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KVaM pa&c co&N 
 

KVaM ISN LaG koG q yT uj& EMG xaG iM et& Em& Yd Em& ADJ,ADJ 
co&N ISN ca&J yv& Yh& ADJ }lG. 

           KVaM ISN LaG Eb&a iM #tN t>& koG uf& q }b&c yb&,Ev&a cVa&G had  #cd 
Ma Yl& koG AjN yp&,[p& yh& em& Na Eh&a eHG icN Ej&N uj& <f&G EMG  xaG.KVaM ISN 
LaG iM laJ xo&G : xo&G KVaM ISN LaG <k&G ka&J,xo&G KVaM {k&b ISN LaG,xo&G 
KVaM ISN LaG idb& edG,xo&G KVaM ISN LaG fa&J  EfG.Ev&a Ma L>G icN uj& eHG 
#TG ADJ koG uf& q,Ev&a Ma L>G na& Ivc&, <j&c Ej&N noM ba&N,noM EMG,ja&V 
EHN EfN fa,yh& Na,uP pa&.Ef&a Eoa {n& Eoa idN Za Yh& M$ ep& L>G AfN,L>G 
ed&d,la&G Yl& idN yl c>G ba&N, c>G EMG. 

KVaM ISN LaG pa&V ca&V c>G {pb& Ux in&.uXM ko&J xo&c #c&b noM ba&N um& 
c>G <f&G EMG xaG.[Ev&a Ma ewV uj& L>G eHG koG uf& yT EMG xaG [c& Eba #H ut&c 
t>& yd& #m&d #h&d id,[c& iM KVaM Uw&c KVaM if&d.moG CoG  ca uk& us& q As&b sa&b 
}l&b La,iM KVaM UkN ca&V up&c et&G Ut&M eTN Yh& KVaM ISN LaG koG EMG xaG yd& 
#m&d #pN id.uXM ko&J [Z UM ux&d xo&c ux&d ekN  AoN ca uk& us& q. 

}lG pa&c uXM ko&J [x et&G ubN uKN Yh& ca uk& us& q yd& ma&c,yd& id 

eHG iH H$ Et&a. 

EMG xaG Um& 20 EbN 3 ip 2012 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Tục ngữ ca dao dân ca của người Thái sống ở Mường Sang (Châu 

Mộc Châu) có từ rất lâu đời và được lưu truyền từ đời này sang đời 

khác. 

Tục ngữ ca dao dân ca không có tên tuổi của những người sáng tác 

mà đó là của chung của những người dân lao động, làm nông nghiệp 

ở vùng Mường Sang. Tục ngữ ca dao dân ca có nhiều thể lọai: thể loại 

nói thông thường có vần điệu, thể loại thơ hát, thể loại nói trắng đen 

thô thiển, thể loại ngôn từ ví von luyến láy.  Tục ngữ ca dao dân ca 

nói lên cuộc sống của con người trong lao động sản xuất, trong cộng 

đồng xã hội, trong quan hệ gia đình, xã hội, bản mường, đất nước, 

trong quan hệ giữa người với thiên nhiên, trời đất, sông suối, núi 

rừng. Tục ngữ ca dao dân còn nói về tác động của con người với thiên 

nhiên, việc bảo vệ môi trường: đất và nước, khí hậu đang ngày đêm 

biến đổi tác động trở lại với con người. 

Tục ngữ ca dao dân ca trong cuốn sách này được chúng tôi sưu tầm từ 

các bản làng của người Thái sinh sống trong khu vực Mường Sang 

(Mường Sang là tên cũ chỉ huyện Mộc Châu) nói về cuộc sống, phong 

tục, mang đậm nét văn hóa đặc trưng riêng của người Thái Mộc Châu. 

Cuốn sách mới chỉ thu thập được một phần rất nhỏ trong kho tàng tục 

ngữ ca dao dân ca của dân tộc Thái và vẫn còn nhiều thiếu sót, kính 

mong các quý vị đóng góp ý kiến bổ sung để kho tàng tục ngữ ca dao 

dân ca của chúng ta ngày càng phong phú và đầy đủ hơn. 

Cuối cùng chúng tôi xin kính chúc các quý vị độc giả mọi sự tốt lành. 

                               Mộc Châu ngày 20 tháng 3 năm 2012 
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Za 
<LG noG Za k&a <n&c v}&c 
# c&b f}&c Za wo&d ha&c 
ciN ma&c Za #d&d Ab 
#hN {n& Ax Za l>&G [b& 
Es&G c$ xaN& fa [h& KV$ yF 
#hN yF ym& Za VaG 
ZiN <n&c w>& LaG po&G Za da& 
 Ga& ym& An&G Za SoN 
bo&c MoN PuN Za f}&d 
 Za t}d& ym& <dG id 
iS iN M$ el&V cuJ& 
 Ek&a pa& ym& Za {l& #TG h> 
<LG noG b> Za eL fa& Fa* 
 La& oo&N no&J Za oiN& eXV cIG 
io LIG ho&G #TG h> Za yl& 
yv &Ah& us& ef&N Up&N uXM m>&N <SM As 
ePG AHJ. 
 <N&c ut& uc& <n&c Exa 
pa& Ela uc& cVaG #m&N 
 ym& Ap&G {n&,{n& Ap&G pa& 
ga& Ap&G [c,[t Ap&G zo&d 
 [c eHG Ap&G pa&,ga& <p&G Ap&G [c 
 mo&c Eba xaJ,NaJ Eba Yk& 
 

ĐỪNG! 

Xuống ao đừng giết con cuốc 

Nhặt rau đừng nhổ rễ 

Ăn quả đừng cấu lá 

Thấy suối trong đừng quẫy mõ 

Rủ nhau đan nắp đậy khói lửa 

Thấy lửa cháy đừng bỏ 

Nghe họa mi hót đừng chửi 

Cành cây ngả đừng chui 

Hoa dâu rộ đừng quất 

Đừng chặt cây rừng đẹp 

Không còn nghe vượn hót 

Vào rừng cây đừng nhìn trên đầu 

Xuống ao sen đừng ngắm trời mây 

Em còn nhỏ đừng nghịch chim non 

Chim muông kêu cảnh buồn đừng 

khóc 

Để cho khắp nơi ai cũng háo hức 

mừng 

Chim ngói bạn chim cu 

Rừng lau bạn nai nhím 

Cây cần nước, nước cần rừng 

Cành cần cây, cây cần búp 

Cây sống nhờ rừng, cành vươn nhờ 

gốc 
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ym& EMG Yt& ekV id 
 q eHG Ap&G Ek&a 
Ek&a eHG Ap&G {n& 
{n& iM ApG& pa& 
 uP xuG iM pa& el&G 
fa& el&G iM pa& AfN 
 <t&G IPG IfG cVa&G,za& laJ 
G> KVaJ eb& caJ {n&b 
 pa& [o& laJ <n&c }v&c 
uf& }l&c laJ KVaM Is&N 
 so&b Ys {n& }s&G so&b Ys pa 
so&b Ys Na }s&G so&b Ys Ek&a 
so&b Ys Ew&a un&M no&J }sG& so&b Ys ePG 
 uj& yh& ecM un 
uj& uP ecM <o&N 
uj& noM ho&G h>&J ka&G ecM um& iLG edG 
 exN bo&c oo&c Yx& M> sIG 
jIG f}c& ca&d bo&c PuN M> <dG naV {c& 
 EbN ep&d baV ho&N fa& ed&d ym& LaM 
EbN xaM fa& ed&d LaM ym& pa& 
 ip& }h&c no&G up&c bo&c <SM yk 
upc& ym& <h&M TaG yp to&N h{&b 
 yp TaG JaV #hN laJ k$ DaV ibN caJ 
Ys& iZN Yl yd& 
 

Mù không tan, sương không ráo 

Cây mường đó xanh tươi 

Người sống nhờ có cơm gạo 

Lúa sống nhờ vào nước 

Có nước nhờ có rừng 

Núi cao có rừng giữ 

Trời hạn có rừng làm mưa 

Bãi rộng xanh mướt cỏ nhiều 

Trâu bò dê không thể đếm 

Rừng sậy nhiều con cuốc 

Người khôn nhiều chuyện hay 

Vui lòng nước mới vui lòng cá 

Vui lòng ruộng mới vui lòng lúa 

Vui lòng già trẻ mới vui lòng em 

Sống trên nương cùng chuột 

Sống trên núi cùng cày 

Sống giữa khe cạn cùng tiếng vượn 

kêu 

Trăm hoa đua nở tháng ba 

Chỉ có cây cải nở hoa tháng mười 

Tháng tám không bao giờ nắng gắt 

cháy lan 

Tháng ba trời khô hanh rừng cháy 

Anh yêu em vì chăm trồng hoa tươi 

tốt 
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#hN laJ xo&J bo&c ym& ULM ho&d eh&V 
ElG 
LUM Ix no&G ZiG ExG uj& EHN udG wa& 
LUM Ix la& oo&N no&J oiN& uk&N XaJ <fG 
LUM Ix <tG Ix SaN ec&G Na EMG ba&N 
 caJ JaM oiN& bo&c Ed& 
caJ El& oiN& bo&c s$ 
caJ JaM P$ k$ l>& 
caJ JaM o>& oiN& k>&G EbN XaV 
 {n& Al&c iM Eg&c uG 
pa& uP iM Ex <s&G 
<HM pa& id,<HM if ha&J 
 pa& id iM laJ ym& 
M&UN P$ [c po&M <p&G d> eHG 
 h>&J {n& yl c>G pa& 
xo&G Yx Ej&G daV iV 
iS iN {d <SM uc& 
<n&c ut& {l& <lG UPG 
xaV UHG eL ULM Ex& 
 {n& c>G pa& iZN vaN 
{n& ca SaN iZN Us&d 
 yp yh& Us& <h&M yH 
yp yw Us& <h&M m>&G 
 #oN ud [t& bo&c CaJ 
 

