY#> bac h{$ ... C_ tac, ca> >EN, fa@ ... hO@N, MOz hEN ... my@,
bac bO#c m[$z oa$z nO@> py NW... XA, ce$ hO# kA$ oO#c ciN..., bac <iN xI>
LE> nO@z vA@ jI@N zu# k[$ hw$N. bac hO@> ... hY$N, m[$z laN O[z Ma oEd +az NW
bac. <iN xI> hO@> mU#d ... nO@z mO#b zu# NW pu#M my@ ... le#N Ma. bac h{$
be#> kA$, OA nW@ h[$ m[$z laN ciN, vA@ ... h[$ m[$z laN Fw>.
(py, de#d, h{#M, LE>, hA$, kO>, >az, kI$V, \YN)
3. xOc bO#N \id Tw> te$M h[$ me#N.
Chơ cỏn, xâc Táy tăng chàu J[ cO#N, x[c ty Tw> jA$ >{ cvUN
ống quán mương phong kiến M/< FO< xIN De h[$ m[$z Ty HA
ết hờ mời tay hau xăng cắn, Xw< cwN, C[N m/$> xw> C{N ci+. C[ ni@,
côn Mường xăng côn Kinh. m[$z P[ Ty HA la# ai$ NO@> m[d.
Chơ niz, mời pơ tay hau lả
mẹn ài nongz mớt.
4. te$M CA Vwn vA@ M/ bac h{$, cU> hw@N Mi m[$z tY$ ni@: ciN kA$, +a vid,
C{N k{$N, LE> nO@z, vA@ jI@N, h[$ pe$>.
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5. OA jY# Laz PaV te$M dVa@N V& nY#> b^# xi# te$M Baz xUz nY#> vA@
M/ ti$> ca#M hO> oa$z, O[$z d{z NW da#> Tw> bac h{$.
6. t[$ ni@ la# me#N oe#> ju#b bac h{$ Ma zaM }/> xY fa#M M/> Pu <E# OaN.
oa$z, O[$z te$M CA V& nY#> vA@ M/ bYc oe#> ni@.
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Baz xaM xib m{#d (31)

HIN lW# ju# dI#M 5,6
I. Baz oa#N

Bac h{$ vA@ jI@N NW caN b{@ Tw> hO#c xi> }/> xY
fa#M M/> Pu <E# OaN
b/N cA$ pi 1961, bac h{$ ta#V Ma zaM ba$N M/> <E# OaN tw# qY$ xO>, cU>
zi#b ni@ bac Ma zaM Tw> vA@ jI@N NW caN b{@ Tw> hO#c xi> }/> xY fa#M M/>
Pu. T[$ ni@ la# dVa@N ]ic Baz vA@ jI@N h&@.
... J[ cO#N, x[c ty Tw> jA$ o_> cVaN M/> FO> cIN oEd h[$ m[$z Ty HA
Xw> c&, C{N m/$> Xw> C{N Ci>...J[ ni@, m[$z P[ Ty HA la# me#N oa$z nO@> m[d.
Ty L[ d_ h[N, oE$ C{N h[N, tIN b{@ h[N xi# xO#z m[$z Ty ha#c cY$ h[$ Ty L[ ca#
tIN b{@ KY DIV, hw#c Pe> c& KY oa$z nO> H/N DIV.
Bac tw$> vA@: hO#c HIN la# cY$ oEd h[$ Ci> tE, ji> ]i@, V& hVa tIN b{@,
m[$z Ty \O@M c& hw#c Pe>. hO#c HIN cY$ oEd O& L[ n/#? cY$ tO$> te#> ju# <I#
xa# h{@z.
(OA NW cUN h{$ ji Mi> tVa$N t[#B, t[#b xip, ]a> 460)
II. HIN lW#:
1. tY$ vY#>:
1.1. oa#N Tw> te$M m[$z tY$ t[$ ni@, lw> Ma tw$> \I#N oa#N oO#c cVUM
ceV:
Chơ cỏn; Xâc Táy; Chàu ống quán mương; Ết hờ; Mời
tay hau; Xăng cắn; Chơ niz; Mời pơ tay hau; Ài nongz; Tay
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lơ; Đống hớn; Ề côn hớn; Xọi; Mời tay hác; Cừ hờ; Khư
điêu; Hặc peng; Hươn điêu; Tòng tảnh.
2. CA:
2.1. te$M CA x[# m[$z tY$: te#>, b^# LYM, hY$N c[N, hw#c Pe>, bac xON, xwb.
2.2. xO#c tY$ qij h[#b ma x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma
tw#> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Pơ tay … dủ Tương Dương, … peng cắn, phomz cắn…
hiên, ết xắp … Bác xón, tăng … pơ tay Khơ mú, Ơ đu,
Mông, Kinh tòng tẻng bàn mương hặng…, … kiềng.
3. jY#:
3.1. \I#N oa#N m{@M la# te$M dVa@N V& t[$ ni@:
3.2. xO#c bO#N \id tw$> te$M la@z h[$ me#N.
Bác Hồ cợt mưz 19-5Bac h{# c[3t mY@ 19-5-1890 xia mY@
1890 xía mưz 3-9-1969, dủ 3-9-1969, zu# qA$ 79 pi. Tw> t/z bac ti#
thàu 79 pí. Tăng tơi Bác tỉ ló l^ h[$ py# Z[N HA. J[ L[ bac ca# xw#>
hờ pảy dân hau. Chơ lơ Bác py# z[N hA me#N dy$ hw#c Pe> cwN,
cả xẳng pảy dân hau mẻn Ty M/> t{$ ca# KY Ty M/> n/, ty l[
đày hặc peng cắn, tay mương ca# me#N oa$z nO@> cwN.
tờ cả khư tay mương nứa, tay
lớ cả mẹn ài nongz cắn.
3.3. te$M m[$z tY$: hw#>, cV$a>, cI$>, CVAM, je$>, o>_, M/>, cVaN.
III. Baz cI#M }a:
1. oa#N \I#N oO#c CVaM Ty qaz, lw> Ma tw#> OA jY# qaz Laz PaV Ma
te$M la@z.
Khoảng năm 1914, Bác Hồ - lúc bấy giờ gọi là Nguyễn
Tất Thành - đã đến Luân Đôn - Thủ đô của nước Anh. Ở
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đây có thời gian Bác phải làm phụ bếp cho khách sạn
Cáctơn.
Ở khách sạn Cáctơn, hằng ngày có người phục vụ dưới
bếp. Những người này, sau khi khách ăn xong, có nhiệm vụ
phải thu dọn bát đĩa... và đổ tất cả thức ăn thừa vào một cái
thùng to rồi sau đó đem đổ đi. Có khi những thức ăn thừa là
một phần tư con gà, hay cả đĩa bánh mỳ và những miếng bít
tết to tướng...
Đến lượt anh Thành làm phụ bếp, những thức ăn thừa
của khách, anh đem để riêng và đậy lại cẩn thận sạch sẽ,
sắp xếp gọn gàng rồi đưa cho nhà bếp.
Thấy vậy ông đầu bếp Étcốtphie hỏi lại anh:
- Tại sao anh không đem những thức ăn này đổ vào
thùng như những người khác?
- Anh Thành điềm tĩnh trả lời:
- Không nên đem vứt những thứ này đi. Ông có thể cho
người nghèo những thứ ấy.
Câu nói của anh Thành làm cho ông đầu bếp rất ngạc
nhiên, vì ông thấy từ trước tới nay, chưa có ai ở khách sạn
này nghĩ và nói như anh Thành.
Ông chủ bếp và mọi người nhìn anh biểu hiện một sự
quý mến và khâm phục trước tấm lòng yêu thương của anh
đối với những người nghèo.
(Theo cuốn kể chuyện về Bác Hồ của Vũ Kỳnguyên thư ký của Bác)
2. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N.
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Hóm, hóm ơi
hOM, hOM O[z
Hóm pán hóm mạc cuồi
hOM paN hOM ma#c cU$z
Uồi luồi tốc căn na
oU$z lU#$z t{c CwN Na
Mú má lẻn ma phàu
mu ma le#N Ma fA$
Ài nộc cauz lẻn ma bởng ma oa$z n{#c cA@ le#N Ma b[#> Ma MOz
moi
hOM O[z
Hóm ơi.
3. te$M CA x[# m[$z tY$: Pu pa#, hU$z hO#>, cVU#d, hw#c oIV, C{N k{$N, hV
j[,
4. xO#c tY$ OA Ma x[# m[$z bO#N +w> Va> cY$ la@ cU> m[$z CA t[$ ni@.
Đỏn, đỏn ơi
Kè … đỏn pốc húa
Phúa mưng … ết lơ mưng bỏ hà
Pụ mưng hày cuống … xeo xeo
Meo mưng hày cuống… xạt xạt
Đỏn ơi!
(pủm/ đống/ tái /xừa)
5. te$M m[$z tY$: k/$> ka#b, qa> hy#, MOz, CW, qI>.
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Ju# dI#M 7:

LaV d_@ xa#N xUd
Baz xam xib xO> (32)

x/@ m&# LaV d_@ hO> Ty qaz
I. oa#N h[$ hu@
1. Baz oa#N:

Ty qaz m&# te# T[z L[ Ma
Pơ tay Thái dủ Tương
Dương mi xưaz mẳn lao
đôngz tẻ tơi lơ ma. Ăn az
hau cả hến năm tang ết hảy,
tháy na, liêngz tô xắt, pục
mon, pục phài, ết hục, ết nin,
liêngz monz, xáo lọc cừ mi
phẻn nhịp, xẻo ết đô nụng…
Côn Thái dủ Tương Dương
hặc yếu pu, pả, pượn moi
mời hóng tín mư ết ọc hớn
mớt. Pọ xai, mẹ nhing pơ lơ
cả mẳn tẳm hục, xọc nhinh,
pục hảy, tháy na tăng liêng

P[ Ty qaz zu# T/> Z/> Mi x/@ m&@
LaV d_@ te# T[z L[ Ma. O& oa@ ca# hEN
NW Ta> oEd hy# qy Na, lI@> T{ xwd,
pu#c MON, pu#c fa$z, oEd hu#c, oEd NiN,
lI@> mO@N, xaV lO#c cY$ Mi \e#N ni#b,
xe#V oEd D_ nu#>....C{N qaz zu# T/> Z/>
hw#c oIV Pu pa#, p/#N MOz m[$z hO>
tiN MY oED oO#c h[N m[d. p^# Xaz, me#
+i>, P[ L[ ca# mw#N tW# hu#c, xO#c +i>,
pu#c hy#, qy Na Tw> lI@> T{ xwd.
cU> hy# d/z, hy# kA$ P[ Ty az J[
L[ ca# Mi oE$ NeV. nO#c kA$, d/z, p/#N
ca# +w> pu#c tY#M ma#c o[#c, ma#c fw#c,
ma#c te>, tiN hy# va#N fwc ca#d,
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tô xắt.
Cuống hảy đưới, hảy
khàu pơ tay Thái chơ lơ cả
mi ề neo. Nọc khàu, đưới,
pượn cả nhăng pục tửm mạc
ợc, mạc phặc, mạc tánh, tín
hảy vản phắc cát, nặm mên
phau, thà lam hảy xỉ mục òi
liêm, mạc tọc tạch. Cuống
hãy háy dủ nọc thà lam, chơ
lơ pượn cả ết tửm vai luông
xăngz. Pên neo az, mự nhạm
mời pơ thàu tặng vạ: Moi
lông cóng lạng lả huz đày mẹ
nhinh, páy hàu hảy huz chàu
hươn mẳn háy xanz.
Bỏ mẹn huz tỉ ết hảy,
tháy na, tay Thái cả nhăng
liêngz tửm mời tô xăt khư
cảy,
pết,
mú,
ngua,
quai…hươn nòi xỉ vai tô,
hươn ề mi họt hang hoiz tô.
Hàu bàn pơ tay Thái chơ
cỏn az, chơ lơ hau cả hến pọ
xai pơ xỉ xán thùng, xán cà
đè, xán hé, xán mong, ết đô
mayz, tặp pa, tặp mịt,…mẹ
nhinh xỉ pẳn phài, tẳm hục,

nW# MEN |A, qa$ LaM hy# xi# pu#c oO$z
LIM, ma#c tO#c tec#. cU> hy# hy
zu# nO#c qa$ LaM, J[ L[ p/#N ca# oEd tY#M
Vaz LU> xw@>, pEN NeV oa@, mY@ +aM
m[$z P[ qA$ tw# va#: MOz L_ cO> la#>
la# hu@ dy$ me# +i>, hA$ hy# hu@ jA$ H/N
m&# hy xa@N.
b^# me#N hu@ ti# oEd hy# qy Na,
Ty qaz ca# +w> lI@> tY#M m[$z T{ xwd
KY cy#, mu, >U, CVaz... H/N nO$z xi#
Vaz T{, H/N oE$ hO#d Ha> hO@z T{.
hA$ ba$N P[ Ty qaz J[ cO#N oa@, J[
L[ HA ca# hEN p^# Xaz xaN qu$>, xaN
ca$ de$, xaN he#, xaN MO>, oEd D{
my@, tw#b pa@, tw#b mi#d..., me# +i> xi#
pw#N fa$z, tW# hu#c, xe#V xi$N, lI@>
mO@N, xaV lO#c...b^# Mi J[ XA. mY +aM,
zu# ba$N oa>, xa# L/@> ca# +W> oE$ C{N hu@
oEd mO$ diN.
J[ cO#N P[ Ty qaz mw#N py +i>
xwd pa#. m[$z P[ tEj maN, Mi ma$N, p/#N
hO@> oEd m^ \aN. D{ py xO#c +i>,
xO#c pwd T{ xwd cU> pa# la# Mi pYN,
na$, he@V, xw@>, cwb bO#c, cwb da$M,
cwb qi#b,...py xO#c +i>, Tw> oEd ca# Mi
+aM, Mi oE$ NeV, KY: py nw#> da$M P[
DIV, XU> ba@N py ly#, py hO$M, Mi
t/@ OA Tw> ma hO$M py NW. b^# Mi xwc@
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xẻo xìn, liêngz monz, xáo
lọc…bỏ mi chơ xau. Mự
nhạm, dủ bản Áng dủ Xả
Lươngz cả nhăng ề côn huz
ết mò đín.
Chơ cỏn, pơ tay Thái
têch páy xọc nhinh xắt pả,
mời pơ tếch mán, mi màn,
pượn hóng ết mó phan. Đô
páy xọc nhinh, xóc pắt tô xắt
cuống pả lả mi pứn, nà,
heoz, xăngz, cắp bọc, cắp
đàm, cắp thịt,…Páy xọc
nhinh, tăng ết heoz cả mi
nham, mi ề neo, khư: Páy
nặng đàm pơ điêu, xuông
banz páy lảy, páy hòm, mi
tửa au tăng má hòm páy
năm. Bỏ mi xắc tửa vả pơ
tay Thái vang hảy, vang na
páy hòm, páy đàm, xọc
nhinh…Chơ lơ mổm hảy,
mổm na, bỏ mi việc lơ nửa
pướn tẳng tư nà, tư pứn,..hàu
pả xọc nhinh, au heoz, au
cắp,…hàu pả xọc xở. Bỏ xỉ,
chơ lơ cuống hươn xiều ăn
kín hênh pượn tẳng hàu pả.

t/# va# P[ Ty qaz Va> hy#, Va> Na
py hO$M, py da$M, xO#c +i>,... J[ L[
m{@M hy#, m{@M Na, b^# Mi vI#c L[ n/# p/#N
tw#> TY na$, TY pYN hA$ pa# xO#c +i>,
OA he@V, OA cwb hA$ pa# xO#c x[#. B^# xi#
cU> H/N xI$V O& ciN hE@> p/#N tw#>
hA$ pa#.
CVaM hw#c oIV vI#c H/N za$V,
vI#c hy# Na, hO> P[ Ty qaz dy$
cO$z cU> CVaM xUz, CVaM
+UN,... vA@ M/ ba$N XO> di cI$>, x/@
mw#N oEd ciN hO> Ty qaz, KY: kA$ tYM
hy#, cy# tYM HU>;;, fa$z tYM NY, my
tYM pE$, p^# Xaz hu@ xaN he, me# =i>
hu@ pw#N fa$z.
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Quam hặc yếu việc
hươn
dào,
việc
hảy
na,…hóng pơ tay Thái đày
cỏi hàu cuống quam xuối,
quam nhuôn,…vảu mưa bàn
xong đí kiềng, xưaz mẳn ết
kín hóng tay Thái, khư
“khàu tứm hảy, cày tứm
huông”, “ phài tứm nay, máy
tứm pề”, “Pọ xai huz xán hé,
mẹ nhing huz pẳn phài”…
2. tY#c he$>:
2.1. ce$ CVaM qaM t[$ ni@:
a) m[$z x/@ m&# LaV d_@, oEd ciN, oEd ma#c hO> Ty qaz qE# hI#N pEN
NeV L[?
b) xO#c MOz m[$z CVaM mY@ +aM p/#N vA@ M/ Ty qaz HA mw#N?
2.2. jO@N CA me#N, CA \id:
a) x/@ m&# hO> Ty qaz:
- Mi te# T[z
me#N □ \id □
- lw> pi 1945
me#N □ \id □
b) J[ ni@, x/@ mw#N oa@:
- +w> KY mY@ +aM
me#N □ \id □
- b^# Mi n/#:
me#N □ \id □
c) x/@ mw#N hO> Ty qaz dy$ qE# hI#N:
- NW m[$z Baz xUz, Baz +UN
me#N □ \id □
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- NW Baz ha#d
me#N □ \id □
- NW Baz X[ hO> m^
me#N □ \id □
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. tY$ <Y#:
1.1. oa#N, te$M Tw> jY# h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Xưaz: x/@ (truyện thống)- mi tẻ tơi niz họt tơi hác
- Mẳn: mw#N (Siêng năng, cần cù)- đối lập năm xanz
- Tẻ tơi lơ ma: te# T[Z L[ Ma (lau đời/ từ bao đời nay).
- Hau: HA (Ta)
- Ết hảy: OdE hy# (làm rãy)
- Tháy na: qy Na (cày ruộng)
- Liêngz tô xắt : lI@> T{ xwd@ (nuôi gia súc, gia cầm)
- Pục mon: pu#c MON (Trồng dâu)
- Pục phài: pu#c fa$z (Trồng bông)
- Liêngz monz : lI@> mO@N (Nuôi tằm)
- Xáo lọc: xaV lO#c (Kéo tơ)
- P’hẻn: \e#N (Vải/Thổ cẩm)
- Đô nụng: D{ nu#> (Đồ mặc/ trang phục)
- Hặc yếu: hw#c oIV (Yêu thiên)
+ Hặc yếu pu, pả: hw#c oIV Pu pa# (yêu thiên nhiên/
núi rừng)
- Moi: MOz (Xem)
- Mời hóng: m[$z hO> (Của cải)
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- Tín mư: tiN MY (Chân tay)
- Ết ọc: odE oO#c (làm ra)
- Hớn mớt: h[N m[d (Hơn hết)
- Tẳm hục: tW# hu#c (Dệt vải/ dệt cửi)
- Xọc nhing: xO#c +i> (Săn bắn)
- Ết hảy: oEd hy# (Làm rãy)
- Tháy na: qy Na (Cày ruộng)
- Hảy đưới: hy# d/z (Nương ngô)
- Hảy khàu: hy# kA$ (Nương lúa)
- Mi ề neo: Mi oE$ NeV (Có nhiều thứ/ trồng xen nhiều
thứ)
- Nọc pục khàu, pục đưới: nO#c pu#c kA$ pu#c d/z (Ngoài
trồng lúa, trồng ngô)
- Pục tửm: pu#c tY#M (Trồng thêm)
- Mạc ợc: ma#c o[#c (Bí đỏ)
- Mạc phặc: ma#c fw#c (Bí xanh/ bim)
- Mạc tánh: ma#c te> (Quả dưa)
- Tín hảy: tiN hy# (Chân rãy)
- Vản: va#N (Vãi)
- Phắc cát: fwc ca#d (Rau cải)
- Nặm: nW# (Tỉa)
- Mên p’hau: MEN |A (Củ đậu0
- Thà lam: qa$ LaM (Đường biên rãy)
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- Òi liêm, mạc tọc tạch: oO$z LIM, ma#c tO#c ta#j (Cây lúa
mạch/ Cao lương)
- Luông xăngz: LU> xw@> (Một dãy bẫy bắt chim, thú
rừng, dùng cây gỗ to làm đòn)
- Moi lông: MOz L>_ (Nhìn xuống)
- Tờ lạng: t[$ la#> (dưới sàn)
- Lả huz : la# hu@ (Là biết)
- Xanz: xa@N (Lười nhác)
- Xán: xaN (Đan)
- Thùng: qu$> (rá, rổ, … )
- Cà đè: ca$ de$ (Một loài bế) (pề lo, cà vem)
- Hé: he (Chài)
- Mong: MO> (Lưới)
- Đô mayz: D{ my@ (Đồ mộc)
- Tặp pa, tặp mịt: tw#b pa@ tw#b mi#d (Rèn dao)
- Pẳn phài: pw#N fa$z (Xe sợi bông)
- Xẻo xìn: xe#V xi$N (Thiêu váy)
- Bỏ mi chơ xau: b^# Mi J[ XA (Không khi nào nghỉ/không
ngừng tay…)
- Mò đín: m^$ diN (Nồi đất)
- Xắt pả: xwd pa# (Thú rừng)
- Mán: maN (Hay được, thường xuyên được -chỉ người
đi săn)
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- Mó phan: m^ |aN (bậc thầy của thợ săn- có bí quyết
riêng).
- Pứn: pYN (Súng)
- Nà: na$ (Nỏ/mặt)
- Heoz: he@V (Bẫy- có nhiều loại bẫy).
- Cắp bọc: cwb bO#c (Một loại bẫy)
- Cắp đàm: cwb da$M (bẫy đặt trên cành cây)
- Cắp thịp: cwb qi#b (Bẫy đặt trên mặt đất)
- Tẳm: tW# (Bẫy đá)
- Páy xọc nhing: py xO#c +i> (Đi săn bắn)
- Mi nham: Mi +aM (Có mùa/ có thời gian)
- Nặng: nw#> (Ngồi)
- Đàm: da$M (Săn)
- Pơ điêu: p[ DIV (Một mình)
- Lảy, hòm: ly#, hO$M (Rượt, đuổi, vay bắt)
- Má hòm: ma hO$M (Chó săn)
- Bỏ mi xắc tửa: b^# Mi xwc t/# (Chưa bao giờ)
- Vang hảy: Va> hy# (Bỏ rẫy)
- Vang na: Va> Na (Bỏ ruộng)
- Mômz hảy, mômz na: m{@M hy#, m@{M Na (Xong công việc
đồng áng)
- Tư nà, tư pứn: TY na$ TY pYN (Cầm nỏ, cầm súng)
- Hàu pả: hA$ pa# (Vào rừng)
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- Xiều ăn kín: xI$V O& ciN (Thiếu thức ăn)
- Khàu tứm hảy: kA$ tYM hy# (lúa đầy nương)
- Cảy tứm huông: cy# tYM HU> (gà đầy chuồng)
- Phài tứm nay: fa$z tYM Ny (Chỉ đầy ống)
- Máy tứm pề: my tYM pE$ (Tơ đầy bồ-bế)
- Nin: NiN (Chàm)
2. <Y# fa#b:
2.1. xO#c m[$z CA vA@ M/ C{N TY qaz HA m&. OA jY# Laz PaV Ma te$M
CA xO#c dy$ oa@.
2.2. xO#c OA tY$ qic h[#b x[# hA$ bO#N Va> cY$ la@ cU> CA t[$ ni@. OA jY# Laz
PaV Ma te$M la@z.
a) Côn… xỉ bo mi chơ lơ… dủ hươn. Việc tớp, việc
noiz, việc …cả họt mư.
b) Côn xanz non…..
c) Côn mẳn non bỏ….bỏn.
d) Côn xanz púm… ; côn mẳn púm….
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw> oa#N cY$ x[# hA$ m[$z tY$ +w> xI$V, lw> Ma OA jY# Laz PaV Ma te$M
la@z.
a) Pơ tay Thái dủ Tương Dương mi… mẳn lao đôngz tẻ
tơi lơ ma. Ăn az hau cả … năm tang ết hảy, tháy na, … tô
xắt, pục mon, pục phài, .. hục, ết nin, liêngz monz, … lọc
cừ mi … nhịp, xẻo ết đô nụng. Côn Thái dủ Tương Dương
hặc… pu, pả, pượn moi mời hóng tín mư ết ọc hớn mớt. Pọ
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xai, mẹ nhing pơ lơ cả … tẳm hục, xọc nhinh, ết …, tháy na
tăng liêng tô xắt.
b) Cuống hảy đưới, hảy khàu pơ tay Thái chơ lơ cả … ề
neo. Nọc khàu, đưới, pượn cả nhăng pục …mạc ợc, mạc
phặc, mạc tánh, …hảy vản phắc cát, nặm mên phau, thà…
hảy xỉ mục òi liêm, mạc tọc tạch.
c) Cuống hãy háy dủ nọc thà lam, chơ lơ pượn cả ết
tửm vai… xăngz. Pến neo az, mự …mời pơ thàu tặng vạ:
Moi lông… lạng lả huz đày mẹ… xanz háy mẳn, Páy hàu
hảy huz chàu… mẳn háy xanz.
2. vA@ \Y@N M/ C{N m&# zu# cU> ba$N, cU> C[ CVaN hO> oa$z, o[$z.
IV. Oe#b te$M:
1. pe> bO#N m[$z tY$ t[$ ni@, OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Xanz mẹ khư non nhing nghên.
b) Mưz khàu ời Lan cả lục cỏn cảy lơ, tắc nămz, tắm
hắn, tằng leo hừn mổmz hảy.
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ oEd h[$ m{@M CA. OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Hàu … pơ tay Thái chơ cỏn az, chơ lơ … cả hến pọ
xai pơ xỉ …thùng, xán cà đè, xán …, xán mong, ết đô….,
tặp pa, tặp mịt,…mẹ nhinh xỉ … phài, tẳm hục, xẻo xìn, …
monz, xáo lọc…bỏ mi chơ xau.
b) Mự nhạm, dủ …. Áng dủ Xả Lươngz … nhăng ề côn
… ết mò đín.
(huz/ bàn/ cả/(liêngz/ mayz/ hé/ hau/ xán/ bàn/pẳn)
3. te$M dOa@N V& VA@ M/ C{N m&#.
V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
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1. pe> bO#N m[$z tY$ t[$ ni@, OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Hừn ngua chơ tẳng nghên nhăng puaz, xả hảy chơ
mọc hừn.
b) Xép hộc khàu hươn tongz
Phốn hủa hươn tốc
Khồn lơng xẹp tongz hayz lơng
2. xO#c bO#N \id Tw> te$M laz h[$ me#N:
Kín ỉm lả ní
ciN oi#M la# ni
Kín pi lả pải
ciN Pi la# pa#z
Ní bỏ xẳng
ni b^# xw#>
Nặng bỏ vauz bỏ vả quam lơ nw#> b^# vA@ bO# va# CVaM L[
3. \I#N oa#N oO#c CVaM qaz, OA jY# Laz PaV te$M la@z dVa@N V&
oa@:
Đặt bế củi xuống đất, Lan lên nhà lấy lúa phơi trên bếp
bỏ ào cối giã. Xong xuôi đâu đó Lan mới lấy ống bương ra
suối lấy nước.
4. te$M CA V& x[# m[$z tY$: xa@N, m&#, tYM, hw#>.
5. te$M tY$ Mi m[$z v[$N ni@: h, m, M, H, C, t, T, v, V, k, K.
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Baz xaM xib xaM (33):

>E hO> Ty qaz
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N:

Fa$z tYM NY my tYM pE$

tW# hu#c
cU> la> H/N ha@N zu# ba$N ma#c, xa# qec# zaM, o[$z La qi# LaN Tw>
m[$z o[$z zu# hU#M ba$N da> p&# fa$z, tW# hu#c. M[$z vI#c p&# fa$z, tW# hu#c,
\I#N my...b^# me#N J[ L[ ca# oEd, p/#N ti# oEd hA$ J[ b^# oEd hy#, qy Na.
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m[$z P[ C{N qaz KY o[$z LaN, O& =i#b, O& ta#b, pu#c fa$z, pu#c MON,
lI@> mO@N, xaV lO#c, \I#N my, tW# hu#c...la# m[$z vI#c b^# Va> dy$, la# vI#c
oEd, vI#c py Ha> mY@. te# J[ +w> nO@z, o[$z LaN dy$ =a# Tw> mE@ By >E h[$, xA#
ca# kW$ jY# jW Ta> OA py NW o[$z xud T[z.
o[$z La qi# LaN h[$ hu@, >E p&# fa$z, tW# hu#c dy$ T[z pu@ pA$, m{# =a# jY# jW
OA Ma hO#d T[z ni@ cY$ h[$ m[$z laN oEd xwb. >E p&# fa$z, tW# hu#c b^# Va> dy$
cU> T[z k_$ hO> Ty qaz, c{c qid la# oED oO#c D{ nu#> hO> C{N cU> H/N, qY$
xO> la# cY$ haz xO#c >[N xO#c TIN.
P[ Ty qaz zu# ba$N ma#c J[ L[ ca# va#: fa$z tYM Ny, my tYM pE$ cY$ vA@
M/ m[$z H/N Mi me# +i> mw#N, xa#> oEd oO#c oE$ HW \e#N. za#c h[$ Mi fa$z xi#
me#N dy$ hA$ pa# qa> hy# nW# fa$z, =a#c h[$ Mi my xi# dy$ pu#c MON, lI@>
mO@N... p/#N tw$> va# NeV nY#>: me# +i> hu@ p&# fa$z, p^# Xaz hu# xaN he cY$
bO#c xON m[$z lY#c laN kW$ hOd mY@ te#> H/N te#> za$V. pEN NeV oa@ te#
J[ +w> nO@z, me# +i> Ty qaz dy$ =a#, dy$ mE@ By h[$ p&# fa$z, tW# hu#c.
=a#c hu@ me# +i> Ty qaz P[ m&#, P[ xa#> dy$ MOz hA$ vI#c p/#N pw#N
fa$z, q{c fa$z, =O@M my, xe#V xi$N tw#> h@ dy$. Me# +i> hO#d J[ hu@ mw#c ba#V,
kW$ hO#d mY@ M/ H/N \U, ha#c hu@ oEd OA m[$z NeV KY mON, x/#, h{#M, k& ta@z...h[$
di, cY$ J[ L[ M/ H/N \U Mi O& fa#c h[$ mE@ =a#, m[$z pa$, m[$z Lu> Ta> \U.
xa# daz va#, hO#d J[ ni@, Mi oE$ D{ my# xw#N, m[$z x/@ p&# fa$z, tW# hu#c hO>
Ty qaz oE$ ti# b^# hw$> dy$ n/#. oE$ C{N J[ ni@ b^# =a#c vA@ CVaM Ty, b^# =a#c
nU#> D{ Ty, p/#N =a#c Va> xI m[$z x/@ oED \e#N fa$z, \e#N my KY mY@ +aM.
nO@> Vi qi# N/> va#, nO@> dy$ m[$z pa$, m[$z =a# By h[$ tW# hu#c, xe#V xi$N,
oEd k& ta@z te# J[ +w> nO@z. mE@ nO@> va#, oEd k& ta@z, oEd x/#, xe#V xi$N... cY$
h[$ fa#c m[$z mE@ =a#, pi# pa$, pi# Lu>...Tw \U. oEd dy$ NeV oa@ ca# cY$ h[$ jY# jW OA
>E cA# hO> pu@ pA$, m{# =a# Va> cY$ h[$ lY#c laN T[z lw>...
2. qY#c he$>:
2.1. ce$ m[$z CVaM qaM:
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a) vI#c b[#> MOz Tw> fad HVi m[$z >E tW# hu#c pu#c fa$z hO> Ty qaz
ba$N ma#c pEN NeV L[?
b) P[ L[ Mi C_ pu#c la@z m[$z >E tW# hu#c pu#c fa$z zu# ba$N ma#c?
2.2. jO@N CA me#N CA \id.
a) >E tW# hu#c pu#c fa$z zu# ba$N ma#c:
- ja# ha pu@c la@z
me#N □ \id □
- p/#N Va> le@V
me#N □ \id □
b) B^# Mi C{N za#c oEd >E tW# hu#c pu#c fa$z =a#c la# ta#z:
- py# Z[N b^# HE Q_>
me#N □ \id □
- Mi oE$ D{ xw#N haz Tw> nO#c
me#N □ \id □
c) >E pu#c fa$z, pu#c MON, lI@> mO@N, tW# hu#c J[ ni:@
- +w> Mi oE$ ti# oEd
me#N □ \id □
- b^# Mi n/#
me#N □ \id □
2.3. OA m[$z tY$ qij h[#b cU> Baz oa#N x[# hA$ m[$z CA t[$ ni@ cY$ h[$ m{@M CA,
lw> Ma OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Pơ tay Thái dủ …. hau mự ….pượn vạ “Phài tửm
nay, máy tứm pề” cừ vau mưa mời hươn mi mẹ nhing mặn,
xạng ết ọc ề …, ề phẻn.
b) Hang pí, họt bướn…, bướn…, pọ xai, mẹ nhing
phomz cắn hàu… tháng hảy nặm phài, ọc … paiz pục mon
cừ liêngz monz.
c) Tẻ chơ nhăng …, mẹ nhing tay Thái… đày nhạ tăng
mêz… hờ pẳn phài, tẳm hục, xẻo xìn.
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b:
1. tY$ <Y#:
65

1.1. oa#N, te$M Tw> jY# OA h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Cóng lảng: cO> la#> (Dưới sàn nhà)
- Hươn hanz: H/N ha@N (Nhà sàn)
- Huộm bàn: hU#M ba$N (cùng bản/cùng làng)
- Tẻ chơ: te# J[ (từ khi)
- Nhăng noiz: +w> nO@z (Còn nhỏ)
- Bay: By (Bày/ chỉ bảo/ hướng dẫn)
- Chử chắm: jY# jW (Giữ gìn)
- Au páy năm: OA py NW (mang theo/ lấy đi cùng)
- Xút tơi: xud T[z (Cuối đời)
- Hờ huz: h[$ hu@ (Cho biết)
- Tơi khồng: T[Z k_$ (Đời sống)
- Đô nụng: D{ nu#> (Trang phục)
- Nay: Ny (Thanh thép nhỏ dùng để cuốn chỉ/ một linh
kiện trong cái Xa).
- Pề : pE$ (Bế (dụng cụ đừng đồ của người Thái, đan
băng tre, nứa)
- Xạng: xa#> (Khéo léo/ khéo tay)
- Nhảc mi: za#c Mi (Muốn có)
- Mẹn: me#N (Phải/ đúng)
- Tằng vả neo nựng: tw$> va# neV nY#> (Lại nói cách khác)
- Tẻng hươn tẻng dào: te#> H/N te#> za$V (Xây dựng gia
đình)
- Thốc phài: q{c fa$z (Bật bông)
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- Nhomz máy: =O@M my (Nhuộm sởi)
- Mặc bảo: mw#c ba#V (Yêu trai/biết yêu)
- Xửa: x/# (Nệm)
- Hổm: h{#M (Chăn)
- Khắn taiz: k& ta@z (Khăn cuốn đầu phụ nữ/khăn piêu)
- Phảc: fa#c (Cho/biếu)
- Mêz nhạ: mE@ =a# (Mẹ chồng)
- P’húa: \U (Chồng)
- Xả đái: xa# daz (Đáng tiếc/ tiếc thay)
- Côn ỏn: C{N oO#N, CN{ nMu# (Người trẻ)
- Tơi lắng: T[z lw> (Đời sau
1.2. xO#c tY$ Mi maz pwc zu# cU> Baz oa#N TE> ni@.
2. <Y# fa#b :
2.1. te$M CA x[# m[$z tY$ ni@: hu#c, xi$N, k& ta@z, M/ \U, xaV lO#c.
2.2. pe> bO#N m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, OA jY# Laz PaV
Ma te$M la@z:
a) Lung Quản páy xán au mayz quắn ma xọc chonz
lượi tọc cừ pề.
c) Pí lơ cả ết điêu, khằm họt nham hờ tháng hảy khờ,
lung Hanh laiz tẳng péng lo, au xọc thản, lếch ma cừ tí
khư paz pượn.
2.3. maz m[$z tY$ vA@ M/ >E cA# hO> Ty qaz. OA jY# Laz PaV te$M m[$z
tY$ oa@.
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Au nămz □; tháng hảy □; lặp paz □; caz hái □; xáo lọc
□; thỏc nămz □; tắm khàu □; phàu hưa □; mưa bàn □; khì
xanz □; hanz hươn □; tẳm hục □; pú phục □; xẻo xìn □;
pìng pá □.
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw> oa#N Tw> xO#c tY$ +w> xI$V x[$ hA$ m[$z CA t[$ ni@. OA jY# Laz PaV
Ma te$M la@z.
a) Mời pơ … Thái khư ời Lan, ăn …, ăn …, pục phài,
… mon, liêngz …, xáo lọc, phiển máy, tẳm hục, lả mời việc
bỏ … đày, lả việc ết, việc páy hang mưz.
b) Xả đái …, họt chơ niz, mi ề đô …xẳn, … pẳn phài,
tẳm hục hóng tay Thái ề tỉ … hằng đày nửa. Ề côn ỏn …niz
bỏ nhạc vau…tay,, bỏ nhạc … đô tay, pươn nhạc … xía
mời xưaz ết… phài, phẻn máy … mưz nham.
2. Fw> oa# Tw> jO@N CA me#N lY#N. OA jY# Laz PaV te$M dVa@N V& t[$
ni@.
Nongz Vi Thị Ngân vạ, nọngz đày mời pà, mời nhạ
bày hờ tẳm hục, xẻo xìn, ết khắn taiz, tẻ chơ nhăng noiz.
Mêz nongz vạ, ết khắn taiz, ết xửa, xẻo xin…cừ hỡ phác
mời mê nhạ, pỉ pả, pỉ lung, pì ài, pỉ ời tăng phúa. Ết đày neo
az cả cừ hờ chử chắm au nghê xưaz hóng pu pàu, mộ nhạ
cừ hờ lực lán tơi lắng…
a) nO@> N/> py xO#c ha C{N hu@ cY$ By h[$ tW# hu#c □
b) nO@> N/> dy$ =a# Tw> m[$z pa$ By h[$ tW# hu#c te# J[ +w> nO@z □
c) HIN tW#M hu#c, xe#V xi$N cY$ hu@ oEd OA D{ M/ H/N \U
□
d) HIN oEd hu#c la# cY$ zY# OA >E cA# hO> P[ Ty
□
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đd) d{z NW me# +i> Ty qaz, HIN >E tW# hu#c, pu#c fa$z b^# me#N ti# cY$
hu@ oEd D{ M/ H/N \U ca# +w> tY$M cY$ zY# OA >E CA# hO> Ty qaz □
2. nw#b oO#c m[$z >E CA# mY@ +aM hO> Ty qaz. >E L[ J[ ni@ b^# Mi n/#?
3. vA@ M/ C{N Mi C_ LaV zY# OA >E cA# hO> P[ Ty qaz.
IV. oe#b te$M:
1. pe> bO#N m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@, OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Cảy pả chăp xúng ngả
Nộc bà chắp ngả nhung
Làu tản dà mi chàm bược tắc
Chằm nhăng tắc nhăng mơi
Khó kín xọi chàm manhz
Làu tản dà mi ti
Làu tản kín mi thòi
Làu chàm nòi mi bược tản tắc
Chàm nhăng tắc nhăng mơi
Kín mặc kín bỏ tản
Vang chàm lông mặc bủa
Kín ỉm nha tại phóng
Púm pong nhà tại chàm
Dơ chớ mơi, xọi cắn cải lin mưa tongz
Làu mi ti xọt xèo mưa tongz chằm hặc.
2. te$M M/ >E xaN D{ my@ hO> Ty qaz.
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V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. OA tY$ p/#N h[$, x[# hA$ CA t[$ ni@, h[$ pEN CA me#N, OA jY# Laz PaV Ma
te$M la@z.
a) Ài bôz đôiz nongz dủ ết hãy ết na, thà tành pez xấc
ài ma hươn.
(hươn/tằng/páy/ài)
b) Xiếng pơ lơ, bớ lá tẳng mằn (nongz/xốp)
2. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N.
Chơ lơ chơ
J[ L[ J[
Phaz hủng xiềng quen quenz fa@ hu#> xI$> cvueN cvue@N
Ài dủ lơ đày
oa$z zu# L[ dy$
Pặp húa lòng moi nọng lăng pw#b hU lO$> MOZ nO@> Lw< my
máy
pw#b hU dy MOZ Na< p&# fa$z
Pặn húa đáy moi nang pẳn pw#N fa$z dy$ Ny nO@z oa$z tw#> M/
phài
NON
Pẳn phài đày nay noiz ài
tẳng mưa non
3. \I#N oa#N m[$z tY$ t[$ ni@:
- Hủng
- Hủng xiềng
- Quen quenz
- Pặp
- Húa lòng
- Húa đáy
70

- Pẳn phài
4. te$M CA x[# m[$z tY$: fa@ xI$>, py +az, pw#N fa$z, nw#>, NON, xe$V.
5. OA jY# Laz PaV te$M CA t[$ ni@:
a) Bớ xi la cánh xở pá xòn. Ài mặc nongz, ma tòn au ết
mia.
b) TAZ BỜ NANG
Nang nang ơi !
Nang tháng tang páy cả lơ cả vộc cả vồng
Ma nì hờ lán bọc
Ọc nọc hờ lán thám
Lán thám lán bỏ taz
Lán taz đày tô nựng ết nỏ ết neo.
Nang ơi !
c) TAZ BỜ ỔP
Ổp, ổp ơi
Phí tốp kèm mưng nảu
Phí pảu kèm mưng pong
Páy kín đóng kín đánh năm pượn bỏ đày
Lựng mưng hày xăng xangz cuống pả xeo xeo
Meo mưng hày cuống đống chắc chẳn
Ổp, ổp ơi!
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Baz xam xib xi# (34)

NeV oEd ciN
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N:

