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CuN yT* EMG [x 
et& ES*a et& daJ  CuN yT* EMG [x – foG <w* EV*a <HM Ma q yT d&oN eL* M}*c uj& iT& 

diN #PG NIG c*VaG – iT& t&{M – iM H&oG {N* yl - iM laJ iT laJ boN #H*d Na c}b <tc {N* 
X{*M eh. t}*G etG #H*d piN ba*N – piN EMG – t}*G EHN Ha*N – Cu*N SaJ* eL* Ek*a duG p}&d 
<N*c un - q Zi*G #Jd yH& Na* - puc f*aJ Ek*a duG #cb f}c ha [n& M> Yd ex M> N$* - ES*a 
K{M #S Yd [C* oiN& #oV c$ H}c* ePG – t}G* AHN YN* Na&G PaG oiG <TG EHN iM xoG <S& - 
xaM <S& q – iM EHN [C* Z}G iM ix& <S& ADJ q: oaJ* up&, #OM Ja& - oaJ* LuG – Luc YP* - laN 
– liN No*J [C* yd* T}d* et&G iT& NoN – iT& ciN uj& exV il& - exV L>d* Eoa il& Eoa efb up& 
Ja, [P& eM& - yd* oiN& oIV uL* laN EHN Luc SaJ <cc ES Yd [C* T*}G h*a h*oG yV* Yh* iP& 
N*oG, Luc* laN Ma toM T$ ES iM VIc epc xiN EHN…. 

h*oG cVaN* yV* Yh* EkJ <cc, h*oG caG S&UG yV* eP*d <sc EhG h*oG Uw& 
xoG [L* yV* Yh* oaJ* up& OIM J&a NoN, h*oG Uw& xaM [L& h*oG p&iG yV* Yh* ek&, h*oG Uw& ix& 
eL* h*oG Yh* yV* Yh* Luc YP* <cc, h*oG UN ha* eL* h*oG #X* yV* yh* Luc YP*, Luc EkJ 
UN& xoG - xaM uj& J*oN TaJ J&aJ No*J, ha yM* ha [t& yd*…. eL* [o& t*}G EHN hac uj& - ek& 
Ma* jaM - q SaJ k*UN TaG h&oG, q ZiG k*UN yd TaG Yh* k*UN Hod EHN [L yp Hod 
oaJ* up& #OM Ja N*}G j&oG [j* waM kaV& oaJ* up&, #OM Ja ci*G c&a j*aV EHN iP& N*oG uL* laN … 
JaN iN* #J*d ciN uj& [C. h*aV h$ XiN& CVa&…. [L s&}G yd* yp N*}G t&}G – q yT AS Yd [C 
H}*c ePG ek& [L& oiN& oIV k&od c}N* <T laJ EX ES&G koG. 

ek& Ma jaM eL* iM el AT el Aod – el f}c& <L* - w>J* eTG - Es*a EHN [C M*}c 
M>N& xuM Ys t*oN T*}c ekc uj& ciN Ek*a jaM AS Yd iM oaJ* ta #OM NaJ Ma jaM <h PaN 
Ek*a – AS Yd [C* iM <dJ ep*N El*a jad T}&b xoG ka yc&- <h yT – c*}d s{M <dJ es*N 
El*a. C&oN AS is& duM& El*a [C jad ooc yp TaG l}G kaJ kVaV Es*a efc Es*a EHN O}N* [L 
il& koG q yT ciN yd* {g& Hod <t* tIN T}&b PU&G q taJ c&oN eLV*. 
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N&}G PaN [L Yh* up& Ja& N}&G Ac&N s&}G etM yp Hod Es*a ek& - [L H*od oaJ* LuG #OM 

p*a, Luc laN….Eb&a US& ciN Ek*a ciN El*a oiM& eL* ja &- N&}G PaN eL* waM kaV& H*od su*M iP& 

[H* N*oG, Luc laN c>G EHN 

#J*d ciN uj& - eob Ho*c [C h*aV h}c CVa&…iM <h Ys dIV M*}c M&>N oiN& oIV c}N H$* 

Ew*a iM <h Ys N&}c M&}c #Jd ciN uj& Yh* oiM& [K [P* T*oG – q ZiG eL* #Jd ciN, #Jd Nu&G, exV&  

k$, ex&V moN #Jd fa* hu&M – fa* Ax& yV* ux* L{M [M& - q SaJ Ek*a duG J&oM <Nc, J&oN un, 

eb&N yd* <t um <t cVaG yd* koG la&c Mac xuc – eL* Eoa yp kaV& iP& N*oG p*a LuG Yf 

fa*G – AMJ iP N*oG Ma ciN Eka, ciN El*a SuM PaN El*a Yh* ha yd* Ex& laJ ET eo& AT. SuM* 

Yh* Lu*c laN yp TaG [S* po&G id eob HIN AN!... 

Hod AbN SIG [C* [J* c$ diN* M>&N, k{b& eX, [t& mac eL*, T*od C*oN, ta* eo&N 

yT&, [t& faG&…#Jd Yh* <S& q Ew*a M*}c M>&N, <S q moM N*oJ [C& oiN* M>N xaG vaG… 

q yT Z}G iM Tu*c #L* et& daJ SVI&N yV* Luc ZiG Eoa <f – eL* Eoa exV xiN fa&J <f 

– up& d{*M, Ja& d*{M Ta&G <f – if faJ Lu*G ta Eb&a Ek*a EHN up& Ja& yd* - AS oaJ* #OM #md yp 
[S* t*}G EHN N*oJ ix& Exa uj& Ad*J es eT&c k>&G yV* kob ip iM sIG #xN if fa&J LuG ta, 
NaJ. kob ip Ho*d EbN La*b XaV <h&c uL* EkJ t}*G EHN No*b yV* Hod UM* XaV ET*a EbN 
La*b  uL* EkJ uL* ZiG yp yt* EhG Yx& Eoa Ek*a tu*M, Ek*a ep*G, Ek*a PoG eCV* epG… yp 

yx&, <dJ oo*J L{M t*}G Yx& xoG eC*M ut xoG paJ <NM* Ma M*}d H>M c$  Yh* epc <c*G 
Sa&V. eL*V Ho*J GU*N boc d{M – K{*M boc m&UN ho*J Yx& xoG f&aJ - Hod* epd AS tUN& 
ES*a UM* {K Q EbN sIG Eoa <t yc& <t*M Q yp cu&G, i & es*N El*a Ek*a oo&N Yx&….Hod ET*a 
ha* AS eL* uc* PaN cuG& Ma yV* t&UN ES*a UM* xoG {K EbN SIG uL* ZiG yp yt* EhG, kaJ& {N* eS* 

Yx& Hod ha* {K& yp  yt* EhG Yx& eL* EV*a: #md sIG [l…. Q yT s&}G <T&: LuG ta Yf& Yh* 
ma* s&}G ma*, va* f&$ Yf& Yh* eP& s}&G eP&, Yh* H&}G iM id yd* laJ kob P$ ip AN…. 
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 L>G k{b& eX oiN* M>N koG q yT iM laJ uk,laJ ul&: k{&b <x&G uS* xoN xaV; HaN* 
k>&G; ta*N uS* xId ExG; uxG ExG;* <m* eX, <m* P*}d iV* ;m>* k$....<d* UP& oaJ* iP& yp ET&N 

ooN T&aG [b& xoN #Jd [o&. 

jUN yP& [C yd* LiM m>* k{b& M>M MU&G XuM Ys. 

AmJ* AT& Q k{&b eX … EV*a kUN* <S ADJ& q yT EH*a [C& #Jd ciN, iM Ex* co*M NuG 
k[&b eX; q SaJ Nu&G <f*G Ax* d{M eL [C* K$* S&$, <P& ciN [C* iM pa pi*G, pa P$& [f Ez& j*aG 

Ek*a laM, iM AS ek&c Ma jaM yd* ciN cac moN& iN* [C& {g& Hod. 

