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yM* puc yM* 
AxJ JUG* {N* diN h}G iM 

ip& NoG* AzN AjN <s*G AS& 

puc yM* yh yd laJ {L 

AxJ JUG Xa <H*J us* IG& 

AD&J AD&J E&M na EtG laJ 

Eha puc yM* Yh yd laJ {L 

#Jd* AGN P}N Ah yd laJ SIV* 

puc Eoa L>G& Ah& yd laJ HoJ* 

puc yM NoJ* Ah Acd& #pN {L& 

yM* n}M Za Ah d>N Ix Ab 

puc [C Ad ekV& el kUN AJ& 

yB* Ah AoJ C{b NoG* <SM& m>N AN& As 

yB* Yh EM&G EH&a daJ JoG& <SM& m>N 

ip C{b* NoG* KoG eKG puc yM* taN AoJ 

Bài ca trồng rừng 
 

Trồng cây, ta thi trồng cây 

Gây dựng đất nước muôn đời đẹp 

tươi. 

Anh em, nhân dân mong chờ 

Trồng cây cho có nhiều rừng lá 

xanh. 

Xây dựng xã hội chủ nghĩa 

Đời đời con cháu muôn đời tương 

lai. 

Ta đi, ta đi trồng cây 

Ta trồng rừng, rừng cho ta triệu 

triệu. 

Ta trồng luồng triệu nghìn cây 

Lát cây, Mỡ nhỏ đừng cho rụng lá. 

Lá cây rừng cánh phổi dân yêu 

Ta yêu nhau thi trồng cây lát 

Xích lại gần ta nắm lấy tương lai. 

              

Phạm Bá Thược 

Trường TH Mường Mìn 

Quan Sơn- Thanh Hóa 
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l>G pa 

pa <dG [[b {N* 

iM& {N* {s eK& 

pa ec* faJ h>G& 

uP& l>G faJ <sG* 

pa L>G& <k {N* 

pa <Hc* pa XaG& 

caG <dG& caG doJ 

yM* NoJ* yd joM 

uP& poM yd eJG& 

YN& <bG <kG #kd 

P&a #wd diN doN 

                    FaM* ba EWc* 

 

 

 

 

Ca rừng 

Rừng già mỏ nước 

Có nước giữ luồng 

Có luồng có lạch. 

Có rừng phải trông 

Rừng luồng kiệt nước, 

Rừng nứa rừng bương 

Là nguồn giữ nước. 

Rừng trong rừng ngoài 

Cây non cây lớn  

Đồi cao đồi thấp 

Là rừng ta cả (anh em ơi!) 

                         Phạm Bá Thược 
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#xN puc yM* 
 

puc yM* Ah #pN pa {c 

{n yM* Ah #pN [c AHG& 

<bG& EMG& At Eba Ah ciN jaG& 

haN EMG b>N Eba ciN hac 

Eba Ah {N* yK& hac Ma& P$& 

Za& Ah yM* Ena& Ix hac 

Za& Ah mac ehV Ix Yb 

Ah& #pN [c s>G s$ 

<hM& EMG& laJ PoG* 

k&a <C*c  <hM EMG& XaG& 

ka& caG <HM EMG& M>J* 

ka& zod ZoJ* <hM EMG& ecV 

Ab J}b* J}b* Ab EdN <fN 

<JN& <JN& Ab EdM edd 

Ab epd Fa* Eba kad AS& A&d 

[c yM* diN VId* naM 

                    FaM* ba& Ewc* 

Trồng cây 
 

Trồng cây cho lá 

 Trồng rừng cho cây 

Sâu không ăn nhựa 

Nan không ăn lá 

Không cho nước bẩn 

Quấn rễ cây thối 

Tốt cây, tốt cành 

Cành vươn lá tốt 

Bóng che đất mường 

Cành đầu mường Sang; 

Cành hai mường Muội; 

Cành cao chót vót 

Che mát đất Việt 

Lá xanh mơn mởn 

Lá xanh rợp trời 

Là cây đất Việt. 

                    Phạm Bá Thược 

                 Quan Sơn- Thanh Hóa 
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puc yM* <Nc* Ma& yx 
 

puc& yM* yB* <Nc* ciN mac 

puc& yM* yB* nac ciN Ab 

yB* <Nc* <oN <tN  

Ma X}b* <cN yx 

<Nc* <oN <tN X}b* <cN  

yd xaM ip s}G yx 

ekG M$& XaV& Ba 

ka M$& XaV& ooM 

pic M$& ooM LoM 

xib ix exN EMG& 

                         FaM* ba& EWc* 

Trồng rừng cho chim 

làm tổ 

Trồng rừng cho quả 

Quả chín chim ăn 

Trồng rừng cho lá 

Lá cây làm rau 

Cho đời thêm tươi 

Cây cho chim đậu 

Đài mỏ chim đào 

Khoét cây làm tổ 

Chân dài mươi sải 

Cánh rộng nghìn thước 

Bóng che nghìn mường 

Rợp trời chim bay. 

                    Phạm Bá Thược 
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l>G [c 
[c yH& h> ta 

[c ba h> EMG& 

[c EkG caG& x}N 

s>G s}N paN Fa* 

[c ca pa EdG& 

[c AcG ja& fa& 

[c mac ja& xaN 

[c caM ja dUM& 

[c AcM yB* J}G* 

EcG ACG ja AdN 

ta AgN& Eb pa& 

[c sa goc iw* 

[c iM* ciN n>J 

[c c>J& ciN ib& 

[c il Exa Ela* 

yM* Eta Exa EHN& 

[c EpJ edG DaV& 

Đếm cây 

Cây si đầu làng 

Cây đa đầu bản 

Tán móc trên đồi 

Đồi de ngát thơm 

Gỗ sâng rừng sâu 

Tầm gửi thuốc quý 

Rễ cau thuốc sán 

Vỏ cam lở miệng 

Cây xanh bóng mát 

Cây găng thuốc xương 

Lá ngơn đánh cá 

Cây trúc mọc trêm 

Cây mít ăn quả 

Gỗ trắc cột đình 

Đinh hương gỗ tốt 

Cây táu cột nhà 
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Ab taV buG if 

Ab pib Ja duc& 

[c muc Eoa Ab 

etG* hoM etG* NiN& 

[c biN& EH& coM 

[c Ed* ciN Ab 

[c Af eKM& {N* 

[c M}N& ja ToG* 

mac poG ciN xuM& 

ciN xuM& mac eFN& 

mac etN ciN MuN& 

zod cuM F}c <kM& 

<xM& <LM& Ab foJ 

puc oo*J ciN baN 

taN uS* baN As 

M}c* AL& Af puc 

iM& <cG puc yM* 

h}G m}N* diN EMG& 

                    FaM* ba* Ewc* 

Gần nhà gia  báo 

Lá táo bưng nhọt 

Lá Píp đau xương 

Múc xương lấy lá 

Là cây thuốc nhuộm. 

Cây sung ăn lá 

Cây phớ bờ sông 

Bông lá thầu dầu 

Kéo sa trực tràng 

Quả bứa ăn chua 

Chị em khoái khẩu 

Mác ten ăn bùi 

Vui vui chuyện tình 

Tình cây tình đất 

Ai yêu trái đất 

Thì hăng trồng cây . 