NeV oEd ciN hO> Ty qaz

pw#d OA nW@ hA$ Na
P[ Ty qaz HA dy$ nw#b hA$ mU#d Ty Mi ]i$> d{# fad ]I#N k[$M, lY#N h[N
la# NeV oEd hy#, oEd Na... te# J[ mY@ +aM, J[ KVa hO#c ci# qU#d b^# HE hA$
cU> T[z k_$ hO> P[ Ty. Ty qaz HA da# hu@ oED m/>, oEd faz, oEd pw#d, bwc LiN
OA nW@ hA$ Na. J[ oa@, Mi ti# Baz, ti# xIM, pa@, Ty qaz HA da# owd faz, kud
diN pEN JaV xE$N m/> OA nW@ hA$ Na. Mi oE$ ti#, dy$ F& my@ med, my@ Maz Ma
ca#z LiN OA nW@ hA$ m[$z h[# Na nO@z. cY$ Mi nW@ hA$ m/>, xi# dy$ F& hI@, xaN
ta#d, kwb hiN lw#d hU$z, h[$ nW@ =Y#> hY$N, xwb m/> ly hA$ Na. Ti# L[ b^# oEd dy$
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faz, xi# p/#N oEd pw#d, twc nW@ ca> hU$z qO#c hA$ LiN tw#> ly hA$ Na. +[ oEd
dy$ faz, oEd dy$ pw#d, kud dy$ m/>, ca#z dy$ LiN, J[ L[ Na hO> P[ Ty qaz ca#
oi#M nW@, fa@ de#d, fa@ le@> NeV L[ ca# b^# za$N.
mY@ +aM, b^# HE Mi my cy$, my b/$, P[ Ty qaz HA OA CVaz, OA >U Ma
o{N Na. Tw> C{N, Tw> CVaz, >U =W# py, =W# Ma hO#d J[ L[ diN p/#z oO#c pEN
na#M m[d tw#> dy$ OA kA$ ca$ L_ dW.
za#c h[$ kA$ di, p/#N ca# hu@ twd m[$z =a$ Ma \W L@{N x[# ki$ >U, ki$ CVaz,
qO#c hA$ Hu, p{c cY$, hO#d J[ xA# nA# di le@V tw#> dy$ OA va#N L_ Na. +aM taN
kA$, m[$z F/> kA$ p/#N ca# b^# vid xI, Va> cY$ NW Na h[$ k{, ju#d my$ OA tA# xA# oEd
F[N. b^# HE m[d, P[ Ty qaz HA ca# hu@ qa#z nW@ Na cY$ h[$ kA$ di.
mY@ +aM, Ty qaz HA oEd Na +aM DIV, J[ ni@ xi# oEd hO#d xO> M/, ca# Mi
oE$ NeV kA$ di cY$ h[$ Ty HA jO@N.
F[N oE$, P[ Ty qaz k>_$ zu# NW hy#. hy# P[ Ty Mi hy# kA$, hy# d/z. hU pi,
oO#c b/N xO>, b/N xaM, Ty HA qa> hy# pu#c fa$z, pu#c hO$M, oEd xUN d/z,
hO#d b/N xi# tw#> dy$ qa> hy# kA$. Qa> Va> cY$ b/N nY#> tw#> ju#d.
cU> hy# Ty HA pu#c, nW# oE$ NeV, KY ma#c fw#c, ma#c o[c, ma#c te>
l{@N hA$ NW kA$, NW d/z. zu# tiN hy#, nO#c qa$ LaM p/#N tw$> tY#M MEN |A, ma#c
qU#, oO$z LIM, ma#c tO#c te#c, va#N tY#M fwc ca#d, ma#c o/#d, ma#c >a,...cY$ h[$
Mi O& ciN.
mY@ +aM P[ Ty qaz HA b^# Mi xUN \wc, p/#N FwN my@ oEd Ha>, OA diN
x[#, Va> cY$ nO#c XaN, pu#c |wc hOM, ma#c o/#d,...J[ ni@, ti# L[ ca# oEd xUN |wc,
xUN ma#c te>, ma#c fw#c, ma#c o[c, ma#c je> LaM xw@>...Mi oE$ H/N la# pi
xO#c dy$ Ha> ju#c ]I#V >[N KY Ty ba$N j&#, ba$N fO$>, ba$N LA, ba$N =w@N,
ba$N ma#c, Cy Me hO> xa# qec# zaM, qW$ q[@M zu# xa# +{N Maz...Mi ti# Ty
HA pu#c my@ haz dy$ oE$ >[N KY ba$N pa@z xa, xa# TaM CVa>.
za#c h[$ kA$, h[$ ma#c d/z di, ma#c, xi# p/#N dy$ jO@N oEd hy# NW pa# d_, jO@N
mY@ >aM +aM di p/#N tw#> qa>, ju#d, nW#... te# cO#N P[ Ty HA nW# hy# oEd xaM
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+aM: kA$ d^, kA$ ca> Tw> kA$ MU. la# bO#N hy# p/#N lW# dy$ xO> MU kA$. m{@M
le@V p/#N tw$> py xO#c bO#N hy# m[#, dy$ xi#, ha$ pi tw#> ta#V Ma bO#N cA#.
NeV kA$ ca# dy$ jO@N h[$ di, p/#N tEc@ jO@N NeV L[ k>_$ dy$ NW fa@ le@>,
ma#c, HU> t[#b, hOM, oO#N...=a#c dy$ NeV oa@, Ha> pi, cO#N taN kA$ hA$
lwc, p/#N dy$ py xO#c taN jO@N OA kA$ cY$ oEd NeV pi m[#. p/#N jO@N HU>
t[#b, Mi oE$ mi#d, mi#d L[ ca# x[ zu# tw#> taN OA. oEd dy$ NeV oa@, pi m[# tw#> dy$ MU.
J[ ni@ Pu pa# nO$z Ma, la# H/N dy$ m[$z o_> cVaN zu# xa# p& hy# h[$ Vaz
hec Ta, cY$ LUN Ce> oEd ciN cU> xi#, ha$ pi. pEN NeV h&@, Mi oE$ H/N Va>
hy#, xO#c diN, dON PI>, k[$ nW@ hU$z cY$ cUc, qy oEd Na, oEd nO> lI@> pa
haz d{#z kA$ ciN.
B^# me#N ti# oEd hy#, qy Na, P[ Ty HA ca# +w> lI@> tY#M m[$z T{ xwd KY
cy#, mu, >U, CVaz, xaN he, xaN MO>, xaN qu$>, oe#b, \/N... Tw> tw#b mi#d,
ti pa@...P[ Ty HA MOz m[$z >E ni@ la# >E fu@, cY$ oEd m[$z pa# vI#c cU> H/N KY oEd
dO>, oEd pa>, J{M H/N m[#, xu# ke#c Ma zaM...J[ ni@ \I#N m[#, Ta> lI@> T{ xwd
pEN >E ji> hO> P[ Ty HA, Mi oE$ H/N b^# oEd hy# oEd Na n/#, p#/N lI@> t^# mu, >U,
CVaz cY$ \I#N, cY$ haz OA >[N hA$ H/N. ca# +w> Mi oE$ H/N hw#> =O@N lI@> T{
xwd, pu#c my@, pu#c me#d...
T[z k_$ hO> P[ Ty mY@ +aM la# \[#> hA$ Pu hA$ pa#. pEN NeV h&@ P[ Ty
HA tw#> Mi oE$ hi#d, oE$ KO> M/ Baz oEd ciN. hU pi, oO#c tE#d, p/#N oEd xEN fa@ cY$ k^
NW fa@ +a oEd le@>, h[$ Mi nW@ f{N. cO#N J[ qa> hy# p/#N xEN pa#, xEN d_> k^
NW \i \_$, \i LU> b[#> MOz xO#z, +a h[$ m[$z T{ xwd pa# Ma ciN kA$, ciN d/z.
m{@M hy#, m{@M Na, p/#N tw$> te#> \/N kA$ oEd lE# ja# o[N. m{@M lE# ja# o[N \i Pu, \i
pa# le@V p/#N tw#> tO$N me# kA$, Na> kA$ M/ H/N. Mi oE$ ti#, nO#c Baz xEN ba$N,
xEN M/>, hA$ hU pi p/#N ca# +w> Mi hi#d oEd v& h[$ >U, CVaz cU> H/N.
m[$z hi#d, KO> cU> NeV oEd ciN oEd ma#c hO> P[ Ty HA ca# +w> Mi oE$,
b^# vA@ m[d dy$. J[ ni@ Mi NeV Ty HA da# Va> xI, Mi NeV +w> cY$. zu$ Va> hy
cY$, xi# m[$z hi#d KO> cU> NeV oEd ciN hO> Ty HA da# pEN c{d cec Vwn
hVa hO> P[ Ty, la# Zi xaN V& hVa cY$ h[$ T[z lY#c T[z laN jY# jW OA.
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2. qY#c he$>:
2.1. ce$ m[$z CVaM qaM t[$ ni@:
a) vA@ h[$ hu@ m[$z D{ oEd ciN hO> Ty qaz te# cO#N Tw> J[ ni@?
b) te# cO#N Ma ni@ vI#c oEd m/>, oEd faz, oEd Na hO> Ty qaz Mi OwN
L[ kac c&?
2.2. jO@N CA me#N CA \id.
a) >E L[ J[ cO#N Ty qaz MOz la# >E fu@?
- qa> hy# qy Na:
me#N
□ \id
□
- pu#c |cw:
me#N
□ \id
□
- lI@> T{ xwd:
me#N
□ \id
□
- tW# hu#c pu#c fa$z:
me#N
□ \id
□
- xO#c +i> xwd pa#:
me#N
□ \id
□
- ca@ haz:
me#N
□ \id
□
b) Qu =[# J[ cO#N hO> Ty qaz la# +[:
- lI@> T{ xwd:
me#N
□ \id
□
- ca@ haz:
me#N
□ \id
□
- oEd hy#:
me#N
□ \id
□
- xO#c +i> xwd pa#:
me#N
□ \id
□
c) NeV oEd ciN hO> Ty qaz te# cO#N Ma ni@:
- KY DIV:
me#N
□ \id
□
- ka#c c&:
me#N
□ \id
□
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. tY$ <Y#:
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1.1. oa#N, te$M Tw> jY# h[$ dy$ m[$z tY$ t[4 ni@:
- Mướng: m/> (Mương)
- Phái: faz (Đập)
- Pặt: pw#d (Cọn nước)
- Lin: LiN (Máng nước)
- Hàu na: hA$ Na (Vào ruộng)
- Khút đín: kud diN (Đào đất
- Chao: JaV (Số lượng lớn/ vô số)
- Xền mướng: xE$N m/> (Đường mương)
- Phăn mayz: FwN my@ (Chặt cây)
- Khắp hín: kwb hiN (Xếp đá, kè đá)
- Lặt huồi: lw#d hU$z (Ngăn suối/ ngăn khe/ chặn dòng)
- Nhửng: =Y#> (Dâng)
- Ỉm nămz: oi#M nW@ (no nước)
- Phaz đét: fa@ de#d (Trời nắng)
- Phaz lengz: fa@ le@> (Hạn hán)
- Bỏ dàn: b^# za$N (Không sợ)
- Ốn na: o{N Na (bừa ruộng)
- Pưởi: p/#z (nát, nhão, nục)
- Khàu cà: kA$ ca$ (Mạ)
- Đắm: dW (Cáy lúa/ đen)
- Nhà p’há lai: =a$ \a Laz (lá bơp bớp)
- Lônz: l{@N (Trộn/ trào ra)
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- Khì: ki$ (phân)
- Vản: va#N (Vãi)
- Tán khàu: taN kA$ (Gặt lúa)
- Phương khàu: F/> kA$ (rạ/rơm)
- Tảu: tA# (tro)
- Khồng nhơ hảy: k_$> +[ hy# (sống nhờ nương rãy)
- Hảy khàu: hy# kA$ (rãy lúa/ nương lúa)
- Hảy đưới: hy# d/z (rãy ngô/ nương ngô)
- Mạc thủa: ma#c qU# (Đậu)
- P’hắc: \wc@ (rau)
- Bỏ mi: b^# Mi (không có)
- Xuốn p’hắc: xUN \wc@ (vườn rau)
- Hang: Ha> (máng lợn)
- Nọc xan: nO#c XaN (gian ngoài cùng dùng để rửa ráy)
- Mạc chánh lam xăngz: ma#c je> LaM xw@> (Chanh leo)
+Mạc chánh xưa:ma#c je> X/ (chanh leo)
- Liêngz tửm: lI@> tY#M (nuôi thêm)
- Tô xắt: T{ xwd (con vật)
- Nghê phuz: >E fu@ (nghề phụ)
- Ết páng: oEd pa> (giỗ, việc ma chay)
- Chằm p’hí hươn: jW$ \i H/N (cúng ma nhà)
- Chôm hươn mở: J{M H/N m[# (mừng nhà mới)
- Xủ khạch: xu# kec# (tiếp khách/ mời khách)
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- Hặng nhonz: hw#> =O@N (giàu lên nhờ…)
- Hịt khong: hi#d KO> (luật tục)
- Bai ết kín: Baz oEd ciN (phương thức sản xuất)
῀ Neo êt kín: NeV oEd ciN
- Húa pí: hU pi (đầu năm)
- Xến phaz: xEN fa# (lễ cầu trời/ tế trời)
- Xến pả/ Xến đống: xEN pa#/xEN d{> (Lễ cúng rừng)
+ Đống cắm: d_ cW (rừng thiêng)
- P’hí phồng/ P’hí luông: \i \_$>/\i LU> (Ma rừng)
- Mẹ khàu: me# kA$ (Mẹ lúa)
- Nang khàu: Na> kA$ (nàng lúa)
2. <Y# fa#b:
2.1. te$M m[w$z tY$ <Y# vA@ M/ NeV oEd hy# hO> Ty qaz
2.2. xO#c tY$ Ma x[# hA$ bO#N b^# HE Mi T{ jY# cY$ h[$ pEN CA me#N, OA jY# Laz
PaV Ma te$M la@z.
a) Hảy bỏ …., đày haz …, nhà …, khàu bỏ đí.
b) Nặm mạc … lônz … năm hảy khàu, hảy đưới
c) Khàu tứm …., p’hắc tứm….
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw> oa#N Tw> xO#c tY$ Ma x[# hA$ bO#N +w> xI$V cU> CA t[$ ni@, lw> Ma
OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Liêngz mẻ … mẻ monz p’hăn … hở pến
Khến xỉnh dào hóng hươn hờ hừn
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Liêngz … hờ tứm … mayz ph’ảy
Liêngz … hờ tứm lộc … xang
Liêngz … hờ tứm… may quẻ
Liêngz …hờ mi má tín pè
Hờ mi … háu háu tauz xỉ… tín tăm
2. Fw> oa#N Tw> jO@N CVaM ce$ me#N lY#N:
Ư LỰC
Ư…là ơi non nơ
Mẻ páy hảy tín ph’á
Mẻ páy na tín bàn
Ph’ài pả lanz phàu hảy pu xúng
Mẻ chẳng au xảy nộc ma há
Chẳng au xảy cá ma tòn
Non xía nơ là ơi
Non pán nộc non con
Non pán hón non thằm
Nộc chich noiz tênh học cả non leoz
Nộc chọc noiz tênh hang cả non leoz
* qaM: cU> CVaM OY lY#c TE> ni@ P[ mE@ vA@ hO#d c$ T{ xwd ?
- T{ nY#>
□
- xO> T{
□
- xaM T{
□
2. vA@ M/ P[ Ty HA taN kA$ hy# h[$ p/#N Fw>.
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taN kA$
IV. oe#b te$M:
1. pe> bO#N m[$ tY$ cU> CA t[$ ni@, lw> Ma tw$> OA jY# Laz PaV Ma te$M
la@z:
a) Páy tán xàm tẻ chơ mọc nhăng nhing tang.
b) Pọ xai tháng liêngz tháy na, mẻ tùm dủ thà quai
khàu tẳm hục.
c) Páy xặm đày pá khàu lai, hảy quai tịt ọc phắt đỏn.
2. OA m[$z tY$ h[$ zu# t[$ ni@ x[# hA$ bO#N b^# HE Mi jY# cY$ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma
OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
a) Hừn … tô manh tứm thống, lông … khuộc tứm
bòng.
b) Pá pìng …, cốp … bòng, xóng neo az bỏ hê… kín
… khiều tái.
c) Pọ xai páy … hé, mẹ nhing dủ …khàu.
(tộp/lám/quảng/hảy/nha/ na/ tắm/ đày)
3. te$M dVa@N V& nY#> xwb bYc oe#> TE> ni@.
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4. te$M m[$z tY$ ni@: huông tởp, bái, đắm, tắc, lắc, hịt, pình,
xặm, tháy na, ắt con, xở xòn.
V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. pe> bO#N m[w$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[w$ pEN CA me#N, lw> Ma OA jY# Laz
PaV Ma te$M la@z.
a) Tơi mự nham hóng pơ tay khồng lả phởng hàu pu,
pả.
b) Pến neoz hắnz khong pơ tay hau tẳng mi ề hịt, ề bai
mưa ết kín.
c) Húa pí, pượn khó lengz phaz cừ hờ phaz nha ết xến,
hờ mi nămz phốn, cỏn chơ tháng hảy, pượn xến phí pả, xến
phí đống khó năm phồng, luông bẩng moi xọi, nha hờ mời
tô xắt pả ma kín khàu, kín đưới.
c) Mốm tẻng hảy, mổmz na pu tằng ết lể chả ớn, mổm
lể chả ớn phí pượn, phí pả leoz pượn tẳng tòn mẹ khàu,
nang khàu mưa hươn.
d) Mi ề tỉ, nọc cuống xến bàn, xến mương, mi hàu húa
pí pượn cả nhăng hịt ết vắn hờ ngua, quai chiênz hươn.
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ zu# t[$ ni@ Ma x[# hA$ m[$z bO#N b^# HE Mi T{ jY#, lw> Ma OA
jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
Chơ niz pu pả … ma, lả hươn đày mời … quán dủ xả
pắn hảy hờ vai hec ta, cừ luân canh… kín cuống xỉ, hà pí.
Pến neo hănz, mi ề …, pượn vang hảy, xọc…, đón piêng,
khờ nămz … cừ cuốc, tháy ết na.
( hươn/ết/huồi/ đín/ống/nòi)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N:
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Chả ớn
Ja# n[
Chả ớn pán chả òi
ja# o[N paN ja# oO$z
Pán đày ngân hoiz xở thống paN da$y <[N hO@z x[# q_>
Pán đày căm pông xở tảy
paN dy$ CW P_> x[# Ty#
Pán nựng đày pảy hoiz ma paN nY#> dy$ py# hO@z ma tY#M Ty
tửm tay hươn
H/N
4. \I#N oa#N dVa@N V& t[$ ni@ oO#c CVaM qaz, lw> Ma tw#> OA jY# Laz
PaV Ma te$M la@z:
Lúa trên nương đã chín vàng, hương thơm ngào ngạt,
người dân bản Lau rủ nhau đi gặt lúa, đàn ông người làm
kẹp, người chuyển lúa, đàn bà thì thi nhau gặt. Tiếng cười,
tiếng xuối râm ran cả cánh rừng.
5. OA jY# Laz PaV Ma te$M m[$z tY$ ni@: xìu, hìu, nhinh, píu, khíu,
ỉm, thìm, inh, xinh, au, mau, làu, xúc, hóm, lướng, hốn, ụt,
ục, óc, mỏc, quàng.
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Baz xaM xiB ha$ (35)

P[ Ty HA OA KVa hO#c ci# qU#d hA$ oEd ciN
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N:

T[z k_$ Ty qaz py hY$N
+[ OA KVa hO#c ci# qU#d hA$ oEd ciN

Ty ba$N lu@> py zaM Na
Te# J[ di@> Ce> di@> cY Ma ni$, T[z k_$ hO> P[ Ty qaz HA ca# +w> Mi oE$
O& \I#N m[#. NeV oa@ la# +[ da#> Tw> =a$ n/c HA Mi oE$ ju# }/>, ji> xec@ h[$ P[
Ty zu# M/> Pu. P[ Ty qaz HA ca# hu@ OA m[$z KVa hO#c ci# qU#d hA$ oEd ciN.
oE$ pi cO#N, P[ Ty qaz zu# cU> hVIN@ HA pu#c \wc xwb NeV cA# mY@
+aM, xA# b^# dy$ oE$, Mi ba#d ca# +w> haz dy$, ca# daz b^# dy$ oE$ >[N.
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m[$z pi k[$ ni@, xwb ju# }/> hO> da#> M/ OwN \I#N my@ pu#c, T{ xwd lI@>, dy$
caN b{@ N>_ <I#b, kVIN N>_ L>_ xO#z, By h[$ NeV OA KVa hO#c ci# qU#d hA$
pu#c kA$ Na, pu#c \wc@, pu#c my@ ciN ma#c, lI@> >U, CVaz, mu, cy#,... oE$ ti#, Ty
qaz HA P[ L[ ca# m&# hO#c HIN, OA KVa hO#c ci# qU#d hA$ m[$z vI#c oEd ciN,
oEd ma#c cU> H/N. b^# KY mY@ +aM, Ty qaz HA lI@> T{ xwd, pu#c kA$, pu#c my@
cY$ oEd vI#c cU> H/N. J[ ni@, p/#N lI@> T{ xwd, pu#c my@ ciN ma#c cY$ haz OA
>[N. +[ NeV h&, hO#d J[ ni@ zu# T/> Z/> HA Mi Ha> hO@z H/N zu# TaM cVa$>,
TaM di$>, TaM qaz, LYV cI$N... xO#c m[$z me$> diN Va> la@ cY$ pu#c ma#c \/#c,
ma#c fw#c (zu# LYV cI$N), pu#c oE$ NeV \wc, pu#c ma#c lE#N, ma#c te> nu...KY zu#
ba$N =&@, ba$N fO$> (qe#c zaM), ba$N Na t_# (TaM qaz), pu#c ma#c cU$z zu#
ba$N j&# (qec# zaM), pu#c ma#c qOz h^$ p{c Ni L_ zu# qec# zaM, Tam qaz,
TaM CVa>, \I#N NeV kA$, OA my cy$, my b/$, OA F[N x[# kA$ Na (TaM
CVa>, TaM di$>, TaM qaz). J[ ni@, HA py j[@, lI#b NW ceM Ta>, ti# L[ HA
ca# dy$ hEN P[ Ty qaz haz \wc, ma#c my@, xi@N mu, xi@N >U,... oE$ ti#, Ty qaz
HA hu@ \I#N pu#c b^# Mi Nw> xUd Ma pu#c ma#c d/Z Laz, kud nO>, oEd cOc cY$
lI@> pa...Fw> da$z, MOz Ti Vi, Tw> dy$ caN b{@ kVIN N>_ OA py MOz oE$ ti#
p/#N oEd ciN, P[ Ty qaz HA hu@ dy$ oE$ NeV di, oE$ NeV oEd ciN.
+[ hu@ OA KVa hO#c ci# qU#d hA$ cU> oEd ciN oEd ma#c, T[z k_$ hO> Ty
qaz zu# hVIN@ HA nw#b mY@ nw#b hY$N nw#b c[N. Ha> hO@z H/N oEd dy$ H/N t[#b,
H/N di, xY@ dy$ Ti Vi, O{ T{, xe my, my cy$, my Xy,... m[$z H/N k{$N k{# nw#b mY
nw#b nO$z Ma, H/N hw#> Mi oE$ hY$N, m[$z lY#c m[$z laN py hO#c py HIN mw#N
Ma, b^# Mi hO#c Xi> Va> hO#c n/#.
J[ ni@ py hA$ ba$N Ty ti# L[ ca# Mi O& \I#N m[#, di cI$>, na$ ta P[ L[ ca#
hu#> je$>, CVaM vA@, CVaM h{ mU#N hOM Tw> ba$N.
2. qY#c he$>:
2.1. ce$ CVaM qaM t[$ ni@:
a) pEN NeV L[ P[ Ty qaz J[ ni@ Mi oE$ O& \I#N m[#?
84

b) P[ Ty qaz OA KVa hO#c ci# qU#d hA$ oEd ciN NeV L[?
2.2. jON@ CA me#N CA \id:
T[z k_$ hO> P[ Ty qaz zu# T/> Z/> mY@ ni@ h[N te# cO#N oE$ NeV la#
=O@N:
- xO#c dy$ pa# d_ cY$ oEd hy#
me#N
□ \id □
- ju# }/> hO> da#>
me#N
□ \id □
- hu@ OA KVa hO#c ci# qU#d hA$ oEd ciN
me#N
□ \id □
- fa@ oEd me#N h[$
me#N
□ \id □
- m&# hO#c HIN
me#N
□ \id □
- oEd oO#c Ha> hVa
me#N
□ \id □
- Mi qeN xO#z
me#N
□ \id □
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. tY$ <Y@:
1.1. oa#N, te$M Tw> jY# OA m[$z tY$ <Y# t[$ ni@:
- Pục p’hắc: pu#c \wc (Trồng rau)
- Hoi cảu: HOz cA# (Lối cũ)
- Ết kín ết mạc: oEd ciN oEd ma#c (Sản xuất) (nghĩa)
- Bai ết kín: Baz oEd ciN (phương thức sản xuất)
- Phiển mayz pục, tô xắt liêngz: \I#N my@ pu#c T{ xwd lI@>
(thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi)
- Ề tỉ: oE$ ti# (Nhiều nơi)
- Mạc p’hước: ma#c \/c# (Khoai sọ, khoai giong…)
- Mạc tánh nú: ma#c te> nu (Dưa chuột)
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- Mạc lển: ma#c lE#N (Cà chua)
- Chơz: j[@ (Chợ)
- Liệp năm kem tang: lI#b NW CeM Ta> (Dọc ven đường)
- Khút nóng: kud nO> (Đào ao)
- Ết cọc: oEd cO#c (Làm chuồng)
- Hái p’hắc: haz \wc (Bán rau)
- Phăng đài: Fw> da$z (Nghe đài)
- Moi ti vi: MOz Ti Vi (Xem ti vi)
- Huz đày ề neo: hu@ dy$ oE$ NeV (Biết được nhiều thứ)
- Pốc ni lông: p{c Ni L_ (Phủ ni lông)
1.2. xO#c m[$z tY$ cU> Baz oa#N TE> ni@ vA@ M/ Ty qaz HA \I#N m[# Baz
oEd ciN.
2. <Y# fa#b :
2.1. xO#c CA vA@ M/ T[z k_$ hO> Ty qaz J[ ni@ py hY$N la# =O@N OA
KVa hO#c ci# qU#d hA$ oEd ciN.
2.2. te$M CA x[# m[$z tY$: qOz# h^$, pu#c =a$, lI@> NW cO#c, oEd oO#c.
III. Oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw>:
1.1. Fw> oa#N Tw> jO@N CA me#N NW bYc oe#> t[$ ni@:
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a) xUN ma#c lE#N ni@ zu# ba$N fO$> xa# qec# zaM.
b) N_ Z[N pid ma#c lE#N
c) N_ Z[N da> l{c =a$ h[$ xUN ma#c lE#N.
1.2. Fw> oa#N Tw> xO#c x[# m[$z tY$ +w> xI$V cU> CA t[$ ni@, lw> Ma OA jY#
Laz PaV Ma te$M la@z.
Nhơ huz ….học kỹ thuật hàu ết kín ết mạc, tơi …hóng
tay Thái dủ huyênz hau nặp mưz nặp hừn nặp cớn. Hang
hoiz… ết đầy hươn tớp, hơn đí, xưz đày …, xé máy, ô tô,
máy cày, máy xáy. Mời hươn ….nặp mưz, nặp nòi ma,
hươn …ề hừn, mời lực mời lán páy học páy hiên cả … ma,
… học sinh vang học nửa. Chơ niz páy hàu bản tay Thái, tỉ
lơ cả mi ăn …, đí kiềng, nà tá pơ lơ cả…, quam vauz, quam
hố muộn hóm tăng bàn.
2. vA@::
2.1. cE# M/ dI#N hi$> cU> oEd hw#> +[ hu@ OA KVa hO#c ci# qU#d hA$ oEd ciN
ma# o[$z, oa$z hu@ dy$, hEN dy$.
2.2. vA@ M/ NeV ka#c c& cU> Baz oEd Na mY@ +aM Tw> J[ ni@ hO> P[
Ty qaz? pEN NeV L[ tw#> Mi O& ka#c oa@?
IV. oe#b te$M:
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1. pe> bO#N m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@, OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z CA
ja# ha oEd m{@M:
a) Mời pí khờ niz, xắp cán bôz hóng Đảng mưa ăn
phiến mayz pục, tô xắt liêngz, đày nông nghiệp, khuyến
nông lông xọi, bay hờ neo au khoa học kỹ thuật hàu pục
khàu na, phắc pục, mayz pục kín mạc, ngua liêngz, quai,
mú, cảy, …Ề tỉ, tay Thái hau pơ lơ cả chủ trương mẳn học
hiên, au khoa học kỷ thuật hàu mời việc ết kín ết mạc cuống
hươn.
b) Bỏ khư mưz nham, tay Thái hau tô xắt liêngz, khàu
pục, mayz pục cừ tẻ kín tăng ết việc cuống hươn, chơ niz
liêngz tô xắt, pục mayz kín mạc pượn cừ hái au ngân.
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ x[# hA$ bO#N b^# HE Mi tY$, lw> Ma OA jY# Laz PaV
Ma te$M la@z:
a) Nhơ ết xắp … cán bôz khuyến nông bay hờ, xuốn
phắc cát hóng ời Xoan bàn Phòng chơ lơ tớp, cả đí. (hỏ/ kỷ/
cả/ thuật)
b) Cán bộ huyênz Tương Dương hau chơ lơ đày xau,
chơ lơ cả lông bàn pơ tay hau, cừ hờ nông dân liêngz mú,
liêngz cảy, ết na xắp kỷ mở. ( khuyến/mi/thuật/nông/
bỏ/bay)
3. te$M CA V& vA@ M/ bYc oe#> t[$ ni@.
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V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. pe> bO#N m[$z tY$ zu# cU> t[$ ni@, lw> Ma OA jY# Laz PaV Ma te$M
la@z.
a) Cuống mời pí ề, tay Thái dủ Tương Dương hau cả
mi hươn cái, ề bàn huz au khoa học kỷ thuật hàu ết hươn,
ết mạc, nhơ neo az bàn xong, dào tẳng kín hừn tẳng cớn.
b) Nhơ huz au khoa học, mi thuật hàu ết kín, chơ niz
xã Tam Thái cả nhăng mi kỷ ề hươn hặng, xả Tam Thái
đày công nhận lả mẹn xả nông thôn mở.
2. OA tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ Ma x[# hA$ bO#N +w> xI$V jY#, m{@M le@V OA jY# Laz
PaV Ma te$M la@z.
Pí niz, xả đáng tập trung hàu tòng tành nông thôn mở,
mi ề hươn ết… chủ trương hóng …. Đày xả xọi tang kỷ
thuật, ề hươn ết tửm…hờ quàng, au neo … kín mạc ma pục
khư mạc ổi, mạc táo, mạc pục, mạc chánh kén đánh, mạc
thanh long kén đánh…pục keo lai … hờ pục có hiển khư tẻ
cỏn niz.
(xả/ mayz/ tháy/ xuốn/ xắp)
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3. xO#c bO#N \id Tw> te$M laz h[$ me#N.
QUAM XUỐI THÁM
CVaM xUz qaM ka#V
KHẢO MƯƠNG BÀN
M/> ba$N
Hơi….Thám khảo ài,
tăng nongz kín dụ mương
xúng tẻ ơi…
Nghín vả mương xúng bỏ
lon vằng nhăng mi xẵngz
bọc tong
Mương tay bỏ lon móng
nhăng mi phong mọc mả,
nhăng pả chàu pỉ nongz
mương ửn teo giám…
Hơi….thám khảo nămz,
thám khảo tăng pá tẻ ơi,
thám khảo na, thám khảo
họt khàu.
Thám khảo chàu pỉ nongz
mất tỉ lái ăn tẻ ơi…
Hơi…thám khảo mương
leo đày thám khảo há bàn,
mi mạc xàn xồm xẻ nămz
nhăng ngẳm họt há cứa bỏ
ơi….

H[z ... qaM ka#V oa$z, tw> nO@>
ciN zu# M/> xu> te# O[z...
<iN va# M/> xu> b^# LON vw$> +w>
Mi xw@> bO#c TO>
M/> Ty b^# LON mO>@ =w> Mi
\O> bO#c ma# +w> pa# jA$ pi# nO@> M/>
oY#N TeV zaM
H[Z... qaM ka#V nW@, qaM ka#V
Tw> pa te# o[@Z, qaM ka#V Na, qaM
ka#z hO#d kA$
qaM ka#V jA$ pi# nO@> m[d ti#
laz &^ te# oO[z
H[Z... qaM ka#V M/> le@V dy$
qaM ka#V ha ba$N, Mi ma#c xa$N
x{$M xe# nW@ +w> <W# hO#d ha c//.
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4. \I#N oa#N dVa@N V& t[$ ni@ oO#c CVaM qaz, lw> Ma OA jY# Laz PaV
Ma te$M la@z.
Năm nay gia đình chị Hoa, mở rộng vườn rau, tăng
thêm một số loại rau, quả như rau dền đỏ, mướp đắng, cà
chua mũi to, hành củ…Vì vậy, nghe theo lời khuyên của
cán bộ khuyến nông xã, gia đình chị làm thêm mấy hố phân
để ủ phân. Chị vào rừng chặt lá cây bơp bớp về băm nhỏ,
trộn lẫn với phân bò, bùn dưới ao cá, sau đó chị đào 3 hố to,
đổ phân vào, lấp đất lại. Làm xong công việc chị thở phào
nhẹ nhõm, như vậy là vụ rau năm nay gia đình chị không lo
phân bón nữa, hy vọng sẽ có mùa rau bội thu.
5. te$M CA V& cU> hw@N Mi m[$z tY$ ni@: +[, hw#> Mi, ci# qU#d, kVIN N_>,
Xa NW cVa$>, lI@>, By bO#c.
6. te$M tw> paN oa#N m[$z tY$ ni@: khút, au, ời, ài, anhz, ỉm,
thìm, ìn, lìn, eo, xèo.
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Baz xaM xib h{c (36):

C{N oEd Ci> tE zO#z
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N

H/N oa$z tIN hw#> =O@N xa#> lI@> mu
oa$z L{ V& tIN zu# ba$N TaM B{> xa# TaM CVa> la# me#N dI#N hi$>
M/ lI@> mu Ha> hVa. la# pi, oa$z haz oO#c k[$ xO> hO@z T{ mu, la# T{ kVa#>
h{c, jEd oI$N, dy$ L/z hO#d xO>, xaM hO@z ]I#V. dy$ Mi NeV oa@, la# +[ oa$z
tIN hu@ OA KVa hO#c ci# qU#d hA$ oED ciN. c{c qid oa$z py HIN m[$z l[#b
t[#b hUN hO> ]a@M kVIN N>_ hVIN@ ky h[$ N_ Z[N. oEd xwb m[$z NeV HIN
dy$, oa$z jO@N NeV mu di, xi@N oE$. oa$z xY@ my xy, xY@ kA$ ca#c, ma#c d/z Ma
xy OA. HW kA$, p{#d d/z, oa$z tIN OA l{@N x[# \wc, c^ cU$z. kA$ xaN, MI oa$z
tIN OA t{$M lA$, =/$ lA$ l{@N x[# HW, c^ cU$z, \wc h[$ mu ciN. xO>, xaM mY oa$z
l{@N tYM# HW C_ <I#b.
k[$ cO#c mu, oa$z kud Hu oEd H[M Bi O{ Ga cY$ t{$M lA$, t{$M hO> mu kO#z t{N
>[N xY@ FYN, xY@ l{, ma# bO#N zu# bO#N ciN ca# dy$ di cI$>. xO>, xaM b/N oa$z +[
caN b{@ qu Oi TE> hVIN@ L_> TIM fO$> bE> h[$ mu. pEN NeV h&@, PY> mu hO>
oa$z tIN b^# Mi J[ L[ tY#c tO$> bE@>. T{ L[ ca# di Tw> t[#b me@>. H/N oa$z tIN
hw#> hY$N +[ lI@> mu, pEN dI#N hi$> hO> Tw> hVIN@. mi >[N, oa$z tIN pe>
la@z H/N za$V, xY@ tYM# mu NeV, pe> la@z cO#c, nW@, xY# kA$, ma#c d/z, xY@
HW,...cY$ lI@> paN m[#.
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PY> mu dW Laz mu pa# hO> oa$z tIN zu# ba$N TaM B_
2. qY#c he$>:
2.1. ce$ CVaM qaM t[$ ni@:
a) M{ hi$> lI@> mu Ha> hVa hO> oa$z tIN J[ ni@ zu# ca# L[ ?
b) oa$z tIN t[#N zu@> F[N mu oEd O& L[ ? oEd NeV oa@ xA# Mi Oci l[#z
L[ ?
c) oa$z tIN OA KVa hO#c ci# qU#d hA$ lI@> mu KY NeV L[? la# pi oa$z
tIN Qu dy$ t^# L[ >[N?
2.2. HIN mA@ CA:
qaM
ce$
la# pi oa$z tIN lI@> ci$ T{ mu? la# pi oa$z tIN lI@> h[N xO> hO@z T{ mu
oa$z tIN lI@> mu oEd NeV L[? oa$z tIN lI>@ mu xwb ci# qU#d m#[
la# pi oa$z tIN dy$ L[z t^# L[? la# pi oa$z tIN dy$ L[z k[$ xaM hO@z ]I#V
2.3. te$M CA qaM Tw> CA ce$ xwb mA@ TE> ni@.
2.4. jO@N CA me#N CA \id.
- H/N oa$z tIN hw#> =O@N lI@> mu:
me#N
□ \id
□
- oa$z tIN OA ki$ mu cY$ x[# Na:
me#N
□ \id
□
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- oa$z tIN OA >[N haz mu cY$:
+ xY@ O{ T{
me#N
□ \id
+ pe> H/N Tw> cO#c mu:
me#N
□ \id
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. tY$ <Y#:
1.1. oa#N, te$M Tw> jY# h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Hái ọc: haz oO#c (Bán ra)
- Xóng hoiz: xO> hO@z (Hai trăm-200)
- Tô (T{): Con
- Yền (oI$N); Yến
- Đày lơi: dy$ L[z (Được lời/ lãi)
- Cốc thít: c{c qid (Đầu tiên)
- Páy hiên: py HIN (Đi học)
- Kháy hờ: ky h[$ (Mở cho)
- Hiên đày: HIN dy$ (Học được)
- Khàu xán: kA$ xaN (Gạo)
- Nhừa làu: =/$ lA$ (Bả rượu)
- Hăm: HW (Cám)
- Pưng mú: PY> mu (Đàn lợn)
- Tực tòng bênhz: tY#c tO$> bE>@ (dịch bệnh)
- Pán mở: paN m[# (Lứa mới)
2. <Y# fa#b:

□
□
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2.1. xO#c CA, tY$ Tw> dVa@N VwN vA@ M/ oa$z tIN OA KVa hO#c ci# qU#d
hA$ lI@> mu oEd hw#> Tw> lU> OA bO#N zu# bO#N ciN,...
2.2. te$ CA x[# m[$z tY: mu, Na, pa, kA$, haz, pe>.
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@
1. Fw>:
1.1. Fw> oa#N Tw> xO#c tY$ +w> xI$V x[# hA$ bO#N b^# HE Mi jY#, lw> Ma tw#> OA
jY# Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Khờ cọc mú, ài … đín ết hâm Bioga, cừ tồm làu,
tồm hóng mú, bỏ ló ngân xưz …, xưz lố, mả bọn dủ, bọn
kín cả đày đí kiềng.
b) Xóng, xám bướn, ài Tiến nhơ cán bộ thú y têng
huyênz lông …, tiêm phòng bênhz hờ mú. Pến neo hắn,
pưng mú hóng ài Tiến bỏ mi chơ lơ tực tòng …. Tô lơ cả đí,
tợp manhz.
c) Hươn ài Tiến hặng hừn nhơ … mú, pến điển hình
hóng tăng huyênz. Mi ngân, ài Tiến pánh laiz… dào, xưz
tửm … neo, pánh lại huông, nămz xuổi, xưz khàu, xưz hăm
cừ liêngz pán mở.
1.2. oa#N la@z Baz kVa Tw> jO@N CA me#N lY#N.
- oa$z tIN zu# TaM CVa> la# dI#N hi$> TIV bI#V oEd Ci> tE z#z zu#
hVIN@ HA.
- oa$z L{ V& tIN zu# ba$N TaM B_ xa# TaM cVU> la# dI#N hi$> TIV
bI#V oEd Ci> tE z#z zu# huI@N HA.
2. vA@: vA@ jI@N M/ dI#N hi$> N_ Z[N oEd Ci> tE zO#z zu# ba$N M/> ma# oa$z,
o[$z h@u! Dy$, hNE dy$,...
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IV. oe#b te$M:
1. pe> bO#N m[$z tY$ cU> dVa@N V& t[$ ni@, lw> Ma la# OA jY# Laz PaV
Ma te$M la@z:
Dủ xã Yên Thắng, pơ lơ cả huz lung Tiến bản Pủng.
Lung Tiến mi nhonz pục mayz mẻt tiềng. Hớn xóng chục
pí, lung Tiến tăng lực, mia pục mayz mẻt dủ xốp Huồi
Nguyên. Lung Tiến vả pí, tẻ pí 1978 ma họt niz, lả pí, hươn
lung pục hoiz khoảng xóng côc mẻt. Nặp ma họt pí 2010,
hươn lung Tiến mi 5000 cốc khờ mẻt, cuống az mi hớn xám
nghin cốc hái đày. Pí 2010, pướn ết thủy điện Khe Bố, lựp
xuốn mét lung Tiến nămz, pượn ma nặp đày hớn xám nghin
cốc, lung ten đày hơn chết hoiz triệu.
2. OA m[$z tY$ h[$ zu# t[$ ni@ cY$ oEd h[$ m{@M CA, lw> Ma tw#> OA jY# Laz PaV
te$M la@z:
Côn bàn…, mương nứa pơ lơ cả vả lung Tiến là…mẻt
Huồi Nguyên. Tính…ngân Thủy điện Khe Bố… mời côc
mẻt… cả họt chết hoiz triệu, tửm xở … pí lung hái đày 5
xíp họt hốc xíp triệu.
(vua/lửp/điêu/tờ/lả)
3. te$M dVa@N V& vA@ M/ dI#N hi$> TIV bI#V M/ pu#c my@ oEd hw#> zu#
hVIN@ HA.
V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. pe> bO#N m[$ cU> dVa@N V& t[$ ni@, lw> Ma la# OA jY# Laz PaV Ma
te$M la@z:
Ời Lương Thị Huệ, dủ Cành Khỉn, xả Yên Hòa lả bàn
côn mi tiềng pục mayz ết hặng mưa. Chơ niz ời mi hươn
họt xám, xỉ chục héc ta mayz hiển, mayz keo, mayz nhôm.
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2. te$M CA x[# m[$z tY$: my@, \wc, hw#>, Mi tIE$>, pu#c =a$, cy#.
3. xO#c bO#N \id tw$> te$M la@z h[$ me#N:
XUỐI TỎ NHE
xUz t^# +e
Pơ bảo
P[ ba#V
Ài mặc nongz tẻ mở nhăng oa$z mw#c nO@> te# m[# +w> CaZ
cai
XaZ hw#c Na> te# J[ +w> nO@z, XOZ
Xai hặc nang tẻ chơ nhăng bO#c my@ HIN =a#< ca> diN
noiz, xoi bọc mayz hiên J[ +w> nO@z HA l/ dy$ faN ma#c
nhang cáng đín.
pu#c oEd cvUZ, ou$m ma#c te> LaZ
Chơ nhăng noiz hau lứa đày oEd nO@>, l/#z xE$N tO#c oEd pO#c c^
phán mạc pục ết quai, ùm t{z
mạc tánh lai ết nongz, lượi P[ xaV :
xền tọc ết pọc co tối.
xI> pa#c tO$> hO#d nO@> Hen
Pơ xáo:
mU#M NW j[ te# O[Z
Xiếng pạk tòng họt nongz <In xI> cO$> xeM Na kY va# xI>
hến muộn năm chớ tẻ ơiz
nA$, xI> tO$> hA$ hU$z nO@z J[ m&^#
Nghín xiếng còng kem na TeV +aZ
khư vạ xiếng nàu, xiếng La# c{N zu# la# tiN fa@ Laz te#
tòng hàu huồi noiz chơ mẳn O[Z…
teo nhai
La# c{N zu# =O#d Pu pOM je$>, J[ fa@
Lả côn dủ lả tín phá lai tẻ p[d m[$z L{M le@> tw#> <iN pa#c KVa
ơi…
h{
Lả côn dủ nhọt pu póm
chành, chơ phaz pợt mời
lôm lanhz tẳng nghín pạk
khoa hố
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4. \I#N oa#N oO#c CVaM qaz, m{@M le@V tw#> OA jY# Laz PaV teM
la@z.
Ngày nào cũng vậy, mặt trời xuống núi rồi ông Bún
Khăm mới lùa đàn bò về chuồng. Từ hi có chương trình
135, người nghèo như ông được vay vốn làm ăn. Vốn chăm
chỉ từ khi còn nhỏ, nay có thêm vốn vay Ngân hàng chính
sách xã hội, ông mua sáu con bò, đưa vợ con vào tận đầu
nguồn Huồi Nhinh, khai phá đất bằng làm ruộng, phát
nương trồng cỏ, trồng ngô, nuôi bò. Hơn 10 năm sau, ông
đã có hơn 2 héc ta ruộng lúa, hơn 3 chục con bò, con nào
cũng béo tốt. Nhờ chịu khó làm ăn, tiết kiệm nhà ông Bún
Khăm đã vượt qua đói nghèo và trở nên giàu có.
5. oa#N h[$ qU#c m[$z tY$ t[$ ni@:
- Chắp/Mẹn (jwb/me#N): Đúng/ phải
- Phít (\id): Sai/ trái
- Đí (di): Tốt/ đẹp
- Haiz (ha@z): Xấu
- Mẳn (m&^)# : Chăm/ siêng
- Xanz (xa@N): Lười/ Nhác
- Đủ (du#): Đủ
- Xiều/ Lút (xI$V/lud@): Thiếu
- Lứa (l/ /caz): Thừa
- Bọc (bO#c): Dạy
- Xón (xON): Bảo
- Xẳng (xw#>): Dặn
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- Xạng (xa#>): Khéo
- Chơ lơ (J[ L[): bao giờ
- Hấng hanz (h[> ha@N): Lâu dài
- Hang pí (Ha> pi): Hằng năm
- Pến tẻ tô (pNE te# T{):Tại mình
- Nhongz (=O@>): Khen ngợi
- Chổm hố (j{#M h{): Chê cười
- Ép hiên (oeb HIN): Học tập
- Húz nắng xứ (hu@ nw> xY): Biết chữ
- Lắc lém (lwc leM): Khôn ngoan
- Phăn (f&^): Chặt
- Mặc (mw#c): Yêu
- Xăng (Xw>): Ghét
- Pák quam nắc (pa#c cvUM nwc): Nặng lời
- Hák ết (hac oEd): Cố ý
- Chồn/ khaoz (j{$N/ka@V): Đồn đại
- Xốm chớ (x{M j[): Đồng ý
- Khòi (kO$z): Tôi
- Chauz (jA@): Bạn (chỉ người thứ 2)/ pên tẻ chauz (tại
bạn)
6. te$M CA x[# m[$z tY$ TE> ni@.
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Ju# dI#M 8:

KVa hO#c Tw> zaV zu#c
Baz xaM xib jEd (37):

x/@ hO#c HIN hO> C{N Ty qaz
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N

xO> hO#c xi> Mi tI$> HIN zO#z
k[$ ni@, zu# qi# ][N hV$a bi$>, p/#N +w> vA@ oE$ \YN M/ m[$z P[ C{N HIN zO#z Mi
tI$> tU# ba$N t[$ M/> n/ hO> hVIN@ HA. t[$ ni@ la# \Y@N vA@ M/ G/> xO> C{N
HIN zO#z hO> Ty qaz.
c{c qid la# nO@> l^$ Pa Pe> zu# ba$N hV$a }u>. P[ L[ p/#N ca# va#, oa$z l^$
V& qVa#z Tw> o[$z L{ qi# HVa hw#c oIV c&, pEN \U, pEN MI, fa@ ca# +w>
te#> h[$ xO> C{N lY#c. P[ lY#c xaV Mi xY@ la# l^$ Maz Ji, lY#c Xaz xY# la# l^$ Pa
Pe>. Tw> xO> o[$z nO@>, P[ ca# HIN zO#z. J[ ni@, P[ o[$z l^$ Maz Ji ca# HIN
m{@M da#z hO#c Ci> tE cVUc Z[N, da> oEd vI#c zu# ha$ n{#z. +w> P[ nO@> Xaz
l^$ Pa Pe> HIN zu# hO#c vI#N OaN Ni>, dy$ pi nY#> xi# }/> cY# py HIN zu# >a.
te# cO#N oa$z l^$ V& qOa#z zu# ba$N tW# b_, xa# TaM CVa>. oa$z qOa#z
c[#d oO#c cU> H/N Mi x/@ HIN zO#z, J[ ni@ oa$z qVa#z oEd f^ ju# =I#M oVi# BaN
cI#M }a huI@ ou#z. oe@> oa$z qVa#z la# m{# L{ V& X^, te# cO#N oEd bi QY hVIN@
oVi#. M[$z oa$z, o[$z hO> oa$z qVa#z P[ ca# Mi tI$> HIN zO#z KY oa$z L{ V&
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twN, f^ fO$> zaV zu#c, oa$z L{ V& LO>, hI#V f^ }/> c[b 3 T/> Z/> 2...nO@> l^$
Pa Pe> ca@ +w> xwb dy$ x/@ hO> Ty H/N. J[ +w> nO@z, l^$ Pa Pe> HIN m&
Tw> bO#c <a#z, Xy, C{ P[ L[ ca# oIV. l^$ Pa Pe> HIN zO#z hE@> la# m[$z M{N
tVaN, li, hVa Tw> cVUM Oe>. nO#c O& hO#c O& HIN, nO@> l^$ Pa Pe>
l^$ Pa Pe> ca# +w> mw#c M/ V& <E#, mw#c oEd +az da$N Gi Ta, mw#c ha#d, mVa.
J[ HIN zu# }/> c[b 1, c[b 2 zu# qi# ][N hV$a bi$>, nO@> l^$ Pa Pe> Mi oE$ t/# qi dy$
hO#c Xi> zO#z hO> ti#> hO> hVIN@, Tw> M/> P[ L[ ca# hu@. Pi 2014, nO@> l^$ Pa
Pe> HIN m[d l[#b xib xO>, qi dA# hO#c vI#N OaN Ni>, lw> Ma dy$ cY# py
HIN zu# >a. J[ ni@ +w> HIN zu# >a.
qY$ xO>, ca# me#N ba@N HIN l[#b DIV hO> nO@> l^$ Pa Pe> Mi nO@> Vi
Za> LYV Li, J[ ni@ da> HIN zu# }/> da#z hO#c Vi>, HIN M/ Ta>, <e$> Ci> tE.
nO@> Vi Za> LYV Li cO#N h&@ zu# ba$N ma#c xa# qec# zaM, J[ ni@ hY$N zu# ba$N
hV$a T[N, qi# ][N hV$a bi$> NW oe@> mE@. oe@> hO> nO@> Vi Za> lYV Li ca# Mi
tI$> =O@N HIN zO#z, ca# me#N C{N Ty qaz T/> Z/> hu@ te$M V&, ca# dy$
oE$ za#z zu# ti#> Tw> cVUc Za, Mi tI$> tU# Tw> ti#>. nO@> Vi Za> LYV Li ca# Mi
tI$> HIN zO#z te# J[ +w> nO@z. HIN l[#b xi#, nO@> Vi Za> LYV Li dy$ hVIN@
OA py qi hO#c Xi> zO#z M{N TiN hO#c zu# }/> da#z hO#c Vi>. pi oa@, nO@> Vi
Za> LYV Li la# me#N C{N Ty qaz c{c qid py qi M{N ni@. J[ p/#N oa#N hO#d
xY# Vi Za> LYV Ly, P[ Ty qaz zu# T/> Z/>, P[ L[ ca# h{ hY$N, p/#N b^# LON hEN
xwc t/# C{N Ty qaz py qi M{N ni@. Pi oa@, h[N hO@z C{N qi, nO> Vi Za> LYV
Li la# P[ nY#> cVU> pe#d C{N dy$ za#z, P[ L[ ca# =O@>. lw> ni@, pi HIN l[#b
h{c@ nO@> Vi Za> LYV Li Tw> l^$ Pa Pe> ca# dy$ \O@M c& py qi t/# qY$ xO> ca#
dy$ za#z. te# J[ HIN l[#b xi#, nO@> Vi Za> LYV Li te$M dy$ oE$ \Y@N vA@ M/ LE>
nO@z, dy$ h{@z V& hO#c <E# qU#d hO#> ti#> <E# OaN OA py zY# ]a#z te$M V& h[$
LE> nO@z, d[#d oa@, nO@> Vi Za> LYV Li Mi xaM \Y@N dy$ OiN hA$ cVU> cVIN#
LE> nO@z zu# NW HA xud@ T[z hO> H/N oEd oO#c xec@ cY$ <E# OaN. +w> t/# nY#>, J[
nO@> Vi Za> LYV Li HIN l[#b pe#d, hVIN@ OA py qi vA@ \Y@N M/ bac h{$, t/#
oa@ nO@> Vi Za> LYV Li dy$ za#z xO>, dy$ ti#> OA py zY# ]a#z hE$ qIV +I Tw>
M/> vI#d NaM oEd zu# qe$> f{ hVE. t/# oa@, nO@> Vi Za> LYV Li dy$ xaM MU vA@
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M/ \NY@ ma#c mU#> hO> qec# zaM Tw> qi xi#c jI$ tid oEd }e> vA@ M/ ba$N M/>
T/> Z/> jY# hO#d bac h{$.
J[ HIN l[#b cA$, nO@> LYV Li qi dy$ hO#c Xi> zO#z hO> hVIN@ M/ xaM
M{N li, hVa, V&, Tw> qi dy$ hO#c Xi> zO#z ti#> xO> M{N V& Tw> Li. Pi l[#b
xip xO> qi dy$ za#z kVIN kic M{N TiN hO#c. HIN m[d l[#b xib xO> nO>
Vi Za> LYV Li qi dy$ xaM }/> da#z hO#c. J[ ni@ Vi Za> LYV Li da> HIN M/
Ta> kVa Ci> tE }/> da#z hO#c Vi>. b^# me#N te HIN zO#z, nO@> LYV Li la#
C{N j[ di, hu@ hw#c Pe>, hu@ oi du P[ k{$N, P[ k{#. nO@> ca# +w> zO#z M/ Ta> V& <E#,
ha#d mU#N, mU di, P[ L[ ca# hu@, Mi tI$> Tw> ba$N t[$ M/> n/.
J[ ni@ zu# ]/> c[b 2 hV$a bi$>, ca# KY oE$ }/> cVU> hVIN@ HA, Mi oE$ hOc#
Xi> HIN xwb G/> hO> xO> nO@> l^$ Pa Pe> Tw> Vi Za> LYV Li.
2. qY#c he$>.
2.1. ce$ CVaM qaM t[$ ni@:
a) nO@> l^$ Pa Pe> c[#d oO#c, t[#b hY$N zu# ti# L[? ba$N XO> CA# zu# ti# L[?
Ty H/N hO> nO@> Pa Pe> pEN NeV L[? J[ ni@ nO@> Pa Pe> da> hO#c }/>
L[?
b) nO@> Vi Za> LYV Li zu# ba$N L[? Ty H/N nO@> Mi x/@ mw#N HIN B^?
nO@> LYV Li dy$ za#z cU> m[$z t/# qi zu# ca# L[? M{N L[?
2.2. jO@N CA me#N CA \id:
- lO$ Pa Pe> hO#c zO#z M{N VwN:
me#N □ \id □
- Vi Za> LYV Li hO#c zO#z M{N li:
me#N □ \id □
- Pa Pe> Tw> LYV Li me#N hO#c Xi> zO#z ti#>: me#N □ \id □
- Pa Pe> Tw> LYV Li hO#c }/> da#z hO#c DIV: me#N
□ \id
□
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b:
1. oa#N, te$M Tw> jY# h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Khờ nì: k[$ ni$ (Gần đây)
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- Pượn: p/#N (Họ, người khác)
- Vauz ề: vA@ oE$ (Nói nhiều)
- Mi tiềng: Mi tI$> (Có tiếng)
- Tủa: tU# (Khắp)
- Tờ: t[$ (Dưới)
- Nứa: n/ (Trên, phía trên)
- Cốc thít: c{c qid (Đầu tiên)
- Mặc: mw#c (Yêu/thích)
- Pến p’húa: pEN \U (Thành chồng)
- Pến mia: pEN MI (Thành vợ)
- Lực xáo: lY#c xaV (Con gái)
- Lực xai: lY#c Xaz (Con trai)
- Mi xử: Mi xY# (Có tên)
- Hươn trương: H/N }/> (Nhà trường)
- Mi xưaz hiên giỏi: Mi x/@ HIN zO#z (Có truyền thống học
giỏi)
- Mẳn: m&# (Chăm/ siêng năng)
- Bọc ngại: bO#c <a#z (Ngoan)
- Yếu: oIV (Yêu quý)
- Lớp điêu: l[b dIV (Cùng lớp/ chỉ một lớp)
- Tèm văn: te$M V& (Viết văn)
- P’hưnz mưa lêng noiz: \YN M/ LE> nO@z (Truyện thiếu
nhi)
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- “Lênh noiz dủ năm hau xút tơi”: LE> nO@z zu# NW HA xud T[Z
(Tuổi thơ mãi mãi cùng ta)
- Xịch:xi#c (xé)
- Chìa: jI $ (giấy)
- Tít : tid (dán)
- Tranh: }e> (tranh)
- Mảc muộng: ma#c mU#> (Quả xoài)
2. <Y# fa#b:
2.1. xO#c CA, tY$ cU> dVa@N V& TE> vA@ M/ xO> nO@> Pa Pe> Tw> LYV
Li HIN zO#z.
2.2. te$M CA x[# m[$z tY$ ni@: bO#c <a#z, HIN zO#z, dy$ za#z, VwN <E#, hw#c
oIV, da#z hO#c.
III. oe/b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw>:
1.1. Fw> oa#N la@z dVa@N V& TE> Tw> xO#c x[# m[$z tY$ +w> xI$V.
a) c{c qid la# nO@> l^$ Pa Pe>... ba$N hV$a }u>. P[ L[ p/#N ca# va#, oa$z
l^$ V& qVa#z Tw> o[$z L{ qi# HVa hw#c ... c&, pEN \U, pEN MI, fa@ ca# +w>
te#> h[$ xO> C{N lY#c. P[ lY#c xaV Mi xY@ la# l^$ Maz Ji, lY#c Xaz xY# la# l^$ Pa
Pe>. Tw> ... o[$z nO@>, P[ ca# HIN zO#z. J[ ni@, P[ o[$z l^$ Maz Ji ca#... m{@M da#z
hO#c Ci> tE cVUc Z[N, da> oEd vI#c zu# ha$ n{#z. +w> P[ nO@> Xaz l^$ Pa
Pe> HIN zu# hO#c vI#N OaN Ni>, dy$ pi nY#> xi# }/> cY# py HIN zu# >a.
b) +w> t/# nY#>, J[ nO@> Vi Za> LYV Li ... l[#b pe#d, hVIN@ OA py qi vA@
\Y@N M/ bac h{$, t/# oa@ ... Vi Za> LYV Li dy$ za#z xO>, dy$ ti#> OA py zY# ]a#z hE$
qIV +I Tw> M/> vI#d NaM oEd zu# qe$> f{ hVE. t/# oa@, nO@> Vi Za> LYV Li
dy$ ... M/ vA@ M/ \/N ma#c mU#> hO> qa#j zaM ... qi xi#c jI$ tid oEd }e> vA@
M/ ba$N M/> T/> Z/> jY# hO#d bac h{$.
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1.2. Fw> oa#N dVa@N V& t[$ ni@ Tw> ce$ cVUM qaM:
J[ ni@ zu# ]/> c[b 2 hV$a bi$>, ca# KY oE$ }/> cVU> hVIN@ HA, Mi oE$ hOc#
Xi> HIN xwb G/> hO> xO> nO@> l^$ Pa Pe> Tw> Vi Za> LYV Li.
qaM: G/> bO#c <a#z, HIN zO#z hO> xO> nO@> hO#c Xi> Ty qaz Pa
Pe> Tw> LYV Li Mi oe#> h/#> NeV L[?
2. vA@:
2.1. vA@ jI@N M/ H/N m& HIN zu# cU> ba$N hO> oa$z o[$z.
2.2. vA@ jI@N M/ G/> HIN m&#, HIN zO#z zu# T/> Z/> te# cO#N Ma ni@?
IV. Oe#b te$M:
1. pe> bO#N m[$z tY$ cU> CA V& t[$ ni,@ lw> Ma OA jY# Laz PaV Ma
te$M La@z:
a) Phong trào học dủ Tương Dương cả nhăng ết đày ề
neo khuyến đí, xọi đày ề học sinh khổ khồn mi ngân, mi
khàu, mì xồng xừa, mi chớ chìa, mi bút….cừ yến học hiên.
Chành lả xớ hênhz dủ Tam Quang, Tam Thái, Thạch Giám,
Yên Na, Yên Hòa, Yên Tĩnh, Yên Thắng…Mi ề hươn
liêngz cảy, liêngz mú, ết hảy, ết na cừ hàu au ngân, au khàu
túp tóm quỹ khuyến học hóng xả, hóng bàn.
b) Pến neo az, dủ mời xả ni mi ề tẳng học sinh hiên
giỏi, thí hàu mời trương đại học mì tiềng đậu. Mi ề học
sinh khồn khổ mổmz cấp 3 hiên cả páy thi hiên nghê cừ ết
kín, cừ xọc mi ngân ma hươn tảnh dào, tảnh xọi hàu tảnh
bàn, tảnh mương.
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ Ma x[# hA$ bO#N b^# HE Mi T{ jY# cY$ oEd h[$ m{@M CA,
lw> Ma tw#> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
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Hoz Lô, dủ Tam Thái mi ….cuống phong trào khuyến
học. Hươn lơ cả … tóm khàu, ngân…. quỹ khuyến học
hóng hoz. Hươn nòi cả … chục nghin ngân, hà lô …, hươn
ề họt hà hoiz, háy … nựng. Họt nham tết, tăng hoz… cắn
ma tổng kết việc… hiên, ết kín, ết mạc …. ài nongz, lực lán
dủ cuống hoz. Pơ lơ ết kín …, hiên … xỉ đày hoz … hờ.
Ngân thưởng cả pắn ọc xắp…, xắp thành … hóng từng côn.
Pến neo az, chơ ni dủ bàn Lungz, xả Tam Thái ài nongz,
lực lán hoz Lô hươn lơ cả hừn, cả …, hiên đày, páy pến,
ết… bàn hủng xong.
(triệu/ túp/ cớn/ tiềng/ hóng/thưởng/ khàu/ pủn/ hà/ hàu/
tích/ túp/ học/giỏi/ hừn/ hủng)
3. MOz Tw> te$M CA V& vA@ M/ O& oe#> t[$ ni@:

4. te$M dVa@N V& vA@ M/ C{N HIN m&#, HIN zO#z zu# cU> ba$N hO>
ba$N m[$z o[$z oa$z zu#.
V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. pe> bO#N m[$z tY$ cU> CA V& t[$ ni,@ lw> Ma OA jY# Laz PaV Ma
te$M La@z:
Bỏ mẹn giỏi tỉ hiên, nọngz Lưu Ly là pơ côn đí, hù hặc
peng chớ, hủ í đú mời pơ khồn, khổ pơ. Nọng Lưu Ly cả
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nhăng giỏi mưa tang văn nghệ, muộn đí, mùa hát, pơ lơ cả
hủ, mi tiềng tăng bàn tờ, mương nứa.
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ Ma x[# hA$ bO#N b^# HE Mi T{ jY# cY$ oEd h[$ m{@M CA,
lw> Ma tw#> OA jY# Laz PaV Ma te$M la@z:
Pà Lương Thị Sơn dủ bàn Paiz Xá, là côn pơ …cốc thít
hóng huyênz Tương Dương hau tốt …. Đaiz học. Pà học
Trương Đaiz học…nghiệp, ọc trương hàu miền Nam công
tác, đày vai … tẳng tảo ma huyênz công tác. Chơ niz pà xau
…dủ bàn Sơn Hà, xả Tam Quang. Mời lực hóng pà cả
mi…., mi dào leoz, pơ lực thừ xóng lả ài Lô Thanh Ngọc,
chơ niz ết Trưởng …truyền thanh, truyền hình hóng huyênz
hau.
(hươn/đài/ tay/ pí/ nghiệp/ nông/hưu)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N:
Pơ cả học hiên lộng liên P[ ca# hO#c HIN l_#> LIN kI#N dy$.
khiển đày. Chử hờ đày jY# h[$ dy# cvUM hw#c bac xon. jY# h[#
quam hặc Bác xón. Chử hờ hA$ NW tO@> p[ ca# +a LYM. cO#z N[
hàu năm tọng pơ cả nha ta#N o[z!
lưm. Cỏi nơ tản ơi!
4. \I#N oa#N dVa@N V& t[$ ni@, lw> Ma tw$> OA jY# Laz PaV Ma te$M
la@z:
Hiện nay ở xã Yên Na có phong trào hũ gạo khuyến
học. Phong trào này được phát động từ năm 2013 đến nay
vẫn còn giữ được. Mỗi năm, cứ đến dịp khai giảng, ở khắp
các bản, bà con đem gạo đến nộp vào hũ gạo khuyến học
của bản. Nhà ít 2 cân, nhà nhiều thì 1 yến. Mỗi năm học, cả
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xã quyên góp được hơn 2 tấn. Số gạo quyên được Hội
khuyến học xã dùng để cấp cho các em học sinh nghèo để
có đủ gạo ăn trong suốt 9 tháng học. Nhờ có phong trào này
mà ở Yên Na số học sinh bỏ học vì không có gạo ăn đã
không còn nữa. Nhiều em nhà nghèo vẫn đi học chuyên cần
và học tập ngày càng tiến bộ.
(Trích từ Bản tin Khuyến học Nghệ An của
tác giả Lô May Hằng)
5. te$M CA x[# m[$z t[$: HIN, zO#z, te#> ba$N, hw#> Mi, di dy$, te#> M/>,
kA$, >[N, k{$N, oIN j[.

Baz xam xib ped (38)
108

OA KVa hO#c C_ <E# hA$ T[z k_$
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N:

TaM qaz hw#> Mi di cVa$>
+[ OA KVa hO#c C_ <E# hA$ T[z k_$
xa# TaM qaz la# xa# qY$ xO> hO> hVIN@ T/> Z/> dy$ C_ =[#N xa# N_
q{N m[#. zu# TaM qaz Paz laz la# C{N qaz, Mi xO> mU#d, Ty qe> Tw> Ty
M/>. xa# TaM qaz Mi oE$ Na kA$, oE$ diN PI> cY$ oEd xUN pu#c \wc, pu#c d/z. Te#
cO#N C{N qaz zu# TaM qaz oEd ciN +[ hA$ ti# fa@, pi dy$ pi xI, T[z k_$ hO>
Ty HA zu# ni$ k{$N k{#. NeV kA$ NeV d/z b^# hu@ jO@N NeV di, b^# HE hu@ O& L[ M/
diN dON, ca# b^# hu@ Baz fO$> m[$z T{ b_$, T{ teN ciN \wc, ciN kA$, ciN d/z.
vA@ tub Ma la# Ty HA mY@ +aM oEd ciN xwb KO> dy$ xi# dy$, b^# dy$ xi# za#. hO#d
mY@ pu#c mY@ nW# la# tir hu@ py pu#c py nW#, m{@M le@V Va> cY$ h& hO#d mY@ py Qu
hVa#j.
hA$ m[$ pi \I#N m[#, huI@N HA tw#> Mi zY# oaN OA KVa hO#c C_ <E# hA$ h[$ N_
Z[N oEd ciN, cU> h&@ hVIN@ jO@N xa# TaM qaz oEd cO#N cY$ MOz Xe>.
M[$z caN b{@ fO$> N_> <I#b, ]a@M kVIN N>_ L>_ jW tY$> ba$N py MOz diN
dON, MOz Ty HA oEd ciN. Ta#V Ma xa#, p/#N BaN NW caN b{@ xa# OA NeV
kA$, NeV d/z m[#, neV \wc, ma#c qOz h^$ hA$ h[$ N_ Z[N pu#c qY#.
M/ NeV kA$ NeV d/z, p/#N jO@N OA NeV L[ xA# me#N NW diN dON Tw>
pa#c fa@ M/> HA. caN b{@ KVa hO#c ca# +w> bO#c xON p^# me# ba$N XO> b^#
OA kA$ taN NW Na, ma#c d/z twC TE> hy# cY$ oEd NeV, ma# me#N dy$ xY@ OA
NeV hO> m[$z }u> T[M KVa hO#c oEd oO#c. ca#N b{@ N_> <I#b hA$ jW tY$> H/N,
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tY$> h[# Na, mI#> hy# cY$ bO#c By h[$ p^# me# ba$N XO> Baz pu#c kA$, pu#c d/z,
By Ta> fO$> m[$z T{ b_$, T{ teN, By h[$ Ta> baz =a$, cUc diN, o{N Na, x[#
F[N, x[# puN...+[ OA KVa hO#c C_ <E# hA$ oEd ciN, J[ ni@ zu# TaM qaz la# hec
Ta dy$ ha$, h{c T{N kA$, Mi NeV kA$ hO#d jEd, pe#d T{N, ma#c d/z la# hec
Ta dy$ h[N XaV T{N, h[N oEd kA$ hy#.
pO# me# ba$N XO> ca# +w> pu#c ma#c qU# h^$ p{c Ni L_ ca# dy$ oE$, J[ ni@ Ma
zaM TaM qaz HA hEN dy$ oE$ H/N p/#N oEd xUN pu#c \wc, +aM L[ ca# Mi \wc
haz, cU> h&@ me#N vA@ hO#d ma#c lEN \O$> t[#b, ma#c o/d Hy,...ca# dy$ p^#
me# ba$N XO> xwb CVaM By hO> caN b{@ kVIN N_ hVIN@.
caN b{@ kVIN N_ hVIN@ zu# ciN NW Ty ba$N, hw$> MY bO#c xON oEd xwb
KVa hO#c C_ <E#, cY$ lw> ni@ b^# Mi zY# oaN n/# xi# P[ ca# cVue#N oEd ciN, KY oEd Na,
puc
# d/z, pu#c qU# h^$, ma#c te>...Tw> lI@> pa, lI@> T{ xwd H/N.
caN b{@ xa# py oEd vI#c P[ ca# Mi xe my, Mi my Vi ti> jwb hA$ ma#>
OiN T[ ned cY$ OA Q_ TiN Ma fu#c vu# h[$ C_ vI#c.
+[ oEd xwb KVa hO#c C_ <E#, J[ ni@ zu# TaM qaz m[$z H/N k{$N k{# ca# nO$z
Ma, H/N hw#> H/N Mi nw#b mY@ nw#b oE$ hY$N, ba$N M/> hw#> Mi, di cVa$>, dy$ c[b n/ C_
=[#N xa# N_ Q{N m[#.
2. qY#c he$>:
2.1. ce$ m[$z CVaM qaM t[$ ni@:
a) xa# TaM qaz te# cO#N Tw> J[ ni@ Mi O& L[ kac c&?
b) p^# me# ba$N XO> N_ Z[N xa# TaM qaz OA KVa hO#c C_ <E# hA$ T[z k_$
kY NeV L[?
2.2. jO@N CA me#N CA \id.
a) TaM qaz cO#N ni@ la# me#N me$> diN:
- hw#> Mi
me#N
□ \id
□
- k{$N k{# Tw> la#c hA#
me#N
□ \id
□
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b) N_ Z[N TaM qaz hu@ oEd xwb KVa hO#c C_ <E# la# +[:
- tY# T{ ha#c <W#
me#N
□ \id
□
- Mi caN b{@ bO#c xON Tw> Pa oEd
me#N
□ \id
□
c) O& dy$ hO> OA KVa hO#c C_ <E# hA$ oEd ciN zu# xa# TaM qaz:
- T[z k_$ hO> py# z[N qu#c =a#c h[N
me#N
□ \id
□
- T[z k_$ py# z[N nw#b mY@ nw#b py hY$N me#N
□ \id
□
- oEd b^# oO#c >[N
me#N
□ \id
□
- oEd oO#c oE$ kA$, oE$ d/z
me#N
□ \id
□
- Mi >[N TIN hA$ H/N
me#N
□ \id
□
- py# z[N b^# Mi vI#c oEd
me#N
□ \id
□
2.3. xO#c OA m[$z tY$ fu$ h[#b Ma x[# hA$ bO#N +w> Va> cY$ la@, lw> Ma OA jY#
Laz PaV Ma te$M la@z.
Bàn… Tương Dương hau chơ niz cả nhăng hừn…, tời
khồng…pọ mẹ bàn xong bỏ …khổ khư mưz nham nửa, ăn
az là nhơ Đảng tăng Nhà nước …mi chủ trương au khoa
học công nghệ … phục vụ tơi … hóng pơ tay dủ mương pu.
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. tY$ <Y#:
1.1. oa#N, te$M Tw> jY# h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Thừ xóng: qY$ xO> (Thứ 2)
- Pa lái: Pa laz (Phần nhiều/Phần lớn)
- Mi ề: Mi oE$ (Có nhiều)
- Xuốn: xUN (Vườn)
- Pục: pu#c (Trồng)
- P’hắc: \wc (Rau)
- Nhơ hàu: +[ hA$ (Nhờ vào)
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- Đày: dy$ (Được)
- Xía: xI (Mất)
- Neo khàu: NeV kA$ (Giống lúa)
- Neo đưới: NeV d/z (Giống ngô)
- Bỏ huz: b^# hu@ (Không biết)
- Bỏ huz ăn lơ: b^# hu@ O& L[ (Không biết gì)
- Đín đón: diN dON (Đất đai, thổ nhưỡng)
- Tô bồng: T{ b_$ (Con sâu)
- Tô tén: T{ teN (Cào cào)
- Vauz túp ma: vA@ tub Ma (Nói tóm lại)
- Ết cỏn cừ moi xanh: oEd cO#N cY$ MOZ Xe> (Làm mô hình
thí điểm)
- Mạc thủa hò: ma#c qU# h^$ (Lạc)
- Pục thử: pu#c qY# (Trồng thử)
- Mương: M/> (Huyện)
- Pạc phaz: pa#c fa@ (Thời tiết, khí hậu)
- Tán: taN (Gặt)
- Tắc: twc (Bẻ)
- Ết neo: oEd NeV (Làm giống)
- Hở na: h[# Na (Thửa ruộng)
- Miểng hảy: mI#> (Đám rãy)
- Bái nhà: baz =a$ (Làm cỏ)
- Ốn na: o{N Na (bừa)
- Pún: puN (Vôi)
- Tôn: T{N (tấn)
- Pốc ni lông: p{c Ni L_ (Phủ ni lông)
- Nham lơ: +aM L[ (Mùa nào)
- Cả mi: ca# Mi (Cũng có)
- P’hắc: \wc haz (Rau)
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- Mạc lển phòng tớp: ma#c lE#N \O$> t[b (Cà chua múi to)
- Mạc ướt: ma#c o/#d (Quả ớt)
- Dủ kín nămz tay bàn: zu# ciN NW ty ba$N (Ăn ở cùng dân
bản)
- Hằng mư bọc xón: hw$> MY bO#c xON (Cầm tay chỉ việc)
- Tỏ hàu: t^# hA$ (Nối vào/ kết nối)
- Nòi ma: nO$z Ma (Giảm dần)
- Ề hừn: oE$ hY$N (Tăng lên)
- Hặng mi, đí quàng: hw#> Mi di cVa$> (Giàu đẹp)
- Nông thôn mở: N_> q{N m[# (Nông thôn mới)
- Hái: haz (bán)
- Pột: p{#d (bột)
2. <Y# fa#b:
a) xO#c m[$z tY$ <Y# vA@ M/ N_ Z[N TaM qaz hu@ oEd xwb KVa hO#c C_ <E#
b) xO#c tY$ <Y# vA@ M/ caN b{@ kVIN N_ xO#z p^# me# ba$N XO> OA KVa
hO#c C_> <E# hA$ T[z k_$.
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw>:
1.1. Fw> oa#N dVa@N V& n/ ni@ Tw> xO#c tY$ Ma x[# hA$ bO#N +w> xI$V.
xa# TaM qaz la# xa# ... xO> hO> hVIN@ T/> Z/> dy$ C_ =[#N xa# N_ q{N
m[#. zu# TaM qaz Pa laz la# C{N ..., Mi xO> mU#d, Ty qe> Tw> Ty M/>. xa#
TaM qaz Mi oE$ ... kA$, oE$ diN PI> cY$ oEd xUN pu#c \wc, pu#c d/z. Te# cO#N C{N
qaz zu# TaM qaz oEd ... +[ hA$ ti# fa@, pi dy$ pi xI, T[z k_$ hO> Ty HA zu# ni$
k{$N k{#. NeV kA$ ... d/z b^# hu@ jO@N NeV di, b^# HE hu@ O& L[ M/ diN dON, ca# b^# hu@
Baz fO$> m[$z T{ b_$, T{ ... ciN \wc, ciN kA$, ciN d/z. vA@ tub Ma la# ... HA mY@
+aM oEd ciN xwb ... dy$ xi# dy$, b^# dy$ xi# za#. hO#d mY@ pu#c mY@ nW# la# ti# ... py
puc
# py nW#, m{@M le@V Va> cY$ h&$ hO#d mY@ py Qu hVe#c.
1.2. Fw> oa#N Tw> ce$ CVaM qaM:
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hA$ mY@ pi \I#N m[#, hVIN@ HA tw#> Mi zY# oaN OA KVa hO#c C_ <E# hA$ h[$ N_ Z[N
oEd ciN, cU> h&@ huI@N jO@N xa# TaM qaz oEd cO#N cY$ MOz Xe>. M[$z caN
b{@ fO$> N_> <I#b, ]a@M kVIN N_ L_ jW tY$> ba$N py MOz diN dON, MOz
Ty HA oEd ciN. ta#V Ma xa#, p/#N BaN NW caN b{@ xa# OA NeV kA$, NeV
d/z m[#, neV \wc, ma#c qOz# h^$ hA$ h[$ N_ Z[N pu#c qY#.
* qaM:
- xa# TaM qaz dy$ JO@N oED O& L[ cY$ MOz Xe>?
- c{c qid p/#N OA KVa hO#c C_ <E# hA$ oED ciN oEd ma#c la# oEd NeV L[?
2. vA@:
2.1. vA@ M/ Ta> oEd ciN oEd ma#c xwb KVa hO#c hO> p^# me# N_ Z[N zu#
cU> huI@N, cU> xa#, cU> ba$N hO> HA.
2.2. vA@ qY# MOz, Baz lI@> mu hO> Ty qaz te# cO#N Ma ni@ Mi O& L[
ka#c c&.
IV. oe#b te$M:
1. pe> la@z bO#N m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@, lw> Ma OA jY# Laz PaV Ma
te$M la@z.
a) Cán bộ khoa học cả nhăng, xón cừ pọ mẹ bàn xong
bọc bỏ au khàu tán năm na, mạc đưới tắc tênh hảy ết neo,
mả xư neo hóng mời trung tâm khoa học ết ọc.
b) Mời cán bôz nông nghiệp huyênz phòng hàu chắm
từng hươn, từng hở na, miểng hảy cừ bay hờ pọ mẹ bàn
xong pục hóng khàu, pục đưới, bay tang mời tô bồng, tô
tén, bay hờ tang bái nhà, cuốc đín, ốn nạm, tang xở phân,
xở pún pột.
c) Nhơ ết xắp dự án au khoa học công nghệ hàu ết tô,
chơ niz dủ Tam Thái lả héc ta đày hà hốc kín, mi neo khua
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hờ họt chết, pẹt tôn; mạc lả héc ta đày chết, pẹt tôn, hớn ết
khàu hảy đưới.
2. OA tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ Ma x[# hA$ bO#N b^# HE Mi T{ jY# cU> dVa@N V& t[$ ni@,
OA jY# Laz PaV te$M la@z:
Pọ mẹ bàn xong cả nhăng pục … thủa hò … ni lông cả
đày ề, chơ niz ma dám Tam Thái hau hến … ề hươn pượn
ết xuốn pục phắc, nham lơ cả mi … hái, cuống hănz mẹn
vauz họt mạc lển … tớp, mạc ướt hay…cả đày pọ mẹ bàn
xong pục xắp quam … hóng cán bộz khuyến nông huyênz.
(pốc/ đày/ mạc/ bay/ phắc/phòng)
3. te$M xib CA V& vA@ M/ O& oe#> t[$ ni@:

V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. pe> la@z bO#N m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@, lw> Ma OA jY# Laz PaV Ma
te$M la@z.
a) Cán bôz khuyến nông lông bàn bay hờ pọ mẹ bàn
xong chắm pục mạc phặc, mạc lển phòng tớp, mạc cuồi,
mạc thủa hò pốc ni lông xăp công nghệ mở. Pướn bọc xón
mất ăn, từ chơ ết đín, xở phân, pặt nămz, ết nhà phong
bênhz, hà bồng họt quảy bỏn thu hoạch.
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b) Hươn ài Hùng chơ niz liêngz pá Trắm cọc xăp công
nghệ mở năm. Ài xưz pá lả tô khờ xám langz neo. Ăn kín
hờ ài au pột mạc đưới, nọ ỏn hóng mạc thủa héo, thủa hò
pá. Cọc pá hóng ài chơ lơ cả đí kiềng nhơ mưz ài mẳn ết vệ
sinh hang. Pá liêngz xắp công nghệ mở hóng ài Hùng
manhz, xinz nháp hớn chơ cỏn tớp, kín xẹp hớn, hái ọc thị
trường hớn, pơ lơ cả mặc xưz panh.
2. OA tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ Ma x[# hA$ bO#N b^# HE Mi T{ jY# cU> dVa@N VwN t[$ ni@,
OA jY# Laz PaV te$M la@z:
Xăp …bọc xón hóng cán bôz khuyến nông, ời Tâm bàn
Phòng tẳng… mạc lển pốc ni lông. Mời mưz phaz ết náo,…
nămz mọc cứa, nhờ ết neo hănz, xuốn mạc lển hóng ời bỏ
hốt nhọt, hốt bớ khư chơ cỏn. Nhơ xở …, pặt nămz mẹn …,
xu ốn mạc lển hóng ời ọc mạc ề, mạc đí, mạc tớp, ời thu
hoạch … cỏn niz họt xỉ, hà tửa.
(phân/ hớn/pục/ tốc/ quam/ neo)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N:
Hươn ài Hùng chơ niz B/N a$z hu$> J[ ni@ lI@> pa ]W NW
liêngz pá Trắm năm cọc cO#c xwb C_> <E# m[#. oa$z xY@ pa NeV
xăp công nghệ mở. Ài xưz la# T{ k[$ xaM, xi# la@>. O& ciN h[$ pa
pá neo lả tô khờ xám langz. oa#z OA p{#d ma#c d/z, n^# oO#N ma#c
Ăn kín hờ pá ài au pột mạc qU# heV, qU# h^$, cO#c pa hO> oa$z
đưới, nọ ỏn hóng mạc thủa J[ L[ ca# di cI$> =[ Ha> mY@ oa$z mw#N
héo, thủa hò. Cọc pá hóng ài oEd vE# si>. Pa lI> xwb C_> <E# m[# hO>
chơ lơ cả đí kiềng nhơ hang oa$z hu$> t[b me>, xi@N +a#b h[N J[
mưz ài mẳn ết vệ sinh. Pá cO#N, ciN xeb h[N, haz oO#c qi#
liêngz xắp công nghệ mở ]/> pe> H[N, p[ L[ ca# mw#c xY@.
hóng ài Hùng tớp manhz,
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xinz nháp hớn chơ cỏn, kín
xẹp hớn, hái ọc thị trường
panh hớn, pơ lơ cả mặc
xưz.
4. \I#N oa#N dVa@N V& t[$ ni@ oO#c CVaM qaz, lw> Ma tw$> OA jY# Laz
PaV Ma te$M la@z:
Ngày nay bà con nông dân các bản như Cây me, bản
Nhẵn, bản Phòng, bản Mác, bản Chắn, xả Thạch Giám đã
biết áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất rau, quả cho
thu nhập cao. Đó là nhờ công lao của cán bộ ngành nông
nghiệp huyện ta không quản ngày đêm, mưa nắng để xuống
bản, giúp đỡ, hướng dẫn bà con áp dụng khoa học công
nghệ trong sản xuất.
5. te$M CA x[# m[$z tY$ ni@: oEd ciN, Va> hy#, \I#N m[#, +[ hA$, py, hw#> Ma.
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Baz xaM xib cA$ (39)

Va> xI m[$z pa# hi#d KO> b^# di
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N:

CVaM bO#c By h[$ Va> xI pa# hi#d KO> cA# b^# di
te# T[z cA# mY@ +aM Ma hO#d ni$, P[ Ty HA ca# +w> Mi oE$ hi#d KO> +O>
qO$z hO> m[$z pu@ pA$ m{# =a# Va> vy@ cY$ h[$ lY#c laN jW$ X[, oEd xwb. cU> pa#
hi#d KO> h&@ ca# +w> Mi oE$ O& b^# di, b^# me#N NW T[z ni@ n/#. Ca# daz hO#d J[ ni@,
+w> Mi oE$ ti#, oE$ C{N me# +i>, p^# Xaz, qA$, ce#... p/#N ca# +w> jW$ jY# zu# NW tO@>,
NW j[.
KY m[$z O& MOz mY@, MOz J[, MOz +aM di, b^# di la# oE$ h[N, b^# me#N NW
tir Mi vI#c t[#b KY oEd H/N, oEd dO>, oEd dW$ oEd pa> cU> H/N, hO#d m[$z vI#c
nO@z cU> H/N ca# Mi oE$ C{N jO@N mY@ >aM +aM di. ca# +w> Mi C{N cW hE#>, hO#d
bO#N py twd \{M, ca@V nU#d ca# jO@N J[ jO@N mY@.
zu# m[$z ba$N cU> hU$z, cU> hO#>, T[z k_$ +w> k{$N k{#, b^# dy$ hO#c dy$
HIN oE$, O& hu@, O& hEN b^# Mi laz, m[$z ti# kY NeV oa@ la# pEN bO#N h[$ tE# na#N
ME tiN zi# DVaN pY#d hY$N. ca# +w> Mi oE$ hi#d, KO> cA# la#c hA# b^# HE Va> dy$ zu#
Vaz ba$N P[ Ty nO$z C{N, cU> h&@ Mi Tw> P[ Ty qaz HA. b^# Mi nO$z ti#,
vI#c oEd \i, oEd xa> h[$ C{N taz hy oEd dO> h[$ C{N k_$ ca# NW xwb hi#d KO>
cA#. Mi ti#, b^# Va> dy$ hi#d fw> C{N taz cU> H/N KY Ty me@V, C{N pEN o{$M,
pEN xy$ b^# OA py ]a@M Oi tE, bE@> vI#N, hu# ti# bO#N py hO@> ha m^ cY$ MOz x/$,
MOz me#N \i L[ Ma oED h[$, m{@M le@V, t[#b xi# tw$> te#> Kaz zA, oEd dW$, oEd
pa>, ha$ mu, ha$ CVaz, nO@z xi# ha$ cy# oEd v&. v& ca# Mi oE$ neV, Mi NeV
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dy$ ha$ CVaz, ha$ >U, nO@z xi# ha$ mu, ha$ cy#...m[d >[N m[d TIN bE@> na@V v[@N
b^# di, C{N b^# k_$.
Mi ti#, Mi Ty KY Ty hy#, p/#N OA P[ LE> nO@z ja# ha c[#d oO#c b^# HE dy$ mY@
ju L_ NW NW@ zEN +aM naV ca# KY +aM hO@N b^# cE# +aM L[. +aM tEd, oE$ H/N
jO@N c{N Ma hA$ H/N cU> mY@ m{#d cW# cY$ h[$ cU> pi oEd ciN <a#z, Mi oE$ hO> hA$
H/N.
da> l^ hE@> la# pa# qe> NIN, m[$z P[ +w> py hO#c py HIN ca# +w>
py xwb m[$z hi#d KO> b^# di. hU pi, Mi oE$ Xi> VIN, hO#c Xi> b^# ji@V hO#c HIN
ma# hu@ ti# bO#N py DEN, k^ nEV dy$ NeV di. Mi ti# xi# m[$z caN b{@ le#> da#V
cU> vI#c jO@N caN b{@ Ma oEd vI#c p/#N b^# jO@N C{N zO#z, C{N cE#> ma# hu@
te# jO@N P[ L[ +a pe@ T{ la# dy$.
da#> Tw> =a$ n/c HA T{N ]O@> cVIN$ ty# Z^ tiN </#> hO> py# Z[N, ca#
daz b^# kuIN kic P[ L[ oEd xwb m[$z hi#d KO> cA# b^# di. HA +w> k_$> zu# T[z \I#N
m[#, T[z p/#N oEd ciN xwb KVa hO#c C_ <E#, P[ Ty HA ca# dy$ hu@ Va> xI m[$z
hi#d KO> cA# b^# di, b^# me#N NW T[z ni@, m[$z hi#d KO> ti# xI >[N TIN ma# b^#
dy$ O& L[. P[ L[ la# me#N caN b{@, la# da#> VIN xi# dy$ py cO#N, oEd cO#N cY$
h[$ py# Z[N py xwb, oEd xwb h[$ ba$N M/> HA \I#N m[# hw#> Mi di cVa$>.
2. qY#c he$>:
2.1. jO@N CA me#N CA \id:
a) J[ ni@ tE# na#N ME tiN zi# DVaN ti# Mi:
- zu# ba$N cU> hU$z cU> hO#>

me#N

\id

- zu# m[$z ti# V& Mi>

me#N

\id

- ti# L[ ca# Mi
me#N
b) tE# na#N ME tiN zi# DVaN m&# hEN :

\id

- cU> vI#c \i vI#c xa>

\id

me#N
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- cU> oEd ciN oEd ma#c

me#N

\id

- cU> oE$ vI#c oEd hO> C{N HA
me#N
c) J[ ni@ tE# na#N ME tiN zi# DVaN +w> Mi la# =O@N:

\id

- te# T[z cA$ Va> cY$

me#N

\id

- P[ C{N HA <W# b^# HE me#N

me#N

\id

- HA dA }e> b^# HE ]I#d dE#

me#N

\id

- oE$ C{N <W# v[@N Mi oic NW t[z k_
me#N
\id
2.2. jON CA me#N lY#N:
a) ba$z ]Y$ ME tiN zi# DVaN la# me#N ]ec =I#M hO> Tw> QE py# Z[N
b) ba$z ]Y$ ME tiN zi# DvaN la# me#N ]ec =I#M hO> py# Z[N
c) ba$z ]Y$ ME tiN zi# DVaN la# me#N ]ec =I#M hO> Tw> QE py# Z[N
cU> hw@N caN b{@, da#> VIN dy$ py cO#N.
z) =a#c ba$z ]Y$ ME tiN zi DVaN me#N dy$ Tw> c/$> C_ ta#c TVIN
]VIN$ h[$ py# Z[N Tw> OA KVa hO#c C_ <E# hA$ T[z k_$, oEd h[$ T[z k_$ hO> py#
Z[N nw#b mY@ nw#b py hY$N.
II. tY$ ,Y# Tw> <Y# fa#b
1. tY$ <Y#
1.1. oa#N, te$M Tw> jY# h[$ dy$ m[$ tY$ t[$ ni@:
- Tẻ tơi: (te# T[z): Từ thời
- Mưz nham (mY@ +a+): Xa xưa/ngày xưa
- Bỏ đí (b^# di): Không tốt/ không đẹp
- Bỏ mẹn (b^# me#N): Không đúng
- Tơi niz (T[Z ni)@ : Thời nay/ Ngày nay
- Cả đái (ca# daz): Nhưng mà
- Ề tỉ (oE$ ti#): Nhiều nơi
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- Ề côn (oE$ C{N): Nhiều người
- Cuống chớ (cU> j[): Trong tim
- Cuống tongz (cU> tO@>): Trong lòng
- Moi mưz (MOz mY@): Xem ngày
- Moi chơ (MOz J[): Xem giờ
- Moi nham (MOz +aM): Thời gian, thời điểm, mùa
- Phí sáng (\i xa>): Ma chay
- Mưz ngam, nham đí (mY@ >aM +aM di): Ngày lành tháng
tốt
- Cắm (cW): Kiêng/ Kỵ
- Tắt phốm (twd \{M): Cắt tóc
- Caoz nuốt (ca@V nU#d): Cạo râu
- Cuống huồi (cU> hU$z): Trong khe suối (có nước)
- Cuống họng (cU> hO#>): Khe cạn (không có nước)
- Pựt hừn (pY#d hY$N): Mọc lên/ Phát triển
- Hịt, khong cảu (hi#d kO> ca#V): Luật tục cũ
- Bỏ hê vang đày (b^# HE Va> dy$): Chưa bỏ được
- Bỏ mi nòi tỉ (b^# Mi nO$z ti#): Không ít nơi
- Côn tái (C{N taz): Người chết
- Côn khồng (C{N k_)$ : Người sống
- Phắng (fw>): Chôn
- Mó (m^): Thày mo
- Moi xừa (MOz x/$): Xem áo/ bói
- Tẻng khai dáu (te#> Kaz zA): Lập bàn khài cúng
- Êt vắn (oEd vwN): Làm vía
- Chả há cợt (ja# ha c[#d): Mới sinh
- Chúp (Jub): Nhúng
- Kệnh (c#E>): Tài năng
- Pez (pe@): Xung khắc
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- Tô (T{): Mình (đại từ nhân xưng)/ Con (chỉ động vật)
- Páy cỏn (py cO#N):
- Ết cỏn (oEd cO#N):
- Pảy dân (py# Z[N): Nhân dân
2. <Y# fa#b:
a) xO#c m[$z tY$ <Y@ vA@ M/ he$> Vi ME tiN zi# DVaN cU> Baz oa#N TE> ni@
b) xO#c CA vA@ M/ CVaM bO#c xON Ty HA Va> xI m[$z O& ME tiN zi#
DVaN.
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@
1. Fw>:
1.1. Fw> oa#N DVa@N V& t[$ ni@ Tw> xO#c x[# hA$ m[$z tY +w> xI$V:
Hu@ P[ lY#c Xaz la$...xy$ dy$ k[$ b/N, ma# Lu> qa#V b^# OA...]a@M Oi tE. Lu> ti#
hu@ hA$...xO#c m[$z b[ my@ OA Ma t{$M h[$ ciN, P[ lY#c Xaz v[@N...di. pYc j[, Lu> dy$
py...x[# m^ Ma MOz x/$. M^ cVa#N MOz m{@M la# vA@, \i v& xA# py l_ zu# cU>
pa#...K_ c{d. dy$ py hO@> OA \i... xA# Ma tw#> di.
1.2.Fw> oa#N Tw> jON CA ce$ me#N lY#N.
<iN m^ vA# NeV oa@, Lu> qa#V tw$> dy$ hO@> x[# m^ cVa##N, +[ m^ hA$ pa# d_
Hu OA \i v& lY#c Xaz Ma. mY@ m[#, Lu> qa#V Tw> m^ cVa#N hA$ jW =O#d hU$z,
jW bO#N hy# pi caz Hu OA \i v& P[ lYc
# Xaz Ma ha H/N ha za$V. zu# ca#
H/N, pa$ qa#V tO@N te#> \/N v& cY$ qa$. Caz hO#d mY$ jEd, nw#b te# mY@ oEd
v& Ma, P[ lY#c Xaz ca# b^# di xy$, nw#b mY@ nw#b hE#> Ma. hEN pEN NeV oa@, Ty
ba$N tw#> pwd h[$ Lu> qa#V OA lY#c py bE@> vI#N. zu# bE@> vI#N dy$ jEd mY@ P[ lY#c
Xaz di xy$, C{N kV#e Ma, ciN dy$ kA$. xO> \U MI Lu> qa#V J{M b^# Mi CVaM
L[ vA@ m[d. OA lY#c Ma hO#d H/N, Lu> qa#V Tw#> hu@ Fw> ha@z Ty ba$N.
* CA ce$:
- Fw> cVaM m^, +w> nO$z nY#> Lu> qa#V ha$ taz lY#c Xaz.
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- +w> nO$z nY#> Lu> qa#V ha$ taz lY#c Xaz =O@N bO#N ME tiN hE#>.
2. vA@:
2.1. vA@ M/ ti$> hi$> ba$z ]Y$ ME tiN zi# DVaN zu# ba$N XO> hO> oa$z, o[$z
da> zu#
2.2. xO> c{N \O@M c& xu# L{M xw#b t[$ ni@:
a- +w> kV#e b^# oa$z O[z!
b- kO#z, kO$z ca# +w> kV#e. Ma de#, h[> hEN m[$z >az H/N za$V xu# C{N
P[ L[ ca# kV#e m[d b^@.
a- kO#z, ja# o[N >az qaM ka#V hO#d. M[$z kO$z P[ ca# kV#e m[d. k[$ xib
pi m{@M kO$z tw#> ta#V ma zaM ba$N. J[ ni@ ba$N M/> HA Mi oE$ OwN \I#N m[# te@.
B- ja# o[N >az +w> Mi CVaM =O@>. K[$ xib pi ni@ le@V ba$N M/> HA dy$
pu#c dy$ te#> xwb ju# }/> m[# hO> da#>, =a$ n/c de. M[$z hi#d KO> +O> qO$z mY@
+aM, O& L[ b^# me#N NW T[z ni@ Ty ba$N ca# dy$ Va> m[d m{@M.
a- zu# ca# bba$N m[$z kO$z ca# KY DIV le@V. J[ ni@ vI#c dO> Tw> vI#c \i
ca# b^# KY mY@ +aM n/#. C{N taz, b^# Va> cU> H/N caz mY@ nY#>, Ty ba$N b^# h[$
jA$ H/N t{$M ce>, te#> kA$ l{@N l/ KY mY@ +aM. H/N L[ Mi dO> ca# oEd te# mY@
DIV, b^# la#c lu$ la#c lE#d py oE$ mY@ KY mY@ +aM. P[ L[ o{$M pEN zEN naV ca# dy$
OA py ]a@M Oi tE b^# xi# py bE@> vI#N.
b- +[ Va> dy$ m[$z hi#d KO> b^# di oa@, J[ ni@ T[z k_$ hO> Ty ba$N kO$z
ca# +w> hY$N c[N.
a- kO$z ca# k^ J{M M>[ NW m[$z >az. Ba$N m[$z kO$z ca# +w> Mi cVaM
hw#c CVaM Pe> M[z hO#d m[$z >az m{@M MU kA$ L_ zaM ba$N M/> kO$z NW N[.
ba$N M/> kO$z J[ ni@ ca# KY m[$z >az, ba$N XO> di Ma, oE$ H/N hw#> hY$N.
b- kO#z, ja# o[N >az, m{@M MU J[ L[ m[$z kO$z tw#> L_ zaM.
qaM:
- dVa@N xu# L{M TE> ni@ vA@ M/ O& L[?
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IV. oe#b te$M:
1. Pe> bO#N m[$z tY$ cU> dVa@N V& t[$ ni@, lw> Ma OA T{ xY Laz PaV
Ma te$M la@z (MOz NW Baz oa#N TE> ni@).
Đáng ló lửn chơ niz pả thanh niên, mời pơ nhăng páy
học, páy hiên cả nhăng páy xắp mời hịt khong cảu lả bỏ đí.
Húa pí, ề sinh viên, học sinh hiên chiuz khò học mả hủ tỉ
bỏn páy hừn khó, khó neo dên đày, neo bỏ đí. Mi tỉ xỉ mời
bôz lảnh đạo cuống việc chonz cả bôz ma ết việc cán bỏ
chonz côn giỏi, côn kệnh mà huz tỉ xọc chonz pơ lơ lả ma
nha pez tô đày.
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ Ma x[# hA$ bO#N b^# HE Mi tY$ L[ cY$ oEd h[$ m{@M CA,
lw> Ma tw#> OA T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z:
Tẻ mưz bênhz … dá khỏi bênhz hóng pơ … xai là,
lung Thảo nhăng …chắm cuống chớ quam bọc … hóng
Đảng, mưz niz mưa… lung cả đày vang xía mời hịt khong
… thòi bỏ đí, bỏ mẹn.
(nhong/ lực/chử / nà/ viện/ xón/ lung/ bàn/ khong)
3. te$M dVa@N V& nY#> vA@ M/ FO> ]a$V vid Va> m[$z hi#d KO> cA# b^# di
zu# ba$N XO> hO> oa$z o[$z.
V. oe#b HIN zu# ca# H/N
1. Pe> bO#N m[$z tY$ cU> dVa@N V& t[$ ni@, lw> Ma OA T{ xY Laz PaV
Ma te$M la@z (MOz NW Baz oa#N TE> ni@).
Khòi cả khó mơng năm chôm mời ngai. Mời khòi cả
mi nhăng quam hặc quam panh họt mời ngai mơi, mômz
mua mơi mời ngai lông dám bàn mương khòi năm khàu
nơ. Bàn mương chơ niz cả khư mời khòi ngai, chơ niz nông
thôn ma mở, bàn mương cả nhăng hặng mi đí quàng.
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2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ Ma x[# hA$ bO#N b^# HE Mi tY$ L[ cY$ oEd h[$ m{@M CA,
lw> Ma tw#> OA T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z:
Khờ xip …niz leo bàn mương mời khòi… púc, đày
tẻng …chủ trương mở hóng Đảng, Nhà nước đé. Mời ăn
…khong, nhong thòi mưz nham, ăn lơ bỏ…, bỏ mẹn năm
tơi niz …bàn cả đày vang, đày vít xía leoz.
(pí/laz/ lông/ đày/xắp/ hàu/ mương/ hịt/ phí/ noiz/ đí/ haiz/
tay/ tô)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N:
Mự nham, mi xóng phúa mY@ +aM, Mi xO> \U MI jA# M/ hw#> Mi
mia chàu mương hẳng mi tI$>. MI jA$ M/> c[#d dy$ p[ lY#c
tiềng. Mia chàu mương cợt xaV di, h&^# hO#z. Te# J[ xI> ha
đày pơ lực xảo đí, hẳn hỏi. c[#d, du# cU> puM mE@ oO#C, cU> MY p[
Tẻ chơ xiếng há cợt, dù lY#c xaV cW TY &^ b[z nY#>. pO# mE@ x[#
cuống púm mêz ọc, cuống xY@ h[$ lY#c xaV hO@> oEd Na> b[z bwc
mưz pơ lực xáo cắm tư ăn b[z ba>
bới nựng. Pỏ mẻ xở xử hờ
lực xảo hongz ết nang Bởi
Bắc- Bởi Bành.
4. oa#N, te$M me#N Tw> jY# h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Xến hươn ( cúng nhà)
- Xến bàn (cúng bản)
- Xến hảy (Cúng rãy)
- Ọc cắm (Hết ở cữ)
- Chằm lông chiếng (Lễ cúng gia tiên vào rằm tháng 8)
- Phí hươn (ma nhà, mó)
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- Phí vắn (hồn/ vía)
- Pến xày (sốt rét/ ốm)
- Cắm (kiêng)
- Bới (cái gáo)
- Tư (cầm)
- Hày (khóc)
- Hongz (kêu)
5. te$M 5 CA x[# m[$z tY$ ni@: cW, c[#d, J{M, taz, kO.
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Baz xi# xib (40)

HIN lW# ju# dI#M 7 Tw> 8
I. HIN lW#
1. tY$ vY#>
1.1. oa#N Tw> \I#N oO#c CVaM qaz Baz nO> oa#b t[$ ni@:
EM TẮM
Sao anh lại rình
Trộm xem em tắm
Da của em ngần trắng
Da của mẹ, của cha
Tay của em lấm lem
Tay của than của bụi
Tay của rừng của núi
Tay của đất của nương
Em tắm xong lại sạch
Vẫn ngát thơm hoa rừng
Da của em trắng ngần
Là của anh tất cả
Không phải người xa lạ
Việc gì mà trộm xem
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Em tắm suối giữa mường
Tắm trong mối yêu thương
Có anh đang đứng giữ
Chớ để Tây đến mường

2. CA:
2.1. te$M CA x[# m[$z tY# lw> ni@:
- M/>
- haV x[
- b/N xi#
- lI@> mO@N
- xe#V xi$N
- hO#c HIN
- b^# di
2.2. xO#c tY$ fu$ h[#b Ma x[# m[$z bO#N b^# HE Mi tY$ cU> dVa@N VwN t[$ ni@,
lw> Ma OA T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z:
a) Dủ xả Thạch Giám cả nhăng mi ề hoz, mi ề… ết cừ
bọc xón lực lán học hiên, khư ho Vi dủ … Mác, hoz
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Lương….bàn Chẳn, hoz Mạc dủ bàn Phòng, hoz Vang dủ
bàn Phòng.
b) Nhơ ết xắp quam cán boz khuyến nông…, mời pỉ
nongz dủ bàn Phòng, xả Thạch Giám pục mạc lển… tớp
xắp công nghệ …ni lông cả nhăng … đày ề neo, khư bỏ
mi… kín bớ, kín …, kín …, bỏ … nhọt nhonz phaz mọc,
hằng đày… nămz dủ năm đín. Pến neo az, xuốn mạc lển
hóng pỉ nongz bàn Phòng ọc ề mạc, mạc lơ cả đí, cả tớp.
2.3. pe> laz bO$N zu# hO> m[$z tY$ t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, tw$> OA T{ xY
Laz PaV Ma te$M la@z:
a) Kín khàu bỏ non xáo mi. Ăn cắp non đắc bỏ mi cọt
b) Côn kín hưa, côn phàu khàu
c) Bàn xong pơ tay Thái chơ lơ cả đí kiềng bỏ êt cọc
mú, cọc cảy, lạm ngua, quai dủ tờ lạng, bàn xong chơ ni cả
mi ề ăn phiến mở.
3. T{ xY:
3.1. OA T{ xY Laz PaV te$M Baz nO@> oa#b xwb cVUM Ty qaz.
3.2. OA T{ xY Laz PaV te$M m[$z tY$ t[$ ni@: Lốc nhà, hà bồng, tán
khàu, púc lắc, tằng nghia, chằm khàu mở, phàu hưa, bỏ au,
lám nhọc, mọc hêt, phạt bết.
II. Baz cI#M }a:
1. \I#n oa#N oO#c CVaM qaz m[$z CA V& t[$ ni@, lw> Ma tw#> OA T{ xY
Laz PaV Ma te$M la@z:
a) Hiện nay có rất nhiều bản làng người Thái đã không
còn các hủ tục mê tín dị đoan. Tuy nhiên, vãn còn một số
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bản ở vùng sau xa, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn,
bà con chưa bỏ được một số hủ tục lạc hậu.
b) Đồng bào dân tộc Thái ở các xã Tam Quang, Tam
Đình, Tam Thái, Thạch Giám ngày nay đã biết áp dụng
công nghệ mới vào sản xuất như đưa giống vật nuôi, cây
trồng mới, có năng suất vào thay giống cũ.
2. OA T{ xY Laz PaV te$m xO> dVa@N V& Mi xO> n{#z Zu> t[$ ni@:
a) vA@ M/ FO> ]a$V vid Va> m[$z hi#d KO> cA# b^# di, b^# me#N NW T[z ni@
hO> Ty qaz HA.
b) vA@ M/ Ty qaz HA hu@ OA KVa hO#c C_ <E# hA$ oEd ciN oEd ma#c.
3. te$M CA x[# m[$z tY$:
- T[z k_$,
- di cVU$>,
- bO#c xON,
- jY# jW.
4. te$m xO> CA V& t[$ ni@ oO#c CVaM qaz FIN O[M:
a) c{N Ty qaz HA P[ L[ ca# jY# Va> xI hi#d KO> cA# b^# di cY$ te#> ba$N
XO> hu#> cVa$>.
B) P[ Ty qaz zu# ba$N pa@z xa pu#c ma#c qO#z hO$ xwb f/> fab p{c
Ni L_.
5. xO#c tY$ fu$ h[#b Ma x[# hA$ m[$z bO#N Va> la@ cU> CA t[$ ni@ oEd h[$ m{@M
CA, lw> Ma tw#> OA T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z:
a) Páy học, páy….cừ lắng ma niz….bàn, tẻng xong
hờ….hờ cớn, ….pơ tay Thái hau hờ khường kháp.
b) Hảy hộc….côn xanz, thàn tứm khàu tại…..
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Ju# dI#M 9: b[#> MOz t{N T{
Baz xi# xib mY#> (41)

m[$z bE@> m&# hEN Tw> NeV vE@N xI
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N:

pEN xy$
te# cO#N ni@, T/> Z/> HA ca# Mi oE$ C{N pEN xy$, Mi oE$ C{N taz =O@N pEN
xy$.
C{N pEN xy$ ca# +w> Mi oE$ NeV: xy$ naV, xy$ hO@N, xy$ oO#c ma#c,.. mY@
+aM p/#N ti$ Mi \i oEd h[$. J[ ni@ Mi KVa hO#c, p/#N dy$ vA@, pEN xy$ la# =O@N Mi
Vi rud.
bE@> xy$ naV la# =O@M T{ +u> Mi Vi rud k{b, CVaM KVa hO#c p/#N hO@>
oEd T{ +u> Oa N{ FeN, J[ xA# K{b C{N la# OA T{ bE@> hA$ C{N. T{ +u> k{b P[ ni@
tw$> py k{b P[ m[#, pEN NeV h&@ bE@> pEN xy$ m&# Ly P[ ni@ hO#d P[ m[#.
C{N pEN xy$ naV la# me#N, c{C qid la# naV x&# XEN Tw> C{N dy$ OA
\a$ Ma p{c hA$, qY$ xO> la# C{N hO@N hu$ hu# zu#, qY$ xaM la# ba# h/$ oO#c.
Py NW pEN xy$ la# tEc ce#d hU, ce#d C{N, =a#c ha#c, py TeV oE$
t/#...
C{N pEN xy$ naV m&# xI$V l/#d, nw> l/>, ta l/>, bE@> pEN xy$ naV oEd
h[$ ma@M t[#b, PO> C{N, pEN NeV oa@ p/#N m&# hO> oEd pEN xy$ l/>. Me# +i> Mi
ma$> pEN bE@> ni@ mw#N c[#d oO#N, Mi ba#d la# lO#d xI lY#c.
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LE> nO@z pEN xy$ naV C{N oI$V he#V =O@N b^# Mi Zi> z/#> cU> C{N.
J[ L[ hEN C{N pEN xy4 naV me#N dy$ OA py bE@> vI#N cY$ h[$ p/#N za h[$
.
xwb CVaM p/#N bO#c xON, b^# za#c pEN xy$ naV xi# dy$ ha$ T{ +u>, b^# h[$
xA# pe# oO#c n/#, b^# h[$ T{ +u> k{b C{N HA. za#c oEd NeV oa@ xi# HA dy$ qa>
CeM H/N h[$ cVa$> kVa>, qO#c, qa$V m[$z hU$> nW@ Tw> nW@ cU> bO$> cU>
hy, cU> bE# dy$ p{c, dy$ >W cY$ h[$ di, b^# h[$ T{ +u> hA$ xy# c[#d oO#c T{ <a#V, OA
hwc# my@ Ma FuN, J[ NON dy$ \w$> xud.

qO#c nW@, la@> hy h[$ di, vW$ cY$ b^# h[$ T{ +u> hA$ zu#, hA$ xy#...
2. qY#c he$>:
2.1. ce$ CVaM qaM t[$ ni@:
a) =O@N NeV L[ tw#> pEN xyF ?
b) cY$ vE@N dy$ bE@> pEN xy$ me#N dy$ oEd NeV L[?
c) J[ pEN xy$ naV me#N oEd NeV L[?
2.2. jON CA me#N CA \id:
a) C{N pEN xy$ la# =O@N
- \i oEd h[$
me#N
- T{ +u> k{b
me#N
- b^# ciN xuc ciN f{#
me#N

□ \id
□ \id
□ \id

□
□
□
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b) J[ pEN xy$ naV xi# dy$:
- jW$ X[
me#N
- OA py za ca# bE@> vI#N
me#N
II. tY$ <Y# Tw> <Y3 fa#b
1. oa#N, te$M Tw> jY# h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Pến xày (pNE xy$): Sốt
- Xày náo (xy$ naV): Sốt rét
- Xày ọc mạc (xy$ oO#c ma#c): Sốt phát ban
- Xày honz (xy$ hO@N): Cảm hàn
- Xày ọc tủm (xy$ oO#c tu#M): Sốt xuất huyết
- Tô nhung (t{ +u>): Con muỗi
- Tô ngạo (T{ <a#V): Con loăng quăng
- Yều (oI$V): Gày
- Páy nọc (py nO#c): Đi ngoài/ tiêu chảy
- Cợt ỏn (c[#d oO#N): Đẻ non
- Cợt lọt (c[#d lO#d): Xảy thai
- Xiều lượt (xI$V l/#d): Thiếu máu
- Nắng lướng (nw> l/>): Da vàng
- Tá lướng (ta l/>): Mắt vàng
- Mamz tớp (ma@M t[b): Lách to
- Pong côn (PO> C{N): Phù nề
- Hà nhung (ha$ =u>): Diệt muỗi
- Pẹ (pe#): Sinh xôi nảy nở

□ \id
□ \id

□
□
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- Khốp (k{b): Cắn/ đốt
- Tháng (qa>): Phát
- Kem hươn (CeM H/N): Ven nhà
- Hủng quàng (hu#> caU$>): Quang đãng
- Phun hắng mayz (FuN hw> my@): Phun thuốc
- Non xút (NON xu@d): Ngủ màn.
- Huồng (hU$>): Nước đọng
- Bòng (bO$>): Ống
- Háy (hy#): Chum
- Ngoăm (>VW): Đậy lại
2. <Y# fa#b:
2.1. xOc MOz cU> Baz oa#N TE> ni@ m[$z tY$ <Y# vA@ M/ bE@> HA mw#N hEN.
2.2. te$M CA x[$ m[$z tY$ :
- pEN xy$,
- pEN o{$M,
- hw> my@,
- ce#d puM,
- pEN oay.
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw>
1.1. Fw> oa#N Tw> xO#c x[# m[$z tY$ +w> xI$V, OA T{ xY Laz PaV Ma te$M
la@z.
Tẻ cỏn niz, Tương Dương hau cả mi ề côn pến…, mi ề
côn …nhonz pến xày. Côn pến xày cả nhăng mi ề neo, xày
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náo, xày honz, xày ọc mạc. Mưz nham pượn tì hờ tải mi …
ết hờ. Chơ niz … khoa học, pượn đày vauz lả tải vi rut.
Bệnh xày náo là tải tô …mi virut khốp (quam khoa học
hongz ết nhung anophen) chơ xảu khốp côn lả au …bênhz
hàu cuống côn. Lay … niz họt pơ az chơ lơ mời pơ niz biz
tô nhung mi virut khốp. Pơ lơ pến xày náo lả mẹn, cốc thít
côn pến xày náo lả…xẳn xên tăng côn, thừ …lả côn honz
hù hụ dủ, thừ xám lả bả hừa ọc. Páy năm mời neo az lả …
húa, két côn, nhạc hạcz, páy nọc ề tửa…
1.2. Fw> oa#N Tw> jO#N CA ce$ me#N lY#N, OA T{ xY Laz PaV Ma te$M
la@z..
Côn pến xày náo thường xiều lượt, côn yều, nắng
lướng, tá lướng. Bênhz pến xày náo ết hờ mamz tớp, pong
côn, mẹ nhinh mi chửa tếch cợt ỏn, cớt lót, lênhz noiz pến
xày náo côn yều hẻo tải bỏ mi dinh dưởng. Hến côn pến
xày náo đày au páy Tramz y tế, bỏ xỉ páy bênhz viện hờ
pượn dá.
* jO@N CA ce$ me#N lY#N.
- C{N pEN xy$ =a#c h[$ di xi# OA hw> my@ P[ Ty Ma ciN.
- hw> my@ P[ Ty ca# oE$ NeV di, ca# daz =a#c h[$ di te@ xi# dy$ Q& OA
py bE@> vI#N h[$ p/#N za.
2. vA@
2.1. vA M/ NeV vE@N bE@> zu# ba$N M/> hO> oa$z o[$z.
2.2. vA@ xwb O& oe#> t[$ ni@:
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ka$M bE@>
IV. oe#b te$M
1. pe> la@z bO#N zu# m[$z tY$ cU> CA VwN t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma
tw#> OA T{ xY Laz PaV te$M la@z
.
a) Tẻ cỏn niz, Tương Dương hau cả ề côn pến tái xày,
mi ề côn mi nhonz pến xày. Côn pến xày cả nhăng mi ề
neo, xày náo, xày honz, xày ọc mạc.
b) Bệnh xày náo là tải au tô nhung mi virut khốp (quam
khoa học hongz ết nhung anophen) chơ xảu khốp côn lả
cuống tô bênhz hàu côn.
c) Lay pơ niz họt pơ nhung, chơ lơ mời pơ niz biz tô az
mi virut khốp.
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ x[# hA$ bO#N +w> xU$V cY$ h[$ pEN CA me#N, OA T{
xY Llaz paV Ma te$M la@z
a) Côn pến …náo thường xiều lượt, côn …, nắng
lướng, … lướng. Bênhz pến xày náo ết… mamz tớp, pong
côn, mẹ nhinh mi …tếch cợt ỏn, cớt lót, lênhz noiz pến xày
náo côn yều hẻo tải … mi dinh dưởng.
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b) Nhacz ết neo az xỉ hau đày… kem hươn hờ hủng
quàng, ết hờ …hươn bỏ mi …. nămz, nămz cuống bòng,
cuống…, cuống bể đày pốc, đày … hờ đí, bỏ hờ tô nhung
hàu xảy, phun …. mayz, chơ non xỉ đày non xút.
(bỏ/chửa /tá/yều/xày/ hờ/ tháng/kem/ huồng/
háy/ngăm/hắng)
3. OA T{ xY Laz PaV te$M m[$z tY$: két púm, két côn, tắc hén,
mau húa, két co, ẩm ở, páy viện, kín hắng mayz.
V. oe#b HIN zu3 ca# H/N
1. pe> la@z bO#N zu3 m[$z tY$ cU> CA V& t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw>
Ma tw#> OA T{ xY Laz PaV te$M la@z
Pí lơ cả khư điêu, cừ mất nham phốn, tốc ọc nham
honz, phaz náo ề, bản Xóng Con tằng huồng cắn tháng
xong hờ xàu hủng quàng, thào mất mời phomz nămz, họng
huồi bỏ hờ mi nămz nhựng dủ. Nhơ cán bôz y tế au nhung
mayz mà nhomz xút, phun kem bàn, kem hươn bỏ hờ mi tỉ
tô hắng dủ.

2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ x[# hA$ bO#N +w> xU$V cY$ h[$ pEN CA me#N, OA T{
xY Laz paV Ma te$M la@z
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a) Chơ lơ hến côn… púm, pến xày, mau…đày au páy
mời cơ sở y tế… hươn cừ hờ y bác sĩ pướn khàm, pượn …
xọi.
b) Cừ …bênhz pến xày náo, đày , cuốc … kem hươn,
hờ xảu hủng kiềng, tỉ lơ mi …. nămz xỉ au … ma pốc hàu,
… xút, phun… mayz kem hươn, cuống hươn bỏ mi … tô
nhung dủ.
(kẹt/dá/vênz/khờ/húa/bỏn/
huồng/hắng/nhomz/đín/nhà/tháng)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M a@z h[$ me#N:
Chơ niz bỏ nhacz pến xày J[ ni@ b^# =a#c pEN xy$ naV xi# dy$
náo xỉ đày hà nhung, bỏ hờ ha$ +u>, b^# h[$ xA# c[d me# pe# lY#C, b^#
xảu cợt mẹ, pẹ lực, bỏ hờ h[$ +u> k{b HAV. =a#c oEd NeV a@ xi#
nhung khốp hau. Nhacz ết HA dy$ qa> CeM H/N h[$ hu#> cVa$>,
neo az xỉ hau đày tháng kem oEd h[$ ceM H/N b^# Mi hU$> nW@, nW
hươn hờ hủng quàng, ết hờ cU> bO$>, cU> hy, cU> bE# dy$ p{c
kem hươn bỏ mi huồng dy$ >W h[$ di, b^# h[$ T{ +u> HA$ xy#, fuN
nămz, nămz cuống bòng, hw> my@, j[ NON xi# dy$ NON xud.
cuống háy, cuống bể đày
pốc, đày ngăm hờ đí, bỏ hờ
tô nhung hàu xảy, phun
hắng mayz, chơ non xỉ đày
non xút.
4. \I#N dVa@N V& t[$ ni@ oO#c CVaM qaz:
Đồng bào dân tộc Thái ta phải cùng nhau phòng, chống
bệnh sốt rét. Phải thường xuyên phát quang xung quanh
nhà, không để có nước đọng quanh nhà, chum, bể đựng
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nước phải đẩy nắp cản thận, bản làng phải được quét dọn
thường xuyên, không dể cho muỗi, loăng quăng sinh
trưởng.
5. te$M CA x[# m[$z tY$:
- pEN xy$,
- ce#d hU,
- o[M o[#,
- ke#d C^.
6. te$M dVa@N V& vA@ M/ bE> ce#d puM TeV
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Baz xi# xib xO> (42)

pa# NeV hw> my@ hO> Ty qaz
I. oa#N h[$ hu@
1. Baz oa#N

Vaz NeV hw> my@ m&# hEN hO> Ty qaz
P[ Ty qaz ca# +w> Mi oE$ NeV hw> my@ di, za dy$ oE$ bE@>, t[$ ni@ k^ bO#c
Vaz NeV hw> my HA m&# hEN m&# za zu# mY@:
● hw> my@ ce#d hU:
ce#d hU hE@>, ce#d ji$V ji$V zu#, ce#d b^# LYM dy$. ce#d NeV oa@ p/#N
mw#N OA b[ ha> oe#N, b^# xi# b[ na#d Ma L{N Fi, cO$z x[# ca> na$ de#N, J[ L[ xA#
zEN tw$> OA b[ m[# Ma L{N cO$z hA$, oEd dy$ Vaz t/# la# di.

Có nạt
● hw> my@ pEN d[$M ta:
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bE@> d[$M ta la# ta ce#d, Mi nO>, ly nW@ za> l/> CeM HiM ta, b^# za
me@> xi# pEN ta bO#d.
za bE@> d[$M ta, p/#N m&# OA c^ d[$M pO#>, c^ d[$M h{N, OA hA$ bO$> my@ hI@
+w> dib, xiN PI> pa#c bO$>, =E$N nW@ hA$ h[$ tYM, laM h[$ f{#d. m{@M le@V OA
kwN M{N p{c pa#c bO$>, OA ta ce#d hA$ h{$M pa#c bO$>, H{M xa#c xy@ hO#d J[
L[ m[d oaz tw$> oEd m[#. La# mY@ H{M hO#d xaM, xi# t/#, hO#d J[ L[ ta di la# dy$.
● hw> my@ pEN oy:
C{N pEN oy oE$ mY@, oy k{ b^# Mi nW@ qa$ la@, C^ ce#d, cU> C^ de> hY$N oE$ mY@
b^# di.
- =a#c za, OA c^ Fi La, ca@V xI nw>, OA hA$ bO$> my@ hI@ dib, laM hY$N
h[$ f{#d, laM kwc hA$, =I$ oO#c NW qU$z, qa$ h[$ zEN la# ciN, J[ ciN cO#z cYN
L_ NW C^. ciN dy$ Vaz qU$z bE@> ha#c di.
- c^ ca> kO>: OA c^ Tw> ha#c Ma t{$M h[$ f{#d, twc oO#c cY$ h[$ zEN ciN la#
di.
- c^ >a fa@ l{@N x[# ma#c je>, hi> Tw> x{$M xw> ca. Tw> xi# NeV oa@ OA
la# NeV la# nO$z t{$M kwc OA nW@ ciN Vaz t/# la# kO#z.
- c^ qa$ la#d tA#, OA c^ Tw> ha#c Ma T{$M ciN la# di.

Mạc phi la
● hw> my@ za oO#c ceN c{$N:
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OA c^ Fi La, fa$ n{#c, pu#> pi#> de>, b[ o{#z. la# NeV OA la# nO@z, tW
le#c, x[# nO$z nW, OA b[ cU$z Ma h^# hA$, m{c cU> tA# Fi, xuc J[ L[ la# ba#z
oO#c, Ma nw#> hY$N h[$ oaz hw> my@ hA$ cU> ceN c{$N. oEd NeV oa@ Vaz t/# la#
di.
● hww> my@ za tu#M p/#z:
Mi oE$ Baz za tu#M p/#z, t[$ ni@ k^ bO#c xO> Baz :
- OA X/ hA h{N tW h[$ le#c, OA hA$ bO$>, x[# nW@ jO#b, laM hY$N h[$ xuc. OA
=/$ pe@ hA$ tU# bO#N ce#d.
- c^ ma#c lO#d, OA Tw> b[, Tw> ha#c Ma t{$M oa#b.
- ma#c k/ kY#N, OA ma#c Ma tW h[$ p/#z, h^# b[ cU$z, m{c NW tA# Fi h[$ xuc,
OA =/$ jW$ hA$ bO#N pEN tu#M p/#z.
● hw> my@ za bE@> pEN xy$ oay:
* pEN xy$ nO@z: C{N hO@N, b^# oO#c h/#, t& dw>, ki$ mu#c x[, nW@ qa$ la@ b^#
dw#c, li@N haV.
- OA kA$ TaV h[$ di, t{$M l_$, hO#d J[ p/#z le@V la# OA b[ oid tu# de>, \wc
hOM XOz h[$ le#b x[# l{@N hA$ ciN J[ +w> hO@N, ciN dy$ Vaz t/#, C{N oO#c h/#
la# kO#z xy$.
- b[ oid tu# de>, oid tu# haV, c^ H/> +u, cuc t[$N, hi>. la# NeV OA la#
nO@z, b[ oid tu# de> oE$ h[N nO$z nY#>, OA hA$ m^$, x[# jO#b nW@, t{$M f{#d, OA NW@
oa#b, m{@M le@V p{c h{#M NON h[$ oO#c h/#. Mi C{N p/#N X_ h[$ oO#c h/#.
oEd KY xO> NeV n/ ni@ Vaz t/# la# di.
* pEN xy$ hO@N:
C{N hO@N hE@>, hO@N hu$ hu@ zu#, ce#d C{N, za$N L{M, za$N NW@, k{ C^, za#c
nW@, ki$ mu#c dw#c, nW@ =I#V l/>, li@N l/>, xaz l/d me@>.
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Baz za: OA bO#c l/>, p{#d MEN c^ X/, b[ oid tu# haV, \wc hOM h/#d. OA hA$
m^$ t{$M f{#d, ciN J[ jO#b ou#N, ciN dyF xaM t/# te# xA@, +aM >az, Paz cW#,
ciN NeV oa@ Vaz t/# la# kO#z.

P’hắc ít tủ
● ce#d puM:
*ce#d puM TeV: c mO> m^$, \wc nO#c (b^# xi# OA b[ fa> CW). La# NeV
la# cW t[#b, t{$M dw#c, ciN oE$ t/# cU> mY@ la# di.
Mi C{N p/# OA =a$ vaN, c^ mO> m^$, \wc =a$ pO#d, la# NeV OA la# cW,
t{$M xuc, ciN oE$ t/# cU> mY@.
* ce#d puM, c[[# puM: OA =O#d o{#z =W$ le#c, cYN L_, ciN Vaz t/# la# di.

Nhọt ổi
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J[ ni@ Pu pa# nw#b mY@ nw#b nO$z hA$, m[$z NeV hw> my@ ca# hI$M Ma. oE$ m^
hw> my@, pN/# ca# dy$ py xO#c OA Ma pu#c cY$ cU> xUN CeM H/N, P[ Mi diN oE$
p/#N oEd hy# cVa$> pu#c hw> my@ hI$M cY$ za bE@>.
Da#> Tw> =a$ n/c ca# +w> Mi ju# }/> cY$ b[#> MOz OA m[$z NeV hw> my@ di
hO> P[ Ty.
2. qY#c he$>
2.1. qaM Tw> ce$
a) ce$ CVaM qaM t[$ ni@.
- vA@ m[$z hw> my@ za ma#c fi hO> P[ Ty.
- C^ zu# cU> oe#> t[$ ni@ la# c^ O& L[ ? za dy$ bE@> L[ ?

2.2. jO@N CA me#N CA \id.
a) c^ hw> my@ za ce#d puM:
- mO> m^$
- \wc nO#c
- c^ <a#z cYV
- c^ na#d

me#N
me#N
me#N
me#N

□
□
□
□

\id
\id
\id
\id

□
□
□
□
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- =O#d o{$z
me#N
- b[ Pu
me#N
b) b[ my@ cU> oe#> t[$ ni@ za bE@> oO#c ceN c{$N:
me#N

□ \id
□ \id

□
□

□ \id

□

II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. tY$ <Y#:
1.1. oa#N, te$M Tw> jY# h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@.
- Kẹt húa (ce#d hU): Đau đầu
- Kẹt co (ce#d C^): Đau cổ
- Két púm (ce#d puM): Đau bụng
- Kẹt púm teo (ce#d puM TeV): Kiết lỵ
- Xày áy (xy$ oay): Cảm cúm
- Ọc kén cồn (oO#c ceN c{$N): Bệnh trĩ
- Tủm pưởi (tu#M p/#z): Mụn nhọt
- Đờm tá (d[M ta): Mắt chảy mụ vàng
- Xày dến (xy$ zEN): Cảm hàn (phong hàn)
- Xày honz (xy$ hO@N): Cảm nhiệt (phong nhiệt)
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- Honz hênhz (hO@N hE@>): Sốt cao
- Honz hù hủ (hu$ hu#): Nóng hàm hập
- Kẹt côn (ced C{N): Người đau nhức;
- Dàn lôm (za$N L{M): Sợ gió
- Khố co (k{ C^): Khô cổ
- Dạc nămz (zac nW@): Khát nước
- Khì mục đặc (ki$ mu#c dw#c): Nước mũi đặc
- Nămz nhiệu lướng (nW@ =I#V l/>): Nước tiểu vàng
- Linz lướng (li@N l/>): Lưỡi vàng
- Xái lượt manhz (xaz l/#d me@>): Mạch nhanh
- Hắng mayz (hw> my@): Thuốc
- Chìu chìu (ji$V ji$V): Liên tục
- Bỏ lưm (b^# lYM): Không quên
- Bớ (b[): Lá
- Có háng ẻn (c^ ha> oe#N): Cây ngại cứu
- Bớ nạt (b[ na#d): Lá đại bi
- Nhà móng mò (=a$ mO> m^$): Cỏ nhọ nồi
- Nhà ván (=a$ vaN): Cỏ ngọt
- Ỉt tủ đánh (oi#d tu# de>): Tía tô
- Ỉt tủ háo (oi#d tu# haV): Canh giới
- Nhà xiz phaz (=a$ xi@ fa@): Cỏ chỉ thiên
- P’hăc nóc (\wc nO#c): Rau má
- Bớ pháng căm (b[ fa> CW): Lá phượng
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- Pột mên có xưa (p{#d mEN c^ X/): Bột sắn dây
- Nga phaz (>a fa@): Vừng trời
- P’hăc hóm hượt (\wc hOM h/#d): Bạc hà
1.2. te$M xY# m[$z c^ hw> my@ za bE@> t[$ ni@:
- pEN tu#M CwN
- pEN xy$ oO#c ma#c
- pEN ma#c fi
2. <Y# fa#b
2.1. te$M tY$, <Y# Mi cU> Baz hw> my@ xwb m[$z NeV :
- b[ :
- c^ :
- ha#c:
- =a$:
2.2. te$M CA x[# m[$z tY$: MA hU, ce#d C^, pEN oay.
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@
1. Fw>:
Fw> oa#N Tw> xOc tY$ x[# bO#N +w> xI$V cU> m[$z CA t[$ ni@, lw> Ma tw$>
OA T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z:
- Kẹt púm lả tại kín….bỏ tồm xúc, kín …mayz xồm,
tải…neo kín, tai mi tô…
- Pến xày lả tại tô….khốp, tải páy cáng phaz ….ma leo
lả…luốn.
- Pến xày áy lả tại….đẹt, phốn.
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2. vA@
vA@ M/ m[$z Baz hw> my@ mY@ +aM hO> Ty qaz cY$ za m[$z bE@> t[$ ni@:
- ce#d puM TeV
- ce#d he$V
- k/#d c^#
- ce#d puM lU>
IV. oe#b te$M
1. Pe> bO#N hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@, lw> Ma OA T{ xY Laz PaV Ma
te$M la@z.
a) Bỏ dạc mẹn púm đày chử au nha kín nămz tạ bỏ tồm
kẹt, nha kín mayz xồm, nha kín mạc lượt tà, nha kín làu ề
lái…
b) Bớ nhà phá cả nhăng dá đày bênhz kẹt púm lai, dá
hoi bỏ hờ ọc lượt bạt.
2. OA m[$z tY$ h[$ zu# t[$ ni@ Ma x[# bO#N +w> xI$V h[$ pEN CA me#N, lw> Ma
OA T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z.
Pơ … hau mằn… bớ … cảy, bớ … ma tồm … hờ lênh
noiz chả …cợt.
(há/tay/au/khì/nảnh/áp)
3- MOz oe#> ce$ CVaM qaM.
a) ni$ la# c^ O& L[?
b) c^ ni@ za dy$ bE@> L[ ?
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V. oe#b HIN zu# ca# H/N
1. Pe> bO#N hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@, lw> Ma OA T{ xY Laz PaV Ma
te$M la@z.
Nham náo nha páy khảnh đẹt, bỏ páy khảnh xày, chử
đày neo az tẳng bỏ pến phốn, pến honz.
2. OA m[$z tY$ h[$ zu# t[$ ni@ Ma Ma xE#b hA$ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma OA T{ xY
Laz PaV Ma te$M la@z.
Chơ/páy/ đẹt/ cáng/ phaz/bỏ/ ma/đày/ luốn/áp/ nặng/
chơ/ dến/ thà/ hờ/ lơ/ côn/ mất/ hừa/ tặng/ áp/đày.
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N.
Hắng mayz kẹt húa: Kẹt hw> my@ ce#d hU: ce#d hU hE>, ce#d
húa hênhz, kẹt chìu chìu dủ, ji$V jI du#, ce#d b^# LYM dy$. p/#N m&#
kẹt bỏ lưm đày. Pượn mẳn oA b[ c^ ha> oe#N, b^# xi# b[ na#d Ma
au bớ có háng ẻn, bỏ xỉ bớ L{N fi, cO$z x[# ca> na$ de#N, j[ l[
nạt ma lôn phi, còi xở cáng xA# zEN Tw#> OA b[ m[# Ma l{N@ cOz hA$,
nà đẻn, chơ lơ xảu dến tẳng DE dy$ Vaz t/# la# di.
au bớ mở ma lôn còi hàu, ết
đày vai tựa lả đí.
4. oe#b HIN tY$ vY#>
149

\I#N oO#c CVaM qaz, Tw> OA T{ xY Laz PaV Ma te$M Baz hw> my@
t[$ ni@:
Chẳng may bị bỏng nước sôi
Ngâm vào nước lạnh một hồi khỏi ngay.
Chẳng may dằm đâm vào tay
Xà phòng đắp lại ra ngay vài giờ.
Vôi bắn vào mắt bất ngờ
Nước đường hãy nhỏ không chờ một ai.
Nhức rắng cắn ngậm gừng tươi
Hoặc múi tỏi nướng ở nơi đau nhiều.
Khi bị xương hóc chớ kêu
Ngậm viên C, xương sẽ tiêu dần dần.
Viêm họng uống nước rau cần
Bỏ thêm tí muối vài lần hết đau.
Máu cam chảy, bày cho nhau,
Cục bông chấm dấm nhét vào hết ngay.
Trái nhàu chín vị thuốc hay
Đắp vào mụn cóc ít ngày khỏi ngay.
5- te$M xY# m[$z c^ hw> my@ ma# oa$z, o[$z +w> hu@.
6- m[$z c^, b[, ha#c t[$ ni@ za dy$ bE@> L[ ?
- ha#c =a$ Ca
- nw> c^ la@N
- p/c fa#d
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BaZ xi# xib xaM (43)

C_ tac Z[N x{ Tw> cE hV#ec hVa za di$>
I. oa#N h[ hu@
1. Baz oa#N

CVaM bO#c xON py# Z[N xwb ji> xec Z[N x{ cE
hV#ec hVa za di$> hO> da#>, =a$ n/c
pi 2003, ou#z BaN q/$> vu# cVUc h{@z kVa xib xO> oO#c fa#b lE@> Z[N
x{ (Mi jEd J/>, xi# xib dI$V Tw> xaM mu#c fu@), t^# py, mY@ 16-9-2003 ji> fu# tw$>
oO#c <i# di@> 104 cVuz di@> Tw> bO#c By oEd xwb fa#b lE@> Z[N x{, cVU> h&@
=a$ n/c CVi di@> P[ L[ ca# dy$ oEd xwb m[$z NeV t[$ ni@. Pi 2008, ou#z BaN q/$> vu#
cVUc h{@z tw$> dy$ tYM#, pe> dI$V xib hO> fa#b lE@>.
nY#>, H/N L[ ca# dy$ oEd xwb ji> xec Z[N x{, xwb TIV jU#N, H/N nO$z
C{N, ou#N tO@>, bi$> dw#>, he#> fuc, m&$ h[>. Xwb NeV h&@, la# t{z \U MI c[#d
oE$ la# xO> lY#c p[# L_, b^# cE# Xaz, +i> L[ cY$ Mi dI$V cI@N lI@>, bO#c By h[$ di.
xO>, =a$ n/c, ji> cVIN$ dI# F/> c[b t[$, c[b n/ nw#b tY$ ba$N hO#d ji>
fu# dy$ xO#z C{N cU> ba$N, cU> M/>, cU> H/N cU> za$V oEd h[$ dy$ mu#c
TIV Z[N x{ hO> da#>, =a$ n/c fu$ h[#b NW tU#z, NW t{N T{, NW dI$V cI@N
hO#c HIN, oEd vI#c, lI@> xON lY#c, fu$ h[#b NW dI$V cI@N Ci> tE xa# h{@z
hO> ba$N, M/> Tw> =a$ n/c.
xaM, la# H/N, la# C{N, P[ L[ ca# me#N dy$ Mi ]ec =I#M oEd xwb fa#b
lU#d, ji> xec M/ Z[N x{ hO> da#> =a$ n/c, hi#d KO> hO> ba$N, hO> M/>,
hO> C[ CVaN bO#N T{ zu#, HIN Tw> oEd vI#c oEd ciN oEd ma#c cY$ tO$> te#>
ba$N M/> hY$N c[N, hw#> Mi di dy$.
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oEd dy$ cE hV#ec hVa Za di$> la# Mi oic l[#z M/ Ci> tE, xYc kV#e Tw>
OwN hO#c HIN hO> lY#c laN, tub pu#N NW =a$ n/c o{#N di@> M/ cVuz M{{ Z[N x{,
xa# h{@z hw#> Mi di cVa$>...pEN NeV oa@, la# H/N, la# C{N, la# t{z \U Mime#N
oEd h[$ dy$ cE hVa#c hVa Za di$>.