 #TG o$ diN* #l& <HJ* c{b& ciN Nu&G koG q ZiG c{&b ASG& ciN koG q yT EMG [x 
foG <w* [L* hoG <h Ys M}c* M>N T}d* et&G Yh* uS& EDJ q EHa; oaJ* iP EoJ* No*G Po*M 
#PG c$ oiN #oV H}*c ExG c$ - poG* <P <h Ys Ew*a ec&  iP& No*G #Jd ciN uj& M>N MUG; 

[C& Va& EXG N$* T>G Ec #s& iW* ES&G yk ut [L* #Jd Yh* BaJ k{b& eX j*aM <LG; Exa L*}c 
Ek*a Ma Ho*d ba*N uj& iT& d}&c haG; #Jd Yh* caG v$ HVa& k{&b eX oiN* M>N <S& ADJ paG 
ES*a SVIN yV* #md ET& N*oJ; yk& iN* P&UG Luc laN Z}G noM&; laJ q Eb&a uH* il& q yT& k{&b 
eX oiN* M>N koG F$ q yT [l. 

Q yT pac CVaM yT Z}G Eb&a [P 

o$ iN* [L* ko*J moG Co&G PUG oaJ* iP& iM sUc iM CVIN Co&J {g& Hod* To*d wUG SoJ T$ 
puc epG Eoa kUN* #TG ca& ja& iS* v$ HaV& SVIN& <w&G iM yV* Yh* BaJ k{b& eX oiN* M>N c{&b 
<t xaN yT koG #OM VaG yV* Yh* <S Luc laN EHa eob. c{&b #Jd ToJ iG* di*G <x& 

05/2o11 NĐ - CP UM& 14 AbN 01 ip 20011 koG si&G uf* <TG tac AJN <Tc. 

                                                            etV v$ DIc 
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DÂN TỘC THÁI TRẮNG 

Từ xưa dân tộc Thái Phong Thổ nói chung và dân tộc Thái trắng Mường So nói 

riêng thường sống ở vùng thấp, thung lũng ven sông, ven suối những nơi có 

nước làm ruộng và sinh hoạt, lập thành từng bản mường, ở nhà sàn. Đàn ông 

vào rừng săn bắt, đàn bà làm nương rẫy trồng bông dệt vải, vào rừng hái lượm 

theo thời vụ, luôn luôn đoàn kết bên nhau. Trong gia đình thường có 2 đến 3 thế 

hệ sống chung, hơn nữa có thể có đến 4 thế hệ: Ông bà, cha mẹ, con, cháu, chắt 

… và được bố trí chỗ ăn ngủ theo tôn ti trật tự kính già nhường trẻ. Nhà con 

trưởng bao giờ cũng có từ 5 gian trở lên là nơi để anh em họ hàng đến tụ tập, 

hội ngộ.  

Gian đầu (hỏng quản) cho con rể, giữa gian đầu và gian thứ hai là nơi để bát 

hương thờ cúng tổ tiên, gian thứ 2 là ông bà ngủ, gian thứ 3 (hỏng pính) là nơi 

giành cho khách và gian thứ 4 (hỏng hảư) nơi để cho con dâu cả, gian thứ 5 

(hỏng xệ) dành cho con dâu hoặc con rể thứ và sau một thời gian chuẩn bị ra ở 

riêng. Khách đến nhà, đàn ông lên cầu thang (hỏng quản), đàn bà lên cầu thang 

(hỏng hảư) vào nhà đến chỗ ông bà ngồi xổm hỏi thăm sức khỏe, xong được 

mời ngồi ghế. Người Thái (luôn luôn) mến khách và khiêm tốn nặng nề về tình 

cảm hơn vật chất. 

Khách đến nhà dù chỉ đĩa muối ớt và đĩa rau luộc, bát canh nhưng gia chủ vẫn 

nhiệt tình mời khách ở lại tiếp đón. Khi họ ngoại đến thăm, bữa cơm bao giờ 

cũng có 2 chén rượu nhỏ đặt đầu mâm và đôi chân gà hoặc đĩa trứng rán đặt 

cạnh đôi chén nhỏ. Trước khi ăn uống phải rót chút rượu vảy ra sau lưng hoặc 

bên phải khách và chủ nhà, đó là tục lệ để nhớ đến tổ tiên ông bà và những 

người đã khuất. Trong mâm cơm phải ngồi theo thứ tự từ gia chủ đến khách rồi 

mới đến các con, cháu, không phải ăn uống say là thôi mà phải uống rượu để 

hỏi thăm tình hình sức khỏe, mùa màng, hàng xóm - học hành của con cháu… 

Dân tộc Thái sống có tình cảm, hạnh phúc, đôi trai gái nên vợ nên chồng họ 

chung chăn chung gối đến tuổi già tóc bạc răng long. Bản chất cần cù, chịu khó, 
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lo liệu kinh tế phục vụ đời sống… chị em phụ nữ khéo tay thêu thùa dệt vải, hái 

lượm, tự cung tự cấp… khi săn bắt được thú lạ, quả ngon thường biếu anh em 

họ hàng, hàng xóm nhà trên nhà dưới. 

Mời anh em xung quanh đến ăn cơm mừng khi gặp may mắn bắt được thú rừng. 

Khi mùa màng bội thu thường có tục lệ chọn ngày lành tháng tốt ăn cơm mới 

rồi cúng lễ tổ tiên hoặc anh em đi công tác về, con đi học về thăm nhà và gọi 

hồn, cúng hồn cầu mong đi đường gặp nhiều may mắn, học hành chăm ngoan 

luôn luôn tiến bộ. 

Các ngày lễ, tết thường tổ chức các tiết mục múa, hát, các trò chơi (tó mák lẹ - 

tó mák tráng - tọt con (ném còn) -tọt én cáy… làm nức lòng người già say đắm 

lòng trẻ. 

Một tục lệ không thể thiếu được của dân tộc Thái đó là làm nhà bé. Không rõ từ 

bao giờ khi con gái đã đi nhà chồng là nhập vào họ nhà chồng theo tổ tiên bên 

nội, ma nhà ngoại không theo vào được nhà nội. Khi bố mẹ đẻ mất phải làm nhà 

bé bốn cột ở ngoài sân để thờ cúng họ ngoại. Năm hết tết đến con rể phải sửa 

sang sắp lễ cúng thường vào lúc 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thu dọn về, tối đến 5 

giờ đến thắp hương rót nước chè đến ngày mùng 5 tết là kết thúc. 

Muốn có sức khỏe tốt giàu sang bao nhiêu thì phải tuân thủ luật lệ bên nội, 

ngoại bấy nhiêu. Thật vậy dân tộc Thái có câu: Lúng ta, pháư hảư mả chăng 

mả, pháư hảư pé chắng pé. Hảư hăng mi đi đảy lai nơ… 

Văn hóa văn nghệ dân tộc Thái đa dạng và phong phú 

Các bài hát dân ca như: xống trụ xon xao, hạn khuống, tản trụ xúng xương, xiết 

xường, hun lụ nang ủa… múa nón, múa khăn, múa đôi, múa quạt, múa tính tảu 

đã được các nghệ sĩ nghệ nhân dàn dựng, lưu diễn trong huyện, xã được nhiều 

khán giả yêu thích. Mỗi lời ca điệu múa đều nói lên đời sống sinh hoạt bình dị 

của dân tộc Thái với bộ tranh phục truyền thống; áo cón cúc bạc trắng, váy đen 

tuyền bó eo tạo dáng uyển chuyển tôn thêm vẻ đẹp cho chị em phụ nữ trong 
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những ngày lễ hội… đàn ông mặc bộ quần áo chàm màu đen tăng thêm sự 

chững chạc. 