Phạm Bá Thược 
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EMG MiN 
 

EMG Min id iO iN <OG <NG* 
EMG MiN <CG* UK& EjG Eka KVaJ 
EMG Eha& id tIG {T& LaJ PoG* 
EM bUG <C*b xoG h>& 
EM bUG EH& xoG TaJ* 
EM tac Ex* xoG& xaV 
EM bUG pa& Pa*V na taG <oG EMG& 
poM& hiN <Tc* ta xoG PaJ& 
PaJ& AN& N$* iM <dJ #Pd* poG 
hoG faJ* At iM Eca& l>G 
c>G& EMG iM L}c EMG& L}c m$& 
l}G baN iM SaG* em luc NoN& <HG 
haG EMG& iM uP& yd ecV& 
yp xod exV EM poG ta ToG& 
ecV* coG iM [c naM ZaG 
bad zaG ZaJ* taN <mG ud Na 
UM& es ta <mG Ma ud baN 
<mG EM& kVa& iM XUN cVaN EtG 
baN FaJ XaJ* ecV coG h> EMG& 
EFG* At l>c Ela t}G uj 
AN c>G N$* baN PIG& [c il 
uj lIb iL baN [c Ed eKM SIG& 

Mường Mìn 

Địa danh và cây trồng 

Mường Mìn đẹp những lời thơ 

Mường uốn lượn như cặp sừng 

trâu mộng 

Mường ta đẹp tiếng mãi vang xa. 

Bạn ơi! về xem ếch hai đầu 

Về xem thuyền hai mũi 

Về phơi áo Na Le hai sào 

Về trồng thêm cây dừa trước nhà 

ông! 

Mường ta uống nước hai sông 

Trông kìa đàn vịt trời tung tăng 

vùng vẫy. 

Phía dưới là cầu lớn qua sông 

Trong mường có hòn đá vía 

Đầu làng có hòn đá thần 

Sau làng có mẹ con voi nằm nghỉ 

Mường ta có dốc thang đá xếp 

Ta đi vòng đến bến chậu đồng 

Ngã ba Keo Cong có cây bồ kết. 

Chân ta bước ngước nhìn đồng 

lúa 

Tay nâng cao ta ngắm làng 

Phía tay phải là đền quan tướng 
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EHa Epc Ix baN EM poG <HG HIN& 
l>c HIG iM ETG& cUb 3 VId LaV t}G uj 
ETG& uj noc emN ETG& cUb xoG, MUM 
NoN t}G oad 
xoG xaG N$ baN Na l>G cVaN boG 
c>G LoG& N$* baN l>c caG t}G xaJ 
baN [c PaJ& xIV J>J& ooc {N* 
EM {l [t SIG& LaV 
iM Ib kaV Us oaJ LId* iX 
Pic* ecV iN* EM poG PoG* AbN 
diN AbN id NiN& id hoM 
AoJ NoG* soG {t huc LaJ <HG 
<kG {N* N$* haG HIN& t}G XoN* 
Na ooN iM& <DN& 499 t}G EJa* 
xIV [c Efa Eoa {N* diN baN EMG& 
q caG EMG& EHa Eta jaM Uj 
baN #c&d IG xIV Et&a kod xaN 
baN XUN  xIV uj h> SIG& 
baN ta baN, Eka Ela t}G baN xoG 
AC&J 
AMJ taN kUN& uP iC& upc eS& 
ecG ekV* EM puc baJ 
XaJ kaV puc baJ yN 
puc yM* Ah moc P$ 

Phía trên là bản Keo cong đầu 

mường 

Phía dưới đường là bản Luốc Làu 

Trong bãi là bản Piềng Có Lí 

Bản ven làng là bản Có Đưa 

Trường cấp III Việt Lào xây dựng 

Trường cấp II, Mầm Non liền kề 

Hai bên đường là bản Na Quán 

Bóng. 

Thung lũng trong là bản Luốc 

Cang 

Bên kia là bản Co Pài nhô ra bến 

Đồi Chiềng Lào là văn bia anh 

hùng liệt sỹ. 

Vượt eo nhỏ ta đến bản Bơn 

Chị em vui dệt bên khung thổ 

cẩm 

Bên này sông là bãi Hang Hiền 

Bản ón là Đồn 499 sừng sững 

Canh giữ Biên cương Việt- Lào 

Chúng tay nhân dân Quan Sơn 

xây dựng 

Bản kết nghĩa gắn kết tình quân 

dân 

Bản Sần ở đầu con suối Yên 
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moc Ec&a x$ Ma cIV& taN AoJ! 
jac ciN baN EHa yd puc ooJ 
Ab ooJ yB* Ah& NoG* la Ec KVaJ 
paJ M$& yB* EoM EM n&a 
EHN la! na taG puc mac PaV {l l> 
oiN taN 
[c kaM el [c eG 
puc et [c eS No*J Ab baG zod el 
puc et [c ekV* No*J koG ciVJ ciN 
hoM taN AoJ! 
h> EM&G EHa puc t>N xaN 
la baN EHa puc t>N <F 
hiN <kl, kla puc Efc ciN ooN 
LIG* MoN* yd puc Mo&N 
LIG* ho*N yd puc boN AN {w 
{M eT&V {N* NoG* la {s [c 
puc [c yB* Ad [c Atb 
Atb #pN N>J GUN& N>J {K& 
<Cc* {K& [x ciN mac 
puc mac yB* Ah #pN {L& 
[c H$ {n h>J Ha&V 
[c Na&V puc ecG ekV* 
[c ekV*J EM puc PIG JuM& 
[c JuM& EM puc h>J bad 

Bản Tá Ban, Kháu Láu dựng bản 

hai tầng. 

Cáo mời muôn dân Mường Mìn 

trồng cây 

Lên Pù Kỳ trồng chè 

Đồi Quánh Khóe trồng mây 

Sài khao trồng mây đuôi chuột 

Trồng cây để mây về quấn 

Trồng rừng để mây về nằm 

Chị em ơi! 

 Muốn ăn ngọt thì trồng mía 

Lá mía để em gái cho trâu 

Ngọn cây để ươm trồng về sau 

Nhà út! 

Trước nhà trồng dừa, cau, cam 

quả. 

Trồng me, cây đứng trước nhà 

Vườn chè cành xanh lá mỏng 

Đầu mường ta trồng cây Xổ 

Dưới mường ta trồng cây dọc 

mùng 

Đá lớp, đá cổi ta trồng khoai sọ. 

Nuôi tằm thì trồng dâu 

Nuôi đon thì trồng môn bên hang. 

Xiêng năng nước về tưới cho cây 

Trồng cây mong cây lớn 
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[c fad EM puc AN faJ 
baJ ElG EM puc na taG 
[c jaG yB* soJ Ac c{b* #B&N 
[c #TN puc h> ta 
[c ba puc h> EMG 
puc EkG yB* uS yX 
puc yH yB* Eoa <hM 
<Nc <HM Ma ciN n>J 
ho&N C>J <Nc k>c caV PoG* 
<Nc toG cIG Ma eoN 
eSN eSN* exV cIG eta ip Am 
io la AoJ !Af [c yd puc yM* 
puc yM* Ax x$ l>G 
puc L>G& Ax x$ cVaG 
[c GVaG* puc ja eHG 
yM* ePG& AX puc Ex 
puc EH* yM* tUM eTN&  
yB* #pN <dG, #pN doJ 
yM* CoJ ooc k>N 
q CoJ* ooc hoc& 
yB* moc& Ma& P$ 
m$ GVaN Eha puc yM* 

FaM* ba& EWc* 

Để ra quả bạc quả vàng 

Đại bàng về xin ăn quả 

Trồng cau cho thân dài 

Cây mỡ trồng suối Hào 

Cây chanh trồng thác quế 

Cây quế về trồng bản Dùm 

Cây lát về trồng suối bát 

Cây lội về trồng bên đập 

Dây mây về trồng trước nhà 

Cây giáng để trừ tà 

Cây tền trồng  đầu bến 

Cây đa trồng đầu làng 

Trồng cây Sanh để lấy bóng 

Chào mào về ăn quả 

Chim mai về gọi sáng 

Trồng Móc để nức đó 

Chị em ta trồng cây! 

