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TIENG GOI CUA 
RLTNG XANH 

CAC BO-LAC MIEN L A N G - S C N 
(Tiép tbeo) 

GIÂNG-SL- NGUYKN-VĂN-PHÀN 

NGL"Ò"I Mán có chi-tòc ríra tay, r&a 
cho'ii triróx khi ìín, xcni tira dân (ìiu-

đa ô' xi'r Plia-lè-tin víly. Tlio, Nùng, Máii 
môi chi có tánli-cách khác nhau. Thò 
hp an-nói có le-phcp; Nùng, Mân an-nói 
khòng có iS-phép, con 
nói cliuyèu vcri cha inc 
CŨng xirng <i mãy, tao,» 
kliòufjkhi niio xtrng «tõi» 
liay « co i i . » l l o c ũ ng 
liay dira nliau di chcri 
trong ngày phièn chp-, 
dòn-ùng, d('rn-bà, trai, 
gái, con nit deu ăn-u6ng 
choi-lxVi. IIp cũng có 
tãnh hung-dĩr, néii llièm 
ai tliì tìm plurrrnglàm hai, 
bvrc minh thi nnirtn tir-
sát. Nhútlàclii-tôcMán, 
pliĩì 11 nliicu nhà có súng 
cua hp làm, súng dó khác 
vó-i súng tày. Ilprĩíthay 
nuõng-chiôu con-cái, hè 
con trai, con gái tcVi niirò-i 
bây, mirò-i tám tuoi là 
ira di hát hrmi, thich sfln-
bSn.círi ngi.ra và uõng rirpru, thât là sai-lâm. 

TfN-NGtrCVNG 
Cac chi-tôc niièn nììy hay CÚng-bái, và 

tluV-Iay nhii-u nia-([uì, nhà nào ít ra cũng 
có sãu, bày cho thò- ma, cõ nliã ttri 15, 
20chóth(V. Ngtrò-i Mãn lai thô-36 thir ma. 
Ncri thò- v trong nlià, no'i tiròaig vách, xó 
'bè-p, ