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<dG CVaJ Ha& - {N* <tc tad 
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ToJ LaG SIN koG q yT {d 

Q yT {d uj& ciN laJ n}*G <f*G yt b}c EMG VId naM ,AFN Q uj& EMG LaV ec&G 

uj& <dG b}c EMG wa&J laN. 

 T&oJ LaG SIN koG q yT {d [l* iM EM<G LuM ec&G EMG Fa* - EMG uLM [l* EMG EHa 
daG ciN uj& yK* ,AS taJ yp s}&G yd* EM uj& EMG Fa* - #TG EMG Fa* iM EMG LIN PaN [l* EMG 
ciN uj& koG PUG k>N q [H* Ta*V TIG – eW*V Z}G iM EMG {d* doJ [l* bo&N uj& koG PUG 

k>N Q uf* No*J   ( AjN yP&) 

 ToJ Hid koG q yT {d AS taJ [S* xIV ( Efa) – Hid KoG iN* UT Va& oab x>J& Ix 
PUG uk Ha*J o>J& n}*G EMG Lu&M co&N AS iS& kUN* EMG F*a ux& Wp*a ux& up& - c>G paG eH&V N*$ 
s&}G yd* <x&G Yh* uf* taJ – k>N <t CVaJ N*$ ,V&a ES EHN Eb&a C}d Eb&a CuG UH [S* k8a 

#Jd eH&V Yh* uf* taJ .k>N <t CVaJ N*$ s&G yd* <x&G Yh* uf* taJ Eoa EM EMG F*a #Jd 
yH& ,#Jd Na. 

 yV* <x&G k>N q taJ kUN* EMG F*a US* iM [m& <xG TaG. Va& uf* taJ d}c EMG [L UH [S* 
<x&G caJ  laJ ba*N , laJ EMG ,Ma Hod EMG [L s&}G Hod <dG CVaJ H&a, eL*V kU*N {N* 

<tc tad EM EMG Fa*. 

 <dG CVaJ H&a – et& EM& ES*a [l* <dG Ga p&a GaV.<dG iN* iM : “<t*N ba* Sac [T& 
EfN,Hac b*a ESN [T& t}&G” h>N uf* taJ Ma Hod iN* s&}G J}*G <H&M uj& <cc [c b*a l>G iN*- 
Exa s&}G po&J CVaJ ciN z*a n}*G <dG iN* coN& AS iS& kU*N {N* <tc tad EM F*a , wa* Hod 

M> yH& ,M> Na s&}G <LG Eoa CVaJ EM yh& Na. 

 {N* <tc tad Yx* <dG CVaJ H&a Ja&V yd <x Q- [l* tad {N* Q wod #TG uP xuG 
<LG- T&oJ CVaM SIN bo&N iN* [l* {N* Ta& ka&J ,[l* edN q ecG& edN if [l* edN EMG LuM 
ec&G EMG F*a – n}*G CVaM EkJ <x&G k>N q taJ EM EMG F*a Z}G iM V&a : 

 G> CVaJ p&oJ ciN za* in* [l* 
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 Z*aG Ma p&oJ ciN sIG in* [l* 

 <fN <tc s&}G Eoa EM yh& ca* 

 F*a Ho*G s&}G Eoa EM yh& Na AN. 

 EM Hod {N* <tc tad if yP 

 if ca&J yd c&aJ ECa EM F*a  

 x*a caJ C>M caJ Sad EM <bN 

 EM Hod <t*N b*a Sac [T& EfN 

 Hac ba* ESN [T& t&}G  

 EM Hod edN if ,edN q iN* eL*V…” 

<dG CVaJ H&a #TG {N* <tc tad uj& n}*G xa& eWc ElG- HVIN* v$ As&N –ti*G oIN 

ba&J – ecc iw& xa& Ig& <L* ( EMG [L) xib yc <x& , TaG h> {N* Ix. 

 So*M caJ yd* uk S&OJ EJ koG suG AtM ma* eP& m*$ C}d <f*G  

diN p&a EMG uP (CSDM) . oiVJ* baN AjN EMG xa& eWc ElG [C puc EL&a td* xaM [c b*a 

n}*G <dG CVaJ H&a ,yV* US* hIM Eoa SIN LaG ecG& Hid KoG toG S*$ koG uf* yT, ec&G 

V&a [l* na* VIc Q cob <HM Yh* uk na* eP& ES&G ES ekc Ma jaM b*aN EMG up& uj& b*aN Na 

LuN l}G. 

                                                     EMG [L 
                                                  [L tVIN JuG  
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“ ĐÔNG QUAI HÀ” - “NẶM TỐC TÁT” 

Trong tiềm thức, tâm linh người Thái đen 

 

Người Thái đen (Tay đăm) cư trú tập trung nhiều nhất ở tây bắc Việt Nam, 

một phần cư trú ở bên nước bạn Lào và một số tỉnh đông bắc Thái Lan. 

Người Thái đen quan niệm có sự tồn tại của hai thế giới. Thế giới thực 

(mương lum) mà chúng ta đang sống và thế giới thứ hai là (mương phạ) 

tức là thế giới của những linh hồn người đã chết. Trên thế giới “mương 

phạ” có cõi niết bàn (liến pán) là vùng dòng dõi “Đẳm đoi” là dòng họ quý 

tộc (Tạo phia). Trên mương phạ còn có cõi “Đẳm đoi” là cõi ngụ cư của 

linh hồn thứ dân (pay). 

Đến nay người Thái đen vẫn giữ phong tục hỏa táng người chết. Họ quan 

niện rằng: hỏa táng gột rửa bụi trần để linh hồn được trong sạch mới về 

được với tổ tiên trên mường trời. 

Trong đám ma người Thái đen thường phải mổ trâu. Linh hồn của con trâu 

đó sẽ cùng theo hồn người chết lên mường trời cày ruộng. Để tiễn đưa hồn 

người chết lên đến mường trời, phải có ông mo dẫn đường thường gọi là 

“Mo khưới sống”. Hồn người chết nếu ở xa mường Lò sẽ phải đi qua 

nhiều bản, nhiều mường mới đến được đất mường Lò sau đó mới đến được 

“Tông quai hà” và “nặm tốc tát” rồi đi lên mường trời. 

“Tông quai hà” nghĩa là rừng hồn trâu – xưa kia lá khu rừng rậm rạp. Nơi 

đây có “Cây đa bạch to bằng phên dát, rễ đa to bằng chiếc ghế…” những 

linh hồn người chết đi đến đây sẽ dừng chân nghỉ dưới tán cây đa cổ thụ. 

Họ thả trâu gửi lại nơi đây, đợi đến mùa vụ mới xuống lấy trâu lên cày 

ruộng trên mường trời. 
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“ Nặm Tốc Tát” cách “Đồng quai hà” 1km đây là một thác nước gồm ba 

tầng rót từ trên núi cao xuống. Theo quan niệm của người Thái đen, đây là 

cánh cổng là cầu thang lên trời - Nơi đây là cửa khẩu là biên  giới giữa trần 

gian và mường trời cực lạc. 

Trong lời văn tiễn hồn người lên mường trời có đoạn: 

  “ …Lên đến “Đồng quai hà” 

  Trâu bò thả ăn cỏ nơi đây 

  Voi ngựa thả ăn tết nơi này 

  Mưa rơi mới lấy trâu lên cày ruộng mạ 

  Sấm nổ mới lấy trâu lên cày bừa 

  Lên đến “Nặm Tốc Tát”  

  Theo cầu thang lên trời 

  Qua mấy tầng trời lên cõi thiên thu. 

  Đến nơi có cây đa bạch to bằng phiến chiếu 

  Rễ đa to bằng chiếc ghế ngồi 

  Đến nơi biên giới trần gian và mường trời cực lạc…” 

Hai địa danh “Đồng quai hà” và “Nặm Tốc Tác” nay thuộc địa phận xã 

Thạch Lương – Huyện Văn Trấn tỉnh Yên Bái, cách thị xã Nghĩa Lộ 

khoảng 10 Km về phía đầu nguồn tả ngạn con suối nặm Thia. 