Văn hóa ẩm thực dân tộc thái Phong Thổ với món cá nướng, cá bống vùi tro, 

thịt sấy, cơm lam… khách đã được thưởng thức các món ẩm thực đó thì thật 

khó quên. 

Những trò chơi, lễ hội, trang phục đàn ông, các chị em phụ nữ cũng như văn 

hóa ẩm thực của dân tộc Thái là một nét văn hóa độc đáo vừa mang tính nhân 

văn vừa mang ý nghĩa tâm linh, giúp con người thoải mái động viên tinh thần bà 

con yên tâm lao động sản xuất. 

Trong cơ chế thị trường mở cửa, văn hóa đồi trụy đã len lỏi đến từng bản vùng 

sâu xa làm cho văn hóa truyền thống của dân tộc ngày càng mai một đi. Lớp trẻ 

bây giờ đa số không biết được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Đây cũng là một việc mong các cấp, các ngành có liên quan quan tâm chỉ đạo 

để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc biệt là chữ viết của 

dân tộc Thái, theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính 

phủ về công tác dân tộc. 
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yF* yM* pa& Luc yh* 

AP& Luc Eb&a yd* NoN uo& yM* paV 

baV& Eb&a iM yM* t}d ip& 

PUG& Ew*a ec& Eb&a iM& b}*G <S&G {N* 

SaJ Eb&a iM yM* ha&G - yM* kVaG xaN P*a 

Ha&G 

iO Eb&a iM& [b& foN p&}c <h  

<f Eb&a iM& yM* xaN ca - #lb 

#sb haJ* Eb&a iM& ja HoG NoN 

uS& q Eb&a ciN #h yt& koN 

Eb&a yd* ciN noN <Md* yH& 

yb TaG Eb&a iM& {N* ciN 

w{*M eL Eb&a iM {N* Eb&a iM& #c 

yF ym* pa& [L& duG vaJ ! 

RỪNG CHÁY CON KHÓC 

Vì không được ngủ trong nôi đan 

nứa sặt. 

Trai không có nứa làm sáo. 

Các cụ không có ống bương đựng 

nước. 

Gái không có hoa thơm cài tóc. 

Chồng không có cây đan ép. 

Ốm đau không có lá thuốc lót nằm. 

Mọi người không được ăn nấm mọc 

trên cây gỗ mục. 

Không được ăn trứng kiến trên 

nương. 

Đi đường không có nước ống. 

Hang khô cạn không có dơi bay. 

Rừng cháy lan, cháy cả song mây. 

  

yF ym* pa& uP& #s laJ 
<P*N laJ xIG yh* 

duG ym* #md [l 

Z}G [T& xi*V us& [b& baN 

NỖI ĐAU CỦA NÚI 

Buồn hơn tiếng khóc. 

Rừng cháy hết rồi. 

Sót lại cánh hoa ban. 
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xIG LuM P}*d Ek*a duG 

JId Yh* Ka& yM* Yb yM* taJ HUN 

duG Eb&a iM yM* Yb ekV 

yp [C& {g& H*od duG oi&G ^ 

oiG& un duG #TG CUN Eb&a NoN 

{g& Ho*d AS* pa& <dG ekV caV*G 

q Yd Va* UM* ka* duG 

q Yd s&}G [S* yH ym* pa& uP& 

<h Ys - t{&b Yz& - ib <lG 

uH* ciN s}&G Eb&a uH* {g& 

Ha&G La*N ^ epV yF etM yp 

uP* Yd [C* t*}G Eta AZ& Ec&a 

Ti*G ca& uP* - h*> EL*c 

[C& hiN daN 

koN ba*N EMG – i k& Ec*a – pa& uP& <dG ekV 

yTK* Z}G uj& boN& Ec&a 

Ek*a M> Pa* eL*G eh*G Yk& 

l}G ET& yF ym* pa& 

<c*N Eb&a Ma – Yb yM* Eb&a ekV 

Tiếng gió quạt vào rừng 

Làm cho cành lá tái tê. 

Rừng chẳng còn màu xanh. 

Đi nấc bên tai. 

Thương rừng thao thức. 

Nhớ đại ngàn rừng xanh. 

Phong Thổ Lai Châu. 

Ai đang tay triệt rừng. 

Ai đang tay phá núi. 

Hàng triệu ngọn lửa nối tiếp. 

Núi đâu chỉ im lặng. 

Các ngọn núi khe sâu. 

Toàn khối đá. 

Hồn quê – khí hậu – núi biếc. 

Đang lưu lại chính đó. 

Vào mùa khô. 

Sau mỗi trận cháy lan rừng. 

Chim không về - lá cây không biếc. 

Ngày nóng, đêm khô nhân loại khó 

chịu.  

Đá lở, lũ tràn, sóng cồn tứ phía. 
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caG ViN Ho*N – caG KUN Y&k 

JId Yh* uS& q c*oG Lu&M Fa* 

<t x}d - <t xi&G - <N*c un uj& Ha*J 

da&N ci*G – {N* lub co*d FoG ix& EfG faJ&. 

ba*N EMG [C& Eb&a GaM 

<N*c un [C Eb&a Ho*G  

uS& q [C Eb&a k{&b Eb&a M>&N. 

Yf [C SoJ c$ up& yM* Yx& uP* piN duG 

So&J c$ ud n{N - S{M* en*N 

Yh* pa& uP uj& oIN 

duG AHJ Yh* ekV GaM Yz& xuG tiM uP* 

Za #Jd Yh* <S& baJ l}G B>N Ys x}G AN. 

Còn đâu những bản mường đẹp đẽ. 

Còn đâu vang tiếng chim ca. 

Còn đâu tiếng hát lời ca ân tình. 

Ai ơi ! hãy bảo vệ cho núi  

Sống yên thanh thản. 

Rừng ơi hãy xanh tươi. 

Vươn khắp đại ngàn. 

Đừng giáng xuống thế hệ mai sau. 

Lạnh lẽo, khổ đau, nỗi buồn . 

  

exV io& EM* yH& 

So*M uH* EM& tU&N ES*a 
No*G exV io& EM& yH& 
paJ za*a Z}G pu&b EmJ 
[m& c*> oIG& biN 
[b& hoN yc& Z}G NoN 
uS& <t x}d Z}G Em&a NoN 
 

THEO MẸ LÊN NƯƠNG 

Sáng sớm vừa tỉnh giấc. 

Em theo mẹ lên nương 

Ngọn cỏ đẫm hạt sương 

Mây mù đàng thi bay 

Hoa mào gà đang ngủ 

Các muông thú đang say 
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[C cUN <N*c cuc uC& 
du*G <t Fa*V so&M uL*  
paJ za* oo&N Z}G niG 
tU&N kUN* l}G <d NoN 
#TG ca& efN <N*c un uH* AM 
M>N MiG Ho*G x{*M xa& 
uc& - du&G n&}c faJ l}G 
UM XaJ* suG <t CVaJ Awc 
UM kVa k{&M ( x}c) yM* ET*a 
xoG ka #OM h$ TU*G  
kUN* uP LuG TaG Ec&a 
ta Vi*N ( VIN) eMd ga&M uP* 
edd ElG to*G <T& yH& 
{N* yl to*G na* f}&G 
epc xIG N$ t{M Ek*a 
ha& <LM Eba biN xuG 
ha& <LM Eba LuG t{&M 
#OM c}b oa&J sob za* 
Edd Ho*N EHG LuM ooN 
<d* Jo*N ha& <LM #jN 
oa*J suG CVaJ yp yw 
ta #VN <LG s{M paJ uP 
zo&M yH Yz& oaJ* yw eL*V. 