Trồng cây cho thêm rừng  

Trồng luồng đồi đất đỏ 

Giống quý phải trồng khéo 

Gỗ xưa trồng bên nhà 

Cả nhà ta trồng cây./. 

                     Phạm Bá Thược 

                Trường TH Mường Mìn 

                  Huyện Quan Sơn 

                     Tỉnh Thanh Hóa 
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xad #O* #Jd* yh& 
` oIV ud {n en #O* koJ AoJ ! 

AS S}G NoJ* x{b [P em& kUN yh tiN fa 

Atb xuG kUN uP& xuG #O* yh 

yd t>J Ew&a Ma eLV* yh yP #H& baG 

yh it #O* {n ecN EoM* eNV& 

yh #M* EoM et ix* ekV*, iM& et PUN&* k{b 

[m laJ iX& c>G N$* 

iM ip yd* Ek&a oiM& ToG* ip ja&c Ix M> 

uH* ba #O yh Ix eHG laJ cVa 

AS Eoa Ek&a Ma eT* Eba yd* paN AL 

klaJ AX* Eba* iM& yh, Eba iM it yp jaM 

k>b* JaM Ma Z}G jac Sa AhM cVa 

Ma AhJ NoJ #M* [c ePG& laJ 

klaJ Na Eba laJ Eka #H #tM ELa* 

#M* Z}G faJ* Ek*a caG pa& F$& laJ 

Luc SaJ #M* Z}G Ek*a pa& F$ IH* 

Luc xaV #M* x{b* l}G F$ NaN c>G pa& 

xad EHa Z}G laJ jac Sa EdJ <Tc* 

Đời mẹ, nương rãy 

 

Mẹ tôi! 

Lúc còn nhỏ theo bố, mẹ lên rãy 

làm nương 

Lớn lên đi lấy chồng cũng lên 

nương làm rãy 

Nay về già cái rãy vẫn theo lưng. 

 Rãy của mẹ, mẹ ươm hạt giống 

Nương của mẹ, mẹ ươm cả mầm 

xanh 

Cả áng văn thơ bao đời vun đắp 

Cả nỗi niềm no đói tháng năm. 

Biết làm rãy tốn bao công sức 

Mà thu về chẳng được bao nhiêu 

Nhưng không có rãy mà thăm 

Đời mẹ còn gặp khó khăn hơn 

nhiều 

Mẹ tôi yêu từng thửa ruộng nhỏ 

Nhưng mà ruộng ít quá ruộng ơi! 

 Bồ thóc chẳng đầy luôn vơi 

Khiến mẹ phải đến với rừng đó 

thôi! 
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soM baJ ec pa& <Hc* goN& goc uP& 

xuG 

<Tc* [t pa& EHa Eb*a Z}G <Nc* ZuG Eb*a Eta& 

poM yM*  NoJ* <Nc oIG* Eba* Ma& 

h>J* {N* ehG& NuG& Ma& <tN PUN* 

pa uj B}G Eba* Z}G& #hN ElM& 

<Nc* eoN coG ToG* Fa* Eba* hoN Z}G 

#hN Ad [b 

pa& s}G #Md* eT* #M* [c GiN Ega* 

#M* s}G Ma xoN Eoa Luc KiG LaN S$* 

#hN JoG N$* Za uj id laJ 

EHa faJ puc laJ yM* hIN, JuM&,efV&, 

L>G 

yB* Ah ka boc yM* Eh Af [n M>& 

yB* Ah Luc LaN h> m>N <SM EM& na 

yB* Ah diN EMG& EHa huG EHG& EM& na    

taN AoJ !  

                 “FaM* ba& EWG*- FaM* ba& 

Ewc* ec ooc KVaM& yT 

Con trai mẹ lên rừng chặt nứa 

Con gái mẹ lên núi chặt nan 

Luồn sau khe núi gian nan. 

 Rừng không, không còn muông 

thú vui cùng non cao  

Lá rừng buồn tủi lao xao 

Núi cao cây hết má đào còn đâu 

Núi ít cây, nộc iểng chẳng về 

Suối cạn dần chẳng thấy cá đâu 

Mẹ ơi! Đời mẹ khắc sâu 

Hết rừng đời mẹ vui đâu bao giờ 

Mẹ dặn con chớ làm ngơ 

Trồng thêm sến, táu, lát, luồng 

vươn nhanh 

Trồng thêm nhiều dải rừng xanh 

Cho nhiều hoa nở, cho xanh núi 

rừng 

Cho con cho cháu vui mừng 

Dựng xây thôn xóm bản mường 

Quan Sơn 

                                                       

Hà Văn Thương                                         
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Efa Eoa yM* 
            #cb ToN: FaM* ba& EWc*- 

FaM* ba& EWG*- FaM* ba& wIM   

1. ` ip NoG* AoJ ! 

F}G KVaM& koJ yH 

eKV& yh eKV& x>N 

yM* pa& Lud* yp* 

yh pa& eLG* <k 

pa& <Nc* eba Z}G&. 

AoJ baN EMG& EHa& 

<tG Na <k {N* 

Eka* EdJ taJ ehV 

AS& Ad fUN laJ 

NoG& <oM yl lad 

lad EMG& <tG Na 

EHa& #X Po*M c$* 

kuN& uP& puc yM* 

puc epG xad iX 

Bài ca giữ rừng trồng cây 

Theo điệu: Hoa chăm pa- Dân ca Lào 

Soạn lời: Phạm Xuân Thưởng 

 

1. Ơi bà con ơi…! 

Lắng nghe câu này 

Phát nương làm rãy 

Cây suối tàn theo 

Suối nước cạn vơi 

Cá chim còn đâu? 

Ơi! quê hương ta 

Ruộng đồng cạn khô 

Lúa ngô tiêu điều 

Những khi mưa nhiều 

Lụt nhanh nước ngập 

Xóm thôn đồng quê 

Ta thề cùng nhau 

Lên núi trồng cây 

Đắp xây cuộc đời 
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2. EHa puc tUM yM* 

ekVJ ehN& JuM L>G 

Ah el* ekV& uP 

Ah h>J* laJ {N* 

<Nc ECa* <Nc biN 

pa, cuG LoJ& laJ& 

Ah yM* ooc Eh* 

laJ ix& boc yM* 

yd GaM baN EMG 

Luc LaN m>N <sM 

<HM c$ {g oaV 

xaG Eoa EMG EHa 

baN EHa EMG EHa 

P$& ip id GaM& 

ouN& oIN xad iX. 

2. Ta trồng thêm cây 

Quế, xoan, lát, luồng 

Cho xanh đồi núi 

Cho suối được sâu 

Chim hót lượn bay 

Cá tôm lội bơi 

Cho cây ra hoa 

Muôn màu khoe sắc 

Thắm tươi quê mình 

Cháu con vui mừng 

Cùng nhau ước nguyện 

Đắp xây đời ta 

Cho bản Mường Ta 

Mãi mãi đẹp tươi 

ấm no đời đời./. 
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baN Eca EMG hUG& 
xib baN Eb&a [t baN eh <Tc, 
<hc EMG Eb&a [t EMG <hc ho*J. 
baN et No*J [P em ouM koVG, 
#M* coN hiN em ePG X*}c F&a. 
pa sa No*J NoG la LUG ha 
noG pa kaV oaV EHa  LUG ooJ. 
boN yh NoJ uj Uk tiM fa, 
AhJ Na PIG uj AN tiN baN. 
#oV  ud {l eN ! 
iM eT Am <s xaG caG k>G LUM eLG, 
[t eL* caG eCG LUM No*G. 
TaG caJ huM [c po*G ud KVa&J, 
TaG caJ x$ pa& CaJ  ud eb&. 
Z}G iM et EbN coG jaM <T*c <tG. 
baV xaV joG Ax AM& CoN duG FaN ^. 
M> eh HoN LuM ooN toG taG. 
wa yd uj saN ecM EbN xib ha*, 
AfJ hiN kob To*G Fa* TuM moc daV yl. 
h> As yp h> [K Z}G uj eT* Na, taN AoJ ! 