Được sự giúp đỡ của trung tâm CSDM, Ủy ban nhân dân xã Thạch Lương 

đã trồng khôi phục lại 3 cây đa tại khu rừng tâm linh “Đồng quai ha” để 

góp phần bảo tồn những giá trị tâm linh của cộng đồng người Thái đen 

cũng như mở mang tiềm năng du lịch cho địa phương mai sau. 

                                                         Lò Tuyên Dung 

    

 

CVaM k{b – CVaM SIN LaG  EMG [L 
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CVaM SIN :     poM GaM sa 
( Axc haN& AC ElG Ma SiG EMG  ip 1872) 

 

yd* GiN k&aV h&aN HVaG <t&G [l eM&N Axc AC ElG iN* is& Ma Ecb fa& EMG [L – 

efN Axc iN* yp Hod b&oN Yd Exa k*a d{b c{b xIV Ep&a CVaN uf* Ew*a #lc No*J …. 

 uj& EMG [L iM h*a iP& o*aJ No*G SaJ ; {C eh&G , {C sIV , {C ut&, {C HIb , {C t&aM daG 

s&oG Es&G ES #jN yP EMG [L #Jd ciN ma* kUN* ^ - yd* GiN EXG N*$ {C ehG& uf* iP& oa*J 

<cc s&}G AMJ cVaN Ew*a El*a ec& q l}c v$ caJ j*oJ n}*G EMG [L Ma <x VaN yV* {C [t 

efN Axc AC ElG yd* #TG #md P*oM Ys dIV <XN Axc Asd EMG. 

 AS N*$ {C eh&G p$ biG Et&G ooc to*N {C* Axc n}*G laJ Ga, laJ TaG: {C sIV 

{C ta&M EM Ef*a EMG S&a- {C eh&G Ef*a EMG [L ,{C ut& da <cN ooc yp t*$ Axc uj& ca EMG 

<HG, EMG wI*N – {C HIb EM to*N c{b* Axc uj& ca EMG MiN& ,{C HIb [l* #pN Et&G d}c v$ 

laJ uk: ZaM M$ eM&N ZaM Ek*a uj& <T&G xuc ElG – {C HI*b s}G SIN Yh* #TG Ew*a ec& #lc 

N*oJ ca& ZiG c&a SaJ ooc <T&G ooc Na #md – uf* cI&V Ek*a ,uf* hab , uf* F}c , q Fuc 

EFG, q Eoa baN xaG cVad ,q iV Ek*a #TG <T&G Na EMG Mi&N <Fd Fo*N q La*… 

 Hod AS efN Axc Ha*J ooc Na TaG {N* Tud Ma Hod poM uP q xuG Azd Exa 

s}&G [f& <LG EMG Mi&N – ik* l*uG xud efN Axc ha&N J}G* <c&d ! b*a Et&G Axc s}&G SIN <cN 

J}*G c&oN ! “ XuM b*a Ab&G ud EMG iN* eM&N j*oJ mI&G Exa daG ATb mI&G n}*G <T&G #tM 

M*a” #hN EXG N$* efN li&G efN cVaN j*aN laJ . Exa s&}G <hN t&aV ooc yp ca& {N* 
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c&aV , yV* c{b Ek*a EMG [L co&J #x* TaG EMG <HG , EMG wI*N ( Hưng Khánh ngày 

nay)  

 AS Axc haN& AC ElG yp ko&J poM uP iN* eL*V , {C HIb* s}&G o>N Ew*a ec& EM ca& 

poM uP <tb UM , k{b sI&V M>&N <SM EMG eP- eL*V Exa s&}G c}d US& Yh* poM uP iN* HI*c “ 

poM GaM& sa” 

EMG [L 

[L v$ bI&N 
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Sự tích: 

ĐỈNH NGÀM CHA 

(Đỉnh đèo hội ý) 1872 

Nghe tin giặc cờ Vàng sắp sang cướp phá vùng Tây Bắc Việt Nam, mường 

Lò là điểm đầu tiên họ sẽ đến. 

Ở mường Lò có 5 anh em họ Cầm đã lãnh đạo nhân dân làm ăn sinh sống 

rất hòa thuận. Đó là Cầm Hãnh, Cầm Chiêu, Cầm Tú, Cầm Hiệp và Cầm 

Tám, họ suy nghĩ đắn đo rồi triệu tập các vị bô lão, chiêu mời những người 

có tài, có đức đến để bàn cách chống giặc hán Hoàng Tông, giặc cờ vàng. 

Kết thúc cuộc họp là mọi người đã đưa ra quyết tâm đánh thắng giặc. 

Cầm Hãnh phân công các thủ lĩnh đi án ngữ các ngả, các trọng điểm để 

chống giặc: Cầm Chiêu, Cầm Tám án ngữ mường Cha, Cầm Hãnh án ngữ 

mường Lò. Mường Lò là nơi trung tâm chỉ đạo toàn chiến dịch. Cầm Tú 

đem quân ra phục kích giặc ở Mường Hồng Hưng Khánh Huyên – Trấn 

Yên ngày nay, Cầm Hiệp án ngữ vùng Mương Min (Gia Hội ngày nay) 

Cầm Hiệp là tướng trẻ nhưng lắm tài, nhiều mưu lắm kế … Tháng ấy lúa ở 

cánh đồng Gia Hội đã chín vàng đầy đồng, Thủ lĩnh Cầm Hiệp thông báo 

toàn dân gà trẻ gái trai đều ra đồng kẻ gặt, người gánh, anh đập chị cào lúa 

người quạt thóc đầy khắp đồng. Lúc ấy tướng Diệp Tài chỉ huy quân giặc 

cờ vàng đưa quân từ Phong Dụ huyện Văn Yên định đánh vào Gia Hội 

(Mương Min). Khi quân giặc đến một ngọn đồi rất cao nhìn xuống mường 

Min. Tướng giặc hoảng hốt: “Khắp cánh đồng Mương min nơi nào cũng 

đang luyện tập võ…”. Hắn ra lệnh cho quân dừng lại và cho hội ý ngay; 

sau khi hội ý xong họ quyết định không đánh xuống Mường Lò theo con 

đường Mường Min nữa và họ sợ đất này là đất võ. 

Khi quân giặc rút khỏi đỉnh đèo này thủ lĩnh Cầm Hiệp cùng quân sĩ và 

nhân dân Mường Min kéo nhau lên đỉnh núi ăn mừng chiến thắng và họ 
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đặt tên cho đỉnh đèo này là; “Đỉnh đèo hội ý” Từ đó cho đến nay khi hát 

bài trường ca “Cầm Hãnh đánh giặc cờ vàng” họ lại tự hào về tướng tài 

Cầm Hiệp. 

Mường Lò 

Lò Văn Biến 
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<N*c ut* T&aV Ma k$ h> T&a 
k{*M k&a Ho*G p&a S&a #TG EHN 

* 

*         * 

 

` AhG taM AhG Eb&a AG is& GiN xIG Ho*G 

po*G ca&J po*G Eb&a EG&G is #hN k$ 

UC EJ&G NoN f$ Yd p&oG uS* 

AmN EJ&G oaV H*od uf* iP& N*oG su*M um& LaJ dIV 

EP& pIV yF ym* LaM <dG eh*N c}d 

oa*G [c& S*oG {p* <C& F$ koN 

 Eb&a s}G [c& Soc yH* LaM 

Z}G waM AGN cIN C*a yM* 

Eb&a #s&b yx* <dG c{*M AS waG? 

Eb&a #s&b Ys <Nc waG in Fu*G 

h*>J {N* <O* s}G HIc kad Ix yL 

h*>J uf* k>N ZiG ALG #cb yC #Jd EP* 

{N* ALG ux* [C* kad Ix LUN 

iT& yL NiN X}c hoM 

eCV*G xi&V n}*G ca& iN* ALG oa&J ix yC <Tc <O 
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yK UH p&a uP Ta&V Ma ekV jo*N 

<Nc ut* T&aV Ma k$ p&a uc* h> Ta& 

{k* k&a Ho*G p&a s&a #TG EHN 

GiN xIG <Nc Exa k$ [C* ou&N Ys ba*N 

{k* ka& Ho*G M$ co&M d> NoN EHa Na XuM AHJ ! 