Gù gù chị cu gáy 

Giật mình nịnh dỗ con 

Xào xạc những chồi non 

Vươn mình sau giấc ngủ 

Các loài chim muông rừng tỉnh giấc 

Cất tiếng hót véo von 

Lu cở trĩu sau lưng 

Tay dắt chú trâu tơ 

Đôi chân mẹ rắn chắc 

Leo dốc xuống lối mòn 

Mặt trời nhô khe núi 

Chiếu nắng vàng xuống nương  

Suối thập thùm giã gạo 

Làn gió nhẹ bay cao 

Mẹ cùng anh giãy cỏ 

Bố dắt trâu tơ cày 

Mặt trời tà xuống núi 

Đám nương đã cày xong 
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KVaM SIN LaG 

yM* elM Eb&a [T& #lc uc* 

xib& paV& uH* Eb&a [c& Ew*a LUM 

#dc ciN El*a Eb&a id 

Ew*a ESG KVaJ Eb&a id 

sa ciN Za N}c& 

sa H&}G Za NoN  

cj}c&, cjo*J {N* Jo*J Ca&G 

yp Z{&M ca Ma& Z{M yc& 

puc& ES*a puc Yx& coG za* [C& id 

puc& la* puc Yx& coG fUN& [C& Eb&a id 

puc Na ET*a EbN Ec*a 

yd* Na Eb&a yd* Ek*a 

ciN El*a ET*a yc& k$ 

yd* El*a Eb&a yd* NoN 

tUN& ES*a yd* VIc laJ 

tUN& xaJ yd* VIc No*J 

uj& paN <p paN cVaN CaG Yk& 

yp iM uC& uj& iM PUG& 

TỤC NGỮ 

1. Que nhọn không bằng thép cùn 

Mười chàng trai biết không bằng ông 

già quên 

2. Trẻ uống rượu không tốt 

Già chăn trâu không hay 

3. Muốn giàu sang chớ ngủ nhiều 

Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ 

Đi sớm về muộn làm việc mới được 

nhiều 

4. Cày ruộng cày đến góc 

Khóm lúa phát triển tốt 

5. Cấy sớm, cấy lên đống cỏ cũng 

thành 

Cấy muộn cấy vào đống phân cũng 

không tốt 

6. Cấy lúa tận tháng chín 

Được ruộng không được khóc 

Uống rượu tận gà gáy 

Được rượu không được ngủ 

7. Dậy sớm được nhiều việc 

Dậy muộn được ít việc  

8. Thảnh thơi như quan như vô thì khô 

miệng 

9. Đi có bè ở có bạn 

Đi cho biết ở cho hay 
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yp Yh* uH uj& Yh* #hN 

ciN El*a eL* ux& El*a 

Ek*a NoN ux& <d NoN 

<cc [T& uw& - paJ [T& iV* 

<od {N* [b& Eb&a yd* 

[h& yF* Ko*N Eb&a yd* 

Ax* kad pa caN hiN 

kiN <TG EHN TaN Eb&a uH* 

uL* taG [P [n& taG {L 

<xb pac hoN <h Ys vaN paN bId 

<xb pac xId c*oG SI*d paN pUN 

<f SaG #bd [P& eM& yd* Pa* c}G Ca& ba*N 

hiN ciN yc& [S* EHN [k* 

yF ym* <f*G [S* oaJ Eb&a iM IM. 

 

10. Uống rượu thì trông rượu  

Đi ngủ cho ngon giấc 

11. Gốc bằng đũa nhọn bằng quạt 

Bịt nước mó không được 

Gói khói lửa không được 

12. Áo rách vai thì người thấy 

Trong nhà khúc mắc thì người 

chẳng hay 

13. Tre già măng mọc 

Con thay cha măng thay tre 

14. Miệng nói ngọt nhưng gian lòng 

Miệng nói kháy nhưng ngay lòng 

15. Chồng nên quan vợ phải biết 

Chồng chơi gái vợ giấu giúp cho 

16. Con khéo làm người thì bố mẹ yên 

lòng 

Con hư hỏng thì bố mẹ đau lòng 

17. Cáo bắt gà phải nhà nghèo 

Lửa cháy quần phải người không 

có vợ 

18. Người ăn cá, người mang xương 

19. Trồng cây để cho thiên hạ ăn quả. 
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CVaM k{&b 

<lM ^ Ek*a – Ek*a 
ES*a ^ [o& ^ 
[m& cid ec*V laJ xic& laJ SaN* - SaN* 
xaV SaN* - xaV t{M& daJ* - da*J 
da*J ^ pi&c eMG <MN - <MN 
<cc [c yH* - yH* 
eH*G if Ax* - Ax* 
cab Ab* NoJ to*N ou&N  
H{*b Eoa – Eoa  

ĐỒNG DAO 
 

Chiều tối vào – vào 

Sáng sớm ra – ra 

Mây trắng cuốn  

Nhiều hiên, nhiều sàn 

Gái lười, gái chơi hoài … 

Sợi tơ bóng cánh nhạn 

Gốc cây si – si 

Bạnh ma áo – áo 

Con bướm hé đón 

Chào bắt lấy. 

 

1.  eoN& Na* EoG 

<dG AbN <tc ic* wa&G – xoG wa&G 

wuN La&G <tN ic* wuN - xoG wuN 

CVaJ iM ic* Awc – xoG Awc 

CVaJ MiG eT*d noG Yd – noG 

TaV* 

xoG OaJ No*G LaV* c$ yd* Eb&a yd* 

- yd 

1. Đu quay đu quay 

Ống cây hương 

Gái bản dưới 

Gái bản trên 

Quả đu đủ chín 

Quả bưởi chua 

Gà mái đen lặn nước 

Lặn nước được trứng vịt, ngỗng 

Mẹ ra suối được bạc 

Mẹ đi rừng được bạc trăm 

Hai con bé đi muộn theo sau 

2. L>G oiN* 
ma* x&}G ejN& 
tu*M ik* XaV& 
 

2. Mây trên trời hình ếch nhái 

Cá trắm đẻ trứng chân thang 

Cá chép đẻ trứng bãi sậy 
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Ja&V iO& ic& 
Lo&G [L& up* xi*N sa 
TaV* V}G Va 
TaV* V}G Va& 
up& ka*N eL*V 
up ePKV  la*N 
ka*N <t Yd 

Gái bắc nồi bụng eo 

Gái mang thai bụng căng 

Gái rửa rau bến nước  

Sạch hơn. 

 

 

ka*N mac 
~mac c*oG TuM mac Ak 

mac piN AS mac lod 

mac fod efd mac ciVN 

mac piN oiN mac x*aN 

mac paN* Ka& mac Af&G  

mac xuc ElG mac c*>J 

<x*J xoG Na&G mac yb 

mac piN yk mac [C* 

mac piN [k* piN ekV mac kaM 

mac piN naM mac iM* 

mac iS* Fa* mac Aod 

mac xuc AL*d mac Eba 

mac piN Eka mac eh*V 

mac eo*V Fa* <dG ta ViN  (#VN) 

ĐỐ QUẢ 

Quả dưới bụi quả cà 

Quả leo cây quả nhót 

Quả phọt phẹt quả quin 

Quả có gân quả sổ 

Quả mọc chùm ngang quả khế 

Quả chín vàng quả chuối 

Quả hai đầu nhọn quả trám 

Quả thành bơ quả cọ 

Quả thành khúc quả me 

Quả có gai quả mít 

Quả chỉ thiên quả ớt 

Quả chín nhựa tựa máu củ nâu 

Quả có sừng củ ấu 

Quả vòng tròn (quả) mặt trời. 
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1. X*aG et&G baN* EMG 

~{k& xaJ b*aN Za Yh* M$ ElG 

{k& xaJ EMG Za Yh* Ex*a 

Es*a [L* iT& jUN EMG uj& toM 

uj& xuG eL* MuG t{&M …. 