          ( KVaM k{b Us baN Eca) 

Bản cũ mường xưa 

Biên dịch: Phạm Bá Thưởng  

Dù đi chín bản mười mường  

 Không bằng bản cũ mường xưa 

chính mình 

Nơi xưa khi mẹ ẵm mình 

Có hòn đá tảng mẹ thường giặt 

chăn 

Rừng le em vẫn hái măng 

Cái ao cá nhỏ chú năng quăng 

chài 

Đám nương bên núi trải dài 

 Ruộng bằng thửa nhỏ rải theo 

bên làng 

Tuổi thơ (to lẹ, chô xang) 

Quên ăn quên cả em đang rãi dầu 

Đường qua cây bứa chăn trâu 

Đường qua đồi nọ rừng đào chăn 

dê 

Trống chiêng hội xuống đồng quê 

Gái trai khoe áo say mê ném còn 

Mùa hè gió thổi qua non 

Ước ao ngồi ngắm trăng tròn 

mười lăm 

Ngắm trời mây dạt sao băng 

Đêm nằm mơ thấy trăng sao hiện 

về 

Dù đi trăm nẻo muôn quê 

Bồi hồi ta vẫn nhớ về quê xưa 

  Dịch theo Nhóm biên soạn 
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NoG* xaV uj EMG MiN& 

AO..! CUN NoG* xaV #cV uj EMG MiN 

Fa* AL& huG MuM NoG&* tUN ESa* s}G yp 

yh 

ba NoG* baG Acdb tiN NoG* ZaG yp yS 

^ 

AO TaG& yp yh caJ poM xuG uP JaV 

#hN [t xoG tiN NoG* Eba* #H uH* EnJ* 

ba NoG* baG Acdb tiN NoG* zaG yp yS 

yS 

NoG* yp yh NoG* puc [c yM* efV* 

NoG* yp x>N NoG* puc [c JuM LaJ 

NoG* puc [c yM* ekV& #O ekV Ah baN 

EMG& 

NoG* AX NoG* xaV yd bac oIV ePG 

AOJ La NoG* xaV AOJ, La AoJ La NoG* 

xaV AOJ! 

caJ* {k Ma eLV* AS ZiN xIG yc pa& k$ 

AS #hN em <Nc* kUN GoJ 

Em gái mường Mìn 

Ơ..! Người em gái quê ở Mường 

Mìn 

Trời đã sáng rồi em dậy mau mà 

đi lên rãy 

Vai em đeo cái sọt chân em bước 

đi nhẹ nhàng 

Ơ… đường đi lên rãy qua bao 

suối bao đèo 

Mà sao đôi chân em không biết 

mỏi 

Vai em đeo cái sọt chân em bước 

đi nhẹ nhàng 

Em đi lên rãy em trồng cây xanh 

Em đi lên nương em trồng cây lát 

Em trồng cây xanh phủ xanh cho 

đồi núi 

Em trồng thêm cây lát làm giàu 

cho quê hương 

Em là em gái mà đảng Bác yêu 

thương 

Ơi là nọng xáo ời! là ơi là nọng 

xáo ời! 

Trời đã về chiều khi nghe tiếng gà 

rừng gáy 
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NoG* s}G KUN EM EHN 

NoG* EM EHN {k Ma NoG* {t huc& 

{k Ma NoG* fIN ym {s Eoa hid baN EMG 

AOJ La NoG* xaV AOJ,  

La AoJ La NoG* xaV AOJ! 

#cb ToN                                                                  

FaM* ba& EWc* 

Nghe tiếng chim rừng rêu 

Là em trở về nhà 

Em về nhà để đêm em dệt vải 

Để đêm em lại kéo tơ 

Giữ lấy truyền thống bản mường 

Ơi là nọng xáo ời 

Là ơi là nọng xáo ời 

Là ơi là nọng xáo ời 

Là ơi là nọng xáo ơi! 

 

Us Eoa& uP& pa& baN EMG 

1. ym coN N$* baN EHa id, diN EMG 

EHa cVa*G 

uP& pa& <hM EGa SaG* uN moc <LM& caJ 

<XJ& XaJ& LiG c}G <oJ <HJ #TG& soM 

hoM diN ciN mac yM* iM& us JoG& <t 

iM& et cVaG FaN HoG* #TG& uP& xIG ehb 

#GN& etb eT* uP& yZ <dG l>G 

c>G  uP& iM fUG SUG& toM boc 

 

Giữ lấy rừng quê ta 

 

1. Ngày trước 

Bản mường quê ta đẹp vô cùng, 

đất mường rộng bao la 

Rừng núi rợp bóng cây, mây lững 

lờ trôi 

Núi rừng quê ta giàu đẹp lắm 

Có đàn voi nấp dưới tán cây sâu 

thẳm 

Có chim kêu vượn hót trên cành 

cây 

Có nai, hoãng, có cả hươu sao 

Có đàn ong đi lấy nhụy hoa làm 

mật 
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hoc& yn uj EDa* NoN #cG  s>G HaV 

iM& h>J {N* yl <LG EMG baN 

taN bUG eT* iM& uk [n JoG& 

iM& ToG #SG& ELa& KVa #MN pa& 

Eda Ga [c yM* iM& boc DaV ooN 

o$ N$* boc baG waV* M$&  yf SIN*  

cVa 

laJ fa <Nc* w> <Nc* eM& ciN mac 

laJ [c mac yM* #pN za* 

laJ uP& pa& loM*  baN EMG <ON <tN 

<LM #jN toG pa& yM* Eba Ehd AS& Ad 

2. AS& iN* ed taN AoJ! 

baN EMG EHa HaJ* uP& pa& baG moG 

 diN PIG baG laJ kUN& uP& eKV yh* 

 fa pa& yM* sIM co&N LaG hUG 

cVaG FaN jaN& c> taJ, paJ EM& uP& oUN 

 

Có đàn cá lượn trong vũng nước 

sâu 

Có dòng suối trong chảy về bản 

Có rừng cây đại ngàn chắn gió 

bốn phương 

Càng vào rừng sâu càng nhiều thứ 

quý 

Có cả hoài sơn và nhiều cây thuốc 

quý 

Nơi âm u là nơi phong lan nở 

Nơi có rừng cây cổ thụ cả ngàn 

đời 

Gió thổi lá cây bay xào xạc 

Nơi tình người gắn bó với non 

cao 

Sống với rừng ta quý rừng biết 

bao 

Ngàn đời nay rừng che chở chúng 

ta 

Bản mường sống đẹp như muôn 

hoa 

Ta mến yêu quê hương ta quá. 

2. Giờ đây 

Bản mường điu hiu bản mường 

xơ xác 
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<Nc* Sic* <Nc* soc hoG*, <k&N it XaN 

H}G& 

LiG c}G s}G <kN TaG& paJ 

yM* uj uP& #pN Eta& 

uP& cVaG Eca kUN& Pa& ELa& ekM& 

cVaG FaN& Eb&a Z}G& ZiN hoG* 

hoG& h>J KaG* M$& Eb&a Z}G& yl 

uP& Pa& yM* LaM& Eb&a iM& Ad so&J 

io ud n$ en ! 

diN AL yl [t yT EMG baN 

Fa* #Hd* LaN* s}c uj uH* #pN 

 CUN& #TG& diN coJ F}G& LaG& [k& 

{N* #p* cVa*G yl La* <wM* w>M Ix EMG 

o$ Et iN* eLV* 

 

 

Núi rừng tan tác vắng bóng cây 

Dân bỏ ruộng hoang lên rừng tàn 

phá 

Chặt phá rừng cây từ thủa nguyên 

sinh 

Hươu nai hãi hùng trốn đi tìm đất 

Đàn khỉ, đàn vượn hãi hùng cũng 

rên rỉ bỏ trốn 

Rừng lan cháy ngày đêm không ai 

dập tắt 

Cây cổ thụ ngàn đời đã biến thành 

tro 

Nước suối trong chỉ còn khe cạn 

Hang cá năm xưa kiến bò làm tổ 

Mất cây mất rừng ta sống sao đây 

Thương lắm bà con ơi! 