                                          [L v$ b&IN 
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CHIM CU TRỞ LẠI GÁT RỪNG SẤU ĐẦU KHE 

 

“Khẳm khá” gọi bên rừng cạnh bản 

Lâu lắm rồi không ngờ sẽ được nghe tiếng chim gáy 

Không ngờ sẽ được nghe chim “khẳm khá” gọi 

Như sẽ không bao giờ nằm mơ thấy tình 

Tưởng thất vọng sẽ không gặp lại họ hàng anh em 

Vì giặc lửa kẻ châm người đốt 

Cậy sức mình chặt phá rừng làm nương 

Còn tham tiền buôn cây bán gỗ 

Không đau lòng khi chim lìa khỏi rừng 

Ôi bên bến nước em thường tắm rửa 

Bên khe suối em thường giặt giũ 

Đâu còn giọt nước để mà rửa rau! 

Chim cũng sầu chạy trốn nơi xa 

                          * 

                     *          * 

Giờ thì mọi người đã hiểu ra 

Rừng đã trở lại vì ta không phá 

Chim cu trở lại gáy rừng rừng cây sấu đầu làng 

“khảm khá” lại gọi bên rừng cạnh bản 

Nghe tiếng chim ca thật ấm lòng ! 

                                                       Lò Văn Biến 
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CVaM T*a 
  

1- ix& Exa ToG , xoG exa #lc, UM Q yV* #cb f}c , xoG UM yV* c>c uS* ,UM Q 
Cu*M uC* yV* p&aJ JuG [l* <t x}G? 

2- eM& io& ix& uh [l* <t x}G? 
3- eM& ooG xoG uh [l* <t x}G? 
4- eM& O uh Q [l* <t x}G? 
5- xoG <t it& eTV <LG noG [l* <t x}G? 
6- xoG <t toG CUN EHN Ma b*aN  [l* <t x}G? 
7- Mac iS edG ecG na* f}c [l* <t x}G 
8- ooM N*oJ uj& B}G ALc [l* <t x}G? 
9- Axc N*oJ uj& caG haV [l* <t x}G? 
10- <cc uj& f&aJ iN* , paJ uj& f&aJ YN [l* <t x}G? 
11- xib <t uG ciN ouc <t EGc [l* <t x}G? 
12- c*oG xic UM hoG en [l* <t x}G? 
13- #TG EHN iM eP la&G [l* <t x}G 
14- c*oG La&G iM ca& coG [l* <t x}G? 
15- co*G Lu&M F*a Yb x}G eVN Yz& [l* Yb x}G? 
16- uj& #TG ciN Yb x}G eVN na [l* Yb x}G? 
17 - Awc CVaJ iS ESa TaG <cN [l* <t x}G? 
18 – xoG ooM iP p&iN pac <LG TaG Yt* [l* <t x}G?  

                                             [L v$ bIN& 
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DỊCH CÂU ĐỐ 

CVaM kaN 

1- <t CVaJ iM 4 tiN ,xoG Eka, 

xoG Yb uh, kaG haG 

2- S>G jIN yV* caG NoN 

3- L>G [m* nU*G 

4- b}*G {N* ciN 

5- <t kId 

6- <t yc& 

7- <t ElN edG 

8- <t hoJ 

9- <t AfG* 

10- CaN tuc #bd 

11- yM* pIV <bN EHN 

12- b>c ma& 

13- wa*N eH*G  

14- {N* <fN <tc Yx& H&0G [l& EHN 

15 – Yb Ca ( z*a Ca MuG EHN) 

16- Yb [c Ek*a 

17- Mac #kM 

18 – xoG uh d}G 

1- Con trâu: bốn chân, hai sừng, hai tai, 

cái mồm, cái đuôi. 

2-  Chiếc màn. 

3-  Cái ninh nấu xôi. 

4-  Ống múc nước của đồng bào Thái. 

5-  Con cóc. 

6-  Con gà. 

7-  Con giun đỏ. 

8-  Con ốc. 

9-  Con ong. 

10- Cần câu. 

11- Cây đòn nóc. 

12- Vũng nước gầm sàn. 

13- Gác bếp. 

14- Mưa rơi xuống rãnh nhà. 

15- Lá cỏ tranh. (Lấy về lợp mái nhà)  

16- Lá lúa. 

17- Chiếc kim khâu. 

18- Hai lỗ mũi. 

 



CA DAO TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI  

SÁCH THAM KHẢO CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC  

Quyển 5 -  Yên Bái 

16 

CVaM SIN 

1- mac kaM xuc iM k*, [C& [L& iM AS 1- Quả me chín từng đốt, có từng đoạn 

2- joc iM uo, kU*N uP iM EM& 2- Đùa có lúc lên dốc có thời 

3- Ex&a yk cuM& Za ud, Ex&a ka* um eL&N S&oJ 3- Người ta mở hòm mở tráp đừng 

ngó, họ giết lợn đến giúp 

4- pac #H eL*V t}d ek*V zi&G h> 4- Nói chưa dứt đã bật tiếng cười 

5- q Ys id s&}G ciN Na #Lb baN, q Ys 

cVa*G s&}G ciN Na pac EMG  

5- Người lòng tốt mới ăn ruộng giáp 

bản, người rộng lòng mới ăn ruộng 

đầu mương. 

6- xoG eo&G #n* TaG l>G yV* Ep&a,xoG 

Eb&a #n* h> Ek&a <XN c$ 

6- Hai bên nhường, đường để không. 

Không nhường đầu gối trỗ nhau. 

7- CVaM #t*N EV*a ooc iH, CVaM id EV*a 

ooc Ha*J.  

7- Lời nói ngắn kéo ra thành dài, lời 

nói tốt bịa ra thành xấu 

8- yF ym* p&a s&}G #hN na* #zN 8- Cháy rừng mới lộ mặt cáo 

9- Ex* kad ba& Luc Ta&N Z}G #hN-  

#Jd #kN c>G EHN Eb&a iM Yf uH* 

9- Áo rách người ta thấy, làm điều gở 

trong nhà không ai biết. 

10- Yb* Eb&a l}c yp F}d Ga P>G 10- Không khôn chẳng dại thò tay 

vào nắp đó bắt rắn. 

11- Eoa IM eL eL& NaJ, Eoa CVaJ eL 

CVaJ <t*N L&G 

11- Lấy vợ xem bà ngoại, mua trâu 

xem con đầu đàn 

12- yp EHN Ex&a <x&b oa* AC& pac h>d 12- Đi nhà người mồm há bằng vại 

bằng chum 
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13- Ma EHN Es*a m>d Eb&a yb 13- Về nhà mình sợi râu không động. 

14- <cc [T& uw&, paJ [T& iV 14- Gốc bằng đũa, ngọn bằng quạt 

15- uj& EMG Es*a #pN Ma* Awc 15- Ở đất mình nên ngựa đực  

16- <tc EMG Ex&a #pN Ma* eM 16- Qua đất người thành ngựa cái 

17- pac eP* HIc l}c 17- Nói nhiều tưởng khôn. 

18- M}c ciN HIc eS*b 18- Thích ăn bảo ngon. 

19- pac Uw& {g& Uw& eJG 19- Nói phải suy – chém phải lường. 

20- Eb&a <h&M H>&M Fa Eb&a uH* 20- Không đắp chung chăn không 

biết. 