[k* yH* Co&J puc C&oJ epG 

uj& l}c EX&G <Nc oI*G 

uj& xI*G epc ta VIN 

uj& #pN EXG {N* [b& uH* [L* epc Ni&G NaV 

kaV Yx epc <dG AbN xib h*a. 

                                       etV v$  

1. Xây dựng bản mường 

Nắm dây bản đừng để vàng úa 

Giữ dây mường đừng để mường 

tan 

Chủ là nơi đoàn tụ dây mường 

Ở hiền lành như chim Quốc 

Ở khôn như chim Yểng 

Ở sáng như mặt trời 

Ở mát như suối nguồn 

Biết lột giống như nhện 

Sáng trong như trăng rằm 

 

2. M>N #Jd EJN* 
`#Jd yH& pu&M Sa 

#Jd Na pu&M fa*N 

yw ALc baN N>N 

Ek*a s}&G GaM s&}G S$& 

mac yH xuc va&N ca* 

mac ba* xuc d{M Na 

AbN Ec*a Ek*a uj& Tu&G xuc ElG 

Ek*a uj& EMG xuc P*oM  

2.Làm nương để cỏ mục 

Làm ruộng bừa thật ngấu 

Cày sâu cuốc bẫm 

Quả chuối chín gieo mạ 

Quả sồi chín phải cấy 

Tháng chín lúa ngoài đồng chín 

vàng 

Lúa cả mường chín rộ 
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p&aV k{&M cIV yp taN 

xaV k{&M CaN yp h*oJ  

uH* xaN eh s&}G piN Sa*J 

uH* #Jd fa*J s}&G #pN q 

                         etV v$ DIc 

Trai cầm liềm đi gặt 

Gái cầm kiếu đi cắt 

Trai biết đan chài mới thành trai 

Gái biết dệt vải mới thành gái. 

 
 

 

3. baJ k{&b {t& uH& 
` Sa&G #Jd fa*J 

Sa&G #Jd yn& 

S&aG oi*V fa*J 

#lb N*oJ #lb La*J o{M  

H{M [L* fa*J 

li*M f*aJ [T& YJ* <J& 

j> da*J [T& Yb* NaV  

t{M& fa*J UC& t}d Eoa HoN Eoa 

AbN Q yd* exN ESa Ek*a cu&M. 

3.Khéo làm xa 

Khéo làm cán bông 

Ớp bé nhiều hoa văn 

Khéo đan cuốn cong sợi 

Kéo sợi mỏng như tơ chuối 

Sợi tơ như tơ nhện 

Dệt vải én đưa thoi 

Một tháng được vản sải. 
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KVaM SIN LaG paG Ec&a 
EMG [x eL* EMG oa*J 

fa*J Eb&a Zo*M hac pi&G edG Da*V 

Yf& yd* ciN pa P$& [f  

Yf& yd* AM* EMG [x jaM la* 

iP& N*oG H*}c ExG 

iP& N*oG yp ciN pa 

Et*a NoN Ax hu&M Fa 

[k* yH* S&oJ Aj 

iP& N*oG uj& t&aG yc 

Eb&a [T& [b yc* daJ YN* Na*G 

yM* C{*M c>*J – c>*J oiG yM* 

M*}c yp {N* s}G& uH* xi&N F$* pa 

M}*c yp Na s}&G uH* xiN& F*$ Ek*a 

M*}c Ek*a pa& s}&G uH* xi&N <Nc un 

yc& ciN {N* enN buN 

q xoG tiN – xoG UM* 

N&}c m$& laJ va* 

cj&}c – cjo*J {N* JoJ CaG 

uj& daJ paN <p paN NaG 

eLG GaJ ciN Ek*a daJ paN yc& 

CÂU TỤC NGỮ 

20. Mường So là mường anh 

Vải chưa nhuộm đã thành hoa văn 

21. Ước gì được ăn cá bống vùi tro 

Ước được về Mường So thăm nàng 

22. Anh em quý nhau cùng đi ăn cá 

Đến nằm đệm đắp chăn bông 

Khó khăn giúp đỡ nhau 

23. Anh em ở xa 

Không bằng láng giềng gần 

24. Cây chạc chống cây chuối 

Cây chuối dựa cây chạc 

25. Hay đi suối mới biết loài cá 

Hay đi ruộng mới biết loài giống 

thóc 

Hay đi rừng mới biết loài thú chim 

muông 

26. Gà uống nước ngẩng đầu lên trời 

Người hai chân, hay tai tay chăm 

làm nhiều việc 

Chăm làm nhanh nhẹn tháo vát 

Lười biếng sớm chiều ăn cơm 

không như gà 

27. Vợ chồng chung sức chăm làm 

Chồng làm quan vợ muốn biết 



CA DAO TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI  

SÁCH THAM KHẢO CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC  

Quyển 3 -  Lai Châu 

 

19 

<f IM oIG& c$ EJ*N 

<f piN cVaN IM sa uH* 

<f diN* uS* IM SoJ j{M 

<f H$* IM H$* piN cVaN 

<f Ja&N IM Ja&N ko*J ca&N 

koG UX* ciN Eb&a [p& 

koG [N ciN Eb&a oi&M 

Ek*a {N* - GUN eSN 

C{*M ciN uS& va* 

[C& uj& tiN U*M 

q AlG jaN iM* xi&N eN*V laJ va* 

laJ EHN uj& S&}G piN ba*N 

laJ EHN laJ ba*N S}G piN EMG 

q <cG EM&G iM uf* id . uf* Ha*J 

Ha*J [P& Es*a Eb&a piN 

q <cG EMG iM uf* H}G q yH* 

[k* yH* EP& Es*a ik* Sa*N 

Sa*N s}G& [k* - [k* s&}G oUd& - s}&G jac 

EMG Es*a yH* s}&G Co&J AS* c$ epG 

EMG caN id Za oa*G  

 

Chồng chơi gái vợ giấu cho 

Chồng chăm vợ khéo thành quan 

Vợ biếng, chồng biếng bần cùng ăn 

xin 

28. Của mua ăn không đủ 

Của xin ăn không no 

29. Cơm nước tiền bạc 

Thức ăn nhiều món 

Do hai bàn tay 

30. Người trần gian lắm tục nhiều họ 

31. Nhiều nhà mới thành bản 

Nhiều bản mới thành mường 

32. Người trong mường có người tốt 

kẻ xấu 

33. Chớ phản lại ông mình 

34. Người trong mường có người giàu 

người nghèo 

35. Nghèo đói do người lười 

Lười mới nghèo, nghèo mới dốt, 

mới khổ 

36. Mường mình nghèo phải cùng 

nhau xây lại 

37. Mường họ tốt đừng khoe khoang 

38. Nghèo thì phải dựa vào nhau. 
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[k* H}G yd* PUG oiG c$ 

#HG Co&J mUN- Sa&J C&oJ {C* 

[c n> PU&G [c yf 

[c yH& PiG [c ba* 

ca* Na <lc PUG <fN 

#Jd ciN iM ApN 

t}*G EHN iM UM* 

up& ({d) Na Ec*a GV*G H*oG 

yd* Na Eb&a yd* Ek*a 

ciN El*a ET*a yc& k$ 

yd* El*a Eb&a yd* NoN 

oo*N oo&J laJ uS* Eb&a yd* En*a 

LI*G iP& Eb&a LI*G To*G 

LI*G No*G Eb&a LI*G Ys 

laJ iP& No*G s}&G eHG 

puc yM* yV* ciN mac 

laJ va* yM* s&}G #pN duG 

up& xuG up& iM Es*a 

puc Na yV* ciN Ek*a 

p*aN El*a yV* S*uM ek& 

xaN eh yV* iF& pa 

39. Nghiêng bên nào kê bên ấy 

Thấp thì kê, nghiêng thì chống 

40. Cây nố dựa cây phay 

Cây si nhờ cây đa 

41. Mạ ruộng cần nhờ mưa 

42. Làm ăn theo mùa  

43. Làm nhà chọn ngày 

44. Làm ruộng đến ngoạng họng 

(tháng 7) 