2. qY#c he>
2.1. qaM Tw> ce$:
Ce$ m[$z CVaM qaM t[$ ni@
a) fa#b lE@> Z[N x{ oO#c J[ L[ ? P[ L[ oEd oO#c? Mi ci$ J/>, ci$ dI$V, Mi ci$
mu#c fu@?
b) la# H/N, C[ CVaN, la# C{N Mi ]ec =I@M oEd xwb fa#b lE@> Z[N x{
me#N dy$ oEd m[$z NeV L[ ?
2.2. jO@N CA me#N CA \id
a) la# t{z \U MI dy$ c[#d ci$ lY#c?
- xaM lY#c
me#N □ \id □
- xO> lY#c
me#N □ \id □
- lY#c nY#>
me#N □ \id □
b) fa#b lE@> Z[N x{ CVi di@>
- dy$ jO#N +i> Xaz J[ c[#d
me#N □ \id □
- b^# dy$ jO#N +i> Xaz J[ c[#d
me#N □ \id □
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II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. tY$ <Y#
1.1. oa#N, te$M, jY# h[$ dy$ zY$ tY$ t[$ ni@:
- Tỏ páy (t^# py): Tiếp theo
- Pánh (pe>): Sửa (tửm pánh = bổ sung, sửa đổi)
- Hươn nòi côn (H/N nO$z C{N): Gia đình ít người
- Ủn tongz (ONu# tO@>): Ấm no
- Mằn hấng (m&$ h[>): Bền lâu/ bền vững
- Tối phúa mia (t{z \U MI): Cặp vợ chồng
- Liêngz xón (lI@> xON): Nuôi dạy
- Lả hươn (la# H/N): từng nhà
- Lả côn (la# C{N): Từng người
- Hờ đí (h[$ di): Cho tốt/ cho đẹp
- Ết đày (oEd dy$): Thực hiện/ Làm được
- Túp pụn (tub pu#N): Góp phần
2.<Y# fa#b
a) xO#c dVa@N V& cU> Baz oa#N TE> ni@ vA@ M/ :
- CVi di@> M/ c[#d lY#c
- Vaz ]O$ hO> cE hVec# hVa za di$>
b) te$M CA x[# mz[$ tY$: c[#d lY#c, lI@> lY#c, oE$ lY#c.
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@
1. Fw>:
1.1. Fw> oa#N Tw> xO#c x[# m[$z tY$ +w> xI$V.
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da#> Tw> =a$ n/c HA CVi...M/ ji> xec Z[N x{ cE hV#ec hVa Za di$>
la# cY$ h[$ xa# h{@z HA o{#N ... M/ Z[N..., cY$ h[$ P[...HA Mi dI$V cI@N lI@> xON lY#c
laN...di, Mi dI$V cI@N oEd...oEd ma#c, tO$> te#> H/N za$V, ba$N XO>...Mi di
cVa$>.
1.2. Fw> oa#N Tw> jO@N CA me#N NW O& oe#> Ta> t[$ ni@:
a) m[$z o[$z nO@> ba$N dO#c my@ da> MOz }e> oe#> TVIN ]VIN$ M/
Z[N x{ cE hV#ec hVa Za di$>.
b) m[$z o[$z nO@> \O@M c& Mi CVaM bO#c xON oEd xwb ji> xec Z[N x{
cE hV#ec hVa Za di$>.

2. vA@
2.1. vA@ M/ FO> ]a$V Z[N x{ cE hV@ec hVa Za di$> zu# ba$N M/> hO>
oa$z o[$z.
2.2. O& oe#> t[$ ni vA@ M/ O& L[?
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IV. oe#b te$M
1. pe> bO#N hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma tw#> OA
T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Lả phúa mia đày cợt ề tez lả xóng tối lực cừ xón lực
liêngz hờ đí.
b) Bỏ cợt nhinh xai, nặp xóng côn lực là đày.
2. xE#B la@z m[$z tY$ t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, m{@M le@V la# OA T{ xY Laz
PaV Ma te$M la@z.
Bỏ/ neo/ phúa/ au/ xauz/ bỏ/ cuống/ ề/ xóng/ khong/ az/
lả/ điều/ bàn/ kiện/ cừ/ pục/ hạnh/ phúa/ mia/ phúc/ hươn/
cợt/ chính/ dào/ nhạc/ hờ/ xắp/ ết/ neo/ sách/ số/ hóng/
bống/ dân/ Đảng/ Nhà/ nước/ xỉ/ đày/ ề/ moi/ lực/ ăn/ cợt/
lực/ mia/ là/ cắm/ hịt/ hóng/ mương/ au .
3. OA T{ xY Laz PaV te$M CA V& xwb n{#z Zu> hO> O& oe#> t[$ ni@.

V. oe#b HIN zu# ca# H/N
1. pe> bO#N hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma tw#> OA
T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z.
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a) Nhờ lực nòi lực, xóng điều mia ài Kha Văn Lương
dủ bàn Huồi Xá, xả Mai Sơn mi phúa kiện ết kinh tế. Chơ
niz, xóng phúa ngân ài cả xưz đày láng mia ca nựng cừ chở
khạch dủ Mai Sơn lông Hòa Bình, mi cửa hàng hái đô, mi
xé tiên liêng xóng pơ cợt học hiên.
b) Chơ niz tỉnh hau mi xám đinhz, bàn lơ cuống xao pí
bỏ mi côn pí lực thừ xám xỉ đày thưởng ngân hà triệu kíp,
xíp cợt bỏ mi côn cợt lực thừ quy đày thưởng ngân hà xíp
triệu kíp.
2. OA m[$z tY$ h[$ t[$ ni x[# hA$ bO#N +w> xI$V, lw> Ma tw#> OA T{ xY Laz
PaV Ma te$M la@z.
Au phúa tẻ chơ … xám pí, chơ niz ời Đánh mi họt …pơ
lực, ời pến …tăng pí. Pơ phúa chơ lơ cả mau…, xóng pơ
lực xai xỉ … ma túy, xỉ pơ lực …xỉ tạch … thà len …, páy
tăng ….bỏ huz, hươn …, tạt pề, bỏ mi chơ lơ …púm. Thục
… hênhz, ề tựa ời Đánh nhạc … há bỏn tái.
(xọc/nhạc/phôngz/lơ /hát/ỉm/nghiện/xáo/tén/xíp/hốc/ồm/
làu)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N.
Lực ề, hươn khồn, pức chớ, lY#c oE$ H/N k{$N pYc j[ b^# hu@ oEd NeV
bỏ huz ết neo lơ hờ mi ngân, L[ h[$ mi >[N oaz$ dW lwb ta py pE$ za
ài Đắm lắp tá páy pề dá dáng za> h[$ p/#N C{> OaN pwd dy$ oa$z dy$
hờ pượn, công an pắt đày, ài hA$ NON Tu m[$z P[ lY#c ca# b^# mi p[ l[
đày hàu non tu. Mời pơ lực pEN c{N p[ xi# py lw#c d{ ho> p/#N P[
cả bỏ mi pơ lơ pến côn, pơ xỉ xi# <I#N za za>
páy lặc đô hóng pượn, pơ xỉ
nghiện dá dáng.…
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4. oe#b HIN tY$ vY#>:
\I#N oa#N m[$z CA t[$ ni@ oO#c CVaM qaz, tw$> OA T{ xY Laz PaV Ma
te$M la@z.
a) Kế hoạch hóa gia đình là việc các cặp vợ chồng lập
kế hoạch sinh con và áp dụng các biện pháp nhằm kiểm
soát việc sinh con một cách hiệu quả, an toàn nhất.

b) Đối với phục nữ, kế hoạch hóa gia đình giúp giảm tỉ
lệ tử vong do ở phụ nữ phải sinh đẻ quá nhiều.

c) Đối với trẻ em, kế hoạch hóa gia đình giúp cho trẻ
em được chăm sóc tốt hơn, do không phải chia sẻ sự chăm
sóc của bố mẹ đối với những đứa trẻ sinh sau.
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d) Đối với gia đình, kế hoạch hóa gia đình giuspc ho
gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế và chỗ ở khi trong nhà
có quá nhiều người.

đ) Đối với xã hội, kế hoach hóa gia đình giúp cho xã
hội giảm bớt gánh nặng về việc giải quyết chổ ở, việc làm
cho người dân và chống đói nghèo.

158

BaZ xi# xib xi# (44)

qE# QaV ]VIN$ q_> hO> Ty qaz
I. oa#N h[$ hu@
1. Baz oa#N

qi$M CON

Ma#c CON: p/#N OA \e#N Mi oE$ Xe> dO#N, l/>, xi$V, xe#d, oON,
de>…Ma =i#b hA$, Tw> cU> p/#N x[# ce#N fa$z, xi# je p/#N OA \e#N Ma twd
pEN xaz =i#b hA$ oEd XOz xA#, za#c h[$ di p/#N x[# oE$ Xe>, Tw> ca> f/@> Ta>
tE> p/#N OA xaz \e#N pw#N =i#B hA$ oEd xaz CON cY$ hw$> J[ qi$M. p/#N mw#N qi$M
CON hA$ +aM tEd#, +aM dO>, Mi xO> NeV qi$M CON:

Ma#c CON
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* qi$M CON t^# +e: ba#V xaV b^# HE Mi \U, Mi MI qi$M CON cY$ t^# +e
c&. ba#V xaV P[ ca# zO$> d{ di, xO#c ha PI> cVa$> cY$ qi$M CON. Ba#V xaV
p& oEd xO> Ta>, Ta> xaV, Ta> ba#V, Ta> ni@ qi$M xi# Ta> oa@ hw#b OA, P[ L[
b^# hw#b dy$ la# qU. Ta> qU dy$ OA h[$ Ta> pe@ hO> jI#d, KY pO#c C^, pO#c
heN, k& M{N,...c{c qid xi# qi$M CON la@, lw> Ma Mi oE$ t{z me#N j[ c&, J[ oa@
P[ ba#V b^# xi# P[ xaV ha#c qi$M h[$ C{N T{ mw#c, lw> Ma Mi oE$ t{z pEN \U, \EN
MI =O@N py +az h{@z qi$M CON
* qi qi$M CON hA$ VO> :
zu# ca> PI> p/#N tw$> c^ my@ me#d xu> jEd, pe#d Va, TE> paz cO$z O&
VO> nY#>, cVa$> xO>, xaM xO#c. TE> n/ VO> cO$z xaz \e#n de> zO#N L_>
cY$ h[$ hu@ P[ L[ qi$M CON hA$ VO>. J[ ni@, NeV +az qi$M CON hA$ VO> pEN M{N
qE# QaV P[ Ty. La# t/# qi$M CON hA$ VO> dy$ nw#b h[$ dI#M nY#>, P[ L[ dy$ oE$ dI#M
h[N la# pe@.
Qi$M CON la# me#N dw#c }Y> V& hVa hO> Ty qaz. xA# oEd h[$ P[ C{N
HA xa#>, ke$V MY Tw> mU#N hOM. hA$ +aM td#E hy L[ +aM dO>, ke#c zu# Ta>
L[ Ma ca# jI@, dy$ hA$ qi$M CON oED mU#N NW ba#V xaV xu# C{N tw#> hu@ dy$ pa#
O& HI$M, O& d{#c daV hO> V& hVa P[ Ty qaz zu# T/> Z/>.
2. qY#c he$>:
2.1. CVaM qaM Tw> CVaM ce$: ce$ m[$ CVaM qaM t[$ ni@
a) p/#N OA O& L[ oEd ma#c CON? Ty qaz oED ma#c CON NeV L[?
b) P[ Ty qaz mw#N \O@M cwN qi$M CON hA$ +aM L[?
c) Mi ci$ NeV qi$M CON?
z) J[ ni@ +w> qi$M CON b^ ?
2.2. jO@N CA me#N CA \id
- p/#N OA my@ Ma oEd ma#c CON
me#N
□
\id □
- p/#N OA \e#N oEd ma#c CON
me#N
□
\id □
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- qi$M CON hA$ +aM
dO>
me#N
tE#d
me#N
Mi C{N taz
me#N
J[ mw#c c&
me#N
2.3. jO@N CVaM ce$ me#N lY#N.
a. qi$M CON la# M{N qE# QaV
b. qi$M CON la# NeV oEd +az Tw> M{N qE# QaV
c. qi$M CON oED h[ HA kV#e Ma
z. qi$M CON oEd h[$ HA xa#> Tw> Mi xYc kV#e.
d. Py +az qi$M CON Mi C[ h{@z pEN \U pEN MI

□
□
□
□

\id
\id
\id
\id

□
□
□
□

Ma#c CON
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. tY$ <Y# :
1.1. oa#N, te$M Tw> jY$ h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@.
- Mạc con (ma#c CON): Quả còn
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- Đày ết (dy$ oEd): Được làm
- P’hẻn (\e#N): Vải
- Xanh (Xe>): Màu
- Đỏn (dO#N): Trắng
- Lướng (l/>): Vàng
- Xìu (xVi$): Xanh
- Đánh (de>): Đỏ
- Xẹt (xe#d): Da cam
- Ón (oON): Tím
- Đắm (dW): Đen
- Nhịp (+i#b): Khâu
+ Nhịp hàu (+i#b hA$) = khau lại
- Kẻn phài (ce#N fa$z): Hạt bông
- Xái (xaz): Dây
+ Xái nhaoz (xaz =a@V)= dây dài
- Xỉ ché (xi# je): Bốn góc
- Nham tết (+aM tEd#): Dịp tết (mùa tết)
- Nham đóng (+aM dO>): Díp cưới (mùa cưới)
- Xóng neo (xO> NeV): Hai cách
- Thìm con (qi$M CON): Ném còn
- Tỏ nhe (t^#): Đối đáp/ trao duyên
+ Thìm con tỏ nhe (qi$M CON t^# +e): Ném còn trao duyên
- Bỏ hê mi (b^# HE Mi): Chưa có
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- Piêng quàng (PI> cVa$>): Bãi bằng, rộng
- Pắn (pwN): Chia/ chia phần
- Xóng tang (xO> Ta>): Hai bên/ Hai đường
- Thìm con laz (qi$M CON la@): Ném còn tự do
- Lắng ma (lw> Ma): Về sau
- Tối (t{z): Đôi
- Mẹn chớ cắn (me#N j[ c&): Phải lòng nhau
- Hác (ha#c): Tự, tự làm
- Thìm con hờ cắn (qi$M CON h[$ &^): Ném còn cho nhau
- Au cắn (OA c&): Lấy nhau
- Pến p’húa, pến mia (pNE \U pNE MI): Nên vợ nên chồng
- Nhonz (=O@N): Nhờ
- Hàu vong (hA$ VO>): Ném còn qua vòng
- Tằng (tw$>): Dựng
- Có mayz mét (c^ my@ med): Cây mét/ cây tre
- Xúng (xu>): Cao
- Tênh pái (tE> paz): Trên ngọn
- Còi (cO$z): Buộc
- Ăn vong nựng (O& VO> nY#>): Một cái vòng
- Quàng (cVa$>): Rộng
- Tấc (t[c): Chục cen ti mét
- Tang nứa (Ta> n/): Bên trên
- Dỏn lông (zO#N L{>): Buông xuống
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- Cừ hờ huz (cY$ h[$ hu@): Để cho biết
- Khạch (kec#): Khách
- Tẳng huz đày (tw#> hu@ dy$): Mới biết được
- Tơi khồng văn hóa (t[z k>_$ V& hVa): Đời sống văn hóa
- Cống kếnh (c_ cE>): Cà kheo
- Nà (na$): Nỏ/mặt
- Còn tuz (cON$ tu@): Gậy
- Xổn (x{#N): Đảy
- Thí (qi): Thi
- Hặp (hw#b): Bắt lấy
- Pọc co (pO#c C^): Vòng cổ
- Pọc hén (pO#c heN): Vòng tay
- Thúa (qU) : Thua
2. <Y# fa#b
2.1. te$M CA x[# tY$: qi, +az, +i>, py, x{#N, kEN.
2.2. xO#c m[$z M{N qE# QaV ]VIN$ q>_ hO> Ty qaz cU> dV@aN V& t[$
ni@.
Pi L[ ca# KY DIV, hO#d mY XaV m{#d XaV xO> b/N m{#d la# hVIN@ HA t{#
jYc h{z DEN va@N zu# x{b m{@, cU> h{@z p/#N t{# jYc qi +i> na$, qi$M CON, py c_
cE>, t^# ma#c le#, kEN cOz, tY$M hA$ hw$N p/#N +w> qi cVe#> lO$>, \O@N c_$, \O@N
C_, qi te$M xY Laz PaV...oEd h[$ h{@z dE$N va@N M/> HA tY#M O& mU#N O& hOM
h[$ ke#c Ta> nO#c dy$ Ma MOz, Ma +az la# b^ za#c ni dy$.
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@
1. Fw>:
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1.1. Fw> oa#N Tw> xO#c x[# m[$z tY$ +w> xI$V:
hO#d mY@ xaM cW# tE#d, ba#V xaV, qA$ ce# Tw> LE nO@z P[ L[ ca# ... ha
bO#N qi$M CON. LE> nO@z oEd +az NW LE> nOz, P[ qA$ oEd +az ... P[ qA$, ba#V
xaV oEd +az NW a#V xaV, la# ti# la#..., mU#N hOM tw> ba$N Tw> M/>.
1.2. Fw> oa#N Tw> xO#c CA me#N NW O& oe#> t[$ ni@.
a. qi py c_ cE>
2. M[$z o[$z nO@> qi py c_ cE>.

2. vA@
a) vA@ xwb O& oe#> t[$ ni@

b. vA# M/ cec oEd +az kEN cOz.
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IV. oe#b te$M:
1. pe> la@z bO#N hO> m[$z tY$ cU> CA V& t[$ ni@ cY$ pEN CA me#N, lw>
Ma tw#> OA T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Họt ết nham tết, bảo xáo cuống cắn páy nhai thìm
con, quảnh lòng muộn ết hóm bàn cuống p‘homz xong.
b) Xóng p’húa mia ài đày Kiển bàn Lungz lơ xả Tam
Thái dủ pơ cả nhinh nà kểnh, huyênz au páy thí dủ ề tỉ.
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ x[# hA$ bO#N +w> xI$V cY$ pEN CA me#N, lw> Ma
tw$> OA T{ xY laz PaV Ma te$M la@z.
a) Mưz niz tăng… p’homz cắn ọc piêng là bàn… páy
cống kếnh, lênh noiz, pơ tởp, … xai lơ cá thí mất.
b) Mảc xảng là neo êt … hóng tay Thái, lêng noiz, pơ
tởp pơ lơ cả nhai đày, nhạc hờ mạc … ù, pượn au mayz ổi,
mayz khảng …ma ết.
( khố /nhai/thí/nhinh/xảng/bàn)
3. te$M xwb O& oe#> t[$ ni@.
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4. te$M dVa@N V& vA@ M/ FO> ]a$V qE# QaV hO> Ty qaz HA.

Ài Lô Văn Kiện dủ Bàn Lungz, xả Tam Thái đáng bay hờ
mia tăng lực xáo tập nhinh nà
V. eb HIN zu# ca# H/N
1. pe> la@z bO#N hO> m[$z tY$ cU> CA V& t[$ ni@ cY$ pEN CA me#N, lw>
Ma tw#> OA T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Ài Lô Văn Kiện, dủ thể Lungz, xả Tam Thái ề tựa
bàn tham gia đoàn thao hóng huyênz hau páy dủ cả thí tỉnh,
ề tựa pez ài, đày huân chương căm, nhinh nà pượn.
b) Mia xóng pơ lực tăng hóng Kiện ài cả mẹn động
viên nhinh nà vận kệnh hóng huyênz hau.
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2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ x[# hA$ bO#N +w> xI$V cY$ pEN CA me#N, lw> Ma
tw$> OA T{ xY laz PaV Ma te$M la@z.
a) Cuống lể hôiz … Vạn – Cửa Rào… chương trình thí
mời … thể thao pơ tay khư nhinh…, páy cống …, khến cói,
… cà tuz.
b) Nham tết, …bàn pơ …Thái dủ huyênz Tương
Dương mời … bảo xáo tếch xuông …páy thí …mạc lẹ, …
con.
(tỏ /kếnh/ ề /mi/thìm/côn/tay/môn/xổn/ nà/ đền/cắn)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N.
Mạc con nang, mạc con xái ma#c CON Na> ma#c CON xaz dW
đăm, xái đánh, pẳn păn xái xaz de> p& P& xaz xI$.
xìu
Xaz nY> ce#V M/ fa@ xaz nY> t{c
Xái nựng kẻo mưa phaz, xái L_>
nựng tốc lông.
T{c t/# nY#> nO@> +w> kO>
Tốc tửa nựng nongz nhăng T{c t/# xO> nO@> +w> qa$
khong.
t{c t/# la$ ba#d xW@ oa$z ce$ lO$N Tw>
Tốc tửa xóng nongz nhăng T{
thà.
Tốc tựa là bát xămz ài kè lòn
xa daz xi$N x/$ nO@> mE@ nO@> xe#V
tăng tô.
xa daz lUM k&^ dW mE@ Na> =O@M
Xá đái xìn xừa nongz, mêz
hO$M xaz oeV nO@> CW CIN cI$
nọng xẻo
bO#c
Xá đái luômz khắn đắm mêz
P[ dy$ jw#b OA x/$ t{N nO@> xV ta#V
nang nhomz hòm. Xái éo
Ma hYN NW N[
nongz căm kiên, kiền bọc.
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Pơ đày chặp au xừa tốn
nongz xó tạo ma hứn năm
nơ.

4. Baz oe#b HIN tY$ vY#>.
4.1. \I#N Baz qi$M CON t[$ ni@ oO#c CVaM ceV
Mạc con nang, mạc con xái đăm, xái đánh, pẳn păn xái
xìu
Xái nựng kẻo mưa phaz, xái nựng tốc lông.
Tốc tửa nựng nongz nhăng khong.
Tốc tửa xóng nongz nhăng thà.
Tốc tựa là bát xămz ài kè lòn tăng tô.
Xá đái xìn xừa nongz, mêz nọng xẻo
Xá đái luômz khắn đắm mêz nang nhomz hòm. Xái éo
nongz căm kiên, kiền bọc.
Pơ đày chặp au xừa tốn nongz xó tạo ma hứn năm nơ.
b) \I#N Baz te$M t[$ ni@ oO#c CVaM qaz, tw> OA T{{ xY Laz PaV Ma
te$M.

169

Ngày tết, từng đôi trai gái trong trang phục rực rõ
muôn màu, họ nắm tay nhau đi chơi xuân. Đây hội ném
còn, kia hội thi bắn nó, xa hơn tí nữa là bọn trẻ con thi nhau
chọi gụ, mấy chị em phụ nữ thì mải mê trong hội thi cà
kheo. Mùa xuân, ngày tết ở Tương Dương vui không sao tả
nổi, làm cho du khách ai đã đến Tương Dương là không
muốn về.
5. te$M dVa@N V& vA@ M/ p/#N qi +i> na$.
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ju# dI#M 10:

kU> OA diN dON ba$N M/> Tw> ji> xec, fa#b lU#d
Baz xi# xib ha$ (45)

x/@ hw#c oIV M/>
I. oa#N h[$ hu@
1. Baz oa#N

x/@ hcw# oIV M/> hO> Ty qaz T/> Z/>
P[ Ty qaz hA$ T/> Z/> te# qE ci# xib, xib m{#d. Mi m[$z mU#d Ty M/>
(ha$> t_#), Ty qe>, Ty m/$z, Ty Kw>.
cU> Ha> >iN pi oa@, Ty qaz zu# T/> Z/> J[ L[ ca# Mi j[ hw#c M/> Tw> py#
Z[N. py# Z[N T/> Z/> J[ L[ ca# Mi j[ te$> ly# x[c h[$ oIN ba$N M/>. Te# cO#N
py# Z[N T/> Z/> zu# XI> MeN, XI> Mi hy zu# LUN, ba$N p{$ Mi j[ py xwb VU
LE l[#z te$> x[c Mi>. Ma hO#d J[ J[ LE, ]i#> te$> ha$ c&, py# Z[N T/> Z/> P[ L[
+w> kV#e, +w> h& tw$> py xwb VU x/$ de> LE lz[# m[#d cY/$ te$> x[c kU> OA
py# Z[N. cO#> h&@, VU x/$ de> h[$ py# Z[N xy D{N hVa$> m[#d zu# xa# qe#c
zaM, D{N p{$ zu# TaM CVa>...
lw> Ma ni@, Mi da#> Pa Ta>, py# Z[N T/> Z/> tw#> \O@M c& tub c_, tub
He> cY$ te$> x[c fa#b, x[c mi#. Zu# xO> t/e te$> ha$ x[c fa#b, x[c mi# Ha>
.>iN C{N qaz zu# T/> Z/> py b{@ d{@z, py Z[N C_. k[$ xi# xib pi te$> x[c kU>
ba$N M/>, py# Z[N qaz zu# T/> Z/> pE$ oO#c jIN ]/$> Ha> >iN T{N kA$, T{N
xi@N, pYN, da@N,...cU> xi# xib pi oa@, h[N xi# hO@z C{N Hi Xi>, Ha> >iN C{N bi@
Q/>, mwc@ bE@>,...xa# qe#c zaM dy$ =a$ n/c FO> tw#> h[$ Ze> hI@V Oe> hu$> lY#c
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l/#> vu# }a> T[z te> x[c mi#. J[ ni@, ba$N M/> HA hV$a bi$>, \I#N m[#, py# Z[N
qaz zu# T/> Z/> tw$> py xwb da#> tO$> te#> ba$N M/>.

2. qY#c he$>:
2.1. CVaM qaM CVaM ce$:
a) x/@ hw#c oIV ba$N M/> hO> Ty qaz T/> Z/> Mi te# J[ L[?
b) h[$ hu@ m[$z Vaz O&, Vaz NeV vA@ M/ x/@ hw#c oIV ba$N M/> hO> Ty
qaz T/> Z/>.
c) nw#b m[$z D{N Mi zu# T/> Z/> te# T[z cO#N.
2.2. jO@N CA me#N CA \id:
a) LE Zuz m[#d dy$ hO@> oEd VU:
- x/$ haV
me#N
□
\id □
- x/$ dw>
me#N
□
\id □
- x/$ dW
me#N
□
\id □
b) VU LE l[#z:
- Ma T/> Z/> t/# nY#>
me#N
□
\id □
- Ma T/> Z/> xO> t/#
me#N
□
\id □
- b^# HE dy$ Ma
me#N
□
\id □
c) xa# qe#c zaM dy$ FO> Oe> hu$> lY#c l/#> vu# }a>
- T[z te$> fa#b
me#N
□
\id □
- T[z te$> mi#
me#N
□
\id □
2.3. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ x[# hA$ bO#N +w> xI$V cY$ h[$ pEN CA me#N, lw>
Ma tw$> OA T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z.
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a) Cuống thời kỳ tành … Mỹ, dủ huyênz Tương Dương
mi hớn … hoiz liệt sỉ, hớn chết … côn thương…, cuống
hănz phân … lả tay Thái.
b) Vê la chơ … xấc Pháp mi lung … Vắn côn dủ xả
Thạch Giám cả … mi tiềng, đày ghi hàu năm sách xưaz
hóng huyênz … Tương Dương.
(tành/cáng/ nhăng/đôiz/xấc/ xỉ/hoiz/ binh/lái )
2.4. jO@N CA ce$ me#N lY#N, m{@M le@V la# OA T{ xY Laz PaV Ma te$M
la@z CA oa@.
a) Xả Thạch Giám là xả cốc thít hóng huyênz Tương
Dương đày nhà nước phong tặng hờ danh hiêuz “Anh hùng
lực lượng vũ trang”.
b) Xả Thạch Giám là xả cốc thít hóng huyênz Tương
Dương đày nhà nước phong tặng hờ danh hiêuz “Anh húng
lực lượng vũ trang” tơi tành xấc Mỹ.
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#B
1. tY$ <Y#
1.1. oa#N, te$M, Tw> jY# h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@.
- Mương (M/>: đất nước/ huyện
- Hàu (hA$): Vào
- Nghin pí (>Ni pi): Nghìn năm
- Hặc (hw#c): Yêu
- P’hẻn đín (\e#N diN): Tổ quốc
- Pảy dân (py# z[N): Nhân dân
- Tành lảy (te$> ly#): Đánh đuổi
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- Yến bàn mương (oIN ba#N M/>): Yên bản mường
- Tẻ cỏn (teN cO#N): Từ trước
- Páy xắp (py xwb): Đi theo
- Tành xấc (te$> x[c): Đánh giặc
- Tành cắn (te$> c&^): Đánh nhau, giao tranh
- Pơ lơ (P[ L[): Ai
- Nhăng khỏe, nhăng hắn (+w> kV#e +w> h&^): Còn khỏe/
có sức khỏe.
- Xừa đánh (x/$ de>): Áo đỏ
+ Vua xừa đánh (VU x/$ de>): Vua áo đó (chỉ Lê Duy
Mật)
- Khuống au (kU> OA): Bảo vệ
- Cỏn hănz (cO#N h&^)@ : Trước đó
- Xáy đôn (xy D{N): Xây đồn
- Lắng ma ni (lw> Ma ni)@ : Về sau này
- P’homz cắn (\OM c&^): Cùng nhau
-Túp cống, túp hanh (tub c_ tub He>): Góp công, góp sức
- Tôn (T{N): Tấn
- Khàu (kA$): Gạo
- Xinz (xi@N): Thịt
- Pứn (pYN): Súng
- Đanz (da@N): Đạn
- Hắng mayz (hw> my@): Thuốc
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- Lômz lông (l{m
@ L>_): Ngã xuống
- Bỏ tảo ma (b^# ta#z Ma): Không trờ về
- Há (ha): Với
- Côn hặc côn yếu (C{N hw#c CN{ oIV): Người yêu thương
- Cuống hươn (cU> H/N): Trong nhà
- Tơi tành xấc Mỹ (T[Z te$> x[c mi#):
- Tảnh bàn, tảnh mương (te#> ba$N te#> M/>): Xây dựng
quê hương đất nước
1.2. xO#c tY$ <Y# cU> Baz oa#N TE> ni@ vA@ M/ C_ LaV hO> Ty qaz T/>
Z/> cU> T[z te$> x[c kU> OA ba$N M/>.
2. <Y# fa#b
2.1. te$M CA x[# m[$z tY$: te$> x[c, kU> OA, tO$> te#>, C{N ca$.
2.2. xO#c tY$, <Y# cU> Baz oa#N x/@ hw#c oIV ba$N M/> hO> Ty qaz T/>
Z//>.
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw>:
1.1. Fw> oa#N Tw> xO#c x[# m[$z tY$ +w> xI$V
x/@ hw#c oIV ba$N M/> hO> py# ...ba$N pa@z xa ca# dy$ te$M cU> li#c xY#
hO> xa# TaM CVa>. T[z te$> x[c fa#b (1945-1954), xwb...hO> ju# ti#c h{$ ji
Mi>, dy$ da#> Pa Ta>, py# Z[N ba$N pa@z xa...c& oEd hy# qy Na cY$ Mi oE$ kA$
fu#c vu# b{@ d{@z py te$> x[c fa#b zu# Ty bwc. cU> T[z te$> x[c mi#, ba$N ca#
Mi Ha> ju#c C{N py b{@ d{@z, py Z[N C_, pE$ kA$, pE$ da@N, hA$ d{@z Z[N cVaN, py
b{@..., Mi cA$...Hi Xi>. =a# CVa> qi# mEN bO#c h[$ xO> P[...Xaz oIV py b{! d{@z,
Tw> xO> C{N P[...ca@ Hi ..., =a@ cVa> qi# mEN ca# +w> dy$ ...FO> tw#> ..hI@V mE@
vI#d NaM Oe> hu$>.
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1.2. Fw> dO#c dVa@N V& TE> n/ ni@ Tw> jO@N CA ce$ me#N lY#N, m{@M
le@V tw#> OA T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z..
a) Nhạ Quang Thị Mến dủ bàn Paiz Xá lả nựng cuống
xám mế hóng Tương Dương đày phong tặng “Mẹ Việt Nam
anh hùng”.
b) Nhạ Quang Thị Mến dủ bàn Paiz Xá chả há đày
phong tặng “Mẹ Việt Nam anh hùng” nhơ mi lực páy bôz
đôiz.
2. vA@
a) cE# M/ FO> ]a$V hcw# oIV ba$N M/> zu# ba$N hO> oa$z o[$z.
b) cE# M/ t[M G/> q/> Bi> zu# NW ba$N hO> oa$z o[$z.
IV. oe#b te$M:
1. pe> la@z bO#N hO> m[$z tY$ cU> CA V& t[$ ni!, lw> Ma tw$> OA T{ xY
Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Nhạ phong Vi Thị Vắn dủ côn Chẳn, xả Thạch Giám
bàn lả cốc thít dủ Tương Dương đày tặng “Mẹ Việt Nam
anh hùng”.
b) Xả Thạch Giám đày công phong “anh hùng nông
lượng vũ trang” dủ tơi tành xấc Mỹ, lả xả cốc thít hóng
huyênz hau đày tặng nhận xả lực thôn mở.
2. pe> la@z bO#N hO> m[$z tY$ t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N.
Cuống/ huyênz/ mi/ páy/ hang/ đôiz/ nghin/ công/ bôz/
dân/ tuyến/ hau/ tơi/ côn/ hỏa/ mi/ hớn/ hy/ xỉ/
sinh/hoiz/hớn/ hoiz/ pẹt/ thương/côn/ biz/ mời/ài/ời/ góp/
hàu/ đóng/ xưaz/ mương/hặc/ hóng/ dân/ pảy/ hau/huyênz.
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3. te$M dVa@N V& vA@ M/ ]VIN$ q_> hw#c oIV ba$N M/> zu# dI@ F/> hO>
oa$z o$Yz.
V. oe#b HIN zu# ca# H/N
1. pe> la@z bO#N m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma OA T{
xY Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Pảy dân Tam Thái bỏ mi au kệnh cuống tành Mỹ
kệnh, chơ ni cả nhăng xấc mưa tang ết kín, ết mạc tỉ khoa
học kỹ thuật hàu tời khồng.
b) Tỏ páy xưaz hặc panh cuống tơi tành xấc Mỹ xọi
tòng mương, chơ niz pảy dân Tam Quang tằng hặc mương
cắn cuống au tành bàn xong phấn đáu hờ đày xả nông thôn
mở cuống pí 2017.
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ x[# hA$ bO#N +w> xI$V cY$ h[$ pEN CA me#N, m{@M
le@V tw$> OA T{ xY# Laz PaV Ma te$M la@z.
a) Chơ niz dủ Tương Dương …nhăng mi hoi hóng …
đôn Hoàng Mật, mương Pồ, Huồi Xá lả mời bằng chứng
vauz mưa … hặc mương hóng pảy dân Tương Dương hau.
b) Tỏ páy xưaz … mương hóng pảy… Tương Dương,
pí lơ cả khư điêu, xắp xiếng hóng hóng Đảng, thanh niên
Tương Dương … cắn xung phong páy bôz đôiz.
(hặc/ dân/phomz/hau /mời/xưaz)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N.
Pảy dân Tương Dương bỏ mi Py$ d[n T/< z/> bo# Mi ti# bO#N cE#>
tỉ bọn kệnh cuống tành xấc cU> te$> x[C mi# xO#z M/> J[ ni@ tw$>
Mỹ xọi au mương, chơ niz cE#> M/ tO$> te#> ba$N M/> h[$ hu#>
tằng kệnh mưa tòng tảnh bàn cvU$> py# z[N p[ l[ ca# dy$ zu# nW
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mương hờ hủng quàng, pảy T[Z k_$ k/$> ka#b.
dân pơ lơ cả đày dủ năm tơi
khồng khường kháp.
4. \I#N dVa@N V& zu# CA 3 oO#c CVaM ceV.
5. te$M CA x[# m[$z tY$: hw#c oIV M/>, te#> ba$N, te$> x[c, xO#z, ke>
ca$.
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Baz xi# xib h{c (46)

kU> OA deN diN
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N

hi#d deN diN vI#d NaM

Pi 2003, cVUc h{@z kVa xib h{c oO#c hi#d deN diN, <i# di#> 140 mY 25-62004 hO> ji> fu# cVuz di@> Ji tId Vaz DIV hO> hi#d deN diN, cU> oa@
DIV 32 hO> <i# di@> ni@ CVi di@>: Tw> QE C{N vI#d NaM Mi ]ec =I@M Tw> ,I# vu#
kU> Oa deN diN hO> vI#d NaM, tO$> te#> m[$z ti# CeM deN diN, b[#>
MOz m[$z ti# CeM b^# h[$ Mi NeV L[.
J[ L[ hEN m[$z vI#c oEd, vI#c py oEd ha@z hO#d OaN Ni> deN diN dy$
bO#c h[$ b{@ d{@z BIN fO$>, b^# xi# bO#c h[$ ji> cVIN$ dI@ F/> hu@ cY$ xY# li xwb hi#d
KO> hO> =a$ n/c.
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C{N vI#d NaM Mi ]ec =I@M Tw> <I# vu# T{N ]O@> Ta> deN diN hO>
cVUc Za, oEd xwb hi#d KO> M/ deN diN cVUc Za, \O@M c& b[#> MOz deN
diN cVUc Za, b^# h[$ Mi NeV L[, b^# h[$ P[ L[ oEd ha@z hO#d deN diN, oe#> h/#>
hO#d OaN Ni> hO> deN diN HA.
C{N hEN xA maz deN diN pE#, xI, \id bO#N, oEd \id xaz deN diN xi#
dy$ bO#c h[$ b{@ d{z BIN fO$>, b^# xi# bO#c h[$ ji> cVIN$ dI# F/> hu@.
tO$> te#> Tw> b[#> MOz deN diN cVUc Za la# ]ec =I@M hO> =a$
n/c Tw> py# Z[N vI#d NaM, cO#N lY#N la# me#N hO> py# Z[N, ji> cVIN$ dI#
F/> m[$z bO#N CeM deN diN Tw> lY#c l/#> vu# }a>.
hVIN@ T/> Z/> HA Mi xi# xa# tid deN diN NW LaV, KY TaM CVa>,
TaM h[#b, Maz X[N, +{N Maz. xO> f/@> tid deN diN LaV, m[$z xa# TaM
cVU>, TaM h[#b tid ti#> B^ L iKaM Xy, m[$z xa# +{N Maz, Maz X[N tid ti#>
hU# FwN, te# cO#N Ma ni@, da#>, =a$ n/c, Tw> hVIN@ HA ca# +w> Mi oE$ ji>
xec, oE$ NeV oEd, NeV py cY$ tO$> te#> ba$N XO> zu# deN diN, oEd h[$ T[z
k_$ hO> py# Z[N nw#b mY@ nw#b hY$N, c[N. deN diN hO> HA dy$ b[#> MOz kw#c ne#,
b^# Mi NeV L[ PEN oO#c oEd xI OaN Ni> ][#d tY# deN diN.
2. qY#c he$>
2.1. CVaM qaM CVaM ce$.
ce$ CVaM qaM t[$ ni@.
a) T/> Z/> HA Mi ci$ xa# tid deN diN NW LaV, la# xa# L[?
b) hVIN@ HA tid ti#> L[ hO> LaV ?
c) vI#c b[#> MOz deN diN hO> hVIN@ HA pEN NeV L[ ?
2.2. jO@N CA me#N CA \id.
a) hVIN@ T/> Z/> tid ci$ ti#> hO> LaV.
- xaM ti#>
me#N
□
\id
□
- xO> ti#>
me#N
□
\id
□
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- xi# ti#>
me#N
□
b) hVIN@ T/> Z/> Mi ci$ xa# deN diN:
- xO> xa#
me#N
□
- xaM xa#
me#N
□
- xi# xa#
me#N
□
- ha$ xa#
me#N
□
c) kU> OA deN diN la# me#N ]ec =I@M hO>:
- b{# d{@z BIN fO$>
me#N
□
- ji> cVIN$ dI# F/>
me#N
□
- py$ Z[N Tw> lY#c l/#> vu# }a>
me#N
□
2.3. xO#c tY$ fu$ h[#b Ma x[# bO#N +w> xI$V, OA T{ xY Laz

\id

□

\id
\id
\id
\id

□
□
□
□

\id
\id
\id
PaV Ma

□
□
□
te$M

La@z.
Pảy dân Việt Nam, cỏn mất …pảy dân … khờ đén
đín…trách nhiệm bẩng moi, tòng … mời tỉ kem đén đín cừ
…hừn hớ cớn.
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#b
1. tY$ <Y#
1.1. oa#N, te$M Tw> jY# h[$ dy$ m[$z tY$ <Y# t[$ ni:@
- Hịt (hi#d): Luật
- Đén đín (deN diN): Biên giới
+ Hịt đén đín: Luật biên giới
- Tăng thê (Tw> QE): Tất cả
- Khuống au (kU> OA): Bảo vệ
- Tòng tảnh (tO$> te#>): Xây dựng
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- Kem đén đín (CeM deN diN): Khu vực biên giới
- Hến (hEN): Thấy/ phát hiện
- Xái đén (xaz deN): Đường biên giới
- Bẩng moi (b[#> MOZ): Trông coi/ giữ gìn
- Xáu mái (xA maz): Cột mốc
- Pể (pE)# : Hư hỏng
- Xía (xI): Mất
- P’hít bỏn (\id bO#N): Sai vị trí
- Ết p’hít xái đén (oEd \id xaz deN): Làm sai lệch đường
biên giới
- Pảy dân (py# z[N): Nhân dân
- Cỏn lửn (cO#N lY#N): Trước hết
- Tít (tid): Tiếp giáp
- Xóng phươngz (xO> f/@>): Hai phía
- Tẻ cỏn ma niz (te# cO#N Ma ni)@ : Từ trước tới nay
- Khặc nẹ (kw#c ne#): Chu đáo
1.2. xO#c dVa@N V& vA@ M/ CVi di@> ]ec =I@M kU> OA deN diN
2. <Y# fa#B
2.1. te$M CA x[# m[$z tY$ ni@: xaz deN, zu# k[$, b[#> MOz.
2.2. Te$M dVa@N V& vA@ M/ FO> ]a$V kU> OA deN diN hO> P[ Ty
m[$z xa# k[$ deN diN.
III. oe#b Fw> tw> oe#b vA@i:
1. Fw> oa#N Tw> xO#c x[# m[$z tY$ +w> xI$V:
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hVIN@ T/> Z/> HA Mi... xa# tid deN diN NW LaV, KY TaM CVa>, TaM
h[#b, Maz X[N, +{N Maz. xO> f/@> tid deN diN..., m[$z xa# TaM CVa>, TaM
h[#b tid ti#> BO L iKaM Xy, m[$z xa# +{N Maz, Maz X[N tid ti#> hU# FwN, te#
cO#N Ma ni@, da#>, =a$ n/c, Tw> hVIN@ ...ca# +w> Mi oE$ ji> xec, oE$ NeV oEd,
NeV py ... tO$> te#> ba$N XO> zu# deN diN, oEd h[$ T[z k_$ hO> py# Z[N nw#b
mY@ nw#b hY$N, c[N. deN diN hO> HA dy$ b[#> ... kw#c ne#, b^# Mi NeV L[ PEN oO#c
oEd xI OaN Ni> ][#d tY# deN diN.
2. Fw> oa#N Tw> jO@N CA h[$ me#N NW oe#> t[$ ni@.

a) b{@ d{@z py cI#M }a deN diN.
b) le#> da#V cVUN Ku xi# Tw> b{@ d{@z BIN fO$> <E# OaN py cI#M }a
xA maz deN diN.
3. Fw> Tw> ce$ cVaM qaM
kU> OA deN diN cVUc Za la# me#N ]ec =I#M hO> da#>, =a$ n/c,
Tw> QE py# Z[N Tw> b@{ d{@z, cO#N lY#N la# ]ec =I#M hO> ji> cVIN$ Tw> py#
Z[N m[$z ti# CeM deN diN Tw> lY#c l/#> vu# }a> cU> h&@ b{@ dz{@ BIN fO$>
la# pEN ceN, JVIN ]ec cU> b[#> MOz Tw> kU> OA deN diN cVUc Za.
a) P[ L[ Mi ]ec =I@M b[#> MOz Tw> kU> OA deN diN?
b) C_ OaN me#N lY#c l/#> cO#N ceN cU> kU> OA deN diN B^?
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2. vA
2.1. vA@ h[$ hu@ ti$> hi$> deN diN hO> hVIN@ HA ve#> ni@.
2.2. vA@ M/ O& oe#> t[$ ni@.