21- Eb&a iM uS* Eb&a ExG 21- không thất tín thì không biết 

                                     [L v$ bIM& 

[t& yc& 

kVaN ^ kVaN ^ Zhô- zhô- zhô - zhô 

<t Yd La&J #cb d> Con nào thắng nhặt củi 

<t Yd x> Ek*a [m* Con nào thua vào nồi 

kVaN ^ kVaN ^ Zhô – zhô – zhô – zhô  

<t Yd L&aJ #cb d>  Con nào thắng nhặt củi  

<t Yd x> Ek*a p&a #zN ciN 

EIl ewG TuG – EMG [L 

Con nào thua vào rừng cáo ăn 

          Lê Thanh Tùng 
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[t& CVaJ 

um – um – um  

CVaJ Awc d&oN Eka {T 

CVaJ Awc {d Eka cI&G 

LI*G Yh* Yz& [t& c$ 

Ùm – ùm – ùm 

Trâu đực trắng sừng chắc 

Trâu đực đen sừng nhọn 

Nuôi cho lớn chọi nhau 

        EIl ewG TuG – EMG [L    Lê Thanh Tùng 

EbN haJ 

EbN haJ ^ 

EbN EB*a ^ 

x}c ET*a Ek&a uH up 

xoG <t up f$* ES& 

xoG <t Elc NoN VIN 

xoG <t #zN ciN yc& 

xoG <t yh& Ef haG 

xoG <t CVaG ciN za* 

xoG Awc Ma* ha*G oaN 

xoG [P& cVaN Ma ik& 

xoG <oG il& NoN VIN 

           EIl ewG TuG – EMG [L 

Trăng sáng – sáng 

Trăng tỏ – tỏ 

Chống gậy vào hang cua 

Hai con cua bện thừng 

Hai con mắt nghỉ trưa 

Hai con cáo ăn gà 

Hai con don cong đuôi 

Hai con nai ăn cỏ 

Hai chú ngựa thắng yên 

Hai ông quan về cưỡi 

Hai ông lý ngủ trưa. 

Lê Thanh Tùng  
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EbN pi&N ^ 

EbN bi&N ^ 

EbN b&aN ^ 

haN& UT cub c*oG EL*a 

um x}c ET*a {d Na 

ma Pa kVaN {p* yM* 

yc& co&M uH* #cb f}c 

<Nc b}c uH* xaN HaG M$ uj& 

[P& up& uH* t}*G SaN 

<t FaN Sa&G m*a eh&V 

<t eMV Sa&G p}d un 

<t uG S&aG wab LiN* 

pi*N yl JoG 

noG l>G iM h*aG <c&G 

ba&N il <l&G il <l&G puM #o 

f}c AS* eb&a iM boc 

<fN soc yp CVa& ba*N Na nIG 

YP* Ym& kUN* EHN <HG 

if <FG t&oJ tiN yl 

Trăng tròn tròn  

Trăng khuyết khuyết 

Ngỗng đội món che đầu 

Lợn chống gậy xuống cấy 

Chó đeo rìu chặt cây 

Gà rừng biết nhặt rau 

Chim cuốc biết đan tổ để ở  

Tổ tiên biết dựng sàn 

Con hươu khéo nheo mắt 

Con mèo khéo bắt chuột 

Con rắn khéo đưa lưỡi 

Biết xoay lật 

Ao to có giàn trống 

Bản nhiều thóc nhiều gạo ấm lòng 

Rau sả không có hoa 

Chim sẻ bay qua bản na niêng 

Cô dâu mới lên sàn nhà gia giáo 

Đom đóm rực chân thang 
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eMG yz ekVN na* ta&G 

c*oG laG iM hoG en  

#TG laG iM eP la&G 

na* ta&G iM ta ToG 

um LoG elN caG EHN <Oc #Oc 

Eil ewG TuG – EMG [L 

Tổ tò vò lên ô của sổ 

Dưới sàn có ao bèo 

Trên nhà có gác bếp 

Trước của sổ có máng nước  

Lợn rừng chạy giữa sàn nhà ủn ỉn! 

Lê Thanh Tùng 
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CVaM Ta* n}*G EMG [L 

1- <cc M$ [T ka*G t}&G, paJ M$ j&}G <LG 

diN- [l* [c x}G? 

1-Gốc nó to bằng chiếc ghế, ngọn nó 

rủ xuống đất là cây gì? 

2- iP& N}G co*G – N*oG N}G #TG <H&M <o-

 [l* [c mac x}G? 

2- Anh ngồi dưới, em ngồi trên che 

chung chiếc ô là cây quả gì? 

3- <cc M$ [T ka*G buG- paJ M$ xuG {T* 

Fa* - [l* x}G? 

3- Gốc to bằng cái “bung” ngọn cao 

đến tận trời là cái gì? 

4-<t CVaJ taJ TaG h*>J, caJ yp pad 

–caJ Ma pad –[l* x}G? 

4- Con trâu chết giữa suối, người qua 

cắt, người lại cắt là gì? 

5- AS K}G N*oJ Nu&G xi*N iH- Yz& Ma N&uG xi*N 

#t*N – [l* x}G? 

5- Lúc còn nhỏ mặc váy dài, lớn lên 

mặc váy ngắn là quả gì? 

6- G> ooc Luc TaG x*aG,Sa*G ooc Luc 

soM k>N [l* xoG [c x}G? 

6- Bò đẻ con bên hông, voi đẻ con 

trên đỉnh đầu là cây quả gì? 

7- Yt* [C* tad,#TG [C* tad- pa lad eD&N 

xiN ^ [l* x}G? 

7- Trên cũng thác nước, dưới cũng 

thác nước, cá tranh chạy tung tăng 

giữa dòng là gì? 

  

8- #TG VIN uj& #TG ja& Ca- MUd s&}G Ma b*aN 

– [l* x}G? 

8- Ban ngày trốn trên đồi gianh, tối 

đến mới xuống bản là cái gì? 

9- f}c x}G Eb&a #pN ciN, diN x}G CVaJ 9- Rau gì không ăn được,đất gì trâu 

không dẵm là rau gì? 
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Eb&a {Z&- [l* f}c x}G?diN x}G? 

10- iZ* did kU*N Fa* -Ma* T{b <HG,  if <FG 

CV&a b*aN ,xaM uk N*$ [l& x}G?  

10- Chỉ lên trời ngựa dậm chân trong 

tàu, ma cà rồng dạo chơi trong 

bản- ba thứ đó là gì? 

11- <t M$ [T& <t ma- ka M$ iH Ca& EF*G 

[l* x}G? 

11- Thân to bằng con chó, chân nó 

dài nửa sải là cái gì? 

12- <xb M$ Cab Fa- haG M$ yl {N* [l* 

x}G? 

12- Miệng nó ngậm lửa, đuôi nó trôi 

suối là cái gì? 

13- CVaJ {d ooc Luc d&oN [l* x}G? 13- Trâu cái đen đẻ ra nghé trắng – là 

gì? 

14- Ma8 xaM ka – Oa Za  kUN* ik&, up& il& 

N}G #TG [l* x}G? 

14- Ngựa ba chân, quan lớn lên cưỡi 

,ông lý ngồi trên là gì? 

15- #OM M# Ho*G io& ^, Luc M$ iP  

[o* [t* -[l* x}G? 

15- Mẹ nó kêu í í con nó béo múp 

míp là gì? 

16- o$ {z* zuc Xuc [x& o$ {z* zac [l* 

x}G? 

16- Cái bùng nhùng đâm vào cái 

loằng nhoằng là gì? 

17 - <cc M$ sic, Ga M$ sac, co*G Ga& 

M$ edG eH&G [l* x}G? 

17- Gốc nó loe, cành nó xòe, dưới 

cành nó đỏ hoe- là cây gì? 

18- #TG M$ l}G yF, c*oG M$ {N* <Fd [l* 

x}G? 

18- Trên nó đốt lửa, dưới nó nước sôi 

là cái gì? 

19- biN kUN* epc <t <Nc, <tc <LG epc 19- Bay lên giống con chim, 
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{H toG,xoG H}c e*H Pa tu&J k$ 

LaV- [l* x}G? 

Rơi xuống giống bó lá hai bên nách 

đeo túi màu hồng là con gì? 

20- CVaJ uj& noG Eka oa*, Sa*G uj& p&a Ga 

{C- [l* x}G? 

20- Trâu dưới ao choãi sừng, voi trên 

rừng ngà bằng vàng  

Là quả gì? 

21-Luc M$ ik* #tM Fac, eM& M$ Hac #hM 

<dG [l* x}G? 