Được ruộng không được thóc 

Uống rượu đến gà gáy (rạng sáng) 

Được rượu không được ngủ 

45. Yêu nhiều gái không được gái nào 

Bắt cá hai tay (con rô cũng tiếc con 

giếc cũng muốn không được)  

46. Nuôi anh không nuôi bụng 

Nuôi em không bằng lòng 

47. Đông anh em mới mạnh khỏe 

48. Trồng cây để ăn quả 

49. Nhiều giống cây mới thành rừng 

50. Núi cao núi có chủ 

51. Cấy ruộng để thu thóc  

Nấu rượu để đãi khách 

52. Đan lưới đan chài để bắt cá 
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M*}c eob Ux xaN s&}G piN q l&}c 

[k* yH* uH* Ux xaN 

s}&G {g& yd* laJ VIc 

#Jd ciN s&}G oiM& [k& [P* No*G 

53. Người năng học thì khôn 

54. Nghèo nhưng có chữ viết chữ 

Sẽ nghĩ nhiều được việc 

Làm ăn sẽ no đủ…  

 

 

KVaM SIN paG coN& 
AbN La*b [L& AbN puc M$ puc Af 

AbN sIG puc w>& - AbN xoG puc Ak 

AbN xaM yw Na [d 

AbN ix& va&N ca* eM&N [L* 

AbN ha* #cV Ek*a sIM x>N 

F*a <fN <LG {N* yl #tM Tu&G 

CA DAO VỀ LAO ĐỘNG  

SẢN XUẤT 

Tháng chạp là tháng trồng khoai 

Tháng riêng trồng đậu, tháng hai 

trồng cà 

Tháng ba cày vỡ ruộng ra 

Tháng tư gieo mạ thuận hòa mọi nơi 

Tháng năm gặt hái chiêm xuân 

Trời đổ mưa xuống nước trôi đầy 

đồng 

  

.LaG xoN CuN 
etV v$ DIc – xa&V [X* x*oN H>M 
il& yT* et& AM& daJ  
LaG CuM et& AM ES*a 
KaM CuN Ew*a #SN Ma 
yT& ciN {N* ehN buN 
q xoG tiN – xoG UM 
iM laJ v*a laJ xi&N  

TRUYỆN DẠY LÀM NGƯỜI 

Lý người Thái từ thủa xưa 

Truyện người Thái từ thủa trước 

Lời người già truyền lại 

Gà uống nước ngẩng đầu 

Người hai tay hai chân 

Có nhiều nhóm họ tộc 

Làm đời người đi lên 
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#Jd <S& q yp n*a 
V*a Yd [C* Yh* uH* 
ul& Yd [C* Yh* yd* 
uL yT* uH* L>d yT Za Ab& 
Yf& buN xuG C&oJ Mu&G ud cV*aG 
xuM exG xaG uS& VIc 
xaN <pc <Zc #PG 
{N* EMG jUN yP& 
yH Na va TaG 
<xN EH Ek*a {N* {C ciN  
{N* diN uP* p&a 
GUN Yz buN l>G 
huM G{M* jUN yP& 
[k* yH* yb* baG 
ciN daJ koG xIV 
ig* {g& Eb&a wUG 
nU*G eHG ePG VIc 
UM* #Jd UM* Eb&a 
UM* uj& Ep&a eV*N laJ 
ciN yd* NoN laJ 
taJ Sa*N s}G [k* 
buN ecN eN&N {t& 
{x& Q baN sIV 
xIV id EHa id 

Điều gì cũng phải biết 

Lối nào cũng phải hay 

Người Thái biết lý Thái đừng chán 

Người cao mệnh biết nhìn xa trông 

rộng 

Dàn xếp mọi công việc 

Cao thấp cho đều 

Trong mọi người dân 

Nương rãy và ruộng đồng 

Vườn tược và thóc gạo 

Đất nước và núi rừng 

Vàng bạc và thứ quý 

Phúc đức hơn cả 

Che chở người dân 

Neo túng cực khổ 

Ai mà ăn không của người 

Suy nghĩ chưa thông 

Chỉ muốn dành sức, chẳng hay công 

việc 

Ngày làm, ngày không 

Ngày ở không phần nhiều 

Kẻ lười biếng ắt nghèo túng 

Mệnh hèn số thấp  

Cùng lứa trên đời 
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buN xuG s}&G iM* 
q id Eb&a yH* 
x}c m&$ S}G yd* ciN 
tiN UM Yh* S&aG  
ACd uS& v*a uS& #P* 
uS& VIc Z&a S*aN 
Z&a p*aN {N* #Jd eHG 
Z&a ekG Ys #Jd S&aG 
pac yd* eJG 
ekG yd* j&oN  
Eb&a uH* eL* waM 
Eb&a GaM eL* et*M 
Z&a K*a TaVN TaN Es*a 
ciN El*a Z&a TaV K*aM Na 
NoN Fa Z&a TaV K*aM uS* 
Za eob L}c  
Za Va& EXa 
q uH* L}c s&}G piN 
if daJ S}G T>G ba*N 
q uH* [L& S}G piN 
n*a T{L* - T[L ez&G oaJ 
Za b}c daJ 
Za baJ Ep&a 
T*oG <C*d Eb&a yd* uj& 

Người tốt mình cũng lành 

Cao mệnh thì sang 

Gắng công, gắng sức thì không lo 

nghèo 

Chăm chỉ mới được ăn 

Chân  tay phải khép 

Lo toan mọi bề 

Vợ chồng chớ được chây lười 

Đừng cậy sức mình như dòng xiết 

Đừng ngang ngược cho mình là giỏi 

Nói năng phải ngẫm nghĩ 

Cứng rắn phải nhường nhịn  

Không biết thì phải hỏi 

Không đẹp thì sửa 

Đừng nói xấu quan chủ 

Uống rượu chớ bàn chuyện ruộng đất 

Đêm nằm chớ khơi chuyện tình nhân 

xưa 

Đừng học thói ăn cắp 

Đừng quen tật nói dối 

Người quen thói ăn cắp, nó thành ma 

cả bản ghét 

Người quen tật nói dối là mặt mo, mặt 

thớt xấu xa 

Đừng vu oan cho người  
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uw& <C*d Eb&a yd* ciN 
iP N*oG yd* oiN& oIV c$ 
hu*M c$ Ta*N ud J*a 
sac c$ TaN ud eC*N 
S&aG hu&M s&}G yd* ciN toM 
S&aG hoM s&}G yd* N}&G uj& 
EHN Yd [C* Yh* iM [P& - iM eM& 
IM kiG f> EHN Ex*a 
Luc Et*a kiG [P& eM& EHN moG 
No*G kiG iP EHN N$ 
AjN kiG cVaN eL* fid 
Mid kiG P* [L* baN {s x$ 
q Ys t$ bic xoN NaN uH* 
q [k* yH* Yh* Luc TaN oiN& oIV 
q <t dIV H}G #Jd Eb&a yd* 
yx* #sb haJ 
Z&a VaG #x c$ 
ciN El*a Za T&aV KaM N*a 
NoN Fa Za T&aV KaM uS* 
caJ <h Za JiN UM yp {k& 
buN {t& S*oJ 
s}&G <tc <LG ehV 
ewV Yd od s&}G AS* c$ faJ 
ewV Yd HaJ Za h&}G eTV yp 