IV. oe#b te$M
1. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma
OA T{ xYLaz PaV Ma te$M la@z.
a) Khuống au đín lả quốc gia mẹn đén đày p’hẩng hàu
pảy dân đén, trực tiếp mời pơ tay dủ đin.
b) Mương mi xái đén nhaoz hau, páy cái tị ề nhạc, mi
quàng bể, lực lượng chuyên trách bỏ tủa xái đén pắn, pến
neo az vê la moi, khuống bẩng au đén đín mẹn đày p’hẩng
pảy dân, hàu trực tiếp lả pảy dân dủ kem đén đín.
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ x[# hA$ bO#N +w> xI$V, lw> Ma OA T{ xY Laz
PaV Ma te$M la@z.
a) Bọc…, tăng xuông pảy dân dủ… đén đín p’hom cắn
hặc panh, bẩng … khuống… xái đén, xáu mái đén đín,
khuống au an ninh trật tự kem đén đín.
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b) Pảy dân Việt Nam … huz nghỉa vụ tăng trách
nhiệm… tô bẩng moi, khuống au… đín quốc gia, bỏ đày ết
… hịt khong hóng nhà nước.
( p’hít/đén/hóng/đày /au/moi /kem/xón)
3. te$M xwb O& oe#> t[$ ni@.

V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma
OA T{ xYLaz PaV Ma te$M la@z.
a) Tăng thể côn Việt Nam khuống mẹn trách nhiệm mi
au tăng moi đén đín quốc gia bỏ hờ bẩng xấc tăng xâm
phamz nọc .
b) Pay dân dủ đén kem đín bỏ ết mời neo khư đày dá:
Pục dáng, caz hái dá dang kem đín, páy laoz tự do p’hít quy
định hóng hịt khong hóng nhà nước, ết pể xáu mái đén đín,
đén nhaiz xáu mái đén đín páy tỉ ửn, páy xắp côn haiz ết
mời ăn bỏ mẹn, ết ảnh hưởng họt an ninh đén đín.
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2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ x[# hA$ bO#N +w> xI$V, lw> Ma OA T{ xY Laz
PaV Ma te$M la@z.
a) Pơ lơ mẹn học… xỉ đày học hiên hờ …tửm neo huz,
cừ … ề mưa xưz hặc mương, moi … hóng pơ tay Việt
Nam.
b) Học sinh mẹn … pục pàu, tỏng … chớ hặc mương,
… tự hào tay Việt Nam, mi ý chí tự lập tự cường, mi ý thức
khuống au… đín Việt Nam.
(chớ/ mương/mi /sinh/pánh/huz/đày/ p’hẻn)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N.
Khuống au đén đín quốc kU> OA deN diN cvUc za la#
gia lả mẹn trách nhiệm hóng me#N ]aj =I#M hO> da#> =a$ nYc
đảng, nhà nước, tăng thê pảy Tw> QE py# z[N Tw> b{@ d{@z cO#N lY@N
dân tăng bô đôiz cỏn lửn lả la# me#N ]aj =I#M hO> ji> cvuI$N
mẹn trách nhiêmz hóng Tw py# z[N m[z$ ti# ceM deN diN tw>
chính quyền tăng pảy dân m[$z lY#c l/#> vu# ]a> cU> hw@N b{@ d{@z
mời tỉ kem đén đín tăng mời BIN fO$> la# pEN ceN juIN ]aj
lực lượng vũ trang cuống cU> b[#> MOZ Tw> kU> OA deN diN
hắnz bôz đôiz biên phòng lả cvUc za.
pến kén, chuyên trách cuống
bẩng moi tăng khuống au
đén đín quốc gia.
4. te$M CA x[# m[$z tY$ ni@: M/>, pu#c pA$. J[ hw#c, \id.
5. \I#N oa#N
a) \I#N m[$z tY$ ni@ oO#c CVaM ceV: xáu mái, xái đén, bỏ mi,
au, tủa, tăng.
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b) \I#N oa#N dVa@N VwN t[$ ni@ oO#c CVaM qaz, m{@M le@V tw$> OA T{ xY
Laz PaV Ma te$M laz.
Khu vực biên giới là địa bàn chiến lược về quốc phòng,
an ninh của mỗi quốc gia...xây dựng, quản lý, bảo vệ biên
giới quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng về chính trị,
kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.
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Baz xi# xib jEd (47)

Ji> xec@ hO> da#>, HN/ n/c# h[$ P[ Ty
I. oa#N h[$ hu@
1. Baz oa#N

vA@ M/ m[$z ji> xec hO> da#>, =a$ n/c
h[$ P[ Ty M/> Pu

Te# J[ Mi da#> Ma hO#d mY@ ni@, da#> Tw> HN/ n/c# HA J[ L[ ca# Mi Ju# }/>,
ji> xec OYV TIN h[$ P[ Ty zu# M/> Pu +w> k{$N k{#. Te$> pe@ x[c fa#b m{@M,
da#>, =a$ n/c HA Mi ju# }/> di@> Ce> di@> CY, cY$ xO#z P[ Ty nO$z C{N HA Mi kA$
ciN, oIN o{#N bO#N zu# bO#N ciN, b^# py La> Qa> Pu ni@ pa# h&@.
te# J[ M/> vI#d NaM HA \I#N m[#, da#> Tw> HN/ n/c# HA tw#> Mi oE$ ju# }/>
OYV TIN h[$ P[ Ty M/> Pu HA, KY ji> xec Va> c^ za za> h[ Ty me@V, ji>
xec diN dON oEd ciN oEd ma#c, nW@ Xi> hVa#d, ji> xec h[$ ma@N >[N v{N zu#
>[N ha$> ji> xec xa# h{@z, Mi oE$ NeV v{N cY$ h[$ P[ Ty zu# M/> Pu HA ma@N oEd
ciN.
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k[$ ni@, ji> fu# tw$> oO#c oE$ ji> xec OYV TIN h[$ P[ Ty M/> Pu KY J/> ]i$>
135, J/> ]i$> 30a, xwb xO> J/> ]i$> ni@, te# pi 2016 hO#d pi 2020 ji> fu# OYV
TIN v{N h[$ h[N ti# oY#N xO> hO#d xi# t/#. Xwb J/> ]i$> mu#c TIV lud k{$N te# pi
2017 hO#d pi 2020 la# 35 >iN ti# ci#b. ji> fu# tw$> OYV TIN h[$ 12 P[ Ty nO$z
C{N lY#N hO> 194 ba$N zu# 93 xa# hO> 37 hVIN@, zu# 12 ti#> la# 1.800 ti# ci#b.
c[b >[N, c[b kA$ h[$ hO#c Xi>, Xi> VIN Tw> c[b >[N h[$ m[$z }/> baN ]u ja$>
C{N t{$M ciN h[$ hO#c Xi> la# b/N 500.000 ci#b. KY m[$z caN b{@ P[ Ty, da#>, ji>
fu# ca# +w> Mi ji> xec OYV TIN hO#c HIN cY$ hu@ oE$ NeV.
b^# ti# l^ M/ Ta> zu# Ta> ciN hO> P[ Ty, da#> Tw> =a$ n/c ca# +w> Mi oE$
ju# }/> cY$ jY# jW OA hi#d KO> P[ Ty +w> fu$ h[#b NW T[z \I#N m[#, jY# jW OA
CVaM +UN, CVaM xUz, m[$z \Y@N mY@ +aM, H/N za$V,...
+[ m[$z ji> xec OYV TIN oa@, J[ ni@ ba$N M/> P[ Ty HA ca# Mi OE$ NeV
\I#N m[#, H/N k{$N, C{N k{$N nw#b mY@ nw#b lud L_, ba$N M/> P[ Ty HA nw#b mY@ nw#b
hw#> Mi, di cVa$>, T[z k_$ hO> P[ Ty hA py hY$N xa#c xy@.

Ji> xec h[$ ma@N >[N v{N Qw& xO#z OA T[z k_$ hO> P[ Ty HA
2. qY#c he$>
2.1. cVUM qaM, CVaM ce$: ce$ m[$z cVUM qaM t[$ ni@.
a) da#> Tw> =a$ n/c Mi ji> xec L[ h[$ P[ Ty M/> Pu?
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b) ti# bO#N oa$z o[$z zu#, P[ Ty +w> dy$ h/#> ji> xec L[?
2.2. jO@N CA me#N CA \id
a) ji> xec hO> da#> =a$ n/c h[$ P[ Ty la# cY$ h$Y:
- P[ qA$
me#N
- C{N k{$N
me#N
- hO#c Xi>, Xi> VIN
- me# +i>
me#N
- C{N nu#M
me#N
b) =a$ n/c h[$ P[ Ty ma@N v{N cY$ h[$:
- lud k{$N
me#N
- ca@ haz
me#N
- oEd v&, oEd pa>
me#N
- py LaV d_@ n/c <Va$z
me#N
- py +i>
me#N
- hO#c HIN, za bE@>
me#N
- pu#c c^ za za>
me#N
- F& my@, qa> hy#
me#N
- oEd CW
me#N
c) la# H/N dy$ ma@N oE$ lY#N la#
- 100 ]I#V
me#N
- 50 ]I#V
me#N
- 30 ]I#V
me#N

□ \id
□ \id

□
□

□ \id
□ \id

□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

\id
\id
\id
\id
\id
\id
\id
\id
\id

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ \id
□ \id
□ \id

□
□
□
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II. tY$ <# Tw> <Y# fa#b
1. tY$ <Y#:
1.1. oa#N, te$M Tw> jY# OA h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
- Tháy (qy): Thay thế
- Có dá dáng (c^ za za>): Cây thuốc phiện
- Tay Meoz (Ty me@V): dân tộc Mông
- Đín dủ (diN zu#): Đất ở
- Đín đón ết kín êt mạc (diN dON oEd ciN oEd ma#c): Đất đai
sản xuất
- Manz (ma@N): Mượn
- Khờ niz (k[$ ni)@ : Gần đây
- Lút khồn (lud k{$N): Giảm nghèo
- Chàng côn (ja$> C{N): Thuê người
- Tồm kín (t{$M ciN): Nấu ăn
- Hươn khồn (H/N k{$N): Hộ nghèo
- Côn khồn (C{N k{$N): Người nghèo
- Lút lông (lud L_): Giảm xuống
- Páy hừn xặc xayz (py hY$N xa#c xy@): Không ngừng phát
triển.
1.2. cU> Baz oa#N TE> ni@ vA@ hO#d ji> xec L[ hO> =a$ n/c? nw#b oO#c.
2. <Y# fa#B
2.1. te$M CA x[# m[$z tY$: ma@N >[N, pu#c my@, lI@> >U, hO#c HIN, oEd H/N.
2.2. xO#c tY$ <Y# vA@ M/ m[$z ji> xec OYV da#z hO> =a$ n/c h[$ P[ Ty.
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III. Oe#b Fw> Tw> oe#b vA@
1. Fw>
1.1. Fw> Tw> xO#c x[# m[$z tY$ +w> xI$V
te# J[ M/> vI#d NaM HA \I#N m[#, da#> Tw> =a$ n/c HA tw#> ... oE$ ju# }/>
OYV TIN h[$ P[ Ty M/> Pu HA, KY ... xec Va> c^ za za> h[ Ty me@V, ji>
xec diN ... oEd ciN oEd ma#c, nW@ Xi> hVa#d, ji> xec h[$ ma@N >[N v{N zu# >[N
ha$> ji> xec xa# h{@z, Mi oE$ ... v{N cY$ h[$ P[ Ty zu# M/> Pu HA ma@N oEd ciN.
1.2. Fw> oa#N Tw> jON CA me#N NW oe#> t[$ ni@.

a) Tẻ mưz Đảng tăng nhà nước mi chính sách ưu đãi pơ
tay dủ mương pu, tời khồng hóng pơ tay mi ề ăn p’hiển mở.
Côn khồn nòi ma, côn hặng mi ề hừn.
b) Nhơ mi chính sách hờ manz ngân vốn cừ ết kín, Chi
hội phụ nữ bàn Chẳn, xả Thạch Giám phomz cắn lập ọc ề tổ
manz ngân, tẻ az ma niz ề hươn ời nong mẹ nhinh cả liêng
đày ề ngua, ề quai.
2. vA@
2.1. cE# M/ m[$z O& \I#N m[# hO> ba$N M/ HA te# mY@ Mi ji> xec OYV TIN
hO> =a$ n/c.
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2.2. vA M/ ju# }/>, ji xec hO> da#>, =a$ n/c h[$ P[ Ty M/> Pu h[$ pO# me#
ba$N XO> Fw>.
IV. oe#b te$M:
1. pe> bO#N m[z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma tw$> OA T{ xY
laz PaV ma te$M la@z.
a) Tẻ chơ Đảng xẻp tăng Nhà nước ưu mi chính sách
đãi pơ tay pu, tơi khồng hóng pọ mẹ bàn hặng xong chơ niz
đày hươn mi ề, bỏ mi mương lơ ứt dạc, tongz hau.
b) Tẻ mưz ngân chinh sách tháy có dá dáng hờ tay
meoz, chơ niz mời bàn meoz hóng huyênz cả mi ề p’hiển
mở hau. Chơ niz, mời bàn Phá Kháo, Piêng Cọc hóng xả
Mai Sơn, Huồi Coz, Huồi Măn, Phá Mựt, Thằm Thâmz dủ
xả Nhôn Mai, …mi tang xé ô tô họt. Pảy dân meoz ma dủ
Huồi Coz, Thằm Thâmz, Piêng Cọc pục mạc chánh xưa
họt, cả mi nhăng mi hàu hươn lả mưz xám, xỉ hoiz nghin,
tời khồng chơ niz hớn chơ cỏn ề.

Ma#c je> X/ zu# ba$N qW@ q[#M, xa# +{N Maz
2. pe> la@z bO#N zu# hO> m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni@ h[$ pEN CA VwN me#N, lw>
Ma OA T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z.
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hặng mi, Đảng, Nhà nước, chính sách, đí đày, pơ tay,
hủng quàng, páy hừn, ết xắp, pục pàu, tòng tảnh, mô hình,
ết kín, đày ngân, tẻ mi, hờ, mương pu, tơi khồng, tay hau,
điều kiênz, mi ề, nòi, ề, côn khồn, côn hặng.
3. te$M CA VwN xwb OwN oe#> t{$ ni@

V. oe#b HIN zu# ca# HN
1. pe> bO#N m[z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma tw$> OA T{ xY
laz PaV ma te$M la@z.
a) mưz tăng nhà nước mi sách ưu đãi tay dủ pu, tời
khồng hóng tẻ pơ đảng mi ề ăn p’hiển mở. Côn chính khồn
pơ nòi ma tay, côn hặng mi ề hừn mương.
b) chính sách mi hờ manz vốn cừ ết kín, chi phụ nữ
bàn Chẳn, xả Thạch Giám phomz cắn nongz lập ọc ề tổ
manz ngân, tẻ az ngân ma niz ề hươn hội ời mẹ nhinh cả
liêng đày ề ngua, ề nhơ quai.
2. OA la@z m[$z p/#N h[$ tY$ ni@ x[# hA$ bO#N +w> xI$V@ h[$ pEN CA VwN me#N,
lw> Ma OA T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z.
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a) Xóng p’húa mia ời Lan tăng ài Hùng …mơng đày
nhà nước hờ tối … nựng ma cừ liêngz tăng … triệu ngân
nựng cừ ết cọc.
b) Cỏn niz, bàn Huồi Xá hóng xả Mai Sơn khồn …
hênhz,… páy, măn tày cả bỏ mi, côn khồn, côn khổ …. Chơ
niz tơi khồng hóng pơ tay Thái dủ bàn niz mi ề ăn p’hiển
mở. Mi điện, mi tang ô … ma họt bàn, côn khồn, khổ …ma,
mi ề hươn…, xưz đày xé ô tô chở … lông Hòa Bình, mi
Trạm xá, mi trương hờ lực… hiên. Pọ mẹ bàn xong pơ lơ cả
chôm …, chả ớn đảng tăng nhà nước cả nhăng đày moi họt
pảy dân.
( tang/hờ/ hặng/ngua/ề/tô/chôm/khổ/ nòi/khạch/ lán/mơng)
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N
QUAM TAZ MẸ HẴM cvUM ta@ me# hW ha#c
HẠC
tO$> tO$> mwc mwc
Tòng tòng mắc mắc
hW ha#c hO> Pu L[
Hẵm hạc hóng pu lơ
hW ha#c hO> Pu TaN
Hẵm hạc hóng pu tan
Lu> b^# TaN laN TaN
Lung bỏ tan lán tan
Lu> b^# ta@ laN ta@
Lung bỏ taz lan taz
laN ta@ dy$ T{ nY#> oEd +az
Lán taz đày tô nựng ết nhai <Ni xI> ta@ h[$ me# Ma LOz
Ngín xiếng taz hờ mẹ ma loi hOz zu# nW@ PNE Laz
Hói dụ nămz pên lai
CVaz zu# quN jM{ pe#
Quai dủ thún chòn pẹ
xe ma tub laN MOZ
Xẻ ma túp lán moi
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4. \I#N oa#N dVa@N VwN t[$ ni@ oO#c CVaM qaz, lw> Ma OA T{ xY Laz
PaV Ma te$M la@z.
Đảng và nhà nước ta luôn luôn quan tâm và chăm lo
đến đời sống đòng bào các dân tộc thiểu số. Từ khi thành
lập nước đến nay, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chinh
sách ưu đãi đặc biệt dành cho đồng bào dân tộc thiểu số,
như chính sách định canh định cư trong những năm 60 của
thể kỷ trước, chương trình 135, chương trình 30a hiện
nay…Những chính sách này đã làm thay đổi căn bản đời
sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở các huyện miền
núi.
5. lY#c laN hO> oa$z o[$z py HIN y^, te$M b[ QY nY#> c[#z h[$ lY#c, cU>
hw@N vA@ M/ ba$N XO> te# mY@ Mi ju# }/> OYV TIN hO> da#>, =a$ n/c h[$ P[ Ty Mi
oE$ NeV \I#N m[#.
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Baz xi# xib pe#d (48)

cVIN$ Tw> <I# vu#
I. oa#N h[$ hu@:
1. Baz oa#N:

cVIN$ P[ C{N
cVIN$ Tw> <I# vu# hO> C_ Z[N vI#d NaM
cVIN$ P[ C{N, cVIN$ Tw> <I# vu# hO> C_ Z[N vI#d NaM dy$ Gi hA$ cU>
hi#d KO> M/> vI#d NaM pi 2013, te# DIV 14 hO#d DIV 49. t[$ ni@ ]ic Vaz O&
cVIN$ Tw> <I# vu# C[ ba#N:
* c{c qid la# vA@ M/ cVIN$:
- nY#>: cVIN$ P[ C{N, cVIN$ hO> C_ Z[N M/ ji> ]i@, Ci> tE, V& hVa, xa#
h{@z dy$ ba#V da#M xwb hi#d KO> hO> M/> vI#d NaM1.
- xO>: M[z cVIN$ oa@ dy$ ha#N jE J[ cY$ fu#c vu# h[$ =I#M vu# cVUc fO$>
OaN Ni> hO> cVUc Za, ][#d tY# OaN tVa$N xa# h{@z, da#V xa# h{@z, xYc kV#e
hO> oE$ C{N.
- xaM: cVIN$ Tw> <I# vu# hO> C_ Z[N b^# bi#N oO#c kO$z cwN.
- xi#: P[ L[ ca# Mi <I# vu# T{N ]O@> cVIN$ hO> P[ oY#N.
- ha$: C_ Z[N hO> vI#d Nam dy$ Mi ]ec =I#M NW =a$ n/c.
- h{c: cU> vI#c oEd xwb cVIN$ C_ Z[N hO> T{ b^# dy$ X[M fa@M hO#d
l[#z oic hO> cVUc Za, P[ Ty vI#d NaM Tw> l[#z oic hO> P[ oY#N.
1
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- jEd: C_ Z[N hO> vI#d NaM b^# dy$ ly# oO#c kO#z \e#N diN, OA py n{#b
h[$ n/c oY#N, C_ Z[N hO> vI#d NaM zu# n/#c oY#N dy$ =a$ n/#c ba#V h{#.
- pe#d: C_ Z[N hO> vI#d NaM Mi cVIN$ b^# Mi P[ dy$ X[M fa@M hO#d T[z
k_$, bi m[#d hO> T{, hO> Ty H/N, Mi cVIN$ hU> OA Ze> zY@ Tw> Ouz tiN hO>
T{.
- cA$: C_ Z[N vI#d NaM Mi cVIN$ Mi bO#N zu# h[#b fa#b, b^# Mi P[ L[ dy$
X[M fa@M bO#N zu#, b^# Mi P[ L[ dy$ tY# Z^ hA$ bO#N zu# hO> P[ oY#N.
- xib: C_ Z[N dy$ xib pe#d pi Mi cVIN$ py bA$ cY#, dy$ XaV pi Mi
cVIN$ oY> cY#. C_ Z[N Mi cVIN$ kIV na#z, t{ caV, cVIN$ tY# Z^ vA@, va#, Mi
cVIN$ ba#V da#M OaN Xi> xa# h{@z.
- xib m{#d: C_ Z[N Mi cVIN$ tY# Z^ ca@ haz M[z <e$> <E$, Ha> h^@ ma# hi#d
KO> HN/ n/c# b^# c[$M.

* qY$ xO> la# vA@ M/ <I# vu#:
- hY#>: C_> Z[N vI#d NaM Mi <I# vu# }u> qe$> NW M/> vI#d NaM, fa#N
b{@z M/>, fa#N b{@z da#>, jE d{# Tw> py# Z[N vI#d NaM la# me#N t{@z nw@>.
- xO>: C_> Z[N vI#d NaM Mi <I# vu# kU> OA \e#N diN vI#d NaM, Mi <I#
vu# CVUN xY#, <I# vu# OEd xwb hi#d KO> hO> M/> vI#d NaM, Mi <I# vu# n{#b xE$ h[$
HN/ n/c# xwb CVi di@>.
- xaM: C_ Z[N vI#d NaM Mi <I# vu# b[#> MOz OaN Ni>, ][#d tY# OaN
tVa$N xa# h{@z bO#N T{ zu# ca# KY Tw> M/> vI#d NaM.
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- xi#: C_ Z[N vI#d NaM Mi <I# vu# oEd xwb hi#d KO> ba$N XO>, bO#N TPu
zu#, oEd vI#c Tw> hO#c HIN.

Bi QY hVIN@ oVi# fa#M ]O#> hVa$> tw#> cVa$ h[$ T[N Bi>
2. qY#c he$>:
2.1. ce cVUM qaM t[$ ni@:
a) cVIN$ P[ C{N, CVIN C_ Z[N dy$ CVi di@> zu# NW V& ba#N fa#b lU#d
L[?
b) C_ Z[N vI#d NaM mi m[$z <I# vu# L[?
2.2. jO@N CA me#N CA \id.
a) hIN fa#b pi 2013 CVi di@> C_ Z[N vI#d NaM Mi <I# vu#:
- kU> OA \e#N diN vI#d Nam xa# h{@z ju# <I#: meN □
- py LaV d_@ n/c <Va$z
meN □
- j[b he$> hIN fa#b Tw> fa#b lU#d
meN □
- j[b he$> hi#d KO> hO> ba$N T{ zu#
meN □
- b[#> MOz OaN Ni> ][#d tY#...
meN □
- oEd ciN oEd ma#c
meN □

\id
\id
\id
\id
\id
\id

□
□
□
□
□
□
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b) C_ Z[N vI#d NaM Mi CVIN:
- ca@ haz pYN da@N...
- py xwb T{N zaV T{ mw#c
- ca@ haz za za>
- ca@ haz m[$z Ha> hVa fa#b lU#d b^ c[$M:
- b^ Mi P[ L[ X[M fa@M

meN
meN
meN
meN
meN

□
□
□
□
□

\id
\id
\id
\id
\id

□
□
□
□
□

2.3. OA m[$z tY$ p/#N h[$ t[$ ni x[# hA$ bO#N +w> xI$V oEd h[$ m{@M CA, lw> Ma
tw$> OA T{ xY Laz PaV Ma te$M la@z
a) Hịt mưa… thông quy định pơ lơ … làu leo lả bỏ đày
… xé, đã nặng hừn xé máy ọc tang leoz xỉ đày …ngỏm bảo
hiểm.
b) Hit khong hóng mương Việt Nam quy đinhz, công
dân Việt Nam… tự do xắp tôn giáo, cả đái … đày ết mời
việc khư truyền đaoz p’hit hịt.. hóng Việt Nam, bỏ đày lợi
dungz tôn giáo cừ phá Đảng, phá chế độ… Việt Nam.
(tư / lái/kín/giao/ hóng/ khong/bỏ/ đày)
II. tY$ <Y# Tw> <Y# fa#B:
1. tY$ <Y#:
1.1. oa#N, te$M Tw> jY# h[$ dy$ m[$z tY$ t[$ ni@:
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- Ọc tang (oO#c Ta>): Ra đường
- Bỏ đày (b^# dy$): Không được
- Kín làu (ciN lA$): Uống rượu
- Nặng hừn (nw#> hY$N): Ngồi lên
- Lảy ọc (ly# oO#c): Đuổi ra/ trục xuất
- P’hẻn đín (\e#N diN): Tổ quốc
- Bỏn tô dủ (bO#N T[ zu)# : Nơi mình ở/ Nơi cư trú
- Tự do vauz vạ (tY# z^ vA@ va#): Tự do ngôn luận
1.2. xO#c m[$z tY$ vA@ M/ CVIN Tw> <I# vu# hO> C_ Z[N vI#d NaM zu# cU>
Baz oa#N TE> ni@.
2. <Y# fa#b:
2.1. te$M CA x[# m[$z tY$: bO#N zu#, oEd xwB, hO#c HIN, ciN lA$, ZaV Q_,
za za>, py b{@ d{@z.
2.2. xO#c CA, tY$ vA@ M/ CVIN oEd vI#c, py Ma, zu# ciN, j/# bE@> hO> C_
Z[N vI#d NaM.
2.3. OA \U, OA MI t[$ xib pe#d tU#z la# Vi fa@M NeV L[ ? bi@ xY# li
NeV L[ ?
III. oe#b Fw> Tw> oe#b vA@:
1. Fw>:
1.1. Fw> oa#N Tw> xO#c x[# m[$z tY$ +w> xI$V:
- nY#>: CVIN P[ C{N, CVIN hO> C_ Z[N M/ ji> ]i@, Ci> tE, V& hVa, xa#
h{@z dy$ ba#V da#M xwb hi#d KO> hO> M/> vI#d NaM2.

2

Hiến pháp tăng Pháp luật Việt Nam
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- xO>: M[z CVIN oa@ dy$ ha#N ... J[ cY$ fu#c vu# h[$ =I#M vu# cVUc fO$>
OaN Ni> hO> cVUc Za, ][#d tY# OaN tVa$N xa# ..., da#V xa# h{@z, ... kV#e
hO> oE$ C{N.
- xaM: CVIN Tw> <I# vu# ... C_ Z[N b^# bi#N ... kO$z c&.
1.2. Fw> oa#N Tw> ce$ cVUM qaM t[$ ni@:i
vA# M/ <I# vu# C_ Z[N:
- hY#>: C_ Z[N vI#d NaM Mi <I# vu# }u> qe$> NW M/> vI#d NaM, fa#N b{@z
M/>, fa#N b{@z da#>, jE d{# Tw> py# Z[N vI#d NaM la# me#N t{@z nw@>.
- xO>: C_> Z[N vI#d NaM Mi <I# vu# hU> OA \e#N diN vI#d NaM, Mi
<I# vU# cVUN xY#, <I# vU# oEd xwb hi#d KO> hO> M/> vI#d NaM, Mi <I# vu# n{#b
xE$ h[$ =aF n/c xwb CVi di@>.
qaM :
- me#N C_ Z[N vI#d NaM me#N dy$ }u> qe$> NW P[ L[ ?
- m[$z P[ L[ Mi <I# vu# hU> OA \e#N diN vI#d NaM ?
2. vA@:
2.1. vA dVa@N nY#> TVIN ]VIN$ M/ fa#b lU#s OaN tOa$N ZaV Q_
cU> ba$N T{ zu#, C[ cVUN T{ oEd vI#c.
2.2. vA@ xwb O& oe#> t[$ ni@:
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IV. oe#b te$M:
1. pe> bO#N hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma tw#> OA
T{ xY Laz PaV te$M la@z:
1.1. Côn neo bàn lơ mẻn đày dủ chấp hịt hành mời quy
đinhz dủ cuống khong hóng bàn.
1.2. Pơ lơ xử mia tờ xíp pẹt tuổi lả vi phamz au phảp
luật, biz nhà nước phạt pay tu họt chết pí.
1.3. Côn Việt Nam bỏ đày ma túy, pứn, hang bỏ hoz nhà
nước cầm, caz đày páy xắp xấc phản bội tổ quốc.
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ Ma x[# hA$ bO#N +w> xI$V cY$ h[$ m{@M CA, lw> Ma OA T{
xY Laz PaV te$M la@z.
2.1. Pơ lơ … đày tự do hàu tôn giáo mả tô …, cả đái …
đày lợi dungz tôn giáo ma … phá đảng, nhà nước tăng chế
đôz hau.
2.2. Côn Việt Nam đủ xíp… tuổi pở hừn, mi sức khỏe,
mi trình độ văn … lớp xíp xóng mi nghĩa vụ páy bộ đôiz…
huống au p’hẻn đín Việt Nam xả hội chủ nghĩa.
(cả/ pét/ mặc/ hóa/ cừ/ bỏ/chống)
V. oe#b HIN zu# ca# H/N:
1. pe> bO#N hO> m[$z tY$ cU> CA t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, lw> Ma tw#> OA
T{ xY Laz PaV te$M la@z:
1.1. Hịt xọc dủ quy định công dân Việt Nam mưa đày tự
do, chonz bọn dủ, cả đái bỏ đày lợi dụng az cừ ết mời neo
p’hít quy định hóng hịt neo khong Việt Nam quy định mưa
dủ.
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1.2. Pơ lơ vi hịt mưa dủ xỉ biz xử lý hịt khong hóng Việt
Nam, mi xắp ề neo khư kỷ luật, xử phạt phamz hành
chính…
2. OA m[$z tY$ p/#N h[$ Ma x[# hA$ bO#N +w> xI$V cY$ h[$ m{@M CA, lw> Ma OA T{
xY Laz PaV te$M la@z.
2.1. Hịt khong mưa… đẳng pọ xai,… nhinh cả nhăng
quy định: Pọ …, mẹ nhinh p’homz cắn bình… cuống tảnh
tăng …xắp hịt khong … bàn, hóng cơ quan, đơn vị.
2.2. Pọ xai …mẹ nhinh bình đẳng …điêu cuống bầu
…ứng cử đại biểu Quốc hôiz, đại… hội đồng nhân dân, bầu
cử, ứng cử hầu … ủy, chính quyên xắp …định hóng Đảng,
nhà nước.
( khư/ cấp/ biểu/tăng/cử /hóng/đẳng/quy/ xai/mẹ/bìn/hết )
3. xO#c bO#N \id Tw> te$M la@z h[$ me#N.
- Xóng: Công dân Việt Nam
mi nghĩa vụ khuống au p’hẻn
đín Việt Nam, mi nghĩa vụ
quân sự, nghĩa vụ ết xắp hịt
khong hóng mương Việt
Nam, mi nghĩa vụ nạp thuế
hờ nhà nước xắp quy đinhz.

xO>
C_ Z[N VI#d NaM Mi <I# Vu# cvUN sY#
<I# Vu# oEd xwb hi#d kO> hO> M/> VI#d
NaM, Mi <I# Vu# na#b xE$ h[$ =a$ n/#c
xwb cviV di@>

4. \I#N oO#c CVaM qaz Tw> OA T[[ xY Laz PaV Ma te$M dVa@N V&
ba#N t[$ ni@:
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Điều 9, Luật cư trú 2006 quy định quyền công dân về
cư trú như sau:
- Lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú của
mình phù hợp với quy định của Luật này và các quy định
khác của pháp luật có liên quan.
- Được cấp, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ
khác liên quan đến cư trú.
- Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc
thực hiện quyền cư trú.
- Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện
biện pháp bảo vệ quyền cư trú của mình.
- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm
pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.
5. te$M CA x[# m[$z tY$: ca@ haz, LE> nO@z, za bE@>, dy$ jON.
6. te$M Baz TVIN ]VIN$ M/ fO$> j>_ Ma tVi.
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Baz xi# xib cA$ (49)

HIN lW# ju# dI#M 9,10
I. HIN lW#
1. Baz t[#b M/ tY$ vY#>:
1.1. \I#N oO#c CVaM qaz Baz hw> my@ za ce#d he$V:
Khi bị đau răng, chưa có điều kiện đi khám và điều trị
tại bệnh viện về răng, ta có thể dùng các bài thuốc dau đây
để chữa khỏi cơn đau
a) Quả chanh: Vắt lấy nước quả chanh cho vào mồm
ngậm khoảng 30 phút sau sẽ giảm cơn đau.
b) Muối: Dùng 2 thìa muối pha với ấm, sau đó ngậm
khoảng 1 phút, sau đó xúc miệng rồi nhổ đi, làm như vậy
vài lần khắc giảm cơn đau.
c) Gừng: Lấy gừng, rửa sạch giã nát cùng một ít muối,
sau đó nhét vào chỗ răng sâu, ngậm vài phút, súc miệng rồi
nhổ đi, cứ làm như vậy 2 dến 3 lần sẽ khỏi cơn đau răng
sâu.
1.2. \I#N oO#c CVaM ceV:
a) Cuống tơi khồng xủ mưz, hau mằn hến vai bênhz,
hạc mayz pơ tay hau cả nhăng dá đày.
- Kẹt húa: Khi cơn đau đầu xuất hiện bất chợt, ta có thể
lấy….
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- Kẹt púm: Hau mẳn hến kẹt púm páy nọc tăng kẹt púm
laz. Kẹt púm páy nọc mi bạt lả kẹt nhon bửa, neo niz xỉ
mẹn đày dá bửa lả đí. Kiệt lỵ
b) Cỏn niz, pơ tay Thái hau cả nhăng cợt ề lực, liêngz
kín bỏ p’ho, tơi khồng khồn khổ, ề hươn bỏ đủ kín, bỏ mi
xồng xừa nụng, hơn hạt tạ pề. Chơ niz p’hiển mở, pơ tay
Thái hau cả nhăng mi ăn ngẳm, ăn ết, ăn páy mở. Ề tối p’hú
mia cả nhăng ết kế hoạch hóa. Cợt nòi lực, bỏ nặp xai nhinh
lơ, cợt đày xóng côn ả ết ăn mời neo vênz bỏ hờ mi lực nửa
khư xờ vong, kín hạc mayz, tiếm hạc mayz…Ết đày neo az,
ề tối p’húa mia mi điều kiênz bảng moi lực noiz đí hớn, mi
thời gian học, hiên, ết việc, ết hảy tháy na, tẻ hănz, tơi
khồng mi ề ăn páy hừn.
c) Nhăng dủ xả Yên Hòa, xỉ pí lớ cả khư điêu, hàu mưz
xám cặm, bảo xáo tay Thái dủ xả Yên Hòa tằng túp tóm cắn
ma tỉ Trung tâm văn hóa xả cử thí cắn thìm mạ con, khến
cói, xổn còn tuz, tỏ mạc lẹ, thí páy cống kếnh, phon cồng,
phon công ết muộn ết hóm hờ bàn mương.
2. Baz t[#b M/ mA@ CA Tw> te$M T{ xY Laz PaV
2.1. te$M CA x[# m[$z tY# : qi, fO@N, le#N, za, lY#c, k{$N, kU> OA, b[#> MOz,
py b{@ d{@z.
2.2. pe> bO#N m[#z tY$ t[$ ni@ h[$ pEN CA me#N, OA T{ xY Laz PaV Ma
te$M la@z.
Công dân Việt Nam đày ết nghỉa vụ quân sự, thanh
niên đủ pẹt tuổi, côn khỏe hắn mẹn đày páy bôz đôi mẳn ,
ết nghỉa vụ khuống au p’hẻn đín Việt Nam. Pơ dủ xíp hươn
mẹn mi trách nhiệm bầng moi pu, bỏ đày phăn pả mayz,
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tháng hảy pả nhà nước cầm. Pơ lơ cả mi trách nhiêmz bẩng
moi tăng khuống au cuống an ninh, trật tự an toàn xả hôiz
tô dủ cả khư tăng bỏn mương hau.
2.3. xO#c tY$ fu$ h[#b Ma x[# bO#N +w> xI$V h[$ pEN CA me#N, lw> Ma OA T{
xY Lai PaV Ma te$M la@z.
Đảng tăng Nhà nước hau… ề chính sách ưu tiên hờ …
tay nòi côn dủ mương pu, khư … trình 30 a, chương trình
135, chính sách … ngân ưu đãi lải suất nòi, chính sách …
ngân cừ ết hươn dủ, chính sách … bàn, xọi lực lán páy
hiên, hờ …khồn ngân kín tết, hờ pảy dân dủ tỉ lơ bỏ mi điện
ngân xưz măn tày, hờ cứa, hờ tăng xồng xừa nụng…
( chương/xọi/bảnh/pơ/mi/côn/manz)
2.4. te$M dVa@ V& t[$ ni@ oO#c xY qaz FIN O[M.
T[Z ni@ la# me#N T[z \I#N m[#. xwb hi#d kO> hO> =a$ n/c vI#d NaM,
la# t{z \U MI dy$ c[d xO> lY#c b^# cE# XaZ +i> L[. C[#d lY#c nO$z HA tw#> Mi
dIV cI@N oEd ci> tE, tw#> Mi di dy$, lY#c laN tw#> hO#c HIN hO#d bO#N hO#d
ti#, H/N HA tw#> hw#> Mi di cVa$>.
pO# XaZ, me# +i> hO#d xib pe#d pi me#N dy$ py b{@ d{@z oEd =I# Vu#
kU> OA M/> vI#d naM.
II. Baz cI#M }a
1. h[$ hu@ m[$z NeV pEN xy$ mw#N hEN, bO#c hw> my@ za bE@> pEN xyF xwb
hi#d KO> P[ Ty qaz zu# T/> Z/>.
2. te$M Baz TVIN ]VIN$ M/ FO> ]a$V kU> OA deN diN h[$ P[ Ty
zu# k[$ deN diN.
3. xO#c bO#N te$M \id Tw> te$M la@z h[$ me#N, lw> Ma \I#N oO#c xY
qaz FIN O[M.
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lY#c My, lY#c ma p^#, lY#c xaz, lY#c xaV, oe@> c#[d, mE@ c[#d, lY#c k/z, oa$z
k/z, nO@>; k/z, oe@> dO>, ciN kA$, ciN lA$, xe#b, Mi le@V, vaN, \/N, mac#
cI>, mac .
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Baz ha$ xib (50)