Cây ven đường có bóng mát đón đưa 

Đi đường xa thấy nhiều khăn hồng 

bay anh ước có 

Thấy nhiều bông hoa đẹp anh quên 

hết già nua 

Quên cả em ở nhà đang đợi 

Quên cả đứa con thơ đang nghịch 

bùn đất 

Quên cả nhà, ruộng nương, bản 

mường 

Hết mùa chơi hoa sung 

Hết lứa chơi hoa lê 

Hết thời quàng khăn lụa 

Hết mùa vui cùng tuổi trang lứa 

Nước sâu có rồng rắn 

Rừng cao có sơn lâm 

Chăm rừng tốt, chăm ma xấu 

Rừng tốt có nhiều cây 

Trăm nghìn cây cùng sống xanh tươi 

Con suối chảy trong rừng 

Trong veo tựa ngôi sao 

Bóng, vượn tưởng là bạn 

Chim ngói ngắm lạc đàn 

Em đứng nhìn quên áo 

Nước suối rừng uống ngọt 
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ExG laJ [t& bo&c up&c 
tuc& t>& Um& el&V h>&G <LG idN 
 iM [c s>G }s&G iM [c HaV 
iM [c JaV }s&G iM [c #t&N 
 iM #m&N }s&G iM hoN 
iM boN }s&G iM Ap&c 
 xaV XaV Ej&G bo&c CaJ DaV AwG Eh& 
ba&V XaV Ej&G taV {K <p&G xo&J 
 Ys iZG Al&c zo&G saJ 
Ys SaJ tU&N zo&G [b& 
 iM AfN }s&G iM pa& 
iM ga& }sG& iM paJ 
paJ laJ Yb oo&c zo&d 
zo&d ho&d {n& <LG [b& 
[b& yl <LG #pN h>&J 
h>&J yl <LG #pN eT 
eT yl <LG #pN #p& 
#p& biN UkN& #pN mo&c 
mo&c UkN& fa& #pN AfN 
AfN <t&c <LG #pN pa& 
 iM <n&c }sG& un 
 iM uG }sG& iM Eg&c 
iM Ef&c }sG& iM #MN 
iM #zN }sG& iM Ec&a 
 

Nước để sàn nhạt nhẽo 

Đi nương nhớ bóng đa 

Đi cày nhớ bóng xoài 

Thương thay những hoa đào 

Thương nhiều những hoa bưởi 

Ngày tháng trôi rụng xuống đất rồi 

Có cây thị mới có cây sến 

Có cây ngắn mới có cây dài 

Có con nhím mới có con don 

Có cây bon mới có cây rong 

Gái hai mươi như hoa đào đỏ nở rộ 

Trai hai mươi như cây móc rừng 

đâm trái 

Đàn ông nông nổi giếng khơi 

Đàn bà sâu nặng như cơi đựng trầu 

Có mưa mới có rừng 

Có cành mới ngọn 

Cành nhiều lá mới có búp non 

Lá gom nước xuống nguồn 

Nguồn tuôn chảy thành suối 

Suối chảy xuống thành sông 

Sông chảy xuống thành biển 

Nước biển bay thành mây 

Mây lên trời thành mưa 

Mưa rơi xuống thành rừng 
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iM El&a }sG& iM <dG 
Za Ah& <dG <t&c <LG #pN El&a        & 
 up&c ym& <p&G paJ 
upc& vaJ <p&G zo&d 
ho&d {n& Ax& Na 
<HM pa& Ah& uLN ADJ }lG 
<t noN xoN <t [t& 
<t [t& El [m& AhN <t NaG 
 <t Et&a el&N et& Es&a 
<t Ec&a el&N ta #GN 
 idN id <n&c haG iH so&G ut& 
idN ha&J laJ #b&G uj& haG UPG 
 la&V yh& laJ taJ ym& 
KV$ yF laJ taJ <d&c 
<n&c eMG taJ ja&G xa& 
idN Na #pN ihN eh& 
[p& em& }x&G LUM KVaM 
uLN }lG ulc& laN El [m& 
 iM EbN s}&G iM daV 
iM xaV s}&G iM ba&V 
iM oaV s}&G iM L> 
iM M> s}&G iM bo&c 
iM go&c s}&G iM ym& 
iM yd s}&G iM kU&N 
 

Có chim mới có chuột 

Có rắn mới có rồng 

Có rong mới có sắn 

Có cày mới có cú 

Có rừng non mới có rừng già 

Đừng để rừng già trở thành rừng non 

Trồng cây vươn ngọn 

Trồng mây vươn dài 

Gom nước cho ruộng 

Chăm rừng cho con cháu đời sau 

Con nhộng bắt chiếc con ong 

Con ong vất vả, thư thả con nhộng 

Con rùa chạy từ sớm 

Con cú chạy ánh mặt trời 

Đất lành chim cánh dài hay đậu 

Đất xấu sâu bệnh ở tỷ đàn 

Phát nương nhiều chết cháy 

Khói lửa nhiều chết độc 

Chim muông chết khô héo 

Đất ruộng thành sỏi cát 

Ông cha dạy quên lời 

Đời sau con cháu vất vả 

Có trăng mới có sao 

Có gái mới có trai 
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iM tU&N s}&G iM <LG 
iM <PG s}&G iM Ij&N 
iM IpN& s}&G iM kaJ 
iM faJ s}&G iM Ek&a 
iM Ew&a s}&G iM un&M 
iM ub&M s}&G iM ux&c 
iM uul&c s}&G iM laN 
iM taN s}&G iM HaG 
iM NaG s}&G iM ka& 
iM la& s}&G iM ePG 
iM eHG s}&G iM koG 
iM toG s}&G iM zo&d 
iM xo&d s}&G iM xaN 
iM ba&N s}&G iM EMG 
iM ExG s}&G iM h}&c 
 iM yx& s}&G iM MoN 
iM boN s}&G iM Ef&c 
iM Eh&c s}&G iM CaG 
iM la&G s}&G iM x>N 
iM S>N s}&G iM Et&a 
iM Ek&a s}&G iM oo&c 
iM bo&c s}&G iM uh& 
iM us& s}&G iM ExG 
iM EHG s}&G iM uh&G 
 

Có chú mới có thím 

Có mùa mới có hoa 

Có mọc mới có cây 

Có thang mới có người lên 

Có lên mới có xuống 

Có đầm mới có lươn 

Có đổi chác mới có mua bán 

Có phai mới có lúa 

Có già mới có trẻ 

Có dấm quả mới chín 

Có con mới có cháu 

Có hái mới có xôi 

Có nàng mới có gả 

Có anh mới có em 

Có sức mới có của 

Có lá dong mới có noãn 

Có xiên mới có đan 

Có bản mới có mường 

Có thương mới có yêu 

Có trứng mới có lòng đỏ 

Có bon mới có ráy 

Có hàm mới có lợi 

Có bãi mới có vườn 

Có rủ mới cùng đi 
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iM un&G s}&G iM icN 
iM tiN s}&G iM za&G 
iM ta&G s}&G iM <LM 
iM <lM s}&G iM ma& 
iM ca& s}&G iM {d 
iM {t s}&G iM <s&c 
iM <l&c s}&G iM yc& 
iM yx& s}&G iM UPG 
iM UMG s}&G iM uc 
iM uh s}&G iM F}G 
iM }dG s}&G iM <dM 
iM <HM s}&G iM }h&c 
iM l}&c s}&G iM CuM 
iM up&M s}&G iM elM 
iM eKM s}&G iM oa&J 
iM fa&J s}&G iM Fa 
iM ta s}&G iM {l& 
iM {t& s}&G iM uxG 
iM uMG s}&G iM <h&M 
iM <t&M s}&G iM xu&c 
iM us&c s}&G iM mo&c 
iM xo&c s}&G iM yp 
 

 

Có vào mới có ra 

Có học mới có biết 

Có hồn mới có thương 

Có bình minh mới có sáng 

Có mặc là đã có ăn 

Có chân mới có chạy 

Có cửa sổ mới có gió 

Có bại thì mới có phát 

Có mạ mới có cấy 

Có giã gạo mới cần cối 

Có chuồng mới có gà 

Có gà đẻ mới có đàn 

Có bạn mới có mình 

Có tai mới có nghe 

Có mũi mới có ngửi 

Có gom bạn mới có thương 

Có trộm mới có cùm 

Có tù mới có nhọn 

Có bên cạnh mới có địa giới 

Có bông mới có chăn 

Có mắt mới có nhìn 

Có thấp mới có cao 

Có lợp mới có che 

Có đun mới có chín 

Có gói mới có bọc 

Có đường mới có đi 
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h>&J {n& no&J 

h>J& {n& no&J yl co&G <dG ACG 

ALG xo&G Yx IjM& Ega uP pa& 

La& oo&N no&J ALG oa&b kaV ka 

up pa {l& iKG <cM LUM uc& 

<n&c ut& et&G <dJ po&G LUM IxG 

eXV IcG eo&N #TG <dG ULM piic& 

#oN ud [t& SaJ Yl& eL Na 

yp pa Yl& baV eL h>&J 

et& Yx& yd& #hN : 

d>G EbN <MN c>G [b& 

d>G daV [s& caG #GN. 