Mỗi lần mưa xuống đất trôi sạt lở 

Ta đói nghèo biết than thở cùng ai 

Thiên tai đại họa khắp muôn nơi 

Sống giữa đất trời kiếp nghèo 

phải chịu 

Nước biển dâng ngập chìm phố 

xá 

Phá rừng đi phải chịu cả đời thôi. 
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3. kUN& uP puc& yM* 

oaJ* H}c* AoJ EHa coJ BaN c$ xaG 

Eoa yd EMG id JoG Eca uf Ewa NuM NoJ* 

coJ h>M LoG dIV EHa oIV c$ kUN uP& 

puc yM* yB* Ah uP& xuG cVa*G tUN& pa& 

<dG l>G PUG& CUN c>G EMG& oIV c$ Za& 

F$& Ix yM* uP& xuG #pN ELa uP& cVa*G Eca 

Eha& upc [c JuM&, TiG& uP& xuG upc [c eCV& 

ELa KVa& [c uc, puc uk d}G& [c yM* yp t> 

diN uP&. x$ uj At EHa upc L>G efV, 

ewV En yB* b> kuM piN [N, [c F}c* s}G 

yB* yT& baN ciN baN. joM Eoa [c LaN 

tuM TuM& boc doN yB* fUG SUG& FoN 

toM& boc EM& fa&, yB* un hoN KUN& Ma 

{w Eca, yB* h>J {N* NoJ* yl d}G <LG& 

PIG. 

Et iN* eLV* oaJ* AoJ ! 

pa #Td eLV* KUN Ma& uj noM B}G&, LiG& 

3. Lên núi trồng cây 

 Anh em ơi! Từ trẻ đến già 

Từ mường gần đến mường xa 

Cùng nhau ta giữ lấy rừng quê ta 

Rừng là sự sống muôn nhà muôn 

dân 

Hãy cùng lên đồi cao ươm mầm 

xanh cho rừng trở lại 

Cho non cao rừng lại lên ngàn 

Cho lứa đôi của mường yêu 

thương hò hẹn 

 Đừng cho cây xanh biến thành 

đất thành tro 

Đồi quang trồng lát nên rừng 

Đỉnh cao trồng mầm keo non 

Khắp núi khắp rừng ta đủ loại 

Đồng cây đồi thấp ta trồng luồng 

trồng tre 

Nứa, vầu trồng bên khe suối 

Để rừng quê ta mãi mãi xanh tươi 

Để hoa ban lại nở trắng trên đồi 

Để đàn ong hút mật ngọt dâng đời 

Để nhím, đon trở về hang cũ 

Đàn cá trở về khe suối năm xưa 

Đàn vượn lại hú vang tìm bạn 

mỗi ngày 
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c}G& eLV* KUN Ma& <oJ <HJ& [n UM*, UJ Eoa 

pa& yM* yB* uj SIG& iX&. iM& PUG& <Nc* w>  

<Nc* eM& KUN& Ma& pa& Eca, pa& ELa cVa*G iM& 

um cVaG& FaN&. m>N n$ eN <SM& As 

{n eN&. TiG& uP& xuG iM& huM [c uc [c eCV&, 

TaG& eTV& iM& [c efV [c L>G& hIG puc yB* 

iX& [p iX& Luc EHa& LaN&, yB* iX& laN& ZiG& 

la&N SaJ EHa& xaG&, yB* uP& pa& cVaG& iM& 

uk koG& ePG&. eoG c{b EWa& >SN& c$ 

diN m>N& Fa* fUN <Tc* Eba Esa& diN Al. 

Fa* Ap paV <LM& eLG* Eba <kN diN yl&, 

yT& EMG& PIG& #Od* ciN #oM oaJ, oaJ* c{b& 

NoG* <SM& m>N* L>G& id EHa& [n. 

Chim khướu, chim khuyên quay 

về làm tổ 

 Hươu nai trở về gặm cỏ đồi xa 

Mừng biết bao vui sướng biết bao 

Trên đỉnh non cao rợp bóng cây 

xú, cây keo. 

Đồi thấp có bóng dâu cây lát 

Bát ngát lên xanh rừng mới luồng 

tre 

Cho đàn cháu trai, cháu gái tưới 

chăm 

Để núi rừng quê ta thêm muôn 

loài thú quý 

Để anh và em vui đùa thỏa thích 

Giờ mưa chẳng sợ đất sạt 

Trời dông bão chẳng màng đất 

trôi 

Bản mường yên ả vui sướng đẹp 

tươi 

Bá Thước, ngày 22 /02/2012 

Người sáng tác và biên dịch 

Hà Công Mậu 
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 KVaM xoN q                     Lời dạy cha ông 

ba& EM uP pa& {N* yN                  về rừng núi, cây 

1.taJ pa& f}G Z}G pa& LIG*           Rừng chết còn rừng nuôi 

2.yM* #pN k>N q #pN n>d&        Cây già mọc rêu, người già mọc râu 

3.iM {N* s}G iM EMG                       Có nước mới có mường 

4.iM EmG& s}G iM Eka&                    Có mương mới có lúa                

5.iM {N* ciN s}G iM diN uj                Có nước ăn mới có đất ở 

6.<tG Na eLG* Eba #pN EMG          Cánh đồng khô không nên mường 

 uS* ta ElG Eba #pN EHN Xud* s>         Chồng mắt vàng không nên nhà cửa 

7.puc yM* yd ciN #Hd*                Trồng cây được ăn nấm 

#Od* Na yd ciN Eka                    Làm ruộng được ăn cơm 

8.{N* Eka Na pa xuM Exa                 Nước vào ruộng cá chụm đầu 

9.Eka tiN baN eKVN& ooN*           Ruộng chân bản thì tốt 

10.baN tiN boN eKVN& id            Bản chân rãy thì đẹp  

11.ka*G TaG* ciN NIG Ix Na            Mở lạch bắt niềng niểng mất ruộng 

12.kaG* TaG* ciN pa Ix {N*              Phá bờ để bắt cá mất cơm 

13.#Od Na CoG {N&* Fa*                 Làm ruộng chờ nước mưa 

 ApN em ja& CoG EM EkJ*            Bằng mẹ chồng mong tái giá 

14.hab Eka Q {N* <Tc*                 Một gánh lúa nước trời 

<hc* hab Eka {N* etG              Mười gánh lúa nước tạo 
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15.xib& {N* <Cc* Eba paN {N* <Tc* PaJ& Q   Mười nước dưới chân,  

không bằng một nước trên ngọn  

 16. Na <Lc* jac #Od* ciN&           Ruộng nước cọn khó làm ăn 

     Na LiN jac #Od* Eka&             Ruộng nước máng khó được lúa 

 17. yh <Lc* #tM* uP& Ka              Đồi tranh đầy nương rãy 

    Eba #pN Na Ah*J NoJ*            Không bằng cấy một thửa ruộng nhỏ 

 18. ka*M sud yh ym* Ix EHN      Ham đốt rãy cháy nhà 

  19.uf&* uj yh& ym& et xIG yo&      Người ở rãy cháy cả tiếng ho 

    Eka& [b yd yh& [b m>N        Rãy không được thóc, khóc không hay                    

 20. puc yM* yd ciN baN            Trồng cây được ăn quả ngọt 

     ul& laN yd iM& yd ciN eHG    Trông cháu được trả công   

 21. P{c* yM* Za WoN               Trồng dâu đừng lay 

    P{c* MoM& Za <KN*                Trồng cây đừng lắc 

22. ciN uP& Za Kud* hac             Ăn trầu đừng đào rễ 

    ciN mac Za wac [c            Ăn cau đừng tạc cây 

 23.Za #Od* EHN eKM& h>J*        Đừng làm nhà mép suối 

    Za puc c>J tiN fa             Đừng trồng chuối mép đá 

    Za ha EHN Ak& uS*                 Đừng lấy chồng gần nhà người yêu 

 24. baN haG Za NoN             Bản hoang đừng ngủ 

    doN caG Za n}G               Gò giữa suối đừng ngồi 
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25.EbN* UT CV}G #Lc [l NoG      Trăng đeo vòng sắt sắp lũ 