21- Con ỉa ra đầy sàn, mẹ thì nôn ra 

đầy mẹt là gì? 
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ec* Ta* 
1- xuM f}c YS* 1- Bụi cây xả  

2- [c mac <h&G 2- Cây, quả đu đủ 

3- C>N yF 3- Cột khói 

4- co*N hiN L{b F*a 4- Hòn đá mài dao 

5- mac Ek 5- Quả cà 

6- [c Ek*a il – [c mac c>*J 6- Cây Ngô- cây chuối 

7- x>J – {t& huc 7- Thoi, dệt cửi 

8- fa ta&G ( EHN MuG za*) 8- Phên che cửa sổ 

9- f}c P*a – diN iZ yF 9- Vỏ đeo dao, đất bếp lửa nhà sàn 

10- mac Eod – {t Ek*a – eMG hi&G h*oJ 10- Quả ớt, Giã gạo, con đom đóm 

11- da Ix 11- Cái địu 

12- eDN Eja 12- Cái đèn dầu 

13- Ew&a Ek*a 13- đổ xôi ra khỏi chõ 

14- KIG , [m* nU*G, yh Ek*a 14- Cái kiềng, ning và chõ xôi 

15- p&$ fa*J 15- kéo sợi bông 

16- taM Ec*a S*oG 16-Thêm mớ tóc(cảu chọng)  

17- [c cIV- [c C&aV 17- Cây nêu ở nhà mồ người 

Thái đen 

18- hId C>N b}*G  
18- Hút thuốc lào 
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19- <t eMG c{b C&oG 19- Con cào cào 

20- mac hI*V Eka, mac c>J* 20- Củ gấu , quả chuối chín 

21- oiV*  fa*J 21- Cán hạt bông 

uf* xod xa&V – xo*N <oM 
[L tVIN juG 

 

Ik& S*oN Sa 

~ ik& S*oN Sa 

ka b*oG <bc  

<sc yM* paV 

xoG eM& xaV {t Ek*a EHN Yt* 

xoG eM& YP* Eo*J io& EHN En 

mac Ek <xM 

Ek*a <t*M paN 

Ek*a taN sUd 

oUd JUd kU*N EHN l>G 

EHN l>G iM oa&G AGN, oa&G {C ma& Ek*a  

Ek*a EHN T*aV Ek*a edG 

ecG EHN Ta*V ecG s&aG 

Chơi đánh đu 

Chân bằng ống 

Ống bằng cây Pao 

Hai cô gái giã gạo nhà dưới 

Hai chị em dâu nhà trên 

Quả cà muối chua 

Bánh chưng ngọt 

Cơm tan nhạt 

Bước lên nhà lớn 

Nhà lớn có chậu bạc, chậu vàng 

ngâm gạo 

Gạo nhà tạo gạo đỏ 

Canh nhà tạo canh nhạt 
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oa&G EHN T*aV oa&G <L& 
Chậu nhà tạo chậu thủng 

                                                  [L v$ iV 

 CVaM ka&J                

Yb <hc <tc {N* #pN pa 

Yb xa <tc Yx& Na #pN Ek*a 

Yb ETa <tc n*a ta&G #pN AGN 

Yb ACN tiN yl #pN L>* 

<x*M p&oJ P> #pN poc AC ex 

h>*J {N* N*oJ uS& el&G pa <Pc 

<cc yM* N*oJ uS& elG cVaG FaN 

eoc ciN <t Yd {k& kVaN et& EHN yp  {h*. 

Lá bương rơi xuống nước thành cá 

Lá dưỡng rơi xuống ruộng nên thóc. 

Lá ba soi rơi trước cửa sổ thành 

tiền. 

Lá xương rồng rơi chân cầu thang 

thành vải lụa. 

Lá chua nên vỏ cờ hoa 

Khe nước nhỏ nhốt đầy cá bống 

Gốc cay bé buộc đầy hươu nai 

Muốn ăn con nào đem rìu từ nhà 

đến chặt 

 

NaG un – NaG yn& 

oaJ NaG un- oa*J NaG yn& 

AS MUG yp MUG yt& Yb Ca 

AS MUG Ma MUG yt& Yb Ek*a 

f}d tUN& ES*a MUG yt& TaG l>G 

yt& TaG l>G TaG PIG EM ba*N 

yt& TaG cVa*G tiN {t Ma EHN 

Chuột chuột – sóc sóc 

Lúc mày đi, đi theo lá cỏ tranh  

Lúc mày về, về theo lá lúa  

Sáng sớm mày đi trên đường cái to 

Đi đường rộng thênh thang về bản 

Đi đường bằng phẳng về nhà 
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un Ek*a b}*G T{b ooc 

un Ek*a <pc T{b Ix 
Chuột vào đánh cho ra 

Chuột vào hang đánh tiệt 

 

CVaM TaM k>N CVaJ  - EMG [l 

<dc CVaJ Ed ,ESc CVaJ f*$ 

Eo*J NaG iZ& ,io& NaG ELa 

NaG Eka iH& <o* oa* 

yM* <Cd yx& [C , yM* [k Yx& <d*N 

ha*G Eoc <tc YH& En 

Ef Na <tc YH& Yt* 

yM* #t*N iT& ,yM* iH& T{b x$ 

yp yH& Z}G #sb ka 

yp Na Z}G #sb Ek&a 

fid Ys N*oJ ,Z*oJ Ys GaM 

fid Exa iZ Ma yv* 

yZ* Exa iZ Ma epG 

 

Exa iZ Eoa yc& <t L>G Ma ux& Ek*a 

El*a Luc Xo*G Ma ux& k>N AMG  k>N  
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ciN eL*V El*a UT Tu&N h&oM ZaG 

h&oM [x #sb CaG maG kVa 

h&oM [x #sb ka maG X*aJ 

c}d ELa <wG ca*N na 

c}d Ca <wG c*aN ec& 

T}d eT& Za Ek*a l}G 

ka l}G Za k}d Ga& yH taJ La*  

Ex <Z&G Za Yh* t*oN baJ 

Ex LaJ Eb&a Yh* to*N {k& 

#pN f}&G Za TIV ,#pN hIV Za Uz* 

uj& ba*N s}&G #pN xi&G koG 

ciN za* <hc poM Za LUM el&G 

ik* Za*N ciN ecV&G haG Ma ba*N 

ik* Za*N UH* ecV&G haG Ma EHN 

ta&V na* Ma ux& noG 

hoM koG Ma ux& Es*a 

 

Ma #pN CVaJ Ew*a ,Es*a M$ LI*G H*$ ew*a Eb&a taJ 

B&aV laJ k{&M AGN Ma UX* 
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iM xaM xib Awc Eka UX 

xaM xib Ux& Eka elM Eka elM EX*G Ed yc& 

Es*a Ex* iO* yd* yh& Na ip na*  

yd* yh& ca* F*a Ym& ip En 

Ed Exa c>G iS yd* elG Exa Noc 

Ed Exa koc iS yd* elG Exa SaN 

#Jd CVaJ cIV iS Eb&a yd* FuM b>c <PG 

Es*a Ex* iO* s}&G iS yd* VaN cuN cVaN Ma [x& ESa Eoa PI&V  

<t #Lc s&}G yd* [x& PI&V x*oJ 

<t N*oJ s&}G yd* [x& PI&V vaJ 

eM& <cc s&PG yd* uj& laJ 

eM& paJ s&}G yd* UT ESa m$ ec&N 

ma* #tM eT&N uP xuG  

eP& #tM wuN MuN #tM La&G 

xod xa&V ec&G ec* ooc CVaM cIV 4-2012 
[L tVIN juG 
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LỜI CÚNG VÍA TRÂU Ở VÙNG MƯỜNG LÒ 

 

Trâu thiếu cọc, chạc có sẵn 

Chị sinh, em đẻ đúng mùa cỏ lau. 

Nàng sừng dài vênh vênh 

Cây cong đè cổ, ách cong đè gáy 

Đeo ách cày ruộng trên  

Kéo bừa nơi ruộng dưới 

Roi ngắn quất đít, roi dài quất mông 

Đi nương lắm khi đau chân 

Lên ruộng đau gối 

Làm trái ý trâu. 