KoG ut&c #m&d,#h&d id Uk&N ma& 

fa& laJ <h&M #jN EMG 

q iM Ys eHG <l&G 

<t&G cV&aG UMN& exN {K 

<n&c pid& Ma laJ 

Ek&a caJ IJ El&a 

Ec&a Ek&a ut ta #GN 

ko&b #VN taJ ha Es&a 

 

CON SUỐI NHỎ 

Con suối nhỏ chảy dưới rừng cây 

Luôn trong vắt soi từng cành lá 

Em gái út thường tắm soi gương 

Tôm cua ngắm thân tròn quên bạn 

Chim đang hót ngắm mãi quên lời 

Chèo bẻo bay trên rừng quên cánh 

Thương thay những tràng trai chỉ 

ngó ruộng 

Đi kiếm cá mà không nhìn suối 

Nên không nhìn thấy : 

Vầng trăng tròn dưới mó 

Ngôi sao mọc ban ngày 

Phong tục trọn vẹn hẹn điều tốt 

Trời nhiều mây ấm mát trần gian 

Người có tâm hồn sống thoáng 

Cánh đồng rộng lắm điều hay 

Chim ri về nhiều  

Thóc tràn kho chứa 

Cú sa nhà ban ngày 

Điềm không hay cho chủ 

Ăn ngay ở thẳng, phúc được của 
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uj& Ux& ciN id,ubN iM koG yd& 

uj& l&}c yl& Eb&a ho&N NoN IoN 

up&c ADG <k&G ka&J 

ka&M ga&J yp id 

na&c ciN pa Za LUM <b&c 

<n&c icN eMG Za LUM pa& 

bo&c baN um&d AfN laJ 

mo&c #pN NaJ ed&d ec& 

eMG iV AHJ co&J iV cVaG cVa&G 

eMG gVa&G AHJ co&J <p&G IxG <JG 

hay 

Mưu mô gian giảo, đời không yên 

ấm 

Đời sống khoáng đạt 

Vượt mọi giông tố 

Cày ăn cá đừng quên cạn 

Chim ăn sâu đừng quên rừng 

Hoa ban rụng mưa nhiều 

Mây thành sương nắng lớn 

Nàng vi ơi vừa quạt vừa mát 

Nàng nguẵng ơi vừa hát vừa nghe. 

  

h&G Es&a JaM IsG 

ed&d to&G <c&M pa& CaJ 
{n& NaJ {s&b w>G bo&c 
ed&d uxJ mo&c EM fa& 
Eo&J ec&G no&G la& Pa x[l Ek&a GaJ 
caJ pa& m$& pa& CaJ yp yh& 
<n&c k>&c yt& ga& XaG 
w>& LaG po&M PUG ho&N 
ho&c so&N yt& ES Eka 
<n&c Exa k$ uc&c uC <SM uc& 
 

BUỔI SÁNG MÙA XUÂN 

Nắng xuân ấm vườn đào 

Sương đậu vào cánh hoa 

Nắng đẩy mây lên trời 

Chị và em đeo bế 

Qua vườn mận vườn đào đi nương 

Chào mào đậu cành tre 

Khiếu trắng cùng đàn đua hót 

Chồn sóc bò trên dây 

Chim gáy hót cúc cu tìm bạn 
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<t&c [t& la& mi&G us& }ZG uj& TaG yc 
h> Ys yp h> [K Z}G wa& ePG AHJ. 

Làm lòng em chứa chan niềm 

thương nhớ 

Chân bước đi nhưng tâm hồn cứ 

đợi 

  

KVaM [x {n& AfN 

us& V}G us& <h&d EM [b& 

us& [b& u{n& s& <h&d EM V}G 

<t&G Na EHa #pN Yk& <k Ej&G EXG caG ba&N 

Q EMG s&}G iM kVaM [x ha noM up& ewN Ew&a 

Q EMG ul&M s}&G iM KVaM [x noM Es&a uf& Yz& 

ewN l>G 

el&V iM [m l>G EM [x {n& t{&M up& ewN Ew&a 

el&V Na 

iM [m Ew&a [m ec& EM [x {n& noM [p& ewN l>G 

el&V Na 

[x Yh& ewN l>G et&G AfN <LG t>& EMG ul&M 

AoN [n 

[x Yh& up& ewN Ew&a et&G fa& ef& ef&d NoG  

edG <LG YJ 

[x Yh& up& ewN l>G et&G AfN ha& ec&V <LG 

YJ 

LỜI CẦU MƯA 

Vũng nước rút lên mó 

Mọi mó nước đều rút cạn khô 

Ruộng đồng khô cạn như bãi giữa 

bản 

Dân mường có lời xin kính lên 

Ngọc Hoàng 

Người trần gian có lời kính lên 

trời rộng lớn 

Có ông mo cao tay cúng đến tận 

Ngọc Hoàng 

Có ông mo già cả cúng lên tận 

trời cao 

Xin Ngọc Hoàng cho mưa xuống 

dưới trần gian 

Xin cho mưa nhiều ngập suối 

ngập đồng 

Xin với Ngọc Hoàng cho mưa 

lớn, mưa to 
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us& [b {n& us& uw&M NoG edG <LG YJ 

yv& Yh& us& EmG faJ iM {n& yl <LG YJ 

yl <LG ,t&c <t&G HoN <LG YJ 

yl <oG <t&c t>& Na <t&G <LG YJ 

yv& Yh& q EMG ul&M yh& Na jo&N YJ 

yv& Yh& q EMG PIG yh& ca& jo&N YJ 

et& Yx& EbN xaM is& yd& yh& ca& 

fa& Ym& is& yd& yh& Na #o& Na 

et& Yx& Ek&a uj& Na EMG [c& is& #pN {c& ekV Ej&G 

uxM Yz& #o& Na 

Ek&a uj& <t&G [c& is& #pN H>G Na AoN YJ 

Eka uj& Na [c& is& #pN H>G <cM H>G La*M AoN 

YJ 

Q EMG PIG is& yd& AoN yd& YZ noM up& ewN 

Ew&a 

yd& AoN yd& YZ noM Es&a Yz& ewN l>G 

AoN [N uXM AHJ. 

Khắp mó nước đầy nước tuôn  

chảy 

Để khắp mương phai có nước 

luôn chảy 

Chảy xuống đầy ruộng trên 

Chảy ngập xuống ruộng dưới 

Để dân mường vỡ hoang làm 

ruộng 

Để người trần gian xuống mạ gieo 

cấy 

Để mạ xanh lúa tốt 

Để nương vườn xanh tươi 

Lúa tốt như bụi lau 

Bông to dài nặng trĩu 

Ngọn chạm xuống tận gốc 

Người trần gian xin Ngọc Hoàng 

ban đại phúc 

Và muôn đời ghi nhớ công ơn. 
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Us& {s 

ciN Ek&a Us& ho&d Na 
ciN pa {g& ho&d h>&J 
h>&J eh&G ba&V iM pa 
Na el&G ba&V iM Ek&a 
Ef&a Eoa pa& Eoa uP 
Ef&a Eoa uH {n& Al&c 
EMG iM laJ pa& ym& 
yx& #s&b ba&V Z}G iM 
{n& id ALG yl oo&c 
ym& laJ bo&c po&M uPN 
<SM ubN uKN EMG ba&N 
mU&N la&N q Us& {s 

NHỚ KỸ 

Ăn cơm nhớ đến ruộng 

Ăn cá nhớ đến suối 

Suối cạn không có cá 

Ruộng cạn không có lúa 

Giữ lấy rừng lấy núi 

Giữ lấy mó nước sâu 

Mường có nhiều rừng cây 

Bệnh tật sẽ không còn 

Nước sạch luôn chảy ra 

Cây nhiều hoa kết trái 

Mừng phúc đức bản mường 

Mọi người nên nhớ kỹ 

  

EMG xaG 

EMG xaG iM v}&d <HG [h so&J 

<t&N wa&d {l& efN Az& EMG H}G 

IM <oG <MG n&}G #TG goJ idN is& 

{l& iw& ic&V laJ Eh& ix VaG 

iM fa da&G ec&G fa eG <dG {c& 

{n& noG [b& <KM ka&d kaV Ax 

MƯƠNG SẠNG 

Mương Sạng có chùa Vắt Hông 

Có tháp cao nhìn tận mương Hăng 

Có Ông Mông ngồi trên ngai đất 

nướng 

Nhìn kỹ nét hoa văn sặc sỡ 

Có vách Phạ Đáng và rừng già Phạ 

Nghe 
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yl <LG laJ Na ekV Ek&a 

et& Em& Es&a laJ pa& laJ uP : 

cVaG FaN,LiG c}G,ec&G <n&c eMG 
laJ [h& 

{n& Ax [b& pa El&M exN eC 

Ma AS in& : ym& c>G <dG Al& <LG #pN 
El&a 

pa& toG Et&a #pN fa&J hiN eCG 

<n&c eMG ec&G LiG cVaG Eb&a LVaN 
#hN el&V ePG AHJ ! 