 EbN* UT CV}G ToG [l eLG*         Trăng đeo vòng đồng sắp hạn 

26. Fa* HoG* h> {X epG xa       Sấm dậy đầu sông Chu sửa gác lúa 

Fa* HoG* h> ma& epG xIM&           Sấm dậy nguồn sông Mã sửa thuổng 

đào mài 

27. <Md* xuM uj <Cc* laJ LuM       Kiến đỏ làm tổ gần gốc lắm gió 

 <Md* xuM uj paJ& laJ eLG*          Kiến đỏ làm tổ ngọn cao nhiều hạn 

27. csob HoG* [l naV           Con chóp kêu trời heo may       

<Nc* ha&c HoG* caG ha&V [l edd      Chim hạc kêu trên trời sắp nắng 

28. cVaG& FaN HoG* #TG& uP& [l eLG*  Hoãng, nai kêu lưng trời sắp nắng 

Ex <sG HoG* T&aG elG [l fUN&     Hổ  xám kêu khe núi sắp mưa 

29. HoN* EbN* epd Eba paN edd EbN xaM Nóng tháng tám, không bằng nắng tháng 

ba  

30.EbN <md Eka boN JoG <Cb*  Tháng sáu ném gối xuống sân 

  EbN <Hc* <Fc* mo&N <LG& laG  Tháng một chui chăn như ếch 

  31. EbN #Sd* {N* PIG epd           Tháng tám nước ngập vách đỏ ngầu 

EbN epd {N* PIG F}G NoG edG   Tháng bảy nước ngập bãi 

32. EbN xoG EbN xaM [c EMa iM ecN Tháng tư tháng tám cây quýt có bấc 

EbN ix EbN ha [c epN& iM& As         Tháng hai tháng ba cây mau có lõi 

33. Fa* edd Eka hu*M EHN          Trời mưa vào trú bóng cây 

Fa* fUN Eka hu*M yM*                  Trời nắng vào trú bóng  

(Sưu tầm- Tiêu Mai) 
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o> luM o> LaG         Cầu mưa 

 (KVaM [x fUN)              Lời cầu mưa 

o> luM AoJ o> LaG                   Nó lúm ơi! ủa lang 

baV baN iN* <o*N #oN* coG SaN     Trai bản này lủng lẳng gầm sàn 

xaV baN iN* MaN TaG Fa* eLG*     Gái bản này chửa hoang, trời hạn 

Fa&* eLG* Fa* [b fUN                    Trời hạn trời không mưa 

yB* Ix tuG Na HoN           Bỏ dở ruộng na hon 

yB* Ix CoN Na eLG*          Bỏ dở luống cày bở 

Eka uj yh ta&J hoJ*                  Lúa trên rãy khô khốc 

hoJ uj Na taJ& eLG*                 Ốc ngoài ruộng khô rang 

epG* uj xa taJ& <k&            Bánh ở gác khô đét 

G> KVaJ taJ zac za             Trâu, bò chết đói cỏ 

SaG* Ma* taJ& jac {H                  Voi, ngựa chết đói ăn 

eGG GV$ taJ& na edd            Ruồi nhặng chết cháy nắng 

 [p ec yh yp ta*                      Đàn ông khóc tìm nước 

em ja yh yp TaG                 Mẹ chồng khóc đi đường 

Ma [x {N* noM ewN                   Đến xin nước với Then 
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[x {N* EM yh ca                        Xin nước về bắc mạ 

 [x {N* EM yh Na                        Xin nước về cấy lúa 

yh tac ca Na HoN               Cày ruộng mạ nà hon 

yh et CoN Na eLG*               Cày ruộng con nà lạnh 

ha fUN [t mac Puc*                Cơn mưa bằng quả bưởi 

fUN <Tc* [t n>J m>J&            Hạt to bằng quả gắm 

us h>J us NoG {d NoG edG     Mọi con suối lũ đỏ 

EM AJ!                                   Về thôi! 

iM {N* B}d iM pa                         Có nước lại có cá 

iM Na B}d iM Eka&                       Có nà lại có cơm 

#Md* Ewa& ec #Lc NoJ* m>N <SM  Già trẻ gái trai đều vui mừng 

yp ta& yd yx #Pd*                  Ra bến được trứng vịt 

Wuc #Bd* yd yx haN                    Đi câu được trứng ngỗng 

cVa baN yd ooM GUN ooM& {K         Dạo bản được vò vàng vò bạc 

EM AJ!                                        Về thôi! 

Hà Nam Ninh 

(Sưu tầm và dịch) 
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sud yh* ym* LaM C}G        Đốt rãy cháy đồi tranh 

KVaM #dc NoJ*                         (Lời đồng dao) 

sud yh* ym* LaM C}G          Đốt cháy đồi tranh 

ym* Ix H}G <Nc soc               Cháy mất tổ chim sẻ 

ym* Ix hoc <Nc iT                 Cháy nơi đẻ chim ti 

ym* Ix ih <Nc BaN*                 Cháy mất đi chim vạn 

ym* Ix baN* <Nc LaG               Cháy mất bản chim lang 

ym* Ix caG EMG [k                  Cháy mất hàm chim khó 

ym* Ix [m <Nc yF                 Cháy mất nồi chim phày 

ym* Ix yN <Nc pid                 Cháy xa quay chim ri 

ym* Ix oid <Nc eM                  Cháy mất ít chim me 

ym* Ix eP <Nc oIG*                  Cháy mất áo chim iểng 

ym* Ix bIG <Nc <cd                Cháy mất niếng bìm bịp 

ym* Ix <Xb <Nc ut                 Cháy mất mỏ chim tú 

ym* Ix uc <Nc w>                   Cháy mất bạn chim khướu 

ym* Ix f> wIN Ha*                   Cháy mất chồng thiên hạ 

ym* yl La* Ma hod pab tiN    Cháy lan đến cả chân mình./. 