Làm trái ý trâu, nay có lễ này đến xin trâu lượng thứ 

Làm phật lòng chủ đến xin làm làm lành 

Nay có gà to, xôi thơm đến mời trâu ăn 

Có vò rượu thơm đến mời trâu uống 

Mời trâu uống rượu rồi quên hết nỗi đau buồn 

Hết đau cằm bên phải  

Hết đau chân bên trái 

Gặm cỏ lau ngon lành 

Gặm cỏ tranh ngon miệng  

Con nắc không vào mũi 

Chân sau không mắc rễ si chết uổng 

Chân trước không mắc cành đa chết phí, chết hoài 

Hổ lớn không rình vồ 

Hổ vằn không rình bắt 

Vách núi chớ xuống, vực sâu chớ nhòm 
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Ở rừng thành hòn đá 

Về nhà mới thành vật quý, chủ nhà chăm nom 

Ăn cỏ ba đồi chớ quên cọc quen buộc 

Ăm cỏ sáu đồi đừng quên chỗ quen nằm 

Ăn no rồi ngoáy đuôi về bản  

Quay mặt về với ao ngoảnh đầu về với chủ về thành trâu già, 

Chủ nuôi nấng đến già không chết  

Người đi buôn mang tiền đến gạ  

Để chủ đây có ba mươi trâu đực sừng dài 

Có ba mươi nái trâu sừng nhọn 

Sừng nhọn như cựa gà. 

Để khai phá ruộng năm tới 

Để bừa ruộng mạ vụ mới năm sau. 

Thiếu cột trong sẽ được buộc cột ngoài 

Thiếu cột góc trong cùng sẽ được buộc cột ngoài 

Làm trâu người Kinh sẽ không được ăn no cỏ  

Làm trâu người Xá sẽ không được tắm vũng bùn 

Chủ trâu đây nhờ người đến xiên mũi, buộc thừng 

Trâu nhỏ tra dây mũi bằng xà tích 

Trâu cái đầu đàn mới được thảnh thơi 

Trâu cái (út) mới được ở bên chủ mãi mãi. 

Sinh con đẻ cái đầy đồng cỏ non cao 

Sinh con đầy gầm sàn, đầy chuồng chật ních. 

 

                                          Sưu tầm và dịch 

                                          Lò Tuyên Dung  
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CVaM T*a xaJ x}G 

xaJ xi*N <Tc xaJ x}G 

xaJ xi*N CV&aG xaJ x}G 

xaJ SoN ES xaJ x}G  

xaJ cid c*IV n}*G p&a xaJ x}G 

xaJ uH* N$ xaJ x}G 

xaJ <c&G <cG xaJ x}G 

Dây ném giật lại là dây gì? 

Dây ném văng đi là dây gì? 

Dây chui trong bụi là dây gì? 

Dây leo cuốn trong rừng là dây gì? 

Dây biết kêu là dây gì? 

Dây cong cong là dây gì? 

 

CVaM ec* 

xaJ xi*M <T&c xaJ xa&G 

xaJ xi*M CV&aG xaJ CoN 

xaJ SoN ES xaJ HI*V 

xaJ Tid cI*V n}*G p&a xaJ M$ 

xaJ uH* N$ xaJ <TG 

xaJ <c&G <cG xaJ Na* 

Dây ném giật lại là dây quay 

Dây ném văng đi là dây còn 

Dây chui trong bụi là dây cạn bẫy 

Dây leo cuốn trong rừng là dây 

sắn dây rừng 

Dây biết kêu là dây cung bật bông 

Dây cong cong là dây nỏ 
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AMJ El*a 

yM* [C* Eb&a da&G c&aJ k> m}d 

yM* P}d Eb&a d&aG c&aJ k> #MN 

UM #XN Eb&a d&aG {k& AcJ AMJ El*a 

El*a iN* El*a es&N d&oN Ma AMJ 

TIV f> EP&N Eoa c&oN 

cIN es&N eS& Eb&a #pN p&iN EMa Ec*a 

ciN es&N El*a Eb&a $pN p&iN EMa h> 

Eb&a j*aN IM ePG Yx& ja loM es&N El*a 

Eb&a j*aN IM Es*a Yx& ja taJ 

Eb&a j*aN #Lb vaJ Yx& ES Eka G*>N.  

Cây sậy không đáng bắc cầu cho bọ chó 

Cây sặt không đáng bắc cầu cho con rận. 

Tay run không đáng cầm cơi mời rượu 

Rượu này chén trắng đến mời 

Mời chồng người uống trước 

Uống chén rượu đầu không quay cuồng 

Uống chén rượu đầu không chóng mặt 

Không sợ vợ người cho thuốc độc vào chén 

Không sợ vợ mình cho thuốc độc 

Không sợ móng tay mây bỏ lá ngón vào. 

              [l v$ iv 
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Q ik* S*aN 

iP& YZ tuJ ouM uO* G*aJ Atc uG xiG 

yH& Na siG Eb&a [l s&oG ALG <xM x*aG 
oa*G [T& Es*a sid dIG #hN xaV eL*V jIV NuJ h> ux& 
N}G j&oG [j* h> Eka {T* xaG 
L>G Ux xaN dud l>M um ZiG puN N*oG 

#OM boc Es*a EL&a LU*M [C& hac oUM Uo 
UT EXG {N* L>G <kN <t #pd  
oa*J boc eL*V n*a hI&V n}G [k& 
ALG tiN UM P$ [p& kuN MuN c>G j*aV 

L>G H*ob Esa Eb&a uH* Ex&a V&a <t x}G 
h> Ys o}G Edd eL ta C*aG 
Es&a Z&aG Z*aJ n*a w}&G paN FaN 
caJ iX Z}G puc #tN US& uG xiG oiG 

eoc ciN Ek*a C&oJ s&oG #Jd Na 
eoc ciN pa ih& C$ t$ T*aG 
eoc NuG Ex* L&aV yH& <dG ACG 
eoc iM EHN daG xuG ekG CiG eHG EJ*N 

eoc d}c j*oG etN uH* C&oJ s&oG HIN Ux 
s}G C&oJ VaG Ix oa*J uG xiG fiG edd 
Za Yh* epd EN* [T& EJ YJ xaV. 

                            [L v$ iv 

NGƯỜI LƯỜI BIẾNG 



CA DAO TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI  

SÁCH THAM KHẢO CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC  

Quyển 5 -  Yên Bái 

35 

 

Béo úm ụ lười như con rắn ráo 

Ruộng nương không lo lắng chăm nom 

Khoe mình đẹp trai thấy gái thì chòng ghẹo 

Ngồi xổm đầu gối chạm tới cằm 

Học hành sa sút không bằng chị bằng lứa 

Mẹ bảo ban mặt cứ trơ trơ 

Như mước đổ đầu vịt  

Bố nhắc nhở mặt xị cho qua 

Chân tay không biết dọn dẹp nhà cửa 

Đi họp chẳng biết người ta nói gì 

Tính ương bướng mắt liếc lẳng lơ 

Nghênh ngang như con nai 

Quá đáng như con rắn ráo 

Muốn ăn cơm thì cố làm ruộng 

Muốn ăn cá đắp đập be bờ 

Muốn mặc áo chịu khó làm lụng 

Muốn biết rộng, hiểu nhiều chịu khó học hành 

Mới bỏ được biệt danh rắn ráo lười biếng 

Không bén dính bằng sợi tơ nhện 

                                                 Lò Văn Vy 
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mac x}G 

mac c*oG TuM mac x}G 

mac c*oG ES mac x}G 

mac xuM Zod mac x}G mac #pN #oN 

mac x}G 

mac <c*N p*aN mac x}G 

mac yt Ga& mac x}G 

mac xuc ElG mac x}G 

mac <cN x*>J mac x}G 

mac #pN yC mac x}G 

mac #pN [k* mac x}G 

mac #pN naM mac x}G 

mac iS* mac x}G 

mac xuc ELd mac x}G 

mac #pN iM Eka mac x}G 

mac #pN cI*V mac x}G 

mac coG C&aG mac x}G  

max T&oJ ti&G mac x}G  

Quả gì ở dưới lùm cây? 

Quả gì ở dưới cây? 

Quả chín mọng quả gì? 

Quả có gân quả gì? 

Quả mông to quả gì? 

Quả leo cành quả gì 

Quả chín vàng quả gì? 