Um& 15 EbN 3 ip 1985 

Nước suối Bó trong sắc đứt da thịt 

Trôi xuống tưới nhiều ruộng lúa xanh 

Từ ngày xưa nhiều rừng nhiều núi 

Hươu nai, khỉ vượn, cùng chim nhiều 

loài 

Nước suối trong cá lượn ngàn khe 

Bây giờ: Rừng cây to thành rừng cây 

nhỏ 

Rừng rong rãy thành bãi đất nung 

Chim muông, hươu khỉ, vượn kêu 

đâu còn ! 

 Ngày 15 tháng 3 năm 1985 

  

KVaM SIN LaG 
ma&c gV&a #pN laJ 
{n& LiN caJ HiM ta&G 
<t&c va&G ElG va&G edG is& ed&d 
<t&c va&G xiV& va&G ex&d is& AfN 
EbN xaM mo&c <LG IPG is& ed&d 
EbN ep&d mo&c <LG {t& is& AfN 
Za {p& [c baN 
Za LaN [c ba& 
x>N laJ <n&c iM uf&c 
up&c laJ ym& uj& Ew&a 

TỤC NGỮ 

Quả vả ra nhiều 

Mưa nhiều lũ lớn 

Trời màu vàng, mầu hồng sẽ nắng 

Trời mầu xanh, mầu xám sẽ mưa 

Tháng ba mù xuống thấp thì nắng 

Tháng tám mù xuống thấp thì mưa 

Đừng chặt cây ban 

Đừng tàn phá cây cổ thụ 

Vườn nhiều chim có phúc 

Trồng nhiều cây trường thọ 
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ta #GN UT uc&b ElG is& ed&d 
<t EbN UT uc&b ix&V uc&&b ex&d is& AfN 
Um& EbN {d&b : 
#zN MoG ho&G EMG ma& 
#zN ka& ho&G EmG moG 
cVaG FaN EJG Ek&a ba&N 
ec&G EMG ta&N #pN Ax&c 
ka& Eg&c uG kV$ <t&c 
<l&c <kN <n&c uJG kV$ taJ 
maJ ym& yv& pa& 
maJ la& yv& ExG 
yp d}&c Us& uP pa& 
yp na& Us& [b& EMG 
JaM taN <m&N M> SaJ 
waG haJ ba <m&N M> no&G 
yp Ap& Us& pa& [n& ALG ha 
Us& uP fa xoG EHa n}&G wa& 
Us& [c ba& xo&d ma&d AMG <fM 
Za {k& pa& Eka& <dG il&d 
Za }f&c im&d Ek&a <dG id 
if l>G is& Eoa la& 
if da& Ah& EHN C>J 
<n&c Exa k$ uc&c uC paJ ym& 

Mặt trời có vầng vàng thì nắng 

Mặt trăng có vầng xám thì mưa 

Đêm giao thừa : 

Cày hương kêu mường phát 

Cày đát kêu mường lụi 

Nai hoãng, sơn dương vào bản 

Mường bản kề bên có giặc 

Giết rồng rắn mả động 

Nhổ lông công hồn chết 

Giữ cây để rừng 

Dạm em để thương 

Đi xa nhớ núi nhớ rừng 

Sống nơi đất khách nhớ mường 

suối trong 

Tháng mười heo mây trai 

Tháng hai heo mây nàng 

Đi nhà chồng em nhớ bụi măng 

Nhớ cánh rừng hai ta ngóng đợi 

Nhớ cây đa trâm cài mái tóc 

Đừng cầm dao vào rừng róc lá 

Đừng cầm dao vào rừng già chặt 

cành 

Ma rừng sẽ lấy anh 

Ma mắng sẽ tan nhà 

Chim rừng gáy cúc cu trên cành 
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M$ k$ <x&G x>&N NaG yp 
Em& n&$ id yd& yT yh xa& 
cVaG FaN ho&G #TG uP xIG la&c 
mo&c fa&c el&V KVaJ Ux& k$ oVaN 
KVaJ k$ el&V um LoG ca& ta&c 
eb& <t&b p&ic G> iwV 
Ej&G n$& Eb&a id : 
doG is& ha&G,NaG is& x>J 
baV ka& Ap&,<x&G ja&V ha EHN 
ym& baV ho&N ca&N [c IdV 
xoG IoV c$ h&}c ePG xoG fa&J 
EMG iM laJ pa& 
ga& yp& <h&M TaG 
NaG na& uh&G kaV EtJ 
uc& ut& <t&c noG 
ToG edG et&c ka& 
Ma& <p&G oo&N EbN xaM 
<n&c eMG jaM us& Ym& 
xo&c ho&c Yx& yx& MoN 
em& mo&N tUN& NoN Es&a 
xaN lo&c #m&d {k& #GN 
<n&c Exa <t&c laJ UPG 
El&a UHG #tM laJ Ek&a 

Nó gáy để tiễn đưa nàng đi 

Cảnh ấy là điềm đẹp cho tất cả 

Nai hoẵng kêu trên rừng tiếng lạ 

Tan sương nghé kêu như gà gáy 

Nghé kêu rồi lợn rừng cục tác 

Dê vỗ cánh, bò kêu như huýt sáo 

Cảnh ấy không lành: 

Đám cưới dở dang, nàng mất sớm 

Không đưa dâu, không đón dâu về 

Cây đổ luôn kéo theo cây khác 

Hai ta yêu nhau phải quý cả hai họ 

Mường có nhiều rừng 

Cành che bóng mát đường đi 

Đi đường ấy ai cũng mặt tươi roi 

rói 

Cóc xuống ao hồ 

Vông nở đỏ hoa 

Má đâm chồi tháng ba 

Chim muông thăm bạn mới 

Tìm tổ ấp trứng tròn 

Nàng tằm dậy rất sớm 

Kéo kén cả ngày đêm 

Chim gáy xuống nhiều đàn 

Bồ đựng đầy ắp thóc 
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JaM sIG 
#TG uP [iZN t& IxG <nc& eMG laJ po&G 
ed&d to&G t>& ef&N p&UN uxJ mo&c EM 
<bN 
iS iN uc&J IxG <MN p&iN eo&V 
<n&c e&oN ex&V caG fa& YG va& daV ibN 
ihN fa la&N to&G <jG IxG <c&G 
zo&d oo&N no&J po&M <p&G <SM yk 
S>N c$ yp ba&V xaV to&d CoN xaJ 
l>& 
o>& Ex&d Ex&J <t&c il&G LaG CoN 
bo&c MoN Af&G d>& wa& 
bo&c ma& Af&G d> CoG 
laJ EHN po&G <SM sIG ip Ym& 
Eo&J n}&G Yt& <p&G {k&b <SM m>&N EMG IoN 
kVa&d xaN IJN yd& yp& EMG kU&N ma& 
ul&c la& ec&G laN ePG 
yd& ho&c eHG xoN Ux yv& et&G EMG da 
ba&N 
Ep&N ta&N <SM ma&c M> 
S> EHN <SM #h&d M> ip Ym& 
w}G haJ Yk& Ma,}wG ba Yk& Et&a 
Ew&a un&M no&J <k&N yh& yw Na 
Oa L> <SM es& ca& 
[p& la& <k&N EmG faJ 
iLN {n& caJ yl <LG ca& go&c 

MÙA XUÂN 

Trên rừng nghe nhiều tiếng chim 

muông ca hót 

Nắng vàng tỏa đẩy mây khói lên 

cao 

Tiếng vượn hót ngân nga vang tỏa 

Đàn én lượn ngỡ ngàn sao bay 

Những vách đá vọng ngân tiếng 

trống 

Những nụ cây cùng đua mừng nở 

Ném còn dây lụa trai gái rủ nhau 

Em luống cuống vì lỡ để còn rơi 

Hoa dâu nở đang đợi 

Hoa má nở đang chờ 

Mọi nhà đông vui chúc tụng năm 

mới 

Chị cất giọng hát mừng bản mường 

yên vui 

Đoàn kết đã thúc đẩy bản mường 

no ấm 

Con cháu của mọi nhà: 