Ka kuN #nG XoN* <HM 
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pa& EMG luM                      Rừng trần gian 

<Tc* tiN <LG uP B}c* uP {b       Đặt chân đến núi cao núi thấp 

{z tiN hod uP {t uP xuG              Đặt chân đến núi nhấp nhô 

<LG t>N GiV* NoJ* <pG xIN nI&N    Đến cây gạo bốn mùa hoa nở 

paN& SIN paG& <HM yT wIN Ha*      Đời nối đời che mát trần gian 

<LG hod& [c c>J [t coG&            Đến cây chuối to bằng cái trống 

<LG hod& t>&N toG [t ELa*         Bụi lá dong to bằng cái quỳn  

huG {k ESa* M$ <pG ip Ga                Sáng đến tối nở hoa như ngà 

cab ip& na& xaM Ba L>G cVaG&       Cánh hoa rộng nở ba sải tay 

Ab Af GVaG* yd epd& Ba paJ         Lá  lay lay rộng tám sải rưỡi 

<LG hod coN hiN Az <mG& EMG    Xuống đến hòn đá lớn trông mường 

pa& s>G& HaV <mG& baN                   Rừng cây chuông trông bản 

<LG hod pa& pUG* Ab JaV            Xuống đến rừng pứng lá dài 

pa& paV Ab ooN             Rừng cây pao lá non 

t>N yM* NoJ* ca doN Ma S}b*          Rừng cây con quạ trắng đến đậu 

J}b* J}b* t>N xaJ EMG Ma hoJ     Rừng tiếp rừng xuống thung 

b>c {N* NoJ* um& pa&  Ma ix*            Vũng bùn sâu lợn lòi tắm 

coN hiN id LIG c}G Ma n}G        Hòn đá bằng nơi khỉ, vượn ngồi 
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yM* <bG k$ edN yh                 Cây vông ngăn bờ rãy 

yM* yl k$ edN EMG         Cây láy ngăn bờ mường 

h>J &{N* NoJ* yl ooc& XaJ& Ax&     Suối cát mịn nước trong 

kiG& AS <pG Ab ecM xoJ    Hoa phong lan buông xuống cả 

chùm cùng lá 

<LG hod& pa& IH* Ab baG         Đến rừng nứa lá xanh 

pa& XaG Ab haG& Ab o>N          Đến rừng giang lá uốn 

pa& cuM l}G Na pa& uh pa& xa* l}G baN  Rừng cúm sau nhà,  rừng sa sau bản 

<tG Eka& ba& Na Eka& mUN          Đến đồng lúa nếp mênh mông 

EM hod pad& {N* pad& ta& oaJ KaJ  Đến bến bờ sông bát ngát 

doN& hiN doN& XaJ ouM tuM        Đến bờ cát trắng nhấp nhô... 

               Hà Nam Ninh- Hà Công Mậu- Phạm Bá Thược 

(Sưu tầm và dịch) 
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<cc* uP&                        Trầu cau 

<cc* uP& uj EMG Fa*                Gốc cau ở mường trời 

ka mac uj EMG b>N*                     Gốc trầu ở mường trên 

uj EMG b>N* EMG #TG suG& ca           Mường trời bao la 

uj EMG Fa* EMG moc& suG& BaG        ở mường trời, mương mây bao la 

k>b ip #pN boc ElG boc edG    Quả chín vàng đỏ 

eMG eCG toM EHa*                       Chim chóc bu lấy quả                

s}G kaJ Ah                                Nhờ cho                           

<Nc <cc kUN& EMG b>N Eoa& mac      Đại bàng lên trời lấy quả 

{K kac l}G <t NoJ* #Ld* tiG Eoa eGG  Khăm khác  con nhỏ lên lấy nhành trầu 

<cc <Cc biN <LG EMG LuM iL LIG    Đại bàng bay vi vu về trần gian 

<LG EMG PIG SIG caG ooN& eoN     Xuống mường piềng vi vu 

<Nc <cc biN Eka na taG            Đại bàng bay vào đầu hiên nhà 

{K kac l}G <t NoJ*                  Khằm khác con nhỏ bay vào hồi nhà 

biN Eka& ehV EHN                          Lấy trầu cau về ươm trước nhà 

Eoa& mac uP EM puc                    Lấy trầu cau về ươm trước nhà 
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puc EoG& yB* x>N DaV na& taG  Trồng để vườn đào trước  ngõ 

H>* xod& xaV& #Sd* S$*               Rào bảy lớp, cài gai góc 

P}c* kVac AP naM 

eTV ha& {N* b> AGN                    Rào bảy lớp, cài gai góc  

{N* b> {K Ma Ax 

xoG xaM V$ LaG uP #pN hac     Hai ba ngày cây trâu bói rễ 

ix ha UM* LaG mac #pN P>G        Bốn năm ngày cau đã lên cây 

uP s>G kUN& X}G* il HoG HoG     Pù chuông lên cây lí, cây liêng 

kUN X}G* ToG daJ& JoG Ab io&      Lên sặng tòng nhiều lá yêu 
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EMG KoG 
 

koJ* Ax& uj uP kV$ l>G      

EMG KoG Eba ja HoJ SaG* 

{M* ma cVaG Eba ja eP P$ 

<Nc Exa k$ <Tc V$ Eca* Eca* 

<Nc oIG Eca* TaG Ela PaG toG 

xoG PaJ <LN* FiN VaG liN boc LiN PaJ 

h> EMG id <tG Na la cVaG* 

iM et haG laN* Ic uj laJ P$ 

K$ Na dIV yd XaV h>G <j 

AfJ <x& koJ* Za HaJ FoG s>b ciN& SiN 
 

Ngợi ca mường khòng 

Tôi ở pù khum luông, Mường khũng khụng từ dấu chân voi. 

Sụng mó rộng khụng từ bố lớn xuụi 

Chim cu gáy quẩn quanh xoắn xuýt 

Chim iểng kêu ríu rít trên đầu 

Khỉ vượn, con chồn lủng lẳng cây cao 
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Hua mường đẹp, cánh đồng không rộng 

Hang đá nhiều tầng dơi đàn dơi đống 

Một bờ ruộng hai mươi giỏ ếch. 

Ai thân thiết hãy đến thử một lần. 

                                             Hà Nam Ninh 

 
ZoG* EMG ic* 

EMG ic* id io iN <o*G <NG* 

EMG cuG <CG* UK EjG Eka& KVaJ 

TaG At iM ba HaJ 

PaJ En iM haG KVaJ, [b jUN 

TaG #GN kUN etN uP <mG EMG 

t}G EGN <Tc <dG l>G uP #TN, cIV moc 

TaG noc& iM ta sa& 

TaG En hod fa c}b, fa uc, uP Ga, fa fuc 

c>G sUG iM xaM poG* 

LoG* At N$* laJ baN #pN SIG 
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Na PIG id, baN EMG Xud <mG& 

h> <tG iM {w haG pa 

poM [b HIG iM NaG NoN VoG 

xaG baN PoG* iM ta& LiN lUN& 

kUN hod [b HIG koG ciN Eba yH* 

us paJ yM* hoc yN <JJ JaJ 

Epa GaJ xaJ Ap <Lc kuN hoc* 

oc& <tG& Na HuG* pod* eod& edG FaG 

iM um cVaG <Tc Na haG <tG 

<Ld jIN kUN xaN& muG* TiG etN K$ Na 

 

Ca ngợi Mường Kỉ 

Mường kỉ đẹp ý lạ lùng 

Mường cong cong như thế sừng trâu 

Phía dưới đến đỉnh Bá Hai 

Phía trên đến Hang Khoai, Bo Dứn 

Phía mặt trời lên, đỉnh núi Mống Mường 
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Mặt trời lặn, Pù đền, Đông lương sương trắng 

Ngắm phía ngoài đến sông Mã, Tá Cha 

Nhìn về bên trong, Pha Cặp, Pu Nga, Phá Phứng 

Trong lòng mường chia làm ba pọng 

Lũng dưới đông người gọi là chiềng 

Ruộng lúa liền bờ, bát ngát xa trông 

Đầu mường có hang thần, thắm cá 

Núi đá có nàng nằm võng chơi vơi 

Bản Pọng có Bo Hôi nước chảy trên máng đá 

Lên Bo Hiềng còn nhiều chuyện lạ 

Khắp ngọn cây chim chóc đung đua 

Ăn cơm trưa bởi nhổ lông sóc 

Ruộng Na Hụng ếch nhai kêu điếc tai 

Có hoẵng, lòi, nai xuống đồng lạc lối 

Lươn trạch lên bờ, làm tổ tràn ra. 