Quả đít thon quả gì? 

Quả rêu xanh quả gì? 

Quả thành đốt quả gì? 

Quả có gai quả gì? 

Quả chỉ trời quả gì? 

Quả (củ) chín đỏ như máu quả gì? 

Quả có sừng quả gì? 

Quả nên nhai quả gì? 

Quả dưới cằm quả gì? 

Quả đánh đàn quả gì? 
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CVaM ec* 

mac c*oG TuM mac Ek 

mac c*oG ES mac lod 

mac xuc Zod mac #cVN 

mac #pN #oN mac xa*N 

mac <c*N p*aN mac G&Va 

mac yt G&a mac EFG 

mac xuc ElG mac c*>J 

mac <c*N x*>J mac yb 

mac #pN yC mac [C* 

mac #pN [k* mac kaM 

mac #pN naM mac iM* 

mac iS* Fa* mac Eod 

mac xuc ELd mac Eba 

mac #pN Eka mac hI*V 

mac #pN CIV mac LaG 

mac T*oG CaG mac hi&G 

mac to&J ti&G mac s>G.  

Quả dưới lùm cây quả cà 

Quả dưới dây quả nhót 

Quả chín mọng là quả bồ quân. 

Quả có gân quả sổ 

Quả mông to quả vả 

Quả leo cành quả khế  

Quả chín vàng quả chuối 

Quả đuôi thon quả trám 

Quả rêu xanh quả cọ 

Quả thành đốt quả me 

Quả có gai quả mít 

Quả chỉ trời là quả ớt 

Củ chín đỏ là củ nâu 

Quả có sừng là củ ấu 

Quả nên nhai quả cau 

Quả dưới cằm quả lục lạc 

Quả đánh đàn quả chuông 

 

CVaM T*a 
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xib xib x}G Ek*a diN co&N M$? 

xib x}G k$ co&N yc&? 

xib x}G k>&J tiN <fM ? 

xib x}G <kM AC G*>N? 

xib x}G o>*N Eka CVaJ? 

xib x}G LaJ HaG [t&? 

xib x}G [c& soM eh? 

xib x}G eL n*a la&N? 

xib x}G faN Ta& VIN ? 

xib x}G #hN n*a huc ? 

xib x}G H*oG c>G b}G Ep&a eC&N? 

xib x}G H*oG edN diN Ep&a ip&? 

xib x}G H*oG iS& eSd paJ ELa? 

xip x}G yh* NoN ENa x*aG eM&? 

Et*a TaG {N* exG x}G? 

Et*a TaG Na exG x}G? 

Et*a n}*G p&a exG x}G? 

Et*a caG <bN exG x}G? 

Et*a caG haV exG x}G? 

Et*a koN F*a exG x}G? 

Mười gì vào đất trước củ sắn 

Mười gì gáy trước gà? 

Mười gì làm búi tóc giả? 

Mười gì đắng bằng lá ngón? 

Mười gì cong như sừng trâu? 

Mười gì vằn như tổ ong bò vẽ? 

Mười gì như rốn cái chài? 

Mười gì như vách đá? 

Mười gì che được mặt trời? 

Mười gì chạy trước khung cửi? 

Mười gì kêu trong ống thổi kèn? 

Mười gì kêu trong đất thổi sáo? 

Mười gì kêu véo von ngọn lau? 

Mười gì khóc ngủ bên cạnh mẹ? 

Ánh gì ở dưới nước? 

Ánh gì ở ruộng lúa? 

Ánh gì trên rừng xanh? 

Ánh gì trên trời cao? 

Ánh gì giữa trời xanh 

Ánh gì ở chân trời xa? 

CVaM ec* 
yM* uT Ek*a diN c&oN M$ Cây cọc vào đất trước củ sắn 
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<Nc <xM k$ co&N yc& 

c*aN S*oG k>J tiN <fM 

ib pa <kM AC G>*N 

f}c w>& o>*N Eka CVaJ 

mac vaJ LaG Ha&G [T& 

xiG xaV [c& soM eh 

uP eP el na* la&N 

pIG fa* No*J Ma fa&N T&a #VN 

ka*G x>J No*J Ma #kN na huc 

eMG uP& h*oG c>G b}*G Ep&a eCN 

iS& cu&G h*oG edN diN Ep&a ip& 

<Nc sib ho*G is eSd paJ ELa 

M*a N*oJ yh NoN ENa xa*G eM& 

Et*a TaG {N* exG pa 

Et*a TaG Na exG Ek*a 

Et*a n}*G p&a exG Ex 

Et*a caG <bN exG daV 

Et*a caG haV exG moc 

Et*a koc F*a exG Hac T&a #VN 

Chim cút gáy trước gà 

Búi tóc xoắn chân tóc 

Mật cá đắng như lá ngón 

Quả đỗ uốn như sừng trâu 

Quả mây vằn như tổ ong bò vẽ 

Mạng nhện như rốn cái chài 

Lá trầu nhìn vách đá 

Miếng vải nhỏ che khuất mặt trời 

Con thoi chạy với khung cửi  

Ong pù kêu trong ống như thổi 

kèn  

Dế mèn kêu trong đất như thổi sáo 

Chim chích hót véo von trên ngọn lau 

Ngựa con khóc ngủ bên mẹ 

Ở dưới nước là ánh cá 

Ở dưới ruộng lúa là ánh thóc 

Trong rừng xanh là ánh hổ 

Trên trời cao là ánh sao 

Trên trời xanh là ánh mây 

Ở chân trời xa là ánh mặt trời 

                                   Lò Văn Vy 

oiN* eoN EoG CHIM ÉN ƠI 
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eoN AOJ EoG Con con ruồi bay qua mấy cửa sổ 

eMG G>N <tc ic* ta&G  

Yt* La&G <tc ic* wuN Gầm sàn bay qua mấy lần 

F*a <fN JuJ iS& Yh* <Nc eoN xI*V TaG 

Yd 

Trời mưa phùn chim én liệng nơi 

đâu 

TaG Yd id l*a L&oG  

TaG Yd b&oG Yh* caJ Đường nào tốt thì tới 

fa hab #pd ec* Eb&a – ec* Phên chắn vịt cởi được không? 

cởi 

fa hab yc& ec* Eb&a – ec* Phên chắn gà cởi được không? 

cởi 

b*}G Ek*a yc yl NoG ec* Eb&a – ec* Ống gạo gà trôi nước lũ cởi được 

không? cởi 

b}*G Eod uj& x&a En ec* Eb&a – ec* Ống đựng ớt ở gác bếp trên cởi 

được không? cởi 

b}*G Ec uj& xa& Yt* ec* Eb&a - ec* Ống muối ở gác bếp dưới cởi 

được  không? cởi 

<t eb* N*oJ uj& caG TaG ec* Eb&a – ec*. Con dê con ở giữa đường cởi 

được không? cởi 

                                     [L v$ iv  

 
oi*N {w* el& EMG [L 

 



CA DAO TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI  

SÁCH THAM KHẢO CHO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC  

Quyển 5 -  Yên Bái 

41 

M> x>N Na EMG [L iM o$ K*$ S&$ Eo&M j}G uS& ix uS& EJG [C* pIN w&aJ es*G esc, uS 

poM Eka poM uP <dG G&a,p&a GaV ekV j*oN hoM EHG T&>J K>G F*a, epc EX*G uS& Eh*a 

z*a uS& <p&G o&oN – uS& [c yM* uS& <p&G Zod ekV XiV - boc CaJ,boc M*$ , boc Puc [C* 

#pG yk hoM EHG n}*G uS& x>N , uS& EH*, uj& #TG uP YN <dG yM*- boc baN do&N, boc 

baN edG SiG c$ PIG yk hoM EH*a – PUG io& xaV ,efN OaJ b&aV n}*G EMG [L [C* K*$ ^ 

KaG ^ Es&G ES c$ yp oi*N {w* el& - Exa Po*M c$ oi*N <SM M> x>N M&>N c>G <mc, 

c>G Ys oo&J ZoJ oo&J Z*oJ – M&>N EX Ym& PUG OaJ b&aV kU*N LaN baN, <md io& 

xaV uj& c*oG eLN <xN ^ #cb boc baN Yx& #lb. 

       eL*V Exa ooN c$ Ek*a EM& oi*N c>G {w* el& [C* n}G [T& b&oN iN* GiN [T& xIG ip& xIG 

eCN cI*V xIG k{b N*$ k}N* oi&G ^ - n}*G PUG <dJ b&aV xaV koG xaM EMG: [L l>G , 

EMG [L S&a EMG [L ja, ip Q s&}G yd* Ma <HM Ek*a c$. 

       xIG k{b X&aM Ek*a c>G <mc c>G Ys uS& q iM n*a n}*G {w* . {w* el& [l* #pN {w* Q 

S&$ Ezd EX uS& {w* uj& n}*G EMG [L- {w* el& eM&N V&a {w* : “ {w* eL uS*” . 