Được học hành để xây dựng bản 

mường 

Mọi người mừng được mùa 

Mọi nhà lo làm mùa năm mới 

Tháng hai gần hết, tháng ba đang 

đến 

Già trẻ lo cày ruộng cày nương 

Cô dì lo xuống mạ 

Chú bác lo mương phai 

Máng có nước chảy mạ thi nhau 
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<n&c k>&c xo&c xaN H}G 
<n&c eXV biN uTG L}G ta& Yl& 
fa&J uP Yt& baN uPN 
fa&J uP En ToG edG es&G <p&G 
<k&G ka&J Ys ba&N EMG 
ExG ePG }h&c up&c EMG da ba&N 

mọc 

Chào mào lo làm tổ 

Chèo bẻo bay vội vã 

Phía rừng dưới ban rộ 

Cánh rừng trên vông đỏ khoe sắc 

Thống nhất lòng bản mường 

Thương yêu nhau xây dựng đất 

nước 

  

JaM hVa&N 

M> eH hVa&N <LM ooN to&G ta&G 
<n&c k>&c li&N pa& ym& ecM uc& Ela k$ 
NaG mo&N yt& kU&N P$ xaV lo&c 
<n&c so&c no&J <LG ho&c <SM biN 
<n&c Exa ToG <LG diN <SM em& 
<n&c t}&c et& ho&G caG ec&V <SM UPG 
G> KVaJ q yw Na #tM <t&G 
<m&G uP d}&c #L go&c efN ewV 
Na ub&M fa&d za& ElG um&b 
EbN ix& #m&d Ma,EbN ha& Et&a 
Ha& AfN Es&a NoG la&d MuN toG 
noG iM pa,Na iM {n& 
hu&G {k& Es&a oa Eo&J {d Na 
noG <SM pa,Na <SM Ek&a 
Ec&a ef&N pU&N <SM m>&N EdJ #L 
ym& laJ ma&c,ha&c laJ UJN 
}wG Ef&a Uj&N Ma,EbN ha& el&V yp 

MÙA HÈ 

 

Mùa hè nóng gió cũng như không 

Chào mào lượn cành cây chim cu 

cao tiếng gáy 

Nàng tằm chăm chỉ đan nong kén 

Chim sẻ nhỏ sả cánh tập bay 

Chim ngói bay xuống đất mừng mẹ 

Chim tắc té hót giữa khe mừng đàn 

Cánh đồng đông đúc trâu bò người 

cày cấy 

Nhìn sườn non ngô mướt thành 

hàng 

Ruộng cày ải cỏ úp thành phân 

Tháng tư qua đi, tháng năm tới 

Trận mưa sớm lũ nhẹ lá gối lá 

Ao có cá, ruộng có nước 

Sáng trưa chiều cô, bác vỡ hoang 

Ao mừng cá, ruộng mừng lúa 

Khắp bản mường vui đón mùa bội 

thu 

Cây nhiều quả, rễ vươn dài 
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eMG gVa&G <p&G IxG <JG laJ t>& 
us& h>&J {n& ho&G h>& idN XaJ 
{n& laJ caJ Em& NoG edG w>&M }f&G 

Tháng năm qua mau, tháng sáu 

cũng hết 

Mang ngoãng kêu vọng khắp núi 

rừng 

Mọi suối sâu khe cạn, sỏi cát 

Ngập trong nước bởi lũ lớn mưa to 

  

JaM taN 

w}G yb& Ek&a yh& k}&d MaN 

Ega Ek&a AfN LiN LaN bo&c b>&b 

k>&b Em& Es&a JoN NaJ 

k>&b Em& xaJ JoN mo&c 

oo&c EbN ep&d AfN jaJ 

caJ xi&b {k& AfN HUG 

{n& uj& h>&J kaV ekV 

<n&c eXV toM bo&c Ek&a 

mo&c YN Es&a naV oo&N NoN vaN 

JaM taN zu&G Ys SaJ mo&M [m& 

waG si&N Ek&a yh& <c&M ElG Ma 

Ek&a Na ma&c LaJ ElG #pN fa&d 

Ho&G h>&J ka&G {n& ka&d #pN V}G 

EmG faJ x}&G {n& KUN ha [b& 

H}&d [h& us& #pN uc& eLV <dJ 

ba&N EMG yk Ys <SM laJ m>&N 

MÙA THU 

Tháng bảy lúa nương đón đòng 

Ngâu vào mưa dôi dai hoa mướp 

Sáng sớm đội sương ướt 

Đến trưa đội sương mù 

Đầu tháng tám mưa dải 

Qua mùng mười mưa dừng 

Nước suối hồ trong veo 

Chèo bẻo xà bông lúa 

Sương xuống sớm trời se lạnh ngủ 

ngon 

Mùa thu gieo nỗi buồn man mác 

Tháng chín lúa nương chín vàng 

dần 

Lúa ruộng chín vàng thơm khắp 

ngõ 

Suối cạn hết khe chảy còn vũng 

Mương phai gửi nước quay lại mó 

Anh kết em thì dạm ngõ thành đôi 

Bản mường cởi mở niềm vui chào 

đó 
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JaM naV 

JaM taN cV&a EMG EM Ix la& 

s>& ef&N fa& <LM ca& naV #CM 

EMJ <dG <t&c yh& Na kaV do&N 

Ek&a mo&N #tM laJ IJ 

f> IM <SM Fa Ym& 

ZiN ba&N Yt& En&G N> 

oa L> ba&N En Esa <k&N 

<x&G Yp& yp da ja&V 

SaJ ba&V oa&V da EHN 

KVaJ laJ PUG {k& Ma toM <t&G 

EFG taJ go&c f}&c ec&b 

EFG el&b go&c f}c& eMV 

<c&N h>&d laj eNV #zN 

{k& #GN #hN [p& SaJ b}c& c{b& 

X}b& to&N ho&M cVaG FaN Ek&a El&a 

Ew&a,uun&M no&J n}G& eKM yF 

sIN& p}G Yd ec&G xaN yX eh da&J 

EbN <m&d xaJ caJ Ma EbN sa&b 

ZiN [t& uc& ut& ho&G <b&d {c& naV ekV 

MÙA ĐÔNG 

Mùa thu đã đi rồi em ơi 

Khắp đất trời gió rét thấu xương 

Sương muối rơi ruộng nương thành 

mầu trắng 

Lúa nếp đầy nhiều bồ 

Vợ chồng mừng chăn mới 

Phía bản dưới ồn ào 

Chú thím bản trên mừng tíu tít 

Lo việc con gái đi nhà chồng 

Trai trưởng thành ước vọng đôi lứa 

Trâu từng đàn cuốn quynh đồng 

áng 

Rơm rạ sọp ruộng mọc rau khúc 

Rơm rạ sẹp ruộng mọc rau mèo 

Cây huốt nhiều cày cáo 

Ngày ngày thấy ông già làm bẫy 

Thanh niên săn nai hoẵng vào 

nương 

Buổi tối già trẻ quanh bếp lửa 

Nghe truyện và xem già đan lưới 

Tháng một qua tháng chạp đến 

Tiếng cóc kêu trời giá rét buốt chân 
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eXV cIG ec&G eo&N OIG el&V v}&G 

q laJ l}&G yp Ma 

xo&c ha El&a ec&G Et&a ha toG 

laJ JoG Es&G <SM AMG ip Ym& 

buN Yh& yd& id po&M L>G oa&V <SM yk 

Chèo bẻo và chim én vắng bay 

Người qua lại tấp nập 

Tìm mua rượu và lá dong gói bánh 

Sắm đủ đồ cho năm mới mừng 

xuân 

Phúc lộc đến rộng mở đón niềm 

vui 
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CA DAO, TỤC NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

1 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Có nước mới có cá 

Có ruộng mới có gạo có cơm 

   

2 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Có nước mới có mương 

Có mường mới có tạo 

   

3 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Chớ mong ăn ở trời 

Chớ chờ ăn ở đất 

Chân tay tự làm ra 

   

4 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Bỏ sức vào đất, nước 

Thức ăn không sợ thiếu 

   

5 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Cơm nước ở trong đất 

Miếng ăn ở trong rừng 
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6 ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Thóc gạo ở dưới đất 

Thức ăn ở trong rừng 

Ai khéo khai thành ruộng 

Ai khéo dựng thành làng 

Ai khéo đắp thành vũng nước to 

7 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Làm mương không phí sức 

Đắp đập không phí công 

   

8 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Dân thường có ao cá 

Bà lớn có bản hầu 

   

9 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Làm nương mỗi năm giảm một sải 

Làm ruộng mỗi năm tăng bằng khuỷu tay 

   

10 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

Ấp vịt cho nở trứơc quạ 

Cấy lúa trước ve kêu 
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11 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Cong lưng lên trời 

Cúi đầu xuống đất 

Mới có ăn cả đời. 