HIN lW# Tw> cI#M }a Tw> kVa
I. HIN lW#
1. T{ xY c{c, xI>, v[$N Tw> geb v[$N:
1.1. T{ Tw> maz
a) T{:
- Mi 46 T{ pEN 23 t{z, p& oO#c 2 pu#N T{ xu> (J[ pa#c oO#c xA# Mi zA
Qe>) Tw> T{ tw#M (J[ pa#c b^# Mi zA Qe>).
- m[$z T{: Rr [R], S s [S], G g [G, Gh], }] [Tr] cU> T{ xY
Laz PaV mY@ +aM b^# Mi, ma# xA# ja# ha dy$ tY#M hA$ cY$ tI#N h[$ J[ te$M xY3
C{{N, xY# ba$N, xY# M/>...Tw> m[$z tY$ ma@N CVaM vI#d.
- T{ \, | (P’h) cU> CVaM vI#d b^# Mi. J[ pa#c b^# KY v[$N ph cU>
cVUM vI#d. J[ pa#c, T{ \, | dy$ pa#c nwc h[N T{ f, F (f).
b) maz:
- Mi 20 maz Tw> ci hI@V, cU> h&@ Mi t{z T{ maz (O, o) pa#c KY T{ O
cU> CVaM vI#d. Mi J[, T{ maz o, O xA# Mi Vaz ]O$ KY T{.
1.2. maz xI>:
cU> T{ xY# Laz PaV Mi 5 maz xI>, kw#> di@> xY Laz PaV Mi oE$ O& h[N
m[$z T{ xY oY#N hO> CVaM qaz vI#d NaM, (KY Laz Ty, Laz xY Qe>, Laz
Ty x[N La, hV$a bi$>, dI#N BIN...).
cU> 5 maz xI> xi# Mi xO> maz xI> b^# Mi ci hI@V KY maz b^#, maz
pwc.
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- maz b^# NON cU> m[$z tY$ b^# Mi maz (xA# zu# NW t{N T{ hO> m[$z T{ xY
c{c pu#N T{ tW#). xA# Mi na$ cU> m[$z O[M tI#d, b^# nw#b m[$z O[M ke#b Tw> O[M
nwc (Mi maz nwc).
KY: HA, OA, HW, LW, BaN, KaN, LaM,...
- maz pwc: ca# b^# Mi ci hI@V. J[ te$M m[$z tY$ Mi zA xwc p/#N OA m[$z T{
cU> pu#N T{ xu>.
KY: py, ky, k/z, laM, qaM, qi, p&, ...
1.3. m[$z NeV ge#b v[$N:
Ge#b v[$N la# me#N OA maz ge#b x[# T{ pEN tY$. Mi xO> NeV :
a) nY#> maz ge#b x[# nY#> T{. Mi m[$z NeV:
- maz NON Tw> xa$> T{ (zu# b/$> pe$, mi ba#d zu# b/$> va).
KY: Taz (đố) : t + a = ta@; pá (cá): p + a = pa; Paz
(dao): P + a@ = Pa@
Bè (con dê): b + e$= be$
Thà (chờ): q +a + = qa$
b) nY#> maz ge#b x[# xO> T{ p[# hY$N.
- maz Lw> zu# Tw> ca> xO> T{
*) maz (a): haM, qaM, zaM, qa#c, xa@N, ba$N, KaN...
*) maz ce (e): he#b, xe#b, le#b, he#M, \e#N, ce#N, veN...
*) Mái Cúa (U): hU>, kU, tU@>, LU>,
- maz NON zu# Ta> n/ T{:
*) maz cw> ( w): Xw>, Fw>, Lw>, tw$>, hw$>, kw$>, xw#>...
*) maz c_ ( _ ): X_, c_$, q_, b_, p_#, h_#,...
*) maz cE ( E): pE$, pE#, cEb, tE#d, bEd, kEd, \Ed, dEd, jEd...
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*) maz c{ ( {): m{#, k{#, h{, D{, T{, ...
*) maz c[ ( [): b[, b[$, k[$, h[$, t[$, x[#>, T[>, M[>...
*) maz cY ( Y): KY, kY#d, xY@, bY, xY, TY, MY,
*)maz c/ ( / ): H/, b/#, x/$, k/, d/#, X/, t/#...
- maz zu# t[$ T{: Mi ti# maz cu ( u): hu@, hu, pu, Pu, Hu, qu#, xu#, ... tu#b, ku#d, lud,
tud, qu#d...
2.oe#b te$M:
- teMm 10 tY$ Mi maz pwc
- te$M 10 tY$ Mi maz b^#
- te$M 10 tY$ Mi maz nwc
- te$M 10 tY$ Mi maz bA
3. tY$ vY#>: \I#N oa#N oO#c CVaM ceV
Mự nham, mi xỏng phủa mia cợt đay xỏng pơ lực chái.
Mự nừng, pơ mệ bọc xỏng lực nừng nị:
- Xỏng lực chái yểu hỏng mè ới! Chừ áu nớ! Chớ lớ pò
mè tải xía lẹo, lực pảy xọc hả cốn xì pảy táng mí mè nặm
xở. Nhá pảy táng mí mè nặm khùn, mí tò tố xắt, tố xình
đọc.
Quám vạu hỏng pơ mệ khứ nừng mí phỉ xỏn xốp.
Nừng pỉ mờ má, xỏng phủa mía pọm tải váng xỏng pơ lực
khư.
Xỏng ai nọng lực khạ chừ quám mệ xằng, hưn táng pảy
xọc hả pơ cốn khư đay không. Chớ xỏng ai nọng pảy họt tì
mí xỏng ngà nặm: táng bương vả xì mè nặm xở, táng bương
pe mèn mè nặm khùn. Pơ nọng vạu:
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- Mệ háu xằng bọc hơ pảy táng mè nặm xở.
Pơ ai xì và:
- Mệ háu xằng hơ pảy táng mè nặm khùn.
Xỏng ai nọng bo huồm chở cẳn. Má lẹo, xỏng ai nọng
pẳn cẳn pảy cốn lờ táng. Pơ ai pảy xắp mè nặm khùn, pơ
nọng pảy xắp mè nặm xở.
Pơ nọng pảy xắp mè nặm xở họt mự nừng xì hển ban
mướng mí cốn dù. Xang ban mí ẳn tụp nọi nừng. Pơ nọng
hau tụp xỏ xáu. Cuổng tụp mí xỏng mè lực cà mèn cốn mè
mai, lực khạ. Khà đải pơ lực xảo hỏng pa nị đỉ hẳn hòi, chở
mạc chở ểm.
Pơ nọng cà chiện hơ xỏng mè lực hụ:
- Hỏn đọc khoi cà mèn lực khạ bo mí pò mè nừa.
Hụ đay néo nặn, pa mè nị bọc hơ dù ết lực chái máy.
Pơ nọng chốm mấng, ọc hánh ết hày ết xuổn bầng mói mệ
thau tấng pơ nọng xảo máy.
Chớ xỏng pơ lực tợp hưn pển bào pển xảo, họt kháo áu
phủa áu mía xì pơ mệ tải. Chớ mệ khăm hạt xải chở, mệ
bọc:
- Xỏng lực hày áu cẳn ết phủa mía!
Chừ quám mệ, xỏng cốn áu cẳn ết phủa mía, liệng lực,
pục khau, hằng mí đỉ đay. Phủa mía chù chớ hặc pánh cẳn.
Chớ tổ mí tới không ìm ùn lẹo, pơ nọng ngăm họt pơ ai
chớ nị dù cà lở? Pơ nọng chiện xù mía mứa việc hỏng tổ,
xỏ nắm mía hơ pảy xọc ai, ton áu ai má dù nắm háu. Pơ mía
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cà huồm chở đẻo nắm phủa, hơ phủa pảy xọc áu ài má dù
huồm hướn điểu.
Pơ nọng pin tào má họt tì chạc ài chớ nhắng nọi, tì mè
nặm mí mè nặm khùn.
Pơ nọng pảy xặc xạy cà bo hển cốn. Chớ phạ khăm
mựt lắp, pơ nọng pảy họt tì nừng mí tụp xang táng. Pơ nọng
hau cuổng tụp hển tố nộc hảng càng đảng xuộc bong lảm
nhọc, nộc họng tặc:
- Càng càng, phắc xí lá can còng. Nọng la má bạ,
nhắng khoè bạ?...
Pơ nọng áu mải tòi hau hủa nộc, tố nộc tải. Noi nừng chằng
hển tố mủ pà nừng cạp hạc mến má hau tụp. Hển pơ nọng,
mủ tặc:
- Chụt chụt! Chu la má bọ, nhắng khoè bo?...
Pơ nọng chằng áu cỏ cọn lày ha mủ, mủ lèn nỉ hau
cuổng pà. Bứt nừng pơ nọng chằng hển tố lính cẳng nừng
nhọc hau tụp. Hển pơ nọng, tố lính tặc:
- Củi củi! Ủi la má nọ, nhắng khoè nọ?
Pơ nọng áu ngà mạy lày ha linh cẳng, lính cẳng nhọc
hau cuổng pà.
Họt chớ mựt lắp, pơ ài má hau tụp. Cốn ài bo mí xông, xưa
nừng; na xì pển hổn, xốp nuột, xốp nảm; phổm nhạo phập
phu phập phới. Chuộp cẳn, ài nọng mấng cọt cẳn hay. Pơ ài
thảm:
- Bạ, la bo hển ơi pợ mứng bạ?
Pơ nọng tọp quám:
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- Bo hển ơi pợ, ơi ới lớ! Nhắng hển tò tố nộc hảng càng
tấng tố mủ, tố lính. Cú ha hơ, tố xì tải, tố xì nỉ hau pà lẹo!
Pơ ài oản hưn:
- Ối, ết lớ mứng ha xía ơi pợ mứng nế!
Pơ nọng xỏ ài nhá kiệt, nắm và nọng bo hụ mơi tố xắt ạ
mèn mía ài. Pơ nọng uôn ton áu ài mứa dù nắm nọng. Pơ ài
phắng quám nọng, mứa xắp nọng dù huồm hướn điểu.
Khôn na, cạng dù hẩng pơ ài cạng hển pơ nọng pợ đỉ, hẳn
hòi, chở ngăm dặc đay mía nọng pển mía tổ.
Pơ ài duống pơ nọng hau pà xọc nhính quảng, nhính
phán. Pơ ài pảy hển hú hỉu cuổng pà. Hú hỉu lậc hệnh, mói
lống bo hển pựn. Pơ ài họng nọng má và:
- Nọng ới! Má mói ẳn lớ đỉ đỉ tơ ạ nế!
Pơ nọng khóng cờ tẹ, lèn má diêm hú hỉu. Pơ ài xồn pơ
nọng tốc lống hú hỉu. Pơ nọng oản hơ ài chòi, ài cờ bo thém
mói lống nừa.
Pơ ài mứa hướn pơ nọng ết chà và mèn pơ nọng má hả lực
mía. Chớ ài má họt xang ban hển pơ lản lực hỏng nọng chái
ết nhái dù cảng táng. Pơ lản thảm:
- Ớ, lúng má lẹo. Pò hỏng ểm ết lớ pày hế má?
Pơ lúng hốm lản:
- Chạ nị vạu táng lè, cú nị mèn pò mứng là bọ!
Pơ lản thiểng:
- Bo mèn, lúng má lẹo, pò hỏng ểm pày má!
Chớ xàu mứa họt hướn hển nọng pợ xàu đảng tẳm
khau. Pơ nọng pợ thảm:
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- Pì ài má lẹo, nọng ngái ết lớ pày hế má?
Xàu tăng vạu:
- Khặn mèn phủa chau cọ, ết lớ chau là lứm nế?
Pơ nọng pợ thiểng:
- Ngái mèn pì ài khoi, nhá và lải néo phạ phà cọ!
Nhắm cứn, xàu dặc lừa hau xuôm nón nắm nọng pợ.
Nọng pợ xàu cạt tủ xuôm măn, xàu hau bo đay.
Mự mờ má, mía hỏng pơ nọng hển tố mả phán hỏng
phủa dù cuổng pà má hả hướn, xàu hay "hít, hít". Mía hỏng
pơ nọng áu khau hơ mả, xàu cà bo kín. Tố mả cừ hay mói
hưn xờ ẳn pì hỏng chau xàu nếp cư dù nắm chàm cá. Pơ
mía hỏng pơ nọng hụ y: "Ớ, tố mả dặc áu pì hỏng ài chau
xàu nế!". Tố mả cạp áu pì hau cuổng pà pòn lống hú hỉu hơ
chau. Pơ nọng pàu pì tơ hú hỉu. Xiểng pì hỏng ngái muồn
lải, ết hơ chù tố xắt má mói: tố lính, tố cẳng, tố xửa, chạng
nguống nhạo má phắng xiểng pì. Tố chạng tắc ngà mạy nhè
lống hơ pơ nọng hăng áu, lẹo chạng áu nguống khển phịt
tấng cốn, tấng mạy hưn nửa phèn đỉn. Pơ nọng đay không
tào má hả lực, hả mía. Phủa mía lực nọi chốm mấng đay
pọm cẳn má dù hướn điểu. Pò mè táy ban cà má chốm ết
vẳn hơ phủa cau mía vẳn dù đỉ, vỉ kiêng, pọm cẳn dù hướn
quang, xang cẳn dù hướn huổng.
Pơ ài bo hốm đay nọng pợ ết mía, chớ nị pơ nọng tăng
tào má, bo tải khứ xàu ngăm. Xàu kín bo đay, dù bo pển.
Xàu ngăm hại na nắm phủa mía hỏng nọng, hại na nắm táy
ban. Pơ nọng bo lày, bo và ẳn lớ hơ, khà đải pơ ài hạc nỉ.
Xàu nỉ pảy, nỉ pảy. Xàu pảy họt nỏng nặm nừng. Dặc nặm
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hệnh, xàu lống nỏng kín nặm, côm lống hệnh quà là hủa
xục lống nỏng, nặm hau đắng tải xé cảng nỏng, cợt pển tố
ngược pết, tấng tới đẩm dù tơ nặm pựn nỏng, dù nắm buộc
tấng pống, nặm khùn.
4. HIN lW# CA
4.1. te$M CA x[# m[$z tY$: Lu>, k/$> ka#b, deN diN, M/>, hw#> Mi, ke#d hU,
Py HIN.
4.2.te$M dVa@N V& nY#> vA@ M/ FO> ]a$V V& hVa, V& <E# zu# ba$N M/>
hO> oa$z o[$z.
II. cI#M }a
CA 1: oa#N T{ xY c{c (te$M xwb cVUM qaz FIN O[M): b, B;;, c, C, q,
Q, f, F, \, |, ], h, H, g, G, s, S, d, D, t, T, e, W, y, n N, m, M.
cU> oa@ Mi ci$ T{, ci$ maz, te$M oO#c.
CA 2: te$M M/ >uIN twc ge#b v[$N.
CA 3: OA T{ xY Laz PaV Ma te$M m[$z tY$ ni@:
Thống/Bống/quàng/ xúng/ quai/ ngua/ hòa/ cắn/ phaz
p’hả/ tô diển/ tô nộc vắc/ nộc tẳng lo/ páy cống kếnh/ xẻo
xìn/ tành xấc.
CA 4: lY#c oa$z o[$z py HIN y^, te$M h[$ lY#c b[ QY nY#> cU> oa@ vA@ M/
ba$N XO> HA Mi oE$ NeV \I#N m[#.
CA 5: |I#N oa#N oO#c CVaM ceV \Y@N t[$ ni@:
Phò khắn tỏ páy tang.
Mự nửng quán phò mi việc páy tang. Páy tang xái ma,
xẹp tọng, mưởi cảnh mưởi há, quán phỏ lả páy họt bàn
nửng. Quán phò hừn xau hươn ạ, tỏ mi xóng mẻ lực nọi dủ
hươn. Pơ lực nọi non dủ năm xàng. Pơ mệ nhăng đáng páy
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tả tắc nặm. Hừn họt hươn, quán phò lả hừn nẳng tênh xang
năm pơ nọi. Quán phò lả khì vản xở pơ nọi. Pơ nọi cuộc
khì, xẹp hày vái hừn. Pơ mệ páy tắc nặm cả tả ma, pơ mệ
ma ùm pơ lực nọi đáng hày dủ năm xang. Pơ mệ hến lực
nọi tố, cắp xở xang tím tỏ khì, lả vả:
- Ê lơ mưng ma nẳng xang chơ nhăng mi nơ nọi nẳng
tênh xang? Nặn lẹo mưng chẳng phặt ê uổi xở xang nị chịa?
Quán phò tằng co thiếng:
- Cắn đày nẳng cả lớ?!
Pơ mệ vả:
- Mưng khằm thiếng e cả lơ. Khì pơ nọi khạc. Khì pơ
tợp khạc. Khì pơ nọi khằm mi bả tộp mạc ượt? Ắn nị khì lả
tím pích tỏ tộp nắng mạc ượt! Bò mẻn khì mưng đé khì pơ
lơ?
Quán phò thiếng ê bò pẹ chẳng chịu luổi hón.
Mệ pơ nọi pắt hờ quán phò xọc cảy ê vắn hờ lực nọi.
Quán phò ê neo ạ dàn lực tố vắn lống, vắn ón. Quán phò ê
xắp quam bọc hóng pơ mệ. Quán phò xọc đày tô cảy phù
hón đánh nửng ma hà lông ê vắn hờ pơ nọi. Cảy xúc, phướn
vắn tảnh ọc. Mó xở lẹo, pơ nọi lả hày. Pơ mệ lả pít au háu
cảy tồ lực:
- Hợ, há cảy ạ! Nha hày, nòi lơ quán phò ki xía lẹo!
Pơ nơ nọi cạng hày. Pơ mệ ê chả hôm pơ lực, nhứn há
cảy hờ quán phò, tâng vả:
- Nhăng hày bạ? Hờ quán phò há cảy ạ ki xía!
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Pơ mệ pảy vả hạt quam, quán phò cả bò vả ắn lơ, dúp
au mả há cảy năm mư pơ mệ, au ma hèo ngàn ngàn. Pơ mệ
vat hờ quán phò:
- Tồ nơ nọi đọc, ê lơ mưng ê tẹ nế?!
Quán phò ê át xớ au năm pơ mệ:
- Khằm mẻn nơ nọi năm mời mưng bạ! Bọc hờ ki lả ki
hới! Bò mẻn ma nì hờ mời mưng tồ nơ nọi đáy!
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CVAM TY M/>
hO> <E# OaN

<E# OaN, pi 2017

Phần I
TỪ VÀ TỪ LOẠI
I. Từ, từ đơn và từ phức
1. Từ:
Trong tiếng Thái cũng như trong tiếng Việt, từ là đơn vị
nhỏ nhất có nghĩa, có kết cấu vỏ ngữ âm bền vững, hoàn
chỉnh, có chức năng gọi tên, được vận dụng độc lập, tái hiện
tự do trong lời nói để tạo câu.
Ví dụ:
- Hươn (H/N),
- Côn (C{N),
- Xừa (x/$),
- Nhăng (+w>),
- Vả (va#),
- Khằm (kW$),
- Tang (Ta>),
- Púm (puM),
- Đắm píc (dW pic),
- Nhảp (=a#b),…
2. Từ đơn và từ phức
Từ được chia ra: Từ đơn và từ phức
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2.1. Từ đơn
2.1.1. Định nghĩa:
Là từ chỉ gồm có một tiếng, có nghĩa, có thể đứng độc
lập một mình.
Ví dụ:
- Kín (ciN),
-Non (NON),
- Đắm (dW),
- Cáy (y^),
- P’hưnz (\Y@N),
- Tèm (te$M),
- Đí (di),
- Nhảng (=a#>),
- Quàng (cVa$>)…
2.1.2. Vai trò của từ đơn:
Từ đơn dùng để tạo từ ghép, từ láy làm tăng vốn từ
trong tiếng Thái.
Ví dụ 1:
- Kín khàu (ciN kA$),
- Non đắc (NON dwc),
- Đắm na (dW Na),
- Cáy hêngz (y^ hE@>),
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- P’hưn muộn (\Y@N mU#N),
- Tèm đí (te$M),
- Nhảng manhz (=a#> me@>),
- Hảy quàng (hy# cVa$>).
Ví dụ 2:
- Hèo vẹo (he$V ve#V),
- Xẻo xìn (xe#V xi$N),
- Hươn hạng (H/N ha#>),
- Hu hú (Hu hu),
- Phaz p’hả (fa@ \a#),
- Côn khồn (C{N k{$N).
2.2. Từ phức:
2.2.1. Từ ghép:
a) Định nghĩa:
Từ ghép là những từ được tạo ra bằng cách ghép các
tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa.
Ví dụ:
- Tháng hảy (qa> hy#),
- Tháy na (qy Na),
- Quảng hé (cVa#> he),
- Tắm khàu (tW kA$),
- Tắc nămz (twc nW@).
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Từ ghép có tác dụng dùng để định danh sự vật, hiện
tượng, để nêu đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật.
b) Phân loại từ ghép: Từ ghép có 2 loại
*) Từ ghép chính phụ:
Từ ghép chính phụ có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung
nghĩa cho tiếng chính. Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ
đứng sau.
Từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa. Nghĩa của
từ ghép chính phụ hẹp hơn nghĩa của tiếng chính.
Ví dụ:
- Tán khàu (taN kA$);
- Xèo xáo (xe$V xaV),
- P’hiển phài (\I#N fa$z);,
- Lạc mayz (la#c my@).
*)Từ ghép đẳng lập:
Từ ghép đẳng lập có các tiếng bình đẳng về mặt ngữ
pháp (không phân ra tiếng chính, tiếng phụ).
Từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa. Nghĩa của từ
ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo nên nó.
Ví dụ:
- Hổm pha (h{#M Fa),
- Xồng xừa (x_$> x/$),
- Ài nongz (oa$z nO@>),
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- Pà lung (pa$ Lu>),
- Pu pả (Pu pa#).
c) Hình thức ghép:
* Có thể ghép hai danh từ, như:
- Pu pả (Pu pa#),
- Nămz huồi (nW@ hU$z),
- Đín phaz (diN fa@)
* Có thể ghép 2,3 động từ, như:
- Páy mưa (py M),
- Caz hái (ca@ haz),
- Kín dủ (cNi zu),
- Moi páy (MOz py),
- Moi ma (MOz Ma)...
* Có thể ghép các từ khác nhau về từ loại :
Ví dụ:
- Hiên xứ (HIN xY)
- Tán khàu (taN kA$),
- Kín xẹp (cNi xeb#),
- Đí tá (di ta),
- Tẻng giòng (te># zO>$),
- Bỏ kí xẹp (b^# cNi xe#b),
- Bỏ pến húa hươn (b^# pNE hU HN/),
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- Bỏ lon mau làu (b^# LON MA lA$)
Tuy vậy, việc phân biệt từ ghép với cụm từ nói chung,
cụm từ cố định nói riêng cũng gặp những khó khăn như
trong các ngôn ngữ đơn lập khác do các hành vi thường
trùng với từ đơn.
Ví dụ:
- Nămz phầng (nW@ \>[$),
- Pu pả quàng (Pu pa# cVa>$),
- Huồi nămz dến (hUz$ nW@ zEN),
- Mạc tẳng ngên hừn (ma#c tw#> >EN hY$N)….
2.2.2. Từ Láy:
a) Định nghĩa:
Từ láy là từ tạo nên từ hơn hai tiếng, tiếng đứng ở vị trí
đầu tiên là tiếng gốc (thường thì tiếng gốc có nghĩa) và tiếng
đứng sau láy lại âm hoặc vần của tiếng gốc.
Ví dụ:
- Khường kháp (k/$> ka#>),
- Lông lạng (L_> la#>),
- Páy cáy (py y^),
- Tòng tẻng (tO$> te#>),
b) Phân loại: Từ láy cũng có hai loại
*) Láy hoàn toàn: Nghĩa là từ đứng sau lặp lại cả âm lẫn
vần của tiếng gốc.
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Ví dụ:
- Xìu xìu (xi$V x$iV),
- Xẹt xẹt (xe#d xe#d),
- Páy páy (py py),
- Ma ma (Ma Ma), ...
*) Láy bộ phận: Nghĩa là từ đứng sau chỉ lặp lại hoặc
âm hoặc vần của tiếng gốc.
Ví dụ:
- Xồng xằn (x_$> x&$),
- Khàu khánh (kA$ ke>),
- Tẻng leng (te#> Le>),
- Cumz cuốm (cu@M cUM),
- Xái ngai (xaz >az),
- Pai lái (Paz laz),...
c) Nghĩa của từ láy:
*) Biểu thị hành động, quá trình diễn ra được lặp đi, lặp
lại với hàm chỉ số lượng nhiều:
Ví dụ 1:
- Páy páy (py py),
- Ma ma (Ma Ma),
- Hừn hừn (hNY$ hY$N),
- Lông lông (L>_ L>_),
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- Hàu hàu (hA$ hA$),
- Ọc ọc (oO#c oO#c), ..
Ví dụ 2:
- Xìu xìu (xVi$ xVi$),
- Xẹt xẹt (xe#d xe#d),
Xìu xìu, xẹt xẹt, xánh đẹt tốc lông na
- Đắm đắm (dW dW),
- Đéng đéng (de> de>)….
Đắm đắm, đéng đéng, xánh manh ca hàu xuồm
Ví dụ 3:
- Nhaoz nhaoz (=a@V =a@V),
- Xuồi xuồi (xU$z xU$z),
- Lém lém (leM leM).
Phaz ơi, ết ăn lơ xảu lém lém nế!
3.2. Biểu thị mức độ giảm nhẹ và mang tính không xác
định của tính chất trạng thái:
Ví dụ:
- Từn từn (tNY$ tNY)$ ,
- Tẳm tẳm (tW# tW#),
- Xằn xằn (x&$ x&$),….
Trong câu: Văng ni từn từn nọ; Hươn ni ết lơ xảu tẳm
tẳm nế.
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c) Biểu thị nhấn mạnh tăng cường đối với tính chất,
trạng Thái, hành động:
Ví dụ:
- Xúng xúng (xu> xu>);
- Lợc lợc (l[#c l[#c),
- Háo hêngz (haV hE@>),
- Xẳn xên (x&# XEN).
Trong câu: Pha ơi, hươn lơ hươn tẳng xúng xúng ạ;
Huồi lơ huồi tẳng lợc lợc nế;…
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II. Từ loại
1. Danh từ
Là từ chỉ người, vật, hiện tương, khái niệm,…
Ví dụ:
- Quai (CVaz),
- Phừa (f/$),
- Phốn (f{N),
- Hươn (H/N),
- Huồi (hU$z),
- Hảy (hy#),
- Xấc (x[c),
- Xứa (x/),
- Côn (c{N)...
1.1.Danh từ chỉ sự vật
1.1.1. Danh từ chung:
Là từ chỉ tên của một loại sự vật (dùng để gọi chung
cho một loại sự vật), có hai loại:
* Danh từ cụ thể, là từ chỉ sự vật ma ta nhìn thấy được
bằng mắt:
Ví dụ:
+ Chìa (jI$),
+ Lai (Laz),
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+ Mái (maz),
+ Mực (mY#c),
+ Bàn (ba$N)…
* Danh từ trừu tượng: Là những từ chỉ sự vật mà ta
không nhìn thấy được bằng mắt.
Ví dụ:
+ Xái chớ (xaz j[),
+ Tinh thần (Ti> q[$N),
+ Hặc peng (hw#c Pe>),
+ Cách mangz (cec ma@>)…
* Danh từ chỉ hiện tượng:
- Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên:
+ Phaz phốn (fa@ f{N),
+ Phaz lôm (fa@ L{M),
+ Phaz honz (fa@ hO@N),
+ Phaz náo (fa@ naV),
+ Phaz đẹt (fa@ de#d), nămz nong (nW@ NO>)…
- Danh từ chỉ hiện tượng xã hội:
+Khoa học (KVa hO#c),
+ Khồn khổ (k{$N k{#),
+ Khường kháp (k/$> ka#b),
+ Hặng mi (hw#> Mi), …

11

* Danh từ chỉ khái niệm: Chính là loại danh từ có ý
nghĩa trừu tượng (danh từ trừu tượng, đã nêu ở trên).
Đây là loại danh từ không chỉ vật thể, các chất liệu hay
các đơn vị sự vật cụ thể, mà biểu thị các khái niệm trừu
tượng, không có hình thù, không nhìn thấy, không nghe
thấy…
Ví dụ:
- Hặc yếu (hw#c oIV),
- Hịt khong (hi#d KO>),
- P’hí vắn (\i v&),
- Chớ lộng (j[ l_#>),…
1.1.2. Danh từ riêng:
Là từ chỉ tên riêng của một sự vật (tên người, tên địa
danh, tên địa phương)
Ví dụ:
- Ài Hùng mẳn ết kín (oa$z hu$> mw#N oEd ciN)
- Bàn Lau hặng mi (ba$N LA hw#> Mi)
- Huồi có phạt (hU$z c^ fa#d)
1.2. Danh từ chỉ đơn vị:
Hiểu theo nghĩa rộng, danh từ chỉ đơn vị là những từ chỉ
đơn vị các sự vật. Căn cứ vào đặc trưng ngữ nghĩa, vào
phạm vi sử dụng, có thể chia danh từ chỉ đơn vị thành các
loại nhỏ như sau:
1.2.1. Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên:
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Các danh từ này chỉ rõ loại sự vật, nên còn được gọi là
danh từ chỉ loại. Đó là các từ: tô, ăn, còn, mành; láng, bỏn,
bớ, có, mịt, xái, dọt, cộc,…
Ví dụ:
- Hà tô quai (ha$ T{ CVaz);
- Hốc còn hín (h{c cO$N hiN);
- Chết láng hươn;
- Pẹt bỏn hảy (pe#d bO#N hy#);
- Càu có paoz (cA$ c^ pa@V);
- Xíp bớ pu (xib b[ Pu);….
1.2.2. Danh từ chỉ đơn vị đo lường:
Các danh từ này dùng để tính đếm, đo đếm các sự vật,
vật liệu, chất liệu,…như: langz, yền, lô, tạ, xọc, va, cảt, bắc,
phấn, …
Ví dụ:
Pò p’hăc niz dày hà langz
pO$ \wc ni@ dy$ ha$ la@>
Pề khàu nắc hà yền
pE$ kA$ nwc ha$ oI$N
Tô mú ngai đày tạ nựng
T{ mu >az dy$ ta# nY#>
Nhọt p’hăc nhaoz xám cạt
=O#d \wc =a@V xaM ca#d
Páy pẳn đày xỉ bắc căm
Py p&# dy$ xi# bwc CW
1.2.3. Danh từ chỉ đơn vị tập thể:
Dùng để tính đếm các sự vật tồn tại dưới dạng tập thể,
tổ hợp. Đó là các từ: bôz, tối, muột, pưng, thòi, pò, cóng, …
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Ví dụ:
Ài Nam mi hà bôz đô
Oa$z NaM Mi ha$ b{@ D{
Ời Lan mi xóng tối pọc hú o[$z LaN Mi xO> t{z pO#c hu
căm
Thà hờ muột xấc hàu họt bàn qa$ h[$ mU#d x[c hAF hO#d ba$N
Lung Khoàn tẳng xả pưng tô Lu> kVa$N tw#> xa# PY> T{ tO# oO#c Ma
tỏ ọc ma khốp
k{b
Cặm niz khòi nặm đày càu cW# ni@ kO$z nW# dyF cA$ qO$z ma#c
thòi mạc đưới
d/z
Au xược ma pò phưn
OA x/#c Ma p^$ FYN
Hươn hặng mi xip cóng căm H/N hw#> Mi xip cO> CW
1.2.4. Danh từ chỉ đơn vị thời gian:
Các từ như: chơ, bướn, xauz, xái, caiz, cặm, đức, tiểng,
nham,…
Ví dụ:
Đày hà chơ
dy$ ha$ J[
Đày càu bướn
dy$ cA$ b/N
Nham xauz
+aM xA@
Nham xái
+aM xaz
Nham ngai
+aM >az
Nham leng
+aM Le>
Nham honz
+aM hO@N
Nham náo
+aM naV
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Cặm ma
cW# Ma
Đức điểng tiểng cưn
dYc dI#> tI#> cYN
1.2.5.Danh từ chỉ đơn vị hành chính, tổ chức: bàn,
mương, xả,…
Ví dụ:
- Bàn lơ cá hặng mi (ba$N L[ ca# hw#> Mi)
- Mương hau mi lái pu quàng (m/> HA Mi laz Pu cVa$>)
1.3.Cụm danh từ
- Danh từ có thể kết hợp với các từ chỉ số lượng ở phía
trước, các từ chỉ định ở phía sau và một số từ ngữ khác để
lập thành cụm danh từ.
Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ và một số từ
ngữ phụ thuộc nó tạo thành.
Ví dụ:
- Càu tô quai (cA$ T{ CVaz),
- Hà lô khàu (ha$ L{ kA$),
- Pẹt côn pọ xai (pe#d C{N p^# Xaz),
- Vai tô pá (Vaz T{ pa),…
Trong cụm danh từ, các phụ ngữ ở phần trước bổ sung
cho danh từ các ý nghĩa về số và lượng. Các phụ ngữ ở phần
sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu thị hoặc
xác định vị trí của sự vật ấy trong gian hay thời gian.
Danh từ được chia làm nhiều loại, những loại này
thường chia thành các nhóm đối lập với nhau, chẳng hạn:
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- Danh từ chung <> Danh từ riêng.
- Danh từ số ít <> Danh từ số nhiều
- Danh từ trừu tượng <> Danh từ cụ thể
Ví dụ:
Huồi họng cangz (hU$z hO#> ca@>)<> Huồi có cù (hU$z c^ cu$);
Pưng quai (PY> CVaz) <> tô quai điêu (T{ CVaz DIV);
Xái chớ nhaoz (xaz j[ =a@V)<>Cạt mư xằn (ca#d MY xw$N).
2. Động từ
2.1. Định nghĩa:
Động từ là từ dùng để chỉ hành động, trặng thái của sự
vật.
Ví dụ:
- Páy (py), → Páy hảy
- Ma (Ma), → Ma hươn
- Hàu (hA$), → Hàu huồi
- Ọc (oO#c), → Ọc bàn
- Non (NON), → Non nghên…
2.2. Các loại động từ
2.2.1. Động từ tình thái:
Là những động từ đòi hỏi có động từ khác đi kèm phía
sau: đày (dy$), khằm (kW$), khiều (kI$V),…
Ví dụ:
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- Khiều páy na (kI$V py Na)
- Đày páy hiên (dy$ py HIN)
- Khằm au ngân (kW$ OA >[N)
2.2.2. Động từ chỉ hoạt động, trạng thái:
Là những động từ không cần các động từ khác đi kèm,
như: páy (py), hàu (hA$), ọc (oO#c), non (NON), nặm (nW#), áp (oa#b),
xuổi (xU#z),…
Ví dụ :
- Tháng hảy (qa> hy#)
- Tháy na (qy Na)
- Nặm khàu (nW# kA$)
- Páy ảp (py oa#b)
- Ma non (Ma NON)
- Xuổi nà (xU#z na$)
3. Tính từ
3.1. Định nghĩa:
Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật,
hoạt động, trạng thái.
Ví dụ:
- Đí (di),
- Lướng (l/>),
- Hóm (hOM),
- Tợp (t[#b),
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- Mẳn (mw#N),…
3.2. Các loại tính từ
3.2.1. Tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối:
Là những tính từ không thể kết hợp với từ chỉ mức độ.
Ví dụ:
- Háo xớ (haV x[), → Chái làu moi háo xớ đongz đongz
- Háo xỏng (haV xO#>), → Nắng ời az háo xỏng dủ
- Hủng lướng (hu#> l/>), → Mưz niz phaz hủng lướng dủ
- Xìu vưnz vưnz (xi$V vY@N vY@N),…→ Moi hàu pả đống xìu
vưn vưnz dủ.
3.2.2. Tính từ chỉ đặc điểm tương đối:
Là những tính từ có thể kết hợp với từ chỉ mức độ.
Ví dụ:
- Mẳn (mw#N), → Côn mẳn
- Xanz (xa@N), → Côn xanz
- Đí (di),→ Côn đí
- Kiềng (kI$>), → Bàn kiềng
- Đánh (de>), → Nộc phi hốn đánh
- Đắm (dW), → Nắng đắm…
4. Đại Từ.
Đại từ có chức năng để xưng hô, để trỏ, hoặc để thay
thế (thay thế cho các từ thuộc danh từ, động từ, tính từ, số
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từ). Khi thay thế cho từ thuộc loại từ nào thì đại từ mang đặc
điểm ngữ pháp cơ bản của từ loại ấy.
Ví dụ: Pượn páy tháng tang
Gồm nhiều loại: các từ xưng hô, đại từ chỉ định, đại từ
nghi vấn, đại từ tương hỗ.
4.1. Đại từ nhân xưng (còn được gọi là từ chỉ ngôi)
tiếng Thái trong một số trường hợp mang nghĩa trung tính
rất cao:
+ Ngôi 1: Cú = cu, hau = HA , mời cú = m[$z cu , mời hau =
m[$z HA.
+ Ngôi 2: Mưng = MY>, mời mưng = m[$z MY>; chauz= jA@,
mời chauz = m[$z jA@.
+ Ngôi 3: xảu = xA#, m[$z xA# = mời xảu, p/#N = pượn, m[$z p/#N
= mời pượn
Bảng Đại từ nhân xưng trong tiếng Thái Tay Mương
tỉnh Nghệ An
Ngôi
Số ít
Số nhiều
1
Cu
m[$z cu
HA
m[$z HA
c&
m[$z c&
2
MY>
m[$z MY>
jA@
m[$z jA@
3
xA#
m[$z xA#
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p/#N
m[$z p/#N
T{
m[$z T{
- Đại từ chỉ ngôi lâm thời, là các từ thuộc nhóm từ loại
khác nhưng được sử dụng như đại từ chi ngôi nó có thể là
danh từ chỉ quan hệ thân thuộc, như:
Mộ cồ= m{# c{,$ nhạ cồ = na# c{,$ mộ = m{#, nhạ = =a#, anhz =
oe@>, mêz = mE,@ ời = o[$z , ài = oa$z, nongz = nO@>, lực = lY#c, lán=
laN.
* Hoặc có thể là danh từ mình (c&): Đây vốn là từ dùng
để chỉ cơ thể người hoặc động vật nhưng thường được dùng
làm đại từ chỉ ngôi trong trường hợp người nói muốn thể
hiện mối quan hệ thân mật, hữu nghị với người nghe. Đại từ
mình có thể dùng để chỉ cả ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai (số
ít hoặc số nhiều). Khi sử dụng ở ngôi thứ nhất số nhiều, ta
có thể thêm chúng vào trước thành chúng mình (m[$z HA).
Ví dụ:
+ Cắn dủ hươn (c& zu# H/N)
+ Chauz lưm cắn mômz bả (jA@ LYM c& m{@M ba#)
+ Mời hau páy au nămz thới (m[$z HA py OA nW@ q[z)
* Một số danh từ dùng để xưng hô một cách chính thức,
như bạn (ba@N), đồng chí (d_$> ji), ngài (<a$z), vị (vi#), và những
danh từ chỉ chức vụ, nghề nghiệp, học hàm, học vị,
như giám đốc (zaM d{c), thủ trưởng (qu# ]/#>), bộ trưởng (b{# ]/#>),
thủ tướng (qu# t/>), tổng thống (t_#> q_>), thày giáo (Xy- Ku), cô
giáo (C{), bác sĩ (jA$ m^ hw> my@), giáo sư (zaV SY), tiến sĩ (tIN si#),
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cũng được dùng làm đại từ chỉ ngôi (ngôi 2).
* Trong khẩu ngữ, có thể kết hợp một danh từ chỉ quan
hệ thân thuộc hàng trên (ví dụ: mộ, nhạ, anhz, mêz, pà, lung,
chù,…) với một danh từ chỉ quan hệ thân thuộc hàng dưới
(ví dụ: cháu, chị, anh, em) để tạo ra đại từ nhân xưng ngôi 1,
Ví dụ:
- Xóng mộ lán páy cả lơ? (xO> m{# laN py ca# L[?)
- Chù lán, pơ cả nhăng khỏe mất boz?
(ju$ laN P[ ca# +w> kV#e m[d b^@)
- Pỉ ài nụng đô đí tez (pi# oa$z nu#> D{ di te@)
Ngoài ra, cũng có thể kết hợp các từ chỉ quan hệ thân
thuộc với các đại từ mưng, xảu và cắn để tạo đại từ chỉ ngôi
2.
Ví dụ:
1) Mời mưng khằm lặc ní bả? m[$z MY> kW$ lw#c ni ba#?
2) Mêz xảu kín leng pảy?
mE@ xA# ciN Le> py#?
3) Anhz xảu ma mẻ.
oe@> xA# Ma me#
4) Mời xảu ết ăn lơ nế?
m[$z xA# oEd O& L[ nE?
4.2. Đại từ sở hữu: Được sử dụng để chỉ sự sở hữu hay
quyền sở hữu, như: hóng khòi, hóng cú, hóng mưng, hóng
ngai, hóng mộ, hóng nhạ,….
Nói cách khác là từ đóng vai trò cú pháp của danh từ.
Ví dụ:
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- Pưng quai niz lả mẻn hóng khòi (PY> CVaz ni@ la# me#N
hO> kO$z)
- Bỏn hảy ni lả mẻn hóng ngai (bO#N hy# ni@ la# me#N hO>
>az)
- Thiếng na hóng lung Thảo (qI> Na hO> Lu> qa#V)
4.3. Đại từ chỉ định:
a) Đại từ chỉ vị trí
Đó là những từ dùng để chỉ quan hệ không gian giữa
người nói và đối tượng được nói tới trong phát ngôn. Đó là
các đại từ: niz, az, hằn, nì,…
Ví dụ:
- Tô quai dủ hằn (T{ CVaz zu# h&$)
- Khòi páy năm xền tang niz (kO$z py NW xE$N Ta> ni@)
- Cú páy nì nòi nựng (cu py ni$ nO$z nY#>)
- Hảy khàu az bỏ đí lái (bO#N hy# oa@ b^# di laz)
- Pơ az chớ haiz (P[ oa@ j[ ha@z)
b) Đại từ chỉ thời gian
Đây là những từ dùng để chỉ quan hệ thời gian giữa các
sự kiện được nói tới. Đó là các đại từ: niz, nà, nơ, xưn, hư,
chơ niz, chơ az, mưz ni, mưz nà, mưz hư, mưz ừn,…
Ví dụ:
- Mưz niz bỏ kín leng. (mY@ ni@ b^# ciN Le>)
- Chơ az ngai páy cả lơ? (J[ oa@ >az py ca# L[?)
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- Mưz nà páy hiên quam tay Thái (mY@ na$ py HIN CvaM Ty
qaz)
- Mưz ừn ết đóng tang mẹ nhinh. (mY@ oY$N oEd dO> Ta> me# +i>)
Có thể thấy rằng nhiều đại từ chỉ vị trí đồng thời cũng là
đại từ chỉ thời gian.
4.4. Đại từ bất định: là từ chỉ phạm trù chung của
người/vật.
Ví dụ:
- Pơ lơ cả ết đày ăn az (P[ L[ ca# oEd dy$ O& oa@)
- Pơ lơ cả pến xày (P[ L[ ca# pEN xy$)
- Pơ lơ cá đí (P[ L[ ca# di)
Bao gồm:
a) Đại từ phân chia: Là từ dùng để chỉ tới những thành
viên của một nhóm một cách riêng lẻ hơn là tập hợp.
Ví dụ:
- Mời ăn niz lả hóng điêu ài az (m[$z O& ni@ la# hO> DIV oa$z
oa@)
- Mành xuốn niz lả hóng điêu hươn khòi (me$> xUN ni@ la#
hO> DIV H/N kO$z)
b) Đại từ phủ định: Là từ chỉ sự không tồn tại của
người/vật.
Ví dụ:
- Bỏ mi pơ ngẳm khư neo az (b^# Mi P[ <W# KY NeV oa@)
- Bỏ mi côn ngẳm họt (B^# Mi C{N <W# hO#d)
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- Bỏ mi pơ lơ ết đày (b^# Mi P[ L[ oEd dy$)
- Pơ lơ cả khì haiz (P[ L[ ca# ki$ ha@z)
4.5. Đại từ quan hệ
Ví dụ:
- Pơ lơ kín giá xỉ đày vang xía (P[ L[ ciN za xi# dy$ Va> xI)
- Pơ lơ au p’hit đô đày au ma hứn hờ chàu xảu
(P[ L[ OA \id D{ dy$ OA Ma hYN h[$ jA$ xA#)
4.6. Đại từ nghi vấn: Là từ hỏi người/vật được nói đến
Ví dụ:
- Pơ lơ ết hảy tỷ nì? (P[ L[ oEd hy# ti# ni$?)
- Pơ lơ tẳm hục? (P[ L[ tW# hu#c?)
- Pơ lơ ết đày ăn niz? (P[ L[ oEd dy$ O& ni@?)
- Pơ lơ kín nămz bo? (P[ L[ ciN nW@ B^?)
- Mi pơ lơ páy nhai bo? (Mi P[ L[ py +az B^? )
5. Số từ: Là từ để chỉ số lượng và thứ tự của sự vật
Số Chữ Lai Số Chữ Lai Số Chữ Lai
số Pao
số pao
số Pao
1 Nựng nY#> 12 Xíp xib 23 Xao XaV
xóng xO>
xám xaM
2 Xóng xO> 13 Xíp xib 24 Xao XaV
xám xaM
xỉ
xi#
3 Xám xaM 14 Xíp xib 25 Xao XaV
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4

Xỉ

xi#

15

5

Hà

ha$

16

6

Hốc

h{c

17

7

Chết

jEd

18

pe#d

19

xi#
xib
ha$
Xíp Xib
hốc h{c
Xíp xib
chêt kEd
Xíp xib
Pẹt pe#d
Xíp xib
càu cA$
xỉ
Xíp
hà

26
27
28
29

hà
ha$
Xao XaV
hốc h{c
Xao XaV
chết jEd
Xao XaV
pẹt pe#d
Xao XaV
càu cA$

Xám xaM
xip xib
9
Càu cA$
20 Xao XaV 31 Xám xaM
xíp xib
một
m{#d
10 Xíp xib 21 Xao XaV 32 Xám xaM
một m{#d
xíp xiB
xóng
xO>
11 Xíp xib 22 Xao XaV 33 Xám xaM
một m{#d
xóng xO>
xíp xib
xám xaM
6. Lượng từ: Là từ chỉ lượng nhiều hay ít của sự vật,
như: mời, tăng thê, nòi nựng, thỏng nựng, pai lái, pai ề,
pai nòi,
8