Bụng dạ cong queo thì khó sống  

Đũa vênh không gắp được thức ăn 

Anh em phải có tình thương 

Che chở cho nhau, người khó coi 

thường 

Chia lìa nhau thì người coi khinh 

Khéo che chở cho nhau thì thơm tho 

Khéo xum vầy mọi người sống yên 

lành 

Nhà nào cũng có cha, có mẹ 

Vợ khinh chồng thì nhà tẻ 

Con cái khinh cha mẹ thì nhà vắng 

Em khinh anh thì nhà ồn ào 

Dân khinh quan thì tội 

Dao con đọ dao to thì mẻ sống lưng 

Người tối dạ dạy bảo lâu hiểu 

Nghèo khó thì để cho người thương 

yêu 

Cậy sức một mình làm không được  

Khi ốm đau thì đừng bỏ mặc nhau 

Uống rượu đừng nói lắm lời 

Qua đầu đừng đưa tay với nắm 

Mệnh thấp hèn thì ngã vực sâu 

Lối nào tốt ta rủ nhau dạo 

Lối nào xấu chớ rủ nhau đi 
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q Ys ekG EJN #lc 
efb HoN EJG yF* 
Za yl #x No*G iP& 
Z&a iw& Yh* q EHN 
joM koG yV* PaJ Ew*a 
joM Ek*a yV* M*> jac 
#Jd fa& yV* M*> naV 
#Jd ciN eL* ud EmG 
#Jd EMG eL* ud TaV* 
Za g*aV efb <p caVN 
SiN {s dub ciN vaN 
Q {s cVaN uH* VIc 
Z*a T*aV cVaN  
Za* L&aN mac 
Za* pac yd* KVaM laJ 
Q #Jd id h&oN za*J 
Q #Jd H*aJ TaN s}G z$ 
Za& wi*N hiN TaJ ba& 
Za <tc Ta& Yt* TiG 
EHN TaN id Z&a oa*G 
EHN EH*a Ha*J CoJ ES* c$ epG 
Q ZiG Z*a <oJ AN* 
ZiG <oJ AN* j*aN [T& z*aM ecVN 
Q SaJ Z*a <o&J eSN 

Cậy tâm mình rắn như thép 

Cậy phép mình nóng như lửa 

Đừng bỏ mặc anh em 

Đừng hẹp hòi với người nhà 

Tích của để phòng khi già 

Tích lúa để phòng khi giáp hạt 

Tích chăn ấm để phòng mùa đông 

Ở đời phải lo để có ăn, có mặc 

Muốn no ấm thì năng chăm lúa 

Xây dựng bản mường thì dân cùng 

lãnh đạo 

Đừng cản phép vua quan 

Thịt giáp xương thì ngọt 

Người gần quan thì khôn khéo 

Đừng kiện quan đốn quả 

Đừng ba hoa lắm lời 

Mình làm tốt được người quí mến 

Mình làm xấu thì người sẽ chê 

Đừng ném đá qua vai 

Đừng rửa ráy, giặt giũ đầu bến nước 

Nhà người giàu chớ cậy  

Nhà mình nghèo thì cùng nhau vun 

đắp 

Con gái đừng ăn mặc hở hang 

Gái ăn mặc hở hang con trai sẽ để ý 
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SaJ <o&J eSN j*aN [T& 
piN Ecb , piN L}c 
na* {T& Ja*J #S*d ELa Eb&a piN 
#Jd id YF& HoN EV*a  
eDN Eb&a HuG eL* yt* 
yF*  Eb&a ym* Eb&a #hN HuG TaG yp 
yp iN uC& uj& iM PUG& 
yF* ym* s&}G hiN HuG TaG yp 
Yx* MU&N eL* {d 
{s edd M$ H&uG 
Yf& M}*c yp {N* s&}G xi&N F*$ pa 
Yf M*}c yp n*a xi&N F*$ Ek*a 
Yf& M}*c Ek*a p&a s&}G uH* xi&N <Nc un 
uf* b&aV eL* Yh* UT& <h Ys 
Z&a EV*a KVaM t$ iT& d&a 
Z&a pac d*iN L>G uS* 
IM Ta&V q cVaN 
Z&a waM ExG IM T*aV, En*a #xV 
Luc YP* yd* Eoa efb up& Ja& 
N&}G jo&G c&oG ka 
UJ* jaM waM kaV& 
H}c iP& No*G c>G EHN 
Luc EkJ yd* Eoa efb 
[P ta , eM& Na*J 

Con trai thì đừng quen cờ bạc 

Trai cờ bạc sẽ sinh ra trộm cướp 

Gái tơ chớ để mất phẩm giá 

Đến khi nhọ mặt lau lại chẳng nên 

Mình làm tốt thì người khen 

Đèn không dầu thì làm sao bén lửa  

Không ánh lửa sao thấy lối đi 

Gần mực thì đen 

Gần đèn thì sáng 

Ai năng ra sông thì biết nhiều loại cá 

Ai năng ra đồng thì biết nhiều giống 

lúa 

Ai năng vào rừng thì biết nhiều loài 

thú 

Là con trai thì phải vững tâm 

Chớ để người mắng rủa nhiều lời 

Đừng tâm tình vợ con tạo quan 

Đừng mua vui vợ người 

Con dâu phải lễ phép với cha mẹ 

chồng 

Quý mến anh em trong nhà 

Con rể phải lễ phép với cha mẹ vợ 

Lễ phép với anh chị và quý mến em 

Nhà nông phải chăn nuôi lợn gà  

Ruộng đồng nương rãy 



CA DAO TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI  

SÁCH THAM KHẢO CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC  

Quyển 3 -  Lai Châu 

 

27 

Eoa efb p*a LuG, H}c N*oG N*a 
#Jd q Yh* et*G um, et*G yc& 
#Jd yH&, #Jd Na 
<xN f}c - <xN hoM 
S&oJ c$ s&}G EHG 
#o&G c$ S}G H$* 
f> H$* IM piN cVaN 
f> J&aN,IM Ja&N ko*J T&aN  
N*a H*aJ eL* [k 
[k id eL* Yh* 
<fN edd Yh* iM cub UT* <h 
yp MU*d Yh* iM yF* yt* H&uG 
yp iM uC& , uj& iM yF* 
et*G Ma* Yh* LI*G za* 
ooJ el&V M$* s&}G iP* 
ik& l}G Ma* ( M$*) s&}G eMN 
et*G ,L*IG KVaJ Yh* iM [h Ac 
M*$ s&}G ec&VN Ma* wuN 
et*G #pd yc& Yh* iM <Lc , iM JaG 
yc& iM <Lc iM EL*a 
EMG iM Ew*a iM ec& s&}G id 
moG Yh* Luc piN cVaN 
CoG Yh* laN piN cVaN 
J*aN [T& q xoG T*oG 