 

Hà Nam Ninh 

Bá Thước- Thanh Hóa 
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     yM* puc yM* 

AxJ JUG* {N* diN h}G iM 

ip NoG* AzN AjN <s*G AS& 

puc yM* yh yd laJ {L 

AxJ JUG Xa <Hj us* IG 

AD&J AD&J E&M na EtG laJ 

Eha puc yM* Yh yd laJ {L 

#Jd* AGN p}N Ah yd laJ SIV* 

puc Eoa L>G& Ah& yd laJ HoJ* 

puc yM NoJ* Ah Acd& #pN {L& 

yM* n}M Za Ah d>N Ix Ab 

puc [c Ad ekV& el kUN AJ& 

yB* Ah AoJ C{b NoG* <SM& m>N AN& As 

yB* Yh EM&G EH&a daJ JoG& <SM& m>N 

i       p C{b* NoG* koG ekG puc yM* taN AoJ ! 
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P& pa& {N* diN VId* naM 
 

Enc EHa iM 33 SIV* ha diN uP&, c>G n$ iM 14 SIV* ha yB* #Od Na, B}d 

x>N mac yM*, x>N [c <cG GIb*. 

diN poM {t 3-100 hod 2,7 SIV* ha 

diN poM AXNM 10-150 hod5,5 ha 

diN poM xuG    10-250 hod 3,7 ha 

diN uP xuG  25 0 > hod 2,5 ha 

       uP& pa& it uf yT& EMG NoJ* uj noM boN diN hod15 – 25 0poM uP& b{d kUN 

poM diN xuG M}c* yl Ix muN id it uP pa& EH . uj c>G na uP diN MoG* soG yl 

jac Ah pa& koJ* yl EHa faJ puc yM* ; {n yM* yB* haM Za yl diN . yl diN #Od* 

Ah diN #pN hoG ehV t}d* diN ooc #pN laJ toN diN . 

 n>J mac diN yl Ix laJ diN MuM* baN EMG& EHa Ho*N [c yM* taJ edd 

fUN Ma tUM yl Ix #pN hoG h>J NoG& edG. k$ ba Eba iM yM* h}G Eoa {N* yl 

xoJ BoJ uP pa& Z}G [t xla kla, fa hiN uP ct}G f}G ctoc Eba #Jd ciN yd. 

eNV iN* EHa yd puc yM*. 

 uj EMG pa& cVaN AXN; cVaN hVa, EMG& lad, EWG x>N, laG esG it tiG* 

ewG hVa AkJ {n JoG iN* 

 noM diN 15 0 uP yB* #Jd* Na {N* 

 noM diN 16 hod 250 poM uP& yB*  #Jd* Na k$ yd t}c* #C* 

 noM diN hod 26-350 uP pa& yB* puc yM* x>N 
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 noM pa& #TG 360 uP poM faJ puc yM*. 

{N* diN EMG& uP pa& ewG hV&a iM 8 HVIN* uuj uP pa& . 

1. HVIN* cVaN hV&a iM diN cVa*G c}b CUN 

1. noM eNV [c puc yM* vaN ecN: Kud uH coN 20 . 20 . 20 MIN* {N* fUN diN 

ooN yl NuG s}G Eoa ecN {n& Ax xoG hod xaM ecN. MIN* ecN goc s}G jo*N 

Ix [c Ha*J. <sG [c Atb iM eHG id. 

2. {n Iv: EoG [c eNV yd xib ha XaV fUN yd puc.AS puc yd soJ Ix jaG 

poc, uH* ba yM* LoG f}G enN* diN NuG Ah id. 

 q puc pa& faJ emN q GVaN oIV pa&, oIV yM* s}G yd*, m$ eTV {N* {s za* waG 

efV yM* HaJ* goc xaG [c. jac puc yd laJ [c faJ iM GUN eSN, el q puc yM*, 

puc Ah #pN La, C> nUG s}G& id. 

  
Đất và rừng 

        Nước ta hiện có 33 triệu héc ta đất rừng có độ dốc, trong đó có 

14 triệu héc ta được sử dụng vào sản xuất nông, lâm nghiệp. 

Tỉ lệ phân bố đất rừng có độ dốc có khả năng khai thác, sử dụng là: 

- Đất dốc từ 3 -10
0
 chiếm 2,7 triệu héc ta. 

- Đất dốc từ 10 -15
0
 chiếm 5,5 triệu héc ta. 

- Đất dốc từ 16 -26
0
 chiếm 3,7 triệu héc ta 

- Đất dốc từ 25
0
 chiếm 2,5 triệu héc ta 
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 Người dân tộc thiểu số ở với nơi đất dốc, rừng sâu núi cao từ 15-25
0
 

đất dốc, núi đất, núi cao là nơi dễ xói mòn trôi màu đất.  Để chống xói 

mòn nhân dân phải trồng cây để xây dựng kế sinh nhai, hai là bảo vệ đất 

chính mình. Nhưng đất vẫn trôi theo 4 cách được nhân dân chia như sau: 

- ĐấT có độ dốc từ 15 độ dốc để làm ruộng nước. 

- Đất có độ dốc từ 16 – 25
0
 độ dốc để làm ruộng bậc thang; 

- Đất có độ dốc từ 26 – 35
0
 độ dốc để làm vườn rừng; 

- Đất có độ dốc từ 36
0
 độ dốc để trồng cây giữ nguồn nước; 

Thanh Hóa có 6/8 huyện miền núi có người Thái. Là các huyện núi 

cao có độ xói mòn lớn vì vậy phải trồng cây giữ rừng giảm thiểu xói mòn 

và giữ nguồn nước ngọt cho con cháu sau này. Thanh Hóa đã thu hút nhiều 

chương trình dự án của nhà nước về trồng rừng và bảo vệ rừng đặc biệt là vai 

trò quản lý của người dân đi vào trong tâm niệm của đồng bào trong các áng 

thơ văn, khắp ca của nhân dân như các huyện: 

1. Huyện Quan Hóa có tổng diện tích tự nhiên là 996,17 km
2
, nhân 

khẩu 42.474 người; tỉ lệ che phủ rừng 83%. 

2. Huyện Quan Sơn có tổng diện tích tự nhiên là94.345ha, nhân 

khẩu 34. 915 người (năm 2008) có độ cao trung bình 600 mét so với mặt 

nước biển có đỉnh Pù Sa Lay cao 1.976 mét, Pha Bai cao 2.222 mét thuộc 

quần thể hang động Bo Cúng. Tỉ lệ che phủ rừng 84%. 

3. Huyện Mường Lát có tổng diện tích tự nhiên là 80. 865ha, nhân 

khẩu 30.318 khẩu. Độ cao trung bình so với mặt nước biển 700 mét có 

đỉnh Pù Hu cao hơn 1.900 mét. Huyên có tỉ lệ che phủ rừng 74% 

4. Huyện Bá Thước có tổng diện tích tự nhiên là 53.89 km
2
, nhân 

khẩu 6.319 người. tỉ lệ che phủ rừng 81%. 
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5. Huyện Lang Chánh có tổng diện tích tự nhiên là 60.88 ha, nhân 

khẩu 10.000 người. Huyện có Thác Ma Hao cao 1000 mét, tỉ lệ che phủ 

rừng trên 80%. 

6. Huyện Thường Xuân có tổng diện tích tự nhiên là 1.105,05 km
2
, 

nhân khẩu 8.600 người. Huyện có núi Bù Chò cao1.563 mét, núi Bù Dinh 

cao 1.291 mét, tỉ lệ che phủ rừng trên 80%. 

                   
Thanh Hóa, ngày 22 tháng 3 năm 2012 

Nhóm biên soạn 

Phạm Bá Thược 

 