       {w* iN* cV*aG ALc [T Yd Eb&a iM Yf uH* yd* EP& uH* {w* s{b p&oG c&a eM& {N* iZ eM& {N* iN* 

d}c {w* o$& <hc, #pd yc <x& TaG- hac V&a Eb&a iM q Yd j&aM Ek*a yc* T*$ xud. {w* el& oi*N 

xoG EbN eM&N ZaM EbN xoG , EbN xaM h&aN ecV UT V&a eM&N EbN epd EbN Ec*a uf* yT 

{d, eM&N V&a M> x>N uS& ip – Ek*a {w* PUG UM* h*a {C xib {C xib h*a {C XaV {C Hod XaV h*a 

{C – Z}G iM xaM xib {C Ex&a Eb&a oi*N EP& V&a l{b EbN “if {w*” is& ooc Ma eL. 

       {w* el& [l* diN doN koG EMG [L S&a. Hod ZaM is& Ek*a oi*N {w* UH wUc TaM : “ [x 

yk pac ut {w*” ES&G TaM <HM iM <t um Q et& oI*N Q hod xaM oI*N, Ek*a xuc , Ek*a 
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xaN,El*a eC , had , uP yV* ux& Es*a p> {w* Es*a p> uP ,p> <d&G Yh* Ek*a oi*N {w*, yV* Luc b&aV, 

NaG xaV #pN uC #pN <dJ, Yh* Ek*a Mac maN UT .  

[L v$ bI&N 
EMG [L 
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CHƠI THẮM LÉ MƯỜNG LÒ 

Mùa xuân đến ở Nghĩa Lộ - Mường Lò có nét đẹp riêng, mọi vật mọi 

cảnh, núi đồi rực rỡ tỏa mùi thơm của hoa đào, hoa mận, hoa bưởi khắp 

làng bản… Trên những đồi, núi hoa ban trắng, ban đỏ đua nhau khoe sắc 

thơm. Những chàng trai cô gái Mường Lò và các vùng lân cận nao nức rủ 

nhau đi chơi hang Thẳm Lé. 

Trước khi vào chơi trong hang, những chàng thanh niên khỏe mạnh trèo 

lên hái hoa ban, các cô gái xinh đẹp ở bên dưới tíu tít nhặt ban bỏ vào ếp. 

Rồi họ rủ nhau vào chơi trong hang. Tại đây những tiếng pí tiếng khèn rộn 

lên hòa với tiếng hát giao duyên của các chàng trai, cô gái của ba mường: 

Lò Luông, Lò Cha, Lò Da những lời ca đối đáp giao duyên mượt mà, tình 

tứ vang lên chắp cánh cho tình yêu bay bổng…. 

Hang Thẳm Lé là hang đẹp nhất trong các hang ở đất mường Lò “Thẳm 

Lé” có nghĩa là “hang liếc”. Hang này rộng, dài bao nhiêu và tới đâu 

không ai biết. Bởi khi vào chơi không có ai đi đến tận cùng, chỉ soi hết hai 

đôi pin đèn là phải quay ra, nếu không ra thì trời đã tối. Họ chỉ biết hang 

ăn sâu đến suối Nhì cách 6 - 7 Km. 

Chơi Thẳm Lé trong hai tháng mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 3  âm lịch 

(Tháng 8 và tháng 9 lịch người Thái đen) vào các ngày mùng 5, ngày 10, 

ngày 15, ngày 20 đến 25 của tháng. Ngày 30 là ngày “phi đẳm” không vào 

hang. 

Hang Thẳm Lé thuộc mường Lò Cha, hàng năm trước khi vào chơi họ làm 

lễ “xo khay tù thẳm” (xin mở của hang). Lễ gồm một con lợn từ một yến 

đến 3 yến mổ sạch, luộc chín, xôi, gạo, rượu, hương, trầu cau và bát nước 

lã. Thầy mo khấn cầu xin thần hang, thần núi cho phép mở của hang để 

trai gái tuổi xuân được vào chơi, cầu cho họ thành đôi, hạnh phúc, cho 

mùa màng tốt tươi. 

Lò Văn Biến 

Mường Lò 
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CVaM T*a                                  CVaM ec* 

koG q yt – yT, EMG [L 
1- ciN laJ n}*G co*G La&G [l*  <t x}G?  <t CVaJ 
2- <t NoN XaJ <t x}G?  <t <tb 
3- <t uH* <kb n}*G LaG <t x}G? <t ma 
4- <t uj& p&a za*,p&a C&a <t x}G? <t FaN 
5- <t NoN G&aJ <t x}G?  <t un 
6- NoN Cud uC* haG ooc [l* <t x}G? <t uG 
7- h> <M ix& tiN Yz& Exa EHN [l* <t x}G? <t S*aG 
8- h> M$ [T ca*G [l* <t x}G? h> <t pa 
9- <t uj& <bc xl}G Sa <t x}G? <t io& ut& 
10- ka*G uH* uj&  ka*G x}G?   ka*G moN yV* moN h>  
11- <t NoN CoN <t x}G? <t yc& Ew&N 
12- <Nc x}G NoN yS Ca <t x}G? <Nc soc 
13- <t x}G ciN sic ciN c}G <t x}G? <t Hu*G, <t cI&V, <t ca 
14- <t Ek&a iM uh, Eb&a iM ta uH* <kb <t x}G? <t T&ac 
15- <xb N*oJ <kN elM <t #m*N 
16- #TG #VN NoN c>G <cN, #TG CUN BiN p&iN 
<MN x&aV C&Va <t x}G? 

<t b&aG BiN  

17- f}c x}G n}*G x>N Yb iH? f}c Emc 
18- hoM x}G n}*G x>N Yb #t*N? hoM iS 
19- EHN iM ix& ta&G, co*G LaG Exa dIV [l* f}c x}G? F}c eVN 
 

 Câu đố vui của người Tày + Thái               Trả lời câu đố 
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1- Ở gầm sàn con gì ăn nhiều nhất? Con Trâu 

2- Ngủ bãi cát là con gì? Con Rùa 

3- Con gì ở gầm sàn biết cắn? Con chó 

4- Con gì ngủ bãi cỏ tranh, bãi lau? Con Hươu 

5- Con gì ngủ khi con người ăn bữa trưa Con chuột 

6-Nằm khoanh tròn, đuôi thò ra ngoài là con gì? Con Rắn 

7- Con gì đầu trọc, 4 chân to như cột nhà? Con Voi 

8- Con gì đầu toàn xương? Con cá 

9-Con gì ở trên cạn da sần sùi? Con cóc 

10- Cái gì đặt đâu ở đấy? Cái gối đầu 

11- Con gì ngủ trên cành Con gà rừng 

12- Con gì ngủ mái nhà tranh? Con chim sẻ 

13- Ăn giật, ăn bổ là con gì? Con Cắt, Con quạ 

14- Con gì không có tai, không mắt biết cắn? Con vắt 

15- Mồm nhỏ lông nhọn là con gì? Con nhím 

16- Ngủ trong hốc cây, đi kiếm ăn bay xoay 

tròn là con gì? 

Con cày bay 

17- Rau gì trong vườn lá dài nhất? Rau mét 

18- Rau thơm gì lá ngắn nhất? Thìa Là 

19- Nhà có một cột, trên sàn có 4 của sổ là rau gì?                           Rau bợ 

    


