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TIÉNG GOI CÚA 
• 

RLTNG XANH 1 » 
CAC BO-LAC MIEN LANG-SttN • • • 

(Tiê'p theo) 
GIÀNG-SIT NGUYEN-VĂN-PHAN 

V [ H À có ngir<Vi đau có khi đem giao 
va cho nhà có ma Gà, bát phài chiu 

tiên ton-phi cúng ina và tièn cbo thăy 
Mo, lai giao-ké't nè'u ngircri nbà mình 
chêt thi phái dèn mang và pbâi niai-
táng. Cũng có klii ho mang vièc ina 
~ã dèn no*i quan niã kiên nbau, thãy 
uan cQng dòi-hoi và xét-xũ\ 

Tòi dã dinrc dên inãy nhà ho nói có 
ma Gà, ma X ó ; tôi ăn-uõng và ngù dêm 
trong nhù dó, nãni mòt chiêu, dap 
clning niôt chăn (niiìn), nià chăng thâ'y 
sir gi khác tlnròng. B ó chang qua chì 
dĩ lnr truyên hir tbôi. Ho cũng nói 
nhirng nbà có tlu'r ma nãy ci'r cba truyen 
con noi, <l<Vi con den cbáu, dòi no d2n 
dòi kia, kbông khi nào mãt. NgirtVi 
ta kbòng dám choi-bòi thàn-thiêt vói 
nhà có tlu'r ma dó, cùa-câi nó <V dàu 
khòng ai dám xàm-pham tói, srr ma nó 
theo ve can ngirò-i nhà mìnb. Con gái 
nó den tuòi kê't ban ngirói ngoàichíing 
ai dáni bói, so lai truyen ma cho ; chì 
ai có ina ííy inói cirói nhau, nbrrng nhà 
nãy pbììn nhieu lá giàu-có. 

Có chi-tõc Mán nói rang có con ma 
goi là Cà-rông ; tln'r ina nãy ho cũng so 
lám. Ban ngày nó vân ô nhà, toi den 
nuVi di tim ăn, hic di hai ngón cbon 
cái xò vào hai lô nuii mà bay d i ; nhfrng 
nhà có ngirrVi diromg đau, và nhà có 
ngirói sanh-đê s<r bãi nó lám. Clii-tpc 
Nùng thò* nhieu ma, nhirt là nhà cùa 
măy ngir<Vi láin « M o ; » trong nhá cùa 
ho khòng <lám treo t<V tranh hay ln'rc 
ánh náo có hìnli măt ngu-òi, socác ma 
trong nhà ghen mà căn ngu-òi nhà chê'l. 

Tôi dã tbáy nbà cùa inòt nginVi Niuig 
« M o » có bi'rc ãnh tôi và ông Muc-sir 
II . M. Jackson, ho dã cao di môi ngu'òi 
hai con măt; ho nói ma trong nhà 
mìnli làm coii dau và khõng dám ò 
nbã, nèn phãi cao di. Vày, m<Vi biê't 
ho CÒO dã-man lam. 

Còn inay sir tin-ngirõ'ng rát g<V-la, là 
có nlurng con gái Thò ò niien Thirfrng-
<lu niìy, khi dén thòikô't duyên lai den 
nhà «then,» iiliù' « thcn» kliâ'n ma và 
làm môi dira duj'èn cho niình kê't-bôn 
v<Vi con ma. Gái giau, licb-sir, «t l ien» 
cho kè't-duj'èn v<Vi tbi'r ma quao, gái 
nghùo, xáu măt, thì «then» cho ket-
duyên v<Vi ma linh. Khi «thcn» dã két 
tóc xe to cho rôi, nhirng gái dó phãi 
mav áo-quãn cho chông ma, lai i|uanh 
năm ci'r tháng hai, tháng nurói mòt 
phài may áo-quan đira dên nliá «then» 
cho chòng ma. Ho tin minli còn sõng 
má diroc cirói cbòng ma, lúccbet nuVi 
diroc vui-siróng v<Vi nó. 

Lai nhũng chi-tôc mien nììy kbi sanh 
con tbi cha nie pbài làin văn-tir căni 
con cho ma nlià «then,» han trong 20 
năm dira con khôiig chè't phâi cbo 
«tben» bao nhiêu tien, hoùc inòt con 
heo, hai con gà song tliien, năm chai 
rirrru, hai thiing gao nep vá tê. Lúc 
con 20 tuòi thi dem trã cho «then» 
iliing theo văn-tir dã lám, rôi cha me 
kỳ tèn vào. ô i ! Sir tin-ngirrrng di-
doan cùa các chi-phái mien nãy dã 
làin cho ho toi-tăm trong lòng, khòng 
thay dirtrc sir sáng cìia Bi'rc Chúa T r ò i . 
Thàl dáng thirong! 
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K H I LÂM BINH 
Các chi-phái mien nãy, nam, phu, 

lão, iíu, hát ci'r dau binh chi, ci'r cho 
là con ma cân ; dâu bjnh thàp li'r nln'rt 
•sanli ciing kìiòng uông thuóc, cbĩ cúng 
ma. Nùng rircVc tliììy « m o » (thiìy phù-
pháp); Thô riróc bà «then.» Vày, nbà 
có ngirc'ri daif1 lã'y chên gao và niòt bào 
bac (c;1t, giác) , dem dén nhà «then,» 
đăt gao và tien trèn cái niàm. dót ba 
cày hinrng. Ngiròi then lai cbo mò*i 
ngiròi dông Kinb dè'n, nhà ngircri 
« then» vãn dè rièng cho dông Kínb 
mot cái niàni, trèn màm dó có cái niíit 
girong. Đông Kinb nói mình tròng 
vào niăt gircrng thay các ma-quì và 
hinb-dang nó thè' nào ; xeni đoan, mÓ*i 
bão gia-chù là con quì ìiy, con ma 
no cãn ngircri nhá óm, phâi cúng nó 

boăc gà, dê, heo, giáy vàng, ão-quìĩn. 
Nói rõi, dông Kínli ve, gia-cbii phãi 

tic'n cbcrn inòt con gà, niòt cliai ruou 
và vài ba bào bac. Ho ncii nê'u khòng 
láy tiên, gà, gao cbo ngircri «then» và 
diìng Kinb, thì ma «then» kliõng chũ'a 
liinli cbo ngirc'ri dau bê'tdirgc. Kê'dó, 
ngircVi «then» incVi làp dàn de cúng ma. 
Hoijc giã ngirc'ri nhã pliam dè'n cbõ bêp 
mà con ma bep giàn bát hôn-via ngu-òi 
Õm dem giani ncri Am-pbii bay dem 
ciìm cho ma núi, ma sông, thì phãi 
liíy giiíy vàng và giêì gà mà cúng dè 
cliucic líiy via cho ngiròi 6m. Hoăc 
tai dõng mõ, dcing niii, «then» bào 
nguòi nhà phâi dào mâ ông cha, liíy 
b:ii-cót deni táng treo lèn ngon cày 
trong rirng, cbirng ni()l tbáng mcVi lai 
dircrc cbòn xuong dâl. (Cc>;i tiep) 


