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TIENG GOI CUA 
RÌfNG X A N H 

CAC BO-LAC MIEN L A N G - S O N 
• • • 

(Tiê"p tlieo) 

GIÀNG-SC NGUYÊN-VĂN-PHÀN 

MÁ N Cuo-lan tlii đõn-bã mye ão dài, Cũng có thú Mán son điUi khác, ho so-n 
đirtrng lá, fiĩíu, tnró-c ngirc, sau lirng mòt lSii đù cã, khònfi lúc nào g0i. Mãy 

đcu thèu cliĩ nfiũ-săc. Gióng ngirò-i nììy tlu'r iifiirò-i nìty tròi nura hay níing dèu 

Mỳt (lâni n^uâi Nùnx 

không fiánh dirpx, chĩ mang sau hrnfi 
nhĩrng (tò nànfi di lên núi. IIp hay lám 
nhà trèn núi. Dìrn-bâ dàu san biinfi sáp 
ong, khõnfi đòi kliăn, cír Unrò-iifi niíni đên 
ngày dònfi-chí nióũ dirgc bõ ra fiòi.ròilai 
san thir san nió-i. Sonfi truó-c khi gôi đau 
dè son tliú khác, ho phài 11101 thày phũ-
thuy cua ho vè nhà, ròi giét nhicu gã, hco, 
dè đê" cúng KG thir nia. Ho cũng nãu mòt 
châo lán nircrc lá đào. Khi thây phú-
thuy đă cúnfi 36 con ma xoiifi, biíy fiiò' 
thày phù-thùy lĩiy iihrnli lá đão nluiiifi vào 
chao nirác đó, vay kháp mpi cho trong 
nhà ; ròi đcrn-bà lai bên chào nirác mà 
gòi dău, gpi sach xong, lai san thir scrn 
mcri. Phong-tuc n;ì\ kỳ-di lâni. 

kliòng dòi nón ; hp còn dã-man nliièu. 
Mán Mèo, nián Cóc, nián Tlôn, mán 

Ngan y-phtic đèu khác nhau. Mèo, Cóc 
đ'âu nianfi kluìn xép nép; Môo manfi váy 
tránfi. áo-quân tiro-ng-tira nfiiriri Tày; 
Uân Tièn dàu trũm khán trSng, trong 
minh dco nhfèu điing bac. Hpnóicócon 
gái cùa bp-lac nãy bân bp y-phuc có tó'i 
vài tr.ìm đòng bac. Các dò y-phuc cùa 
măy chi Miin đìhi tir tay hp théu-thùa và 
may y-pliuc cho mình câ. Còn các nguòi 
đò-n ônfi thi y-phuccũngliradtVn-ôngNùng. 

Sir giănfi dao Chúa clio máy chi Mán 
thi thât khó nhièu, vi tiénfi nói cùa hp 
mõi chi inõt khăc raà fiipnfi lai khó. Hp 
thò- nhièu ma, tlàn clnra đutrc khai-hóa. 



T H Ã N H - K I N H BÃO 

Hp it khi ra tó-i nc/i tĩnh-thanh, chì kliu-
khu ehõ rirng xanh, ngõ hêm, làm niro-ng 
fcáy trông, iháy ngircri la, lai sp- chay trÕn, 
câ ngày chĩ làm-lung ò' ngoài rirng, tói 
hay đén bira ăn nicri vè nhà. 

ĂM-THUT 
Cách 'am-tlurc cùa moi chi-tòc dèu khác 

nlniu. Chi-phái Nùng, Mán hè't thăy già 
trè nam ntr ai cũng scr thit bò, thil tràu, 
thit chó và sĩra bò, không bao gicr dám ăn 
lén các thir dó ; hp chĩ ăn các thú-vât 
khác nhrr gà, vit, heo, v. v., và các thjt 
thú rirng. Nhũng hàng cao-làu mièn n'&y 
ĩSu hét chĩ bán thit gà, vjt, thì Nùng, Măn 
mcri vào ăn ; néu có thjt bò, khòiifĩ klii 
aào hp dám đén cira vì so lám. IIp nói 
aéu niìnli ãn nlurng thit đó, các ma trong 
nhà sè nòi fiiân mã cân nguõ'i nhã 6m 
ĩhê't. Bó châng qua chĩ là sir mè-tín cùa 
mãy chi-tõc hãy còn ngây-dai. Hp hay ăn 
;háo cà ngáy, chièu hôni mó'i ăn co'in.ira 
ĩom náu nhão và co-m fiao nép, đò ăn lai 
ihat, tliich thit heo nhièu, và thit thú 
rùng, hay uSng niró'C lã, chó khônfiuôiifi 
au-ác trà. 

Nfiirò-i Thò lai ăn thit bò, thit trâu, tliit 
chó, sũa bò. Hp khôngsp' nhfrng thú'thit 
đó, là vi clii-phái này tliò- tlur ma khác 
vói ma cùa cácchi-phái Nùng,Mán. Còn 
chi-phái Mán chĩ án cháo, không hay ăn 
com, đò ăn cũa hp nĩíu nira s6ng nùa 
cliin. Bũa sáng gpi là «kĩn ngai;» bũa 
trua lã «kĩn lèng;» bũa chièu hôm là«À-i'n 
piàu.o 0* mièn Thu-p'iig-du này hay có 
tliú thit lpn (heo) gao, thit này đòc lãni, 
ăn vào bi.ing, thjt ãy sanh ra loãi sán trùng. 

SANH-NHAI 
Dàn-cir mièn nĩĩy c6t-yéu là nghè làm 

ruông, tròng nuong; ngoài nghè đó, hp 
vào rirng đõn cùi, lãy các thir làm-sàn đê 
bán, và săn-bân lay thit thú rirng đè ăn. 
Hp tròng bòng đc làm chăn, và dêt vâi 
làm quàn áo ; tròng tràm dì nhuôm vãi; 
tròng dàu, nuôi tám, uom to', dêt lua, lai 
nhuôm các tlnr chĩ ngũ-sâc théu g6i 
đíiu, dêm và khán bàn, tròng cũng đcp 
mât lâm. Hp hay đi ngù scrni, và dày sóm 
đê làm công-vièc. Xem ra nhũ'nfi cbi-phái 
ò' mièn này sung-túc ho'n nliũ'ng ngirò'i 
Vièt-Nam diró'i trung-châu. (Còn tiêp) 