   

12 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Làm ăn có tháng 

Dựng nhà có ngày 

   

13 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Làm ăn đua với tháng 

Làm nhà đua với người tình 

   

14 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

- ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

- ꪁꪁ ꪁꪁ 

Đùm đũm chín - gieo mạ 

Quả vối chín - cấy lúa 

 

   

15 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ  

Hạt ban rụng thì đốt nương 

Ban nảy mầm thì gieo hạt 

   

16 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Mây đầy trời thì mưa 

Sao đầy trời thì nắng 
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17 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Thấy buồn cào đất 

Thấy đói cuốc đất 

   

18 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Bằng nong không thành rừng 

Bằng nia không thành bãi 

   

19 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Đất đen như châu báu 

Đất đỏ như vàng ngọc 

Không biết dùng thành miếng đất hoang 

Không khéo phát thành đất bỏ trống 

   

20 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Chết đất chôn 

Sống đất nuôi 

   

21 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Ở với đất 

Ăn với bùn 

   

22 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Ở với đất 

Ăn ở nước 
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23 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Không có nước đất khô 

Không có rừng nước cạn 

   

24 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ, ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ,ꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Nước ngập ruộng, lúa đầy kho 

Nước ngập lúa, đói meo 

   

25 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

Ham đánh bẫy mất nương 

Thích chọi gà mất ruộng 

   

26 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Chơi súng không nuôi nổi khách 

Chơi cung không nuôi nổi nhà 

   

27 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Rình don mất thúng rưỡi 

Rình vá vào vợt mất nửa mùa 

   

28 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ, 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ  ꪁꪁꪁ ꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Khó không đi, khổ không chuyển 

Ở có nơi, ngủ có chốn 

Đi lắm nơi thành ma 

Chuyển lắm chỗ thành tôi tớ 

Ở cố định chăm làm khắc nên nhà 
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ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 
   

29 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ, ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Mình đi người ta béo, 

 mình chuyển người ta giàu 

 

   

30 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Phá rừng tre làm ruộng 

Phá rừng gianh làm bản 

   

31 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Hạt thóc mẩy ở chân bờ 

Cá béo ở vũng sâu 

   

32 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nước vào đồng bằng bịch 

Vào bản nghe tiếng cười 

Nước vào đồng bằng đuôi nai 

Ai ai cũng sợ đói 

   

33 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Một cành không thành cây 
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ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Một cây không thành rừng 

   

34 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ, ꪁꪁꪁꪁ, 

ꪁꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Vượn, chim, nai, hoẵng, tê giác 

Ve ngân say rừng già 

Mới là mường giàu sang 

   

35 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Cáo bờn kêu mường đổ 

Cáo vàng kêu mường loạn 

Gà gáy gở năm rừng 

   

36 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Gặp rắn mặt hớn hở 

Gặp hoãng mặt nhăn nhó 

37 ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Ngà voi gẫy của bùa 

Răng lợn rụng của quý 

   

38 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ, 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Hổ đớp sẽ phát triển, 

Trời đánh thì tiệt nòi 

   

39 ꪁꪁ, ꪁꪁ, ꪁꪁꪁꪁ, ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ, ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Gấu, hổ, voi, lợn rừng, bò tót 

Bị thương  rồi đừng lần theo 
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ꪁꪁ ꪁꪁ 
   

40 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ, ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Đừng rắn với voi, đừng khoe với hổ 

   

41 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Vào rừng chớ trộm voi 

Vào bản đừng trộm của 

   

42 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁ. 

Chớ đốt trụi thiêu sạch 

Chớ chém ngựa giết người 

   

43 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Tháng Giêng mưa rả rích, 

Tháng Hai nơi mưa nơi không, 

Tháng Ba nước thăm bến, 

Tháng Tư nước rỉ phai, 

Tháng Năm mưa giã từ bông lau, 

Tháng Sáu sấm xuông lạnh cóng, 

Tháng Bảy gió cuộn gió lùa, 

Tháng Tám giá hanh khô, 

Tháng Chín trời sầu gió lạnh, 

Tháng Mười hoa "píp" rộ rừng ngàn, 

Tháng Mười một mưa lũ, 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁbꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Tháng Mười hai nước tràn. 

   

44 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Trời sắp nắng sao chìm, 

Trời sắp mưa sao nổi. 

   

45 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Sấm chớp trước không mưa 

   

46 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Mối ra thì mưa, 

Môi lui thì nắng. 

   

47 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Fꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Trăng đội nón sắt thì lũ lụt 

Trăng đội nón đồng thì hanh khô. 
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48 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ,  

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Trời oi bức sắp mưa, 

Trời gió mát sắp nắng 

   

49 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Mây đầy trời thì mưa, 

Sao đầy trời thì nắng. 

   

50 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Sớm quá thì lắm cỏ, 

Muộn quá thì bị mưa 

   

51 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Tháng Mười gieo nương lúa, 

Tháng Chín gieo nương ngô. 

   

52 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

Tháng Ba cưỡi ngựa tìm đòng lúa không có 

Tháng Tư cầm đòn gánh tìm lúa phơi 

ngoài đồng không được. 

   

53 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Ở dưới trời phải biết làm ăn 

Ở trên đất phải biết vui chơi 
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54 ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Người ở đâu cơm cá ở nơi ấy 

   

55 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Thóc gạo ngồi trên 

Vàng bạc ngồi dưới 

   

56 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ - 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

Trên trời - dưới đất 

Sinh vật ở giữa 

   

57 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ - ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Đất nước - Thức ăn của sinh vật 

   

58 ꪁꪁꪁ - ꪁꪁ - ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ- ꪁꪁꪁ -ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ- ꪁꪁꪁ -

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ -ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ- 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Giêng, Hai, Ba tháng cỏ 

Bốn, Năm, Sáu tháng rét 

Bảy, Tám, Chín tháng lửa 

Mười, Mười một, Mười hai tháng nước 

   

59 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Tháng Giêng kế tháng Hai 

Quả đào rụng tả tơi 
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ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Quả chuối vừa ra hoa 

   

60 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ - ꪁꪁꪁ  

ix& 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Tháng Ba, tháng Tư 

Hoa "Puông pi" rực đỏ, Ý liễng" kêu 

 

   

61 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ - ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

Tháng Năm, tháng Sáu 

Mơ, mận, đào ra hoa 

Mình với ta vui chơi bên bếp lửa 

   

62 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ - ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Tháng Bảy, tháng Tám 

Hoa "kệt" cùng hoa găng 

Hoa ban rừng nở đầy cành 

Trai, gái vui chơi đón quả còn tết 

 

   

63 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Tháng chín, tháng Mười 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

Hoa "khắt" kề hoa  tõng  đỏ 

Tháng đưa tiễn vịt bầu về chuồng 

Tháng tiễn dâu về nhà chồng 

   

64 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Tháng Mười lũ đỏ chảy thành thác 

Thác dồn thác véo von 

Sóng dồn sóng rợp rờn 

   

65 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Tháng Mười một 

Nấm hương mọc gỗ "tảng" 

Nấm "cả lảng" mọc đầy gỗ "tõng" 

   

66 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Tháng Mười hai 

Cải ngồng dài đuôi voi 

Cánh tay trắng tựa bông lau tháng Năm 

Tựa hoa "mạ" tháng Sáu nở rộ 
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67 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Tháng Mười một kề tháng Mười hai 

Hoa ngọc lan úa vàng lìa đài 

Sổ đất trũng nở nụ xanh 

Mùa mưa lũ ngóng trông người tình 

   

68 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ, 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nước nuôi cá, ruộng nuôi dân 

   

69 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ, 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

Nước thay lạch, don chuyển hang 

   

70 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ - ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Nước trời - dây mưa 

71 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ - ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Nước lụt - cát trôi 

   

72 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Rừng già cậy rừng non 

Rừng non cậy rừng già 

73 ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ - 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Hổ cậy rừng - rừng cậy hổ 
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74 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Không có hổ, rừng trống rỗng 

Không có rừng hổ chết 

   

75 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Đất không có cỏ đất cằn 

76 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nắng mưa chập nhau 

Thành cầu vồng uống nước 

   

77 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Nước giữa thác không trong 

   

78 

 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ, ꪁꪁꪁ, 

ꪁꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Bò trâu đầy bãi cỏ 

Voi ngựa đầy lưng đồi 

Vượn, chim, nai, hoẵng, tê giác 

Cồ cộ kêu sánh rừng rộng 

Đó là mường giàu 

   

79 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

                 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Mưa nắng không nên càu nhàu 

Nắng chiếu đến bóng cây 

                       chớ kêu trời 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 
   

80 

 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Lá trầu to bằng nia 

Quả cây to bằng cồng 

Ao to nơi cá ngụ 

Vào bản nghe tiếng cười 

Mường không phải buồn lo 

   

81 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

Gọi trời , trời không nghe 

Gọi đất, đất không biết 

   

82 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁ 

Nắng mưa là việc trời 

Cho hay không là việc người lo 

   

83 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Vượt qua rừng già cổ thụ 

Chớ đi một mình 

   

84 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Trời đặt điều gì cũng đành chịu 
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85 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Nắng vàng nhuộm rơm 

Nắng hanh khô cạn 

Nắng chiếu sương tan 

Nắng đỏ sức bền 

Nắng muộn cơm sớm  

Nắng khôn buồn ngủ 

Nắng gắt cháy trụi 

Đường lối lạch rãnh 

Thừa thãi ê chề 

86 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ, 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nhiều như cát, lắm như nước 

87 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Rễ cây ruột đất 

88 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Thóc vàng rơm héo 

89 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Thóc vàng rơm sáng bóng 

90 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ Ngọn núi lỗ khe 

91 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Rừng rộng rú mênh mông 
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92 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Rừng già cổ thụ 

93 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Hết rừng già đến rừng non 

94 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ, 

ꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

Cây mọc lông, người mọc râu 

   

95 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Bụi ráy che ba lạch 

Bụi chuối phủ ba núi 

   