Pẹt

25

30

Ví dụ:
- Mời ngai (m[$z >az)
- Tăng thê mời hau (Tw> QE m[$z HA)
- Đày nòi nựng (dy$ nO$z nY#>)
- Chả há đày thỏng nựng (ja# ha dy$ qO#> nY#>)
- Pai lái tay bàn hau bỏ xẹp tongz (Paz laz Ty ba$N HA b^#
xe#b tO@>)
- Pai nòi côn kín giá dáng (Paz nO$z C{N ciN za za>)
7. Trợ từ: Trợ từ là những từ chuyên đi kèm một từ
ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá
sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó, như: mi, mời, …
Ví dụ:
+ Cuống hươn mi ề côn (cU> H/N Mi oE$ C{N)
+ Mời côn neo az êt bỏ dày ăn lơ (m[$z C{N NeV oa@ oEd b^# dy$
O& L[)
8. Giới từ: Giới từ là từ dùng để thể hiện sự liên quan
giữa các từ loại trong câu, như: hóng, dủ, tăng, …
Ví dụ:
+ Láng hươn niz là mẻn hóng ngai (la> H/N ni@ la# me#N hO>
>az )
+ Tô pá dủ cuống mò (T{ pa zu# cU> mO$)
+ Tô cảy dủ cuống huông (T{ cy# zu# cU> HU>)
+ Khòi tăng ngai páy quảng hé (kO$z Tw> >az py cVa#> he)
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9. Quan hệ từ: Quan hệ từ là những từ dùng để biểu thị
các ý nghĩa quan hệ giữa các bộ phận của câu hay giữa câu
trong đoạn văn, như: tăng, năm, bỏ xỉ, cả đái, hóng, dủ,…
Ví dụ:
- Ngai tăng khòi páy hảy
- Hờ khòi năm nơ
- Nhạc xưz xé lằm cả đái bỏ hê mi ngân
- Tô ngua hóng anhz tá chả há tịt
- Mêz dủ tỉ lơ?
Quan hệ từ bao gồm giới từ (chỉ quan hệ chính phụ),
liên từ (chỉ quan hệ đẳng lập).
* Cặp quan hệ từ
Cặp quan hệ là những quan hệ từ dùng để nối các vế
câu trong một câu với nhau.
Ví dụ:
- Phaz mả phốn xỉ Lan bỏ páy hiên (fa@ ma# f{N xi# LaN b^#
py HIN)
- Bỏ hê xẹp tongz xỉ bỏ hê kín khàu (b^# HE xe#b tO@> xi# b^# HE
ciN kA$)
- Mưng bỏ xanz xỉ khằm xẹp tongz (MY> b^# xa@N xi# kW$ xe#b
tO@>)
* Có bốn loại cặp quan hệ từ thường gặp là:
- Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết
quả:
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Ví dụ:
+ Tại mưng xanz tẳng bỏ mi ăn lơ kín (ta#z MY> xa@N tw#> b^#
Mi O& L[ ciN)
+ Nhơ Đảng tăng Bác Hồ tơi khồng pơ tay hau tằng
khường kháp khư mưz niz. (+[ da#> Tw> bac h{$ T[z k_$> p[ Ty HA tw#>
k/$> ka#b KY mY@ ni@)
- Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ giả thiết - kết quả,
điều kiện - kết quả:
Ví dụ:
+ Hau hặc yếu cắn tez xỉ au cắn ết p’húa ết mia (HA hw#c
oIV c& te@ xi# OA c& oEd \U oEd MI)
+ Hươn lơ cả mẳn ết kín xỉ bàn xong hặng mi. (H/N L[ ca#
mw#N xi# ba$N XO> hw#> Mi)
+ Pơ bỏ khánh há tez bỏ hàu họt Xiêng Mi.(P[ b^# ke> ha
te@ b^# hA$ hO#d XI> Mi)
- Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản là:
Ví dụ:
+ Phaz phốn hanh mả bỏ mi pơ lơ xau. (fa@ f{N He> ma# b^#
Mi p[ L[ XA)
+ Páy hảy ma nưởi khằm tái mả pơ lơ cả xục húa hàu
tảu phi ết leng. (py hy# Ma n/#z kW$ taz ma# P[ L[ ca# xu#c hU hA$ tA# Fi
oEd Le>)
- Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tăng tiến là:
Ví dụ:
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+ Bỏ nhửng xảu khồn khổ mả nhăng hặng hừn tửm (b^#
=Y#> xA# k{$N k{# ma# +w> hw#> hY$N tY#M)
+ Khangz khồn khangz xanz (ka@> k{$N ka@> xa@N)
* Cặp từ hô ứng: Là những cặp phó từ, chỉ từ, hay đại
từ thường đi đôi với nhau và hay dùng để nối vế trong
các câu ghép.
Ví dụ:
- Khomz vang thủ lả lẻn páy nhai; (kO@M Va> qu# la# leN py
+az)
- Phaz chả há hụng, Lan đả páy hiên; (fa@ ja# ha hu#>, LaN
da3 py HIN)
- Khàu bỏ hê xúc cả toi kin. (kA$ b^# HE xuc ca# TOz ciN)
Trời vừa hửng sáng, Lan đã chuẩn bị đi học.
10. Trạng từ
10.1.Định nghĩa:
Trạng từ hay còn gọi là phó từ, là từ dùng để bổ nghĩa
cho tính từ, động từ hay trạng từ khác.
10.2. Các loại trạng từ:
a) Trạng từ chỉ cách thức: Diễn tả một hành động như
thế nào. Như: manhz, châmz, mẳn, xanz.
Ví dụ:
- Mưng xanz hêngz. (MY> xa@N hE@>)
- Xé lẻn manhz. ( xe le#N me@>)
- Lung Quang mẳn tez. (Lu> CVa> mw#N te@)
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b) Trạng từ chỉ thời gian, như: xauz, xái, cặm, mựt,
đức, mưz nà, đáng, chơ niz….
Ví dụ :
- Mưz nà ài Vinh páy xọc mia (mY@ na$ oa$z Vi> py xO#c MI)
- Khòi páy hảy tẻ xauz. (kO$z py hy# te# xA@)
- Pơ cả kín leng đức. (P[ ca# ciN Le> dYc)
- Phaz mựt bỏ hến ăn lơ.(fa@ mY#d b^# hEN O& L[)
c) Trạng từ chỉ tần suất (Phó từ năng diễn): Diễn mức
độ của một hành động, như: chơ lơ, nòi tựa, mi bạt, …
Ví dụ:
- Mi bạt khòi khằm mưa dám hươn.(Mi ba#d kO$z kW$ M/ zaM
H/N)
- Chơ lơ ngai cả dủ têng hảy.(J[ L[ >az ca# zu3 TE> hy#)
- Nòi tựa lằm hến ngai ma dám khòi ạ (nO$z t/# lW$ hEN >az
Ma zaM kO$z oa#).
d) Trạng từ chỉ nơi chốn: Diễn tả hành động hiện đang
xảy ra ở đâu, như: dủ nì, dủ hằn, tủa, tỉ ửn,…
Ví dụ:
+ Khòi nhăng dủ nì.(kO$z +w> zu# ni$)
+ Tô xứa dủ hằn.(T{ x/ zu# h&$)
+ Pưng cảy lẻn tủa tăng bàn. (PY> y^# le#N tU# ba$N)
+ Xảu dủ tỉ ửn.(xA# zu# ti# oY#N)
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đ) Trạng từ chỉ mức độ: Diễn tả mức độ của một tính
chất hoặc một đặc tính, như: Kểnh, khánh, ỏn, nhảp, mựn,
xa,…
Ví dụ:
+ Tang mựn (Ta> mY@N)
+ Pơ az kệnh tez (P[ oa@ cE#> te@)
+ Há nà khánh. (ha na$ ke>)
+ Nhọt p’hăc ỏn. (=O#d \wc oO#N)
+ Nắng quai nhảp. (nw> CVaz =a#b)
+ Còn hín xa dủ.(cO$N hiN Xa zu#)
e) Trạng từ chỉ số lượng, như: xóng tựa, xám tựa,…
Vì dụ:
- Ài Kiện dủ bàn Lungz, xả Tam Thái càu tựa pez pượn
năm bai nhinh nà.(oa$z cI#N zu# ba$N lu@>, xa# Tam qaz cA$ t/# pe@ p/#N
NW Baz +i> na$)
- Khòi đày xám tựa páy dám Lăng Bác Hồ. (kO$z dy$ xaM
t/# py zaM Lw> bac h{$)
g) Trạng từ nghi vấn: Là những trạng từ thường đứng ở
đầu câu hỏi, như: Chơ lơ, pến neo lơ, dủ tỉ lơ, pơ lơ,…
Ví dụ:
- Chơ lơ ngai tẳng páy hiên quam tay (J[ L[ >az tw#> py HIN
CVaM Ty)
- Pến neo lơ ngai bỏ páy hảy (pEN NeV L[ >az b^# py hy#)
- Dủ tỉ lơ pượn hái khàu. (zu# ti# L[ p/#N haz kA$)
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- Pơ lơ hừn đày có paoz. (P[ L[ hY$N dy$ c^ pa@V)
f) Trạng từ liên hệ: là những trạng từ giúp liên kết hai
chủ đề hoặc hai câu lại với nhau. Chúng còn thể hiện là từ
diễn tả.
Ví dụ:
- Bàn niz lả bỏn khòi cợt ọc.(ba$N ni@ la# bO#N kO$z c[#d oO#c)
- Bỏ páy hiên bỏ huz nắng xứ. (b^# py HIN b^# hu@ nw> xY)
- Mẳn ết kin hươn dào tẳng hặng mi đí quàng. (mw#N oEd ciN
H/N za$V tw#> hw#> Mi di cVa$>)
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Phần 2
CÂU VÀ CẤU TẠO CÂU
I. Câu và thành phần của câu:
1. Định nghĩa:
Câu là đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ, diễn đạt một nội
dung, thông tin đầy đủ và trọn vẹn.
Ví dụ:
- Hươn đí (H/N di)
- Côn xanz (C{N xa@z)
- Cảy hắn (y^# h&).
- Khòi páy hảy tẻ xauz (kO$z py hy# te# xA@)
2. Thành phần của câu:
Câu trong tiếng Thái cũng như trong tiếng Việt đều có
các thành phần của câu. Tuy nhiên, câu trong chữ Lai- Pao
cổ rất ít khi được người ta chú ý đến.
2.1. Chủ ngữ:
2.1.1. Định nghĩa:
- Chủ ngữ là thành phần câu trả lời câu hỏi ai? hoặc con
gì?, cái gì?
- Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo
nên.
- Một câu có một hoặc nhiều chủ ngữ.
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Ví dụ:
- Tô quai đắm (T{ CVaz dW),
- Bỏn hảy ni quàng (bO#N hy# ni@ di),
- Bàn mương hau tỉ lơ cả đí (ba$N M/> HA ti# L[ ca# di),
- Ài Hùng tháng hảy nhăng ời Lan xỉ nặm phài (oa$z hu$>
qa> hy# +w> o[$z LaN xi# nW# fa$z)…
2.1.2. Chủ ngữ trong câu kể ai làm gì?
- Trong câu kể ai làm gì?, chủ ngữ chỉ người, sự vật
(con vật hay đồ vật, cây cối – thường được nhân hoá) – có
hoạt động được nói đến ở vị ngữ.
Ví dụ:
- Pơ nủm hừn hảy (P[ nu#M hY$N hy#).
- Pơ thàu phàu hươn (P[ qA$ fA$ H/N).
- Mẹ nhinh xáo lọc (me# +i> xaV lO#c).
2.1.3. Chủ ngữ trong câu kể ai thế nào?
- Trong câu kể ai thế nào?, chủ ngữ chỉ sự vật cố đặc
điểm, tính chất hoặc trạng thái được nói đến ở vị ngữ.
Ví dụ:
- Bàn mương muộn hóm (ba$N M/> mU#N hOM).
- Pơ lơ cả mẳn (P[ L[ ca# mw#N).
- Mưz lơ lung Quang cả chúng quai ọc khỏi bàn cỏn chơ
mạc tẳng nghên hừn khỏi póm pu (mY@ L[ Lu> CVa> ca# ju> CVaz
oO#c kO#z ba$N cO#N J[ ma#c tw#> >EN hY$N kO#z pOM Pu).
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2.1.4. Chủ ngữ trong câu kể ai là gì?
- Trong câu kể ai là gì?, chủ ngữ chỉ sự vật được giới
thiệu, nhận định ở vị ngữ.
Ví dụ:
- Mộ Thút lả mẻn côn mẳn (m{# qud la# me#N c{N m&#).
- Bàn Chẳn mi ề ngua đí (ba$N j&# Mi oE$ >U di).
- Thạch Giám lả xả nông thôn mở cốc thít hóng huyênz
hau (qe#c zaM la# xa# N_> Q{N m[# c{c qid hO> hVI@N HA).
2.2. Vị ngữ:
2.2.1. Khái niệm:
- Vị ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì? Thế nào? Là gì?
- Vị ngữ thường do động từ hoặc cụm động từ, tính từ
hoặc cụm tính từ; từ là + danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo
thành.
- Một câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.
Ví dụ:
- Lan đáng kín khàu.→ LaN da> ciN kA$.
- Minh phàu hưa.→ Mi> fA$ H/.
- Chung xạng ết kín. → Ju> xa#> oEd ciN.
- Mời nongz hiên, nhai, xau xắp nham, xắp chơ xay
cô bọc. → m[$z nO@> HIN, +az, XA xwb +aM, xwb J[ Xy C{ bO#c.
2.2.2. Vị ngữ trong câu kể ai làm gì ?
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Trong câu kể ai làm gì ?, vị ngữ nêu lên hoạt động của
người, sự vật (con vật, đồ vật, cây cối và chúng thường được
nhân hoá).
Ví dụ:
- Côn kín làu. Côn phàu hưa.→ C{N ciN lA$. C{N fA$ H/.
- Hoa tắm khàu. Mêz đắng phi.→ Hva tW kA$. mE@ dw> Fi.
- Mời ời nongz mẹ nhinh xuông căn páy xặm. → m[$z o[$z
nO@> me# +i> XU> c& py xW#.
2.2.3. Vị ngữ trong câu kể ai thế nào ?
- Trong câu kể ai thế nào ? vị ngữ nêu lân đặc điểm,
tính chất hoặc trạng thái của sự vật.
Ví dụ:
- Nga Mi hau mi lắm xai cà.→ >a Mi HA Mi lW Xaz ca$.
- Nong Pa Panh hiên giỏi.→ nO@> Pa Pe> HIN zO#z.
- Mộ Thaoz thàu leoz cả nhăng mi heng. → m{# qa@V qA$
le@V ca# +w> Mi He>.
2.2.4. Vị ngữ trong câu kể ai là gì ?
- Trong câu kể ai là gì ?, vị ngữ thường giới thiệu, nhận
định về sự vật.
- Trong thái Thái hệ Lai Pao, vị ngữ trong câu kể ai là
gì ? thường nối với chủ ngữ bằng từ lả.
Ví dụ:
- Anhz nongz lả mẻn bôz đôiz. → oe@> nO@> la# me#N b{@ d{@z.
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- Hoan lả mẹn học sinh lớp càu. → HvaN la# me#N hO#c Xi>
l[#b cA$.
- Công là mẹn côn xạng. → C_> la# me#N C{N xa#>.
3. Phân loại câu: Có hai loại, câu đơn và câu ghép.
3.1. Câu đơn:
Câu đơn là câu chỉ có một vế câu. Cần phân biệt câu
đơn với câu ghép và câu mở rộng thành phần. Câu đơn
thường có một chủ ngữ, một vị ngữ và có thể có một hoặc
nhiều trạng ngữ nhưng có một số trường hợp câu đơn không
xác định được chủ ngữ vị ngữ. Đó là trường hợp của câu
đơn đặc biệt.
Ví dụ:
- Phaz phốn (fa@ f{N)
- Phaz đẹt (fa@ de#d)
- Paz hàu (pa@ hA$)
* Câu đơn gồm hai thành phần cơ bản là chủ ngữ (ký
hiệu C) và vị ngữ (ký hiệu V).
Trong tiếng Thái cũng giống như nhiều ngôn ngữ khác
trong khu vực như tiếng Việt, trong hai thành phần này chủ
ngữ đứng trước, vị ngữ đứng sau.
Ví dụ:
- Phaz lôm (fa@ L{M) => C: phaz; V: phốn
Căn cứ vào ý nghĩa và từ loại giữ vai trò vị ngữ, cũng có
thể phân thành các kiểu câu thuộc các dạng khác nhau:
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3.2. Câu ghép:
Câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại (thường là hai
vế), mỗi vế câu thường có cấu tạo giống câu đơn (có đủ cụm
Chủ - Vị) và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của
những câu khác.
Các câu ghép bắt buộc phải có hai cụm chủ - vị trở
lên. Hai vế của câu ghép được nối với nhau bằng nhiều cách.
Nhưng cách cơ bản nhất là nối trực tiếp, nối bằng quan
hệ từ và cặp từ hô ứng.
Ví dụ:
a) Anhz hằng mư khòi páy tênh xền tang mở páy hàu
bàn. → oe@> hw$> MY kO$z py TE> xE$N Ta> m[# py hA$ ba$N.
b) Nham tán khàu pơ lơ cả páy hảy tẻ xauz, khàu mạc,
pơ lơ cả khiều tán hờ manhz, dàn khàu khố tắc co xỉ tán
nhạc. → +aM taN kA$ P[ L[ ca# py hy# te# xA@, kA$ ma#c, P[ L[ ca# kI$V
taN h[$ me@>, za$N kA$ k{ twc C^ xi# taN =a#c.
3.2.1. Câu ghép đẳng lập:
Là câu ghép được nối với nhau bằng cách sử dụng cách
nối trực tiếp mà trong đó ta có thể tách các mệnh đề thành
các câu riêng mà không ảnh hưởng đến nội dung câu.
Ví dụ:
a) Mạc tẳng nghên hừn khỏi pu, tô cảy p’hù nhày hừn
lắng ca hắn phột tăng bàn.→ ma#c tw#> >EN hY$N kO$z Pu, T{ y^# \u$ =y$
hY$N lw> Ca h& f{#d Tw> ba$N.
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b) Phaz phốn hanh, bỏ ọc khỏi hươn đày, pơ lơ cả xúm
hàu tảu phi mốc xinz dàng kín kèm làu hờ mất mưz.→ fa@
f{N He>, b^# oO#c kO#z H/N dy$, P[ L[ ca# xuM hA$ tA# Fi m{c xi@N za$> ciN
ce$M lA$ h[$ m[d mY@.
3.2.2. Câu ghép chính - phụ:
Là câu ghép được nối với nhau bằng cách sử dụng quan
hệ từ hoặc cặp từ hô ứng.
Ví dụ:
a) Nongz mả hiên giỏi xỉ anhz mêz chôm mơng →(nO@>
ma# HIN zO#z xi# oe@> mE@ J{M M[>.
b) Côn mẳn, côn xạng xỉ êt ăn lơ cả đày.→ C{N mw#N, C{N
xa#> xi$ oEd O& L[ ca# dy$.
3.2.3. Câu đặc biệt:
Câu đặc biệt là câu không có C-V.
Ví dụ:
- Mưz niz náo tez → mY@ ni@ naV te@.
- Thén ơi ! xuồm mữ niz êt tơ lơ tẳng đí lằm nế! → qeN
o[@z! xU$M mY@ ni@ oEd T[ L[ tw#> di lW$ nE@!
3.2.4. Liên kết câu:
Ngoài sự liên kết về nội dung, giữa các câu trong đoạn
phải được liên kết bằng những dấu hiệu hình thức nhất định.
Về hình thức, người ta thường liên kết các câu bằng các
phép liên kết như phép lặp (lặp từ ngữ), phép thế (thay thế từ
ngữ), phép nối (dùng từ ngữ để nối), phép liên tưởng,......
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a) Phép lặp:
- Ta có thể liên kết một câu với một câu đứng trước nó
bằng cách dùng lặp lại trong câu ấy những từ ngữ đã xuất
hiện ở câu đứng trước nó.
Ví dụ:
a) Khòi páy đắm na, na quàng đày đắm ề mưz tẳng
mômz.→kO$z py dW Na, Na cVa$> dy$ dWM oE$ mY@ tw#> m{@M.
b) Pà Bương páy chá nhà hảy, nhà ề bái xám xỉ mưz cả
bỏ mômz.→ pa$ B/> pay baz =a$ hy#, =a$ oE$ baz xaM xi# mY@ ca# b^# m{@M.
- Khi sử dụng phép lặp cần lưu ý phối hợp với các phép
liên kết khác để tránh lặp lại từ ngữ quá nhiều, gây ấn tượng
nặng nề.
b) Phép thế:
- Ta có thể liên kết một câu với một câu đứng trước nó
bằng cách dùng đại từ hoặc những từ ngữ đồng nghĩa thay
thế cho các từ ngữ đã dùng ở câu đứng trước.
Ví dụ:
a) Lung An páy moi hảy, pời diềm tủa mất côc khàu.→
Lu> OaN py MOz hy#, p[$z zI$M tU# m[#d c{c kA$
b) Pà Khun moi hươn hờ lung Công páy phàu na.→ pa$
KuN MOz H/N h[$ Lu> C_> py fA$ Na.
Việc sử dụng đại từ hoặc từ đồng nghĩa liên kết câu làm
cho cách diễn đạt thêm đa dạng, hấp dẫn.
c) Phép nối:
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- Ta có thể liên kết một câu với một câu đứng trước nó
bằng quan hệ từ hoặc một số từ ngữ có tác dụng kết nối như:
cả đái, bỏn xút, nọc ọc, neo hác, p’homz cắn,…
Ví dụ:
a) Pơ cả xẹp tongz cả đái bỏ hê xúc khàu → P[ ca# xe#b
tO@> ca# daz b^# HE xuc kA$.
b) Lung Vắn pời páy, pời ma họt bỏn xút tẳng xọc hến
tô cảy pả tốc hàu cóng mayz.→Lu> v& p[$z py p[$z Ma hO#d bO#N
xud tw#> xO#c hEN T{ y^# pa# t{c hA$ cO> my@.
c) Tay bàn hau khồn p’hom cắn êt kín ết mạc hươn lơ
cả tặng hặng mi.→ Ty ba$N HA k{$N \O@M c& oEd ciN oEd ma#c H/N L[
ca# tw#> hw#> Mi.
* Lưu ý:
Việc sử dụng quan hệ từ hoặc những từ ngữ có tác
dụng kết nối giúp ta nắm được mối quan hệ về nội dung
giữa các câu trong đoạn văn, bài văn
3.2.5. Câu chủ động:
Cũng như tiếng Việt, trong tiếng Thái câu chủ động là
câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực thực hiện một hoạt động
hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể của hoạt động).
Ví dụ:
a) Lung Hanh nhinh tực tô phan→ Lu> He> +i> tY#c T{ FaN
b) Mêz páy hảy au xảy nộc ma há, mêz páy na au cảy
cá ma hờ.→ mE@ py hy# OA xy# n{#c Ma ha, mE@ py Na OA xy# ca Ma h[$
c) Pà Thút pắt đày tô khiểt. → pa$ qud pwd dy$ T{ kI#d.
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Câu chủ động và câu bị động là hai hình thức câu chủ
yếu của mọi ngôn ngữ trong văn nói cũng như văn viết.
Câu chủ động có một chất giọng chủ động thường được
sử dụng nhiều trong văn nói hay giao tiếp.
Trong tiếng Thái, câu chủ động cũng xuất hiện trong
các loại văn bản như: truyện cổ dân gian, tục ngữ, ca dao,
dân ca,…. nhưng sẽ không hay bằng câu bị động. Có thể sử
dụng loại câu này tùy ý trong văn nói hay văn viết.
3.2.6. Câu bị động:
Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt
động của người, vật khác hướng vào (chỉ đối tượng của hoạt
động).
Ví dụ:
a) Tô linh tái nhonz lung Khoàn nhinh tực.→T{ Li> taz
=O@N Lu> kVa$N +i> tY#c.
b) Pà Thấn mi hươn dủ nhonz tay bàn túp tóm ngân tiên
ma ết hờ.→pa$ q[N Mi H/N zu# =O@N Ty ba$N tub tOM >[N TIN Ma oEd h[$
Ngược lại với câu chủ động, câu bị động là câu có một
chất giọng thụ động được sử dụng trong văn viết nhiều hơn
trong văn nói bình thường và được dùng để viết trong các
loại văn bản nhiều hơn các loại câu khác. Câu bị động có
mặt hầu hết trong các báo chí (tạp chí) hơn là trong các loại
câu truyện như tiểu thuyết (truyện ngắn, một số loại ký...)
nhưng hầu hết các nhà báo và nhà văn tiểu thuyết sử dụng
những câu này rất hay và rất linh hoạt (dùng các phép ẩn dụ,
biền ngẫu...).
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Tuy nhiên, một số loại câu bị động lại được dùng trong
văn để viết các bài viết về khoa học và công nghệ. Những
bài bào viết về thông tin khoa học thường có chứa nhiều thể
loại câu bị động hơn các loại câu khác.
Không nên sử dụng câu bị động trong văn nói trừ khi có
một lý do chính đáng và hợp lý.
* Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (và
ngược lai) ở mỗi đoạn văn đều nhằm liên kết các câu trong
đoạn văn thành một mạch văn thống nhất.
Ví dụ:
a) Khòi nhinh tái tô bảng => Tô bảng tái nhonz khòi
nhinh tực.→ kO$z +i> taz T{ ba#> => T{ ba#> taz =O@N kO$z +i> tY#c
b) Hiên hờ pến côn => Pến côn nhơ học hiên.→ HIN h[$
pEN C{N => pEN C{N +[ hO#c HIN.
* Cách chuyển đổi câu bị động thành câu chủ động:
Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động
lên đầu câu và thêm các từ bị, hay được vào sau từ (cụm từ)
ấy.
Ví dụ:
a) Xảu tái nhonz xanz => tại xanz xảu tẳng tái→ xA# taz
=O@N xa@N => ta#z xa@N xA# tw#> taz.
b) Mưng ngoaz nhonz xanz hiên => tại xanz hiên mưng
tẳng ngoaz.→MY> <V@a =O@N xa@N HIN => ta#z xa@N HIN MY> tw#>
<V@a.
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Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu
câu, đồng thời lược bỏ hoặc biến từ (cụm từ) chỉ chủ thể của
hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.
Ví dụ:
Nhạc hặng xỉ đày liêngz ngua => Liêngz ngua ết
hặng→ =a#c hw#> xi# dy$ lI@> >U => lI@> >U oEd hw#>.
3.4. Câu kể hay còn gọi là cầu trần thuật.
3.4.1. Câu kể được dùng để kể lại hay xác nhận, mô tả
các sự vật, sự kiện, hiện tượng với các đặc trưng của chúng,
Mục đích là nêu sự việc để người nghe cùng biết, không đòi
hỏi phải đáp lại.
Ví dụ:
a) Khòi lông nhai bàn tờ ma → kO$z L_> +az ba$N t[$ Ma.
b) Mưz ngoa lung Thảo quảng hé đày pá ề. → mY@ >Va Lu>
qa#V cVa#> he dy$ pa oE.$
3.4.2. Các loại câu kể:
a) Câu kể ai làm gì ?: Câu kể ai làm gì ? được dùng để
kể về hoạt động của người, động vật hoặc đồ vật (được nhân
hoá).
Ví dụ:
- Pơ thàu au quai ọc na→ P[ qA$ OA CVaz oO#c Na.
- Xóng pơ thàu lốc nuột. → xO> P[ qA$ l{c nU#d.
- Xóng mẹ ngu phằn xược.→ xO> me# >u fw$N x/#c.
- Xóng mẹ nược co lai.→ xO> me# </#c C^ Laz.
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b) Câu kể Ai thế nào ?: Câu kể Ai thế nào ? được dùng
để miêu tả về đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của người,
vật.
Ví dụ:
- Xàng tang, mi ề đọc mayz đí → xa$> Ta>, Mi oE$ dO#c my@ di.
- Pưng nguaz lẻn hàu pả → PY> >U le#N hA$ pa#.
c) Câu kể Ai là gì ?: Câu kể ai là gì ? được dùng để giới
thiệu hoặc nêu nhận định về người, vật.
Ví dụ:
- Lan đáng hiên lớp một → Lan da> HIN l[#b m{#d.
- Pá khòi mặc tez lả pá lạt → pa kO$z mw#c te@ la# pa la#d.
3.5. Câu khẳng định, câu phủ định
3.5.1. Câu khẳng định là câu xác nhận sự có mặt các
hiện tượng, sự vật hay sự kiện nào đó với các đặc trưng của
chúng.
Ví dụ :
- Tô pá niz pắt năm nóng hươn hau → T{ pa ni@ pdw@ NW nO>
HN/ HA.
- Pưng cảy ni mẻn hóng hươn hau mất.→P>Y cy# ni@ meN#
hO> HN/ HA M[d.
- P’hứn xừa hóng khòi → \YN x/$ hO> kO$z.
3.5.2. Câu phủ định.
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Trái với khẳng định, câu phủ định xác nhận sự vắng mặt
các sự vật, hiện tượng, sự kiện… hay các đặc trưng đó của
chúng.
Trong tiếng Thái thường sự dụng các từ có nghĩa phủ
định như: bỏ mẹn, bỏ đày, bỏ nhăm, bỏ pến, bỏ giác,…hê,
hê đày, hê đí,…
Ví dụ:
- Cú bỏ hê đày → cu b^# HE dy$.
- Mưng ết bỏ mẹn → MY> oEd b^# me#N.
- Tang páy bỏ đày → Ta> py b^# dy$.
- Ài nhinh bỏ nhăm → oa$z +i> b^# +W.
3.6. Câu cầu khiến.
Câu cầu khiến là những câu được dùng để bày tỏ ý
muốn có tính chất yêu cầu hoặc bắt buộc, khiến người nghe
thực hiện đều được nêu ra trong câu. Ta có thể phân biệt các
loại câu cầu khiến sau đây:
a) Câu cầu khiến với các tiểu từ mệnh lệnh, như thới,
nơ, đay, mẻ,…:
Ví dụ:
- Mưng páy xía mẻ → MY> Ma xI me#.
- Hau páy thới → HA py q[z.
- Lung ma xía nơ → Lu> Ma xI N[.
b) Câu cầu khiến biểu hiện sự ngăn cấm hay khuyên răn
thường dùng từ: bỏ đày, nha ết, bỏ mi,..
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Ví dụ:
- Pả đống ni bỏ mi pơ lơ đày ết hảy.→ pa# d_> ni@ b^# Mi P[ L[
dy$ oEd hy#.
- Nha tháng hảy dủ pả ca, nha ết na năm paiz hín.→ +a
qa> hy# zu# pa# Ca, +a oEd Na zu# NW paz@ hiN.
3.7. Câu cảm thán.
Câu cảm thán được sử dụng khi người ta nói biểu lộ
tình cảm, thái độ đánh giá các trạng thái tinh thần đối với sự
kiện được nêu ra, Tất cả các loại câu, ở những mức độ khác
nhau đều chứa đựng những thông tin về tình cảm, Việc xác
định mức độ tình cảm đều thuộc về câu cảm thán bao hàm
những sắc thái khác nhau đều như: vui buồn, ngạc nhiên,
đau thương….
Ví dụ :
- Phaz ơiz pến ăn lơ tẳng kẹt púm hệnh neo niz→fa@ O[z !
pEN O& L[ tw#> ke#d puM hE#> NeV ni@.
- Tô quai đí lừa az êt tơ lơ xảu nhăng tái phaz ơi.→ T{
CVaz di l/$ oa@ oEd T[ L[ xA# +w> taz fa@ O[z!
- Phaz ơiz, tơi côn khồn thục nhạc tez.→fa@ O[z! T[z C{N
k{$N qu#c =a#c te@.
3.8. Câu hỏi:
3.8.1. Câu hỏi (câu nghi vấn) là câu dùng để hỏi về
những điều chưa biết.
- Lan đáng ết ăn lơ? →Lan da> oEd?
- Pơ lơ tháng hảy nì ạ?→P[ L[ qa> bO#N hy# ni@ oa#?
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- Ngai kín khàu pảy?→>az ciN kA$ py#?
- Mưng pảy hiên bo?→ MY> py HIN B^?
- Pà tẳm hục mômz pảy?→pa$ tW# hu#c m{@M py#?
3.8.2. Các hình thức của câu hỏi:
- Trong tiếng Thái hệ Lai – Pao, câu hỏi có các từ dùng
để hỏi (các từ nghi vấn) như: Pơ, ăn lơ, neo lơ, …; mi…bỏ,
đày … hê….
- Khi viết, cuối câu hỏi có dâu chấm hỏi (?)
- Phần lớn các câu hỏi dùng để hỏi người khác nhưng
cũng có câu hỏi đặt ra để tự hỏi mình.
Ví dụ:
- Mi pơ lơ páy hảy bo? → Mi P[ L[ py hy# B^ ?
- Mưng êt ăn lơ ạ? → MY> oEd O& L[ oa#?
- Ngai khằm ết neo lơ nế? → >az kW$ oEd NeV L[ nE?
- Ngai mi khàu kín bỏ? → >az Mi kA$ ciN b^#?
- Mưng đày ngân pảy háy lơ bỏ hê ạ? → MY> dy$ +[N py#
hy L[ b^# HE oa#?
3.8.3. Dùng câu hỏi vào mục đích khác:
* Câu hỏi là câu dùng để hỏi về những điều chưa biết,
nhưng cũng có khi câu hỏi được dùng vào mục đích khác.
Cụ thể:
- Có thể dùng câu hỏi để thể hiện thái độ khen, chê
Ví dụ:
+ Lực xáo ngai đí tez bo? → lY#c xaV >az di te@ B^?
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+ Mia ngai xạng tez bo?→ MI >az xa#> te@ B^?
+ Pà Khoàn xanz hệnh bả?→ pa$ kVa$N xa@N hE#> ba#?
- Có thể dùng câu hỏi để thể hiện sự khẳng định, phủ
định.
Ví dụ:
+ Chauz bỏ êt xỉ pơ lơ ết hờ? → jA@ b^# oEd xi# P[ L[ oEd h[$?
+ Mưng bỏ páy xỉ pơ lơ páy hờ?→ MY> b^ py xi# P[ L[ py h[$?
+ Tô bỏ kín xỉ pơ lơ khằm kín năm ? → T{ b^ ciN xi# P[ L[ kW$
ciN NW?
- Có thể dùng câu hỏi để thể hiện yêu cầu, mong muốn
Ví dụ :
+ Ngai hờ khòi manz quai đày bo? → Naz h[$ kO$z ma@N
CVaz dy$ B^?
+ Ngai hờ khòi khó kín khàu năm nơ?→ >az h[$ kO$z k^ ciN
kA$ NW N[?
+ Ngai hờ khòi au lực xáo ngai nơ?→ >az h[$ kO$z OA lY#c
xaV >az N[?
- Có thể dùng câu hỏi để thể hiện mệnh lệnh
Ví dụ :
- Đày tháng mất tăng pả ni bo?→ dy$ qa> m[d Tw> pa# ni@ B^?
- Đày au mất càu tô ngua niz bo?→ dy$ OA m[d cA$ T{ >U ni@
B^?
- Đày pắt mất mời côn nghiện giá niz bo? → dy$ pwd m[d
m[$z C{N <I#N za ni@ B^?
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3.8.4.Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
Khi hỏi người khác cần giữ phép lịch sự, cụ thể:
- Cần thưa gửi, và xưng hô có ngữ điệu hỏi cho phù hợp
với quan hệ mình với người được hỏi.
Ví dụ
+ Khó ngai hờ khòi thám nòi nựng nơ? → k^ <az h[$ kO$z
qaM nO$z nY#> N[?
+ Khó ngai ý đú hờ khòi kín leng năm nơ? → K^ >az oi du
h[$ kO$z ciN Le> NW N[?
+ Mơi mời ngai ma kín khàu năm khỏi đày bo? → M[z
m{$z >az Ma cin kA$ NW kO$z dy$ B^?
- Cần tránh những câu hỏi làm phiền lòng người khác
Ví dụ những câu kiểu:
+ Xứa hạ mưng, mưng nhăng bỏ hê páy bạ? → x/ ha# MY>,
MY> +w> b^ HE py ba#?
+ Húa anhz mưng, mưng khằm ma năm cú ết ăn lơ? →
hU oe@> MY>, MY> kW$ Ma NW cu oEd O& L[?
4. Trạng ngữ:
4.1. Khái niệm:
- Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, xác định thời
gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, … của sự việc được
nêu trong câu.
- Trạng ngữ trả lời cho câu hỏi: Khi nào ? Ở đâu ? Vì
sao ? Để làm gì ?
Ví dụ:
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- Mưz nham, đín tăng phaz zủ khờ cắn.
→ mY@ +aM, diN Tw> fa@ zu# k[$ c&.
4.2. Các loại trạng ngữ:
a) Trạng ngữ chỉ nơi chốn:
- Trạng ngữ chỉ nơi chốn là thành phần phụ của câu làm
rõ nơi chốn diễn ra sự việc nêu trong câu.Trạng ngữ chỉ nơi
chốn trả lời cho câu hỏi ở đâu ?
Ví dụ:
- Tênh pái mayz, tô nộc hongz votz votz.
→ TE> paz my@, T{ n{#c hO@> vO@d vO@d.
b) Trạng ngữ chỉ thời gian:
- Trạng ngữ chỉ thời gian là thành phần phụ của câu làm
rõ thời gian diễn ra sự việc nêu trong câu. Trạng ngữ chỉ
thời gian trả lời cho câu hỏi: Bao giờ ? Khi nào ? Mấy giờ ?
…
Ví dụ:
- Tỉ xauz niz, mời khòi pý khút tang.
→ ti# xA@ ni@, m[$z kO$z py kud Ta>.
c) Trạng nghữ chỉ nguyên nhân:
- Trạng ngữ chỉ nguyên nhân là thành phần phụ của câu
giải thích nguyên nhân sự việc hoặc tình trạng nêu trong
câu. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho câu hỏi: Vì sao
?, Nhờ đâu ?, Tại sao ?
Ví dụ:
- Tại phaz naoz, mời ngua, quai tái mất.
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→ ta#z fa@ naV, m[$z >U, CVaz taz m[d.
d) Trạng ngữ chỉ mục đích:
- Trạng ngữ chỉ mục đích là thành phần phụ của câu làm
rõ mục đích diễn ra sự việc nêu trong câu.Trạng ngữ chỉ
mục đích trả lời cho câu hỏi: Để làm gì ? Nhằm mục đích gì
? Vì cái gì ? …
Ví dụ:
- Nhạc hờ hặng mi, ài Nam bỏ mi chơ lơ vang paz.
→ =a#c h[w$ hw#> Mi, oa$z NaM b^# Mi J[ L[ Va> pa@.
II. Sử dụng dấu câu trong chữ Thái hệ Lai- Pao
1. Định nghĩa:
Dấu câu là kí hiệu dùng để thể hiện những mối quan hệ
ngữ pháp khác nhau hoặc thể hiện ngữ điệu khác nhau của
mục đích nói.
Ví dụ câu viết theo tiếng Việt:
- Quai tháy na, bỏ đày ết xinz. (bỏ đày ết xinz)
- Quai tháy na bỏ đày, ết xinz. (đày ết xinz)
Trong chữ Thái Lai- Pao cổ không có dấu câu như trong
tiếng Việt, khi hết câu này chuyển sang câu khác thường có
dấu ngang, trong câu không có các dấu “phẩy”, “chấm
phẩy”, “dấu chấm”,…mà chỉ có thể thay thế bằng các từ
“nối” để bổ ngữ. Khi đọc phải cố gắng biểu đạt câu theo
từng ngữ cảnh, vì vậy rất khó phân biệt câu.
Ví dụ:
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- Quai tháy na bỏ đày ết xin. (bỏ đày ết xinz)
→ CVaz qy Na b^# dy$ oed xi@N (b^# dy$ oEd xi@N)
- Quai tháy na bỏ đày ết xinz xía. (đày ết xinz)
→ CVaz qy Na b^# dy$ oed xi@N xI (dy$ oEd xi@N)
Để thuận tiện cho người học, nghiên cứu chữ Thái hệ
Lai – Pao chúng ta có thể sử dụng các dấu câu thông thường
trong tiếng Việt để biểu đạt, như dấu “chấm”, “dấu hỏi”,
“dấu phẩy”, “chấm than”.
2. Các dấu câu sử dụng trong chữ Thái hệ Lai- Pao
2.1. Dấu chấm:
- Dấu chấm được dùng đặt cuối câu trần thuật (câu kể).
- Dấu chấm khi dùng cuối đoạn văn, ngoài việc báo
hiệu sự kết thúc câu trần thuật, nó còn báo hiệu sự kết thúc
đoạn văn. Lúc này, dấu chấm còn được gọi là dấu chấm
xuống dòng.
- Khi đọc câu có dấu chấm phải hạ giọng ở cuối câu,
ngưng nghỉ lâu hơn dấu phẩy trước khi bắt đầu câu mới.
- Sau dấu chấm là một câu khác. Chữ đầu tiên sau dấu
chấm trong chữ Lai- Pao cũng chỉ là chữ bình thường (chưa
tạo được font chữ viết hoa)
Ví dụ :
+ Lung Thảo hừn hảy. → Lu> qa#V hY$N hy#.
+ Lung Thảo hừn hảy tán khàu. Tán khàu đày tứm lắc
tẳng đày ma hươn. Dủ hươn, pà Vấn liêngz monz, xáo lọc,
liêngz muz, cứa cảy thà.
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Nhơ p’húa mia pơ lơ cả mẳn, cả xạng, hươn dào lung
Thảo nặp mưz nặp hừn nặp cớn.
→ Lu> qa#V hY$N hy# taN kA$. taN kA$ dy$ tYM lwc tw#> dy$ Ma H/N. zu#
H/N, pa$ v[N lI@> mO@N, xaV lO#c, lI@> mu, c/ y^# qa$.
+[ \U MI P[ L[ ca# mw#N, ca# xa#>, H/N za$V Lu> qa#V nw#b mY@ nw#b hY$N nw#b
c[N.
2.2.Dấu chấm hỏi:
- Dấu chấm hỏi là dấu câu được dùng đặt cuối câu hỏi
(câu nghi vấn).
- Khi đọc câu có dấu chấm hỏi phải nhấn mạnh vào nội
dung cần hỏi.
Ví dụ:
- Páy năm khòi bo? → py NW kO$z B^?
- Êt ăn lơ nế? → oEd O& L[ nE?
- Trong chữ Thái hệ Lai- Pao thì chữ cái đầu tiên sau
dấu chấm hỏi vẫn viết bình thường, còn chữ Thái phiên âm
vẫn viết hoa như trong tiếng Việt (do chữ Lai- Pao không có
chữ viết hoa như tiếng Việt).
Ví dụ:
+ Ngai páy năm khòi bo? Khòi khằm páy quảng hé.
→ >az py NW kO$z B^? kO$z kW$ py cVa#> he.
- Khi một phần của câu hỏi có những từ để hỏi nhưng
không phải là câu hỏi thì không dùng dấu chấm hỏi.
Ví dụ:
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+ Xảu thám khòi mưz nà pay nhai năm xảu đày bo. →
xA# qaM kO$z mY na$ py +az NW xA# dy$ bO.
- Khi một phần của câu là câu hỏi được trích hoặc dẫn
lại, thì vẫn sử dụng dấu chấm hỏi.
Ví dụ:
+ Xảu thám cú: Mưz nà páy nhai năm cú bo? → xA# qaM
cu: mY@ naF py +az NW cu bO?
2.3. Dấu chấm than:
- Dấu chấm than (!) được dùng để đặt cuối câu khiến và
câu cảm.
Ví dụ :
+ Kểnh tez !→ cE#> te@!
+ Manh đô ! → me@> D{!
+ Khiều ết tơ lơ lằm nế ! → kI$V oEd T[ L[ lW$ nE@!
- Sau dấu chấm than là một câu khác. Đối với chữ Thái
phiên âm thì chữ cái đầu tiên sau dấu chấm than phải viết
hoa. Còn đối với chữ Thái Lai- Pao thì vẫn viết bình thường.
Ví dụ :
- Quam xuối hóng ời Lan muộn tez ! Pơ lơ cả đí lang.
→ CvaM xUz hO> O[$z LaN mU#N te@! P[ L[ ca# di La>.
- Dấu chấm than khi được đặt trong dấu ngoặc đơn (!)
hoặc dùng cùng với dấu chấm hỏi trong ngoặc đơn (!?) dùng
để biểu thị thái độ mỉa mai, hoài nghi.
Ví dụ :
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- Ngai êt bỏ đày boz (!) → >az oEd b^# dy$ b^@ (!)
- Tại khì xanz hệnh boz (!) → ta#z ki$ xa@N hE#> b^@ (!)
2.4. Dấu phẩy:
Dấu phẩy là dấu câu dùng để tách các thành phần câu
a)Tách các thành phần cùng loại với nhau.
Ví dụ :
- Xám ài, Hoàng, Hùng, Quang, pơ lơ cả mẳn.
→ xaM oa$z, hVa$>, hu$>, CVa>, P[ L[ ca# mw#N.
- Khòi, ngài, pà Xoan páy bái hảy → kO$z, >az, pa$ XvaN
py baz hy#.
b) Tách các thành phần phụ với các thành phần chính
Ví dụ :
- Mưz ngoa, tay bàn hau páy tháng tang.
→ mY@ >Va, Ty ba$N HA py qa> Ta>.
- Mưz cỏn, hươn lơ cả đày pá ề.
→ mY@ cO#N, H/N L[ ca# dy$ pa oE$.
c) Tách phần giải thích với các từ ngữ được giải thích.
Ví dụ:
- Bàn Lau, ề hươn đày khàu ề, pí nà bỏ dàn xẹp tongz.
→ ba$N LA, oE$ H/N dy$ kA$ oE$, pi na$ b^# za$N xe#b tO@>.
d)Tách các vế câu ghép với nhau:
Ví dụ:

56

- Phaz khangz phốn hanh, tang khangz mửn.
→ fa@ ka@> f{N He>, Ta> ka@> mY#N.
- Mưng khangz hày, cú khangz hà.
→ MY> ka@> hy$, cu ka@> ha$.
- Côn khangz khồn, khangz ề lực.
→ C{N ka@> k{$N, ka@> oE$ lY#c.
2.5. Dấu hai chấm:
- Dấu hai chấm là dấu có dạng hai chấm :)), dùng trong
câu có lời giải thích, lời dẫn trực tiếp hoặc liệt kê.
- Dấu hai chấm dùng để:
a) Báo hiệu điều trình bày tiếp theo mang ý giải thích,
thuyết minh, cụ thể hoá ý nghĩa của phần câu đứng trước
dấu hai chấm.
b) Báo hiệu sau dấu hai chấm là lời dẫn trực tiếp. Lời
dẫn trực tiếp thường được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc sau
dấu gạch ngang.
Ví dụ:
Mơc hến khòi, lung Quan vauz luốn:
- Ời Hương au p’hua mômz!
→ m[c hEN kO$z, Lu> CVa> vA@ lUN :
- o[$z H/> OA \U m{@M!
c) Dấu hai chấm đặt trước phép liệt kê
Ví dụ :
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- Cuống hảy mi ề neo: khàu, đưới, mạc tánh, mạc phặc,
mạc ậc, òi liêm, mạc nga, mạc mên p’hau.
→ cU> hy# Mi oE$ NeV: kA$, d/z, ma#c te>, ma#c fw#c, ma#c o[#c, oO$z
LIM, Ma#c >a, ma#c MEN |A.
2.6. Dấu ngoặc đơn:
- Dấu ngoặc đơn là dấu có dạng (), thường dùng để giải
thích, chú thích.
- Dấu ngoặc đơn được dùng trong các trường hợp sau:
a) Đánh dấu các từ, cụm từ, các câu tác dụng giải thích,
minh hoạ, bổ sung làm sáng rõ ý nghĩa của các từ trong câu,
trong văn bản.
Ví dụ:
- Kín ngai (kín khàu chơ nham xái)
→ ciN >az (ciN kA$ J[ +aM xaz)
- Kín leng (kín khàu chơ nham cặm)
→ ciN Le> (ciN kA$ J[ +aM cW#)
b) Đánh dấu các từ ngữ chỉ nguồn gốc của phần trích
dẫn.
Vi dụ :
- Phưnz Taoz Pú lu tăng nang úa piệm (tèm xăp quam
chiênz hóng pà Vi Thị Hoan dủ bàn Chẳn) → \Y#N ta@V pu Lu Tw>
Na> oU pI#M (te$M xwb cVaM jI@N hO> pa$ Vi qi# HVaN zu# ba$N jw#N)
2.7. Dấu gạch ngang:
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- Dấu gạch ngang là dấu dưới dạng một nét ngang (-),
dùng để đánh dấu bộ phận được giải thích, chú thích, lời nói
trực tiếp (lời thoại), ...
- Dấu gạch ngang dùng trong các trường hợp sau:
a) Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.
Ví dụ:
- Kín khàu bỏ mi ăn cắp- kín khàu keoz.
→ ciN kA$ b^# Mi O& cwB – ciN kA$ ce@V.
b) Đặt đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân
vật.
Ví dụ :
Ài Quang vạ:
- Pơ lơ nhăng hanh xỉ hừn hảy tán khàu.
→ oa$z CVa> va#:
- P[ L[ +w> He> xi# hY$N hy# taN kA$.
c) Đặt trước những bộ phận được liệt kê, mỗi bộ phận
được trình bày thành những dòng riêng.
Cả hươn khòi mi ề tô xắt: → ca# H/N kO$z Mi oE$ T{ xwd:
- Cảy: hoiz tô → y^#: hO@z T{.
- Mú: Hà chục tô → mu: ha$ ju#c T{.
- Quai: Xao tô → CVaz: XaV T{
- Ngua: xám xíp tô. → >U: xaM xib T{.
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d) Đặt giữa hai (hoặc nhiều) tên riêng, giữa các con số
để biểu thị quan hệ nào đó.
Ví dụ :
+ Ài Vi Văn An- phúa ời Kha Thị Liên
→ oa$z Vi V& OaN- \U o[$z Ka qi LIN.
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