Vườn tược gieo trồng rau dưa 

Chung tay, chung sức mới mạnh  

Đua nhau mới bền chặt  

Chông siêng, vợ năng thì nên quan 

Chồng lười, vợ biếng thì làm tớ cho 

người 

Sai trái phải biết sửa 

Sửa đổi thì mọi người khoan dung 

Mưa nắng phải có nón đội đầu 

Đi đêm thì phải đốt đuốc cho sáng  

Đi có bạn, ở thì có ánh đèn 

Nuôi ngụa thì phải cho ăn cỏ non 

Ngựa ăn no, khi cưỡi mới chạy nhanh 

Nuôi trâu thì có gói muối 

Cho ăn muối trâu mới quen về 

Nuôi gà, nuôi vịt phải có lồng, có 

chuồng 

Gà chuồng có trại 

Bản mường có người già cả mới xum 

vui 

Rịt nước thì lấy đất sét 

Dựng xây bản mường thì dùng người 

cao niên 

Mong cho con nên quan 

Mong cho cháu nên tạo 
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L{b dab c>G Ys 
Q GaN , iM q j*aN , Fa* Eb&a j*aN 
Q Yb* ,iM q kU&M , F&a Eb&a kU&M 
VIc Eb&a piN Za* AS& c$ di*N 
fid [x& H*aJ epG EL&a Eb&a piN 
q TiG diN Eb&a PU&G c$ yd* 
yM* Eb&a xi&V Eb&a coN 
q Eb&a xoN Eb&a uH* 
q iM ZaM Na [N& 
q  Eb&a N piN F*a 
Ma* Eb&a N piN <L*G 
ciN yd* {g& Eb&a Hod 
S*iN Eb&a iM Axc piN f}c 
Q l}c Eb&a iM koG piN q Yb* 
Eb&a l}c eL* [N Yh* boc xoN 
{N* Yz& iM AH* PaJ 
laJ q iM q id q H*aJ 
HaJ E[P& Es*a Eb&a piN 
hiN x}G eL* Z*a LUM Yh* Us& 
Eb&a US& eL* NaN yd* {g& [l 
iM Ux xaN Eb&a eob 
Eb&a Hoc piN q Yb* 
uf* uj& Yt* {t& SoJ 
lo&N oa&V Eb&a woG 

Lo kẻ hai mặt mài kiếm trong lòng 

Kẻ xấu có người sợ, nhưng trời không 

sợ 

Người hiền, đần có kẻ đè nén, trời 

không đè nén 

Việc không thành chớ rủ nhau chơi 

Người trên ghế gian đồng mặt, không 

đồng lòng 

Gỗ không đục thì sao xuyên qua  

Người không dạy thì sao hiểu biết 

Người có lúc lỗi lầm 

Người không lỗi lầm thì nên thần 

thánh 

Ngựa không lỗi lầm thì nên rồng 

Biết ăn nhưng không nghĩ được  

Thịt không muối khác gì rau 

Không khôn thì ngoan xin người dạy 

bảo 

Sông to thì có người bơi 

Nhiều người thì người tốt kẻ xấu 

Chuyện xấu, phần cũng ở tại mình 

Việc nào tốt xấu nhớ cho kỹ 

Kẻo sau này hối cũng không xong 

Có chữ không học thì chẳng bao giờ 

hay 
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et*G Luc ,Yf& x&oN <cG yd* 
CoG oa&V yC* Luc EH*a et&G da 
PaJ EHN yd* MUG YS* xa*G ex&G 
yd*et*G L*IG [P& eM& PaJ l}G 
Z*a GaN Ys pac t$ o$ Ha*J 
Z*a T{b Ca*J [P& eM& iP& No*G #TG laJ 
VIc Yd piN Eb&a piN CoJ TIV waM Ew*a 
Ek*a P}c PoM SuM M>N yb <h 
iM koG x}G HIG F*}G KVaM #NM 
EHa Eb&a NIM* To*G yT APN q Yd 
Ys id eL* iM laJ q xu*M ux& 
paN up& Es*a xoN yV* 
yd* s&aV F}G Eoa 
<h Ys cV*aG [C& 
Puc* xuG {N* Yz& 
#Jd H}&G yV* UC& tIG LaG poG 
GUN eSN [L {N* diN xiG ooc 
Yf {g& yd* GUN exN Ec*a 
UC& da&G {K* ekV 
epG id eL* oIN Ys ciN uj& 
{g& ( PU&G ) iP NoG p*a LuG 
b*aN k>G TiG laJ 
ud x>N EH* , yH& Na, T}G Ek*a 
Et*a Ma EHN Yh* {g& <l toG 

Người thấp hèn nhút nhát ngẫm nghĩ 

không thông 

Nuôi con ai đong đếm gạo tiền 

Chỉ mong khi già thì được cậy con 

Gia đình luôn là tổ ấm 

Con cháu luôn hiếu thảo với cha mẹ 

Đừng ngang ngược nói năng vô lễ 

Đừng cãi cọ mắng chửi mẹ cha 

Việc nào nên, không nên phải hỏi 

người già 

Lúa bội thu ta vui chào đón 

Lắng tai nghe những điều phải trái 

Ta không chê điều hay lẽ phải 

Hiền lành thì được nhiều người quý 

mến 

Đạo làm người xưa nay nhớ kỹ 

Ăn ở rộng bằng sông, cao bằng núi 

Ý nghĩa hay được truyền khắp gần xa 

Tiền bạc là ở trong lòng đất nước  

Ai kiên nhẫn chăm chỉ thì sẽ giàu sang 

Việc gì lỗi lầm ta sửa ngay cho 

Chăm vườn tược, ruộng đồng, nương 

rẫy 

Đi làm về thì nghĩ ngay mang củi đuốc 
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koG ux* koG <S&G 
TaN Eb&a Ab& uf* x}c 
TaN Eb&a H}c uf* Sa*N 
eLG GaJ EP& ciN Yh* {g& 
Si*N f}c eL* Yh* uj& paJ UM* 
pa up eL* uj& {N* uj& Ta& 
{N* eh* eL* yp iw 
{N* No&G eL* yp x*oN 
f}c [n&- <l toG 
koG uj& du&G , uj& p&a 
yp p&a Z*a Ma L*a 
dib piN [t& ,[d& piN <l 
{N* Mi&G xiG koG 
AS&G koG j*aV EHN 
Aod ET iP Eja 
GUN eSN N}G Yt* 
Ek*a {N* N}G TiG 
VIc n}c na yH& Na 
Si*N pa [P& yT Eoa Ma 
VIc puc {d – t}c {t 
Z*{b Z*oM , To&N T*{b 
Hi*G xa& - cta& koG buG 
[L* VIc eM& P&a 
iM Mid P*a kVaN xiV& 

Thu gọn, cất kỹ dụng cụ để khỏi hư hại 

Đồ dùng, công cụ là thứ mình cần 

Không chán người chăm 

Không quý kẻ lười 

Bữa trưa, bữa chiều sao kiếm cho no 

Thịt thà, rau dưa là ở bàn tay 

Cá tôm, thì có ở lòng sông suối 

Nước vơi thì đi khua 

Nước đục thì đi xúc 

Những thứ ta cần dùng 

Rau dưa, củi đuốc có ở trong rừng núi 

Đi làm về nhớ mang vác cây 

Giang tươi ta chẻ làm lạt 

Gậy khô ta làm củi đun 

Đồ dùng, công cụ 

Trong một gia đình 

Dầu mỡ, muối mắm 

Đồng tiền là ở hai bàn tay 

Thóc lúa là ở hàng đầu 

Việc ruộng đồng, nương rẫy 

Thịt thà, cá tôm là đàn ông kiếm về 

Trồng cây, xay giã, khâu nhuộm 

Dọn dẹp cho ngăn nắp là việc đàn bà 

Có dao, cuốc mới làm được ruộng 
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s}G t}*G yd* EHN 
iM yw baN sob C*a 
s&}G #Jd yd* yH& Na& 
iM [m* oaG& - ooM WaN* 
uw& <b&G s&}G #Jd yd* EHN ciN 
d}G yF Yh*  HuG 
#Jd Nu&G Yh* GaM 
ek& Uk* EHN – Z*a #Sd Z*a yz 
yp TaG Yd ,s&}G iM q 
ud {n ud en*N 
Yf saV yd* [T $ M*$ s}G #pN q. 
                                   etV v$ DIc 

Có nồi niêu, chum vại 

Muôi, thìa mới nấu được ăn 

Đốt lửa thì cho sáng 

Cắt quần áo thì cho đẹp  

Nói lời là phải hay 

Khách vào nhà không được bực tức 

Đi đâu mới có người chăm sóc 

Ai theo được luật này thì ắt nên 

người… 

 