96 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Cây nằm gỗ ngổn ngang 

   

97 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Đốt lau thui bản 

   

98 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Đốt lau thui gầm sàn 

   

99 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Giết súc vật chặt mình 

100 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Trời che đất chắn 

101 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Trời giết đất lở 

102 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nắng sẽ mưa nắng gắt 

Goá muốn lấy chồng mắng con 
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103 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Làm nương năm được trâu, năm bán con 

   

104 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁ 

Làm nương ngút mắt nhìn 

Không bằng làm ruộng một thửa 

   

105 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁGꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Hang to rồng mới ở 

Cây nghiêng ong mới đậu 

   

106 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Linh hồn trên không trung 

Thể xác ở dưới trần gian 

   

107 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Làm ruộng quạ bay rơi 

Làm nương chim bay lạc 

   

108 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Làm nương xem chân núi 

Làm ruộng xem chân trũng 

   

109 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Trời sắp mưa chất nhiều mây 

Người muốn ly hôn lắm điều 
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ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 
   

110 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ - 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ - 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nương lúa được nắng chiều - được bán 

Nương bông được nắng trưa - phải mua 

   

111 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Người khôn nhìn trời 

Kẻ dại nhìn đất 

   

112 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Trên trời có bà mụ 

Trần gian có bà nàng 

   

113 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Bà nàng nuôi nấng mình 

Bà mụ thả mình xuống 

114 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

<ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Rồng  còn  không đậu cành tre 

Phượng hoàng không xuống đất 

115 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Nai khoẻ không bằng hổ ốm 
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116 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ Tꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Phai cao chắn lối bò 

Vách đứng chặn lối trâu 

Cùng đường rắn lè lưỡi 

Không khéo sẽ quật lại mình 

   

117 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Muốn sống lâu cúng bà mụ 

Muốn tuổi thọ cúng linh hồn 

   

118 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Muốn sẹo ghẹo gấu 

Muốn béo trêu ong 

Muốn nghèo chọc tức tạo phìa 

119 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Then không chia đất cho cây si 

không chia cu cho gà 

   

120 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Tre cụt không nên lạt 

Cây mục không nên đòn 

   

121 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Hoa hồng dù ở trong rừng 

Hễ ai nhìn thấy muốn đưa tay hái 

Hoa  kãi nhương  
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ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Không ai hái cài tóc 

Bỏ mặc cho hoa tàn lụi 

   

122 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Cây hồn ở trên trời 

Cây đời ở trần gian 

   

123 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Gốc cây to có ma 

Người con gái đẹp có chủ 

   

124 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

Trồng chuối ra rễ 

Trồng quả ra cây 

   

125 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁ*ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

Gốc vững bởi rễ 

Lá xum xuê bởi cây 

   

126 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Rễ mục gốc lung lay 

Cây rỗng lá vàng úa 
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127 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Có nước mới có gia 

Có nhà mới có bản 

   

128 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Chớ bỏ ruộng đang cày bừa 

Chớ bỏ nương đang làm cỏ 

Quá thời vụ chết đói 

 

   

129 ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

hꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁN 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁN 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Mồng một trăng còn gẫy 

Mồng hai trăng hình trái me 

Mồng ba trăng con nghiêng 

Mồng bốn Xá reo cười đón trăng 

Mồng năm Thái gọi nhau xem trăng 

Mồng sáu trẻ nô đùa dưới sân 

Mồng bảy trăng sửa mình soi hướng 

Mồng tám vành trăng khuyết 

Mồng chín vành trăng tròn 

Mồng mười thấy trăng đứng đỉnh đầu 

Mười một mười hai trăng vào khuôn sắp tròn 

Mười ba, mười bốn xua hết bóng đen trăng tỏ 

Mười lăm trăng tròn miệng cối 
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ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ ꪁ 

ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ - 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

xꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ - ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Mười sáu trăng tròn vành vạnh 

Mười bảy ăn hết vịt trăng lên 

Mười tám giấc ngủ nồng trăng mọc 

Mười chín, già uống rượu hết chum 

Hai mươi gái dệt vải tan hạn khuống 

Mười lăm trăng lặn 

Mười sáu trăng treo 

Ba mươi trăng chuyển vào đầu tháng mới. 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 
   

130 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ, ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁꪁ #ꪁꪁ 

Mưa không quá Thìn, quá Tỵ 

Nắng không quá Hợi, quá Tuất 

   

131 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Ruộng tốt ở dưới mương 

Ruộng rơm ở cuối đồng 

   

132 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nước vào ruộng bằng bịch 

Chín trâu cày quanh năm 

Có ăn chẳng sợ đói 

   

133 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nước vào ống, bè thủng 

Nước đầy ống, bè chìm 

   

134 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nước trong veo 

Mèo chết đói 

135 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ - ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ - ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Nước ngập lưng ếch, ếch mới kêu 

Mước ngập lưng nhái, nhái mới kêu 
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ꪁꪁ 
   

136 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nước gà rừng không thấy 

Nước cầy hương không biết 

   

137 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁoꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Ở chỗ nào lòng thương chỗ ấy 

Lúa gạo có từ sức 

Hoa quả có từ chăm 

   

138 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Ở chỗ nào lấy cây chỗ đó làm lạt 

Đẻ chỗ nào lấy cây chỗ đó làm cơm 

lam 

   

139 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Cây chống chuối 

Chuối chống cây 

   

140 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Nồi không có muôi nồi rỗng 

Đất không có cỏ đất cằn 

   

141 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ Được voi chớ tự mổ 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Được hổ chớ tự ăn 

Ở rừng là của mình 

Vào bản thành của chung 

Bỏ ai người ấy buồn 

Sót ai người ấy tủi 

Cùng được hưởng mọi người mới vui 

   

142 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Cây sung nương tựa cây "phay" 

Cây si nương tựa cây đa 

Mạ ruộng phải nhờ nước trời 

   

143 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ p&Iꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Vào rừng chớ đi lẻ một mình 

Không may xảy ra điều gì không ai biết 

   

144 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁGꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Lửa cháy rừng mới thấy sóc nhảy cành 

Lửa hun lỗ mới thấy chuột mang khói 

nhảy qua 
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145 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Chớ nghe theo lời mây 

Nghe theo mây bồng bềnh không nghỉ 

Chớ nghe theo lời mưa 

Nghe theo mưa sa hạt rải rác 

   

146 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Chớ nghe lời chim chích 

Chim chích không có tổ 

Chớ nghe lời chim sẻ 

Chim sẻ nằm hốc gióng tre 

Chớ nghe lời chim khướu 

Chim khướu kêu không nghỉ 

   

147 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Chớ nghe nước đổ thác 

Nước đổ thác tiếng ồn 

Chớ nghe nước xuống ghềnh 

Nước xuống ghềnh sóng cuộn 

Chớ nghe lời chim "cán co, cán cõ" 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Sẽ mất mùa mạ 

Chớ nghe lời nhân tình 

Sẽ lỡ mùa làm ăn 

   

148 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Mưa rơi tuỳ chỗ 

Sấm rền tuỳ nơi 

   

149 ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Bò đừng chê trâu sừng ngắn 

Dúi đừng chê tê tê nằm đất đỏ 

Ong nghệ chớ chê kiến chúa lưng eo 

   

150 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Mưa lâm râm lâu tạnh 

Người bị hủi lâu lành 

   

151 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ  

Trời ráng đỏ Mường Thenh thiếu gạo 

Mường mình thiếu sắn khoai 
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ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ  

Người Chiềng Chăn lo đói 

Người Huổi Phạ ăn búp lau khô 

   

152 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ, 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Cơm ở ruộng, cá ở sông 

   

153 ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Chớ coi thường rắn ráo sưởi nắng 

Nắng hơ rồi sẽ hung hăng trở lại 

   

154 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Nhiều mồm thắng rái cá 

Nhiều miệng thắng hổ dữ 

   

155 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Một cây không thành rừng 

Một cành không thành bụi 

   

156 ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Trâu bò chung bãi cỏ 

Voi ngựa chung bãi bằng 

   

157 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Khoẻ nước mới được ăn cá 
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ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Chăm ruộng mới được ăn cơm 

   

158 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Khéo đắp ao mới được ăn cá 

Khéo làm ruộng mới được ăn cơm 

   

159 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Làm công cho thành cán 

Đắp nước phải thành vũng nước sâu 

   

160 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Cây trong rừng tuỳ nơi mới thành đòn 

gánh 

Người đầy mường tuỳ người mới làm được 

chủ 

   

161 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Giữ lấy đất mường không cho nó lở 

Giữ lấy đất bản không để lung lay 

   

162 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

Đừng để người thả vịt chân vàng tranh 

mạ 
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ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Đừng để người cưỡi ngựa đực tranh 

mường 

 

   

163 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Khúc sông sâu nhiều cá 

Thửa ruộng tốt của tạo 

   

164 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Khỉ giúp khỉ mắc bẫy 

Báo giúp báo dính nhựa 

   

165 ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Người ở nơi đâu 

Gạo nước ở nơi đó 

   

166 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ  

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Hoa giềng rừng mọc phát nương mới 

Hoa giềng rừng tàn phát đất hoang 

   

167 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Bỏ nương cũ chết buồn 

Bỏ nương đã khai hoang chết đói 

168 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Rào giậu đừng thách trâu 

Đắp đập đừng thách nước 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nước ngập ruộng kéo theo dầm kho 

Nước ngập lúa mang tới cái đói 

   

169 ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ 

Ruộng không tốt làm ba vụ 

Rượu không nặng rót ba lần 

Quả si chín gieo mạ 

Quả dổi chín cấy lúa 

 

   

170 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Sớm quá thì gặp cỏ 

Muộn quá thì gặp mưa 

   

171 ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Đầu vụ gieo vào bãi cỏ cũng được ăn 

Cuối vụ cấy vào ao bùn cũng thất thu 

   

172 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Tháng ba cây lúa đã cứng cáp 

Cuối tháng tư thóc chảy về kho 
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ꪁꪁ 
   

173 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Miếng ăn của tạo ở trong tủ trong chạn 

Miệng ăn dân thường thì ở núi ở rừng 

   

174 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Vàng bạc của ma trời 

Lúa gạo của thần tiên 

Ai khoẻ tay thì giành được 

175 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Yêu lúa lúa mới về 

Yêu cá cá mới lên 

   

176 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ  

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ 

Mưa rơi thì gieo mạ 

Sấm rền thì cày bừa 

Cày bừa chân ruộng mạ 

Bừa cả chân ruộng sớm 

   

177 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ, 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Oi bức thì mưa 
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Gió mát thì nắng 

   

178 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Nóng tháng tám không nóng tháng ba 

Nắng tháng ba 

Quả dưa bở cháy xém 

   

179 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Tháng năm lau nhú bông 

Tháng sáu lau tung cờ 

   

180 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Đùm đũm chín - gieo mạ 

Quả vối chín - cấy lúa 

Táo rừng chín gieo nương 

   

181 ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ, 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Cấy thưa được ăn cá 

Cấy dày được ăn cơm 

182 ꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Người có mường, sơn dương có hang 

   

183 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ, 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Đừng gan lỳ với voi 

Đừng hung hăng với hổ 
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184 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Cây sậy đừng chặn chân trâu 

Sức không dai chớ ngăn chân tượng 

Cản ma quỷ - ngủ rừng 

Quấy con quan - nằm cùm nằm gông 

   

 

 

185 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Đừng bắt bò nơi trống 

Đừng bắt trâu giữa đồng 

Đừng bắt ngựa giữa đường 

Đừng giữ thuyền bè giữa gềnh thác 

   

186 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Đừng kéo nước vào thuyền 

Đừng kéo hổ về bản 

   

187 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Ăn cơm đừng quên ruộng 

Ăn cá đừng quên suối quên sông 

Đẵn cây đưng quên rìu 
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188 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Hoa tàn ong  bướm không đậu 

Hoa thơm bướm ong sum vầy 

189 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nồi không có muôi - nồi không 

Bãi không có cỏ - bãi trống 

   

190 ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Đừng chuyển đi chuyển lại 

Dẫn thân mình chết dại 

Ba ngày chuyển nhà 

Ba tháng chuyển bản, không nên 

   

191 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ, 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Ăn phải có nơi, 

Nằm phải có chốn 

   

192 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ  ꪁꪁꪁꪁ ꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Chuyển liên tục thành ma 

Chuyển thường xuyên thành tớ 

Du canh du cư không có nhà 
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193 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Tinh tinh chết vì miệng 

Vượn chết vì dài đuôi 

   

194 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ  

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Lụ khụ như cú cái 

Lọm khọnm như ông già sáu mươi 

   

195 ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ, 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Người chết vì mồm 

Ếch chết vì kêu 

196 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ 

Cây đa giết cây si 

   

197 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Chiên không dạy đừng bảo chiên ngủ 

   

198 ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ, 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Người được ăn khen tốt 

Ma được ăn phù hộ 

   

199 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Gà ngủ, cáo không ngủ 

   

200 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Biết trèo cây mới lấy được tổ chim 

   

201 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

Yêu gà, gà mổ mắt 

Yêu chó, chó liếm mồm 
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ꪁꪁꪁ 
   

202 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ, 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ, 

 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁ 

Ăn cơm không quên ruộng 

Ăn cá không quên suối và sông 

Đắp chăn hoa không quên người kéo 

sợi, người thêu 

   

203 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Cây đổ thì mối xông 

   

204 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ, 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Có trong thì có mọc 

Có hoa thì có quả 

   

205 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Nước cạn kiến ăn cá 

Nước về cá ăn kiến 

206 ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ, ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ 

Rắn đừng nằm, ngoé đừng kêu 

   

207 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ  

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Chưa gặp gấu không sợ gấu 

Chưa gặp hổ không sợ hổ 

   

208 ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Vốc nước không rò 

Nắm cứt mọt không bay 



CA DAO TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI  

SÁCH THAM KHẢO CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC  

Quyển 2 - Sơn La 

63 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 
   

209 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ, 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ, 

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ. 

Ăn cơm chung nồi, 

Ăn rêu chung suối 

Nằm cùng chiếc phên 

 

   

210 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Trâu đực không ở chung chuồng 

Lợn đực không ăn chung máng 

   

211 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Khéo đắp thành ruộng 

Khéo xây thành bản 

Khéo dựng thành nhà ở 

   

212 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Cóc kêu ở ao 

Chăn thổ cẩm để không 

Chăn hoa để rỗi 

   

213 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Không khéo chọn rau ăn phải bọ 

Không khéo chọn quả ăn phải sâu 
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ꪁꪁꪁꪁ 

214 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ, 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ 

Cây có gốc, chim có đầu 

   

215 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Kiếm miếng cơm biếu 

Kiếm miếng cá cho 

   

216 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ  

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Được cua chỉ được ăn mắt 

Được cá chỉ được ăn ruột 

Được hoa quả chỉ ăn vỏ với da 

   

217 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Con cuốc nhờ cậy rừng sậy 

Người côi cút  nhờ cậy bên ngoại 

   

218 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Đập đầu cá động đến đầu rái 

Đập gốc cây rưng tới mặt đất 

   

219 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Yêu nhau như nước với cá 

Thương nhau như ruộng với lúa 

   

220 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ Sông lớn có nhiều suối con 
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ꪁꪁꪁꪁ 
   

221 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Chung một bụi nhiều cây nhiều cành 

Chặt cành này dính đến cây kia 

   

222 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ  

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Cây gác bếp ba năm vẫn còn nhựa 

Voi bốn chân vẫn còn bị trượt chân ngã 

223 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Làm nương ủ lá cây 

Làm ruộng ngâm đất kỹ 

   

224 ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

Làm nhà chờ gianh 

Làm ruộng chờ mạ 

225 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ, 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nước nuôi cá, ruộng nuôi dân 

   

226 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Trời trong tưởng không mưa lại mưa 

Trăng tròn tưởng không khuyết lại khuyết 
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227 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ, 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ  

Đập đất lạ, cào đất cứng 

Mất sức mới có thóc gạo 

   

228 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Trồng sọ đừng nhổ  

Trồng dâu đừng bật gốc 

   

229 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Nước giữa thác không trong 

Lửa giữa đường không tắt 

   

230 ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Đốt lửa cùng trời 

Đan gianh cùng đất 

Làm ăn cùng làng xóm 

   

231 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Anh em vui lên thang 

Khách xa vui lên nhà 

Nhà cửa mới vui vẻ 

   

231 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Phép lới như phép trời 

Phép to như phép rồng 

Phép thần thông như phép Mạnh Tông 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 
   

232 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Chỉ lối cho hoẵng chạy 

Chỉ đường cho én bay 

   

233 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

Ước có cánh như cánh quạ 

 Có mắt như mắt én 

 

   

234 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Trời không giết người ngay chết oan 

Trời không tha kẻ gian sống ổn 

   

235 ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ, 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ  

Đất mường từ đời tổ 

Đất nước từ đời xưa 

Đầu mường tiếp, cuối mường giáp 

Tựa như đầu liền cổ 

Không thể nào chia cắt nhau được 

   

236 ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Ngước nhìn núi dài kia cho kỹ 

Một cụm chỉ có một cây bao giờ 
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ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Núi kia mọc nhiều cây lắm cành 

Chặt cành này vướng cành kia 

Nhiều năm tháng tự do cây phát triển 

Nhiều năm trời rừng mọc thêm cây 

   

237 ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Con người do trời sinh, trời đặt 

Ganh nhau hiểu biết mọi điều mới nên 

Thấy điều hay phải học 

Phép tắc phải biết đủ 

   

238 ꪁꪁꪁ ꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

Đạo người trời đặt xuống 

Cây cối còn có gốc 

Chim muông còn có tổ 

Người dựng mới thành bản 

Người xây mới thành mường 

Bởi thế mới có người làm gốc làm ngọn 
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ꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Làm gốc phải cầm cờ dẫn đầu 

Đừng để cho dân chúng, bản mường tan 

tác 

  

 

 

239 ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

Đừng làm trái trời 

Chớ thách thiên 

   

240 ꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁꪁ 

ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁꪁꪁ ꪁꪁ 

Chuối lúc trĩu buồng phải có chạc chống 

Lúc đó cây chống chuối 

Chuối dựa cây 

Mình trông cậy người 

Người nương nhờ mình mới tốt 
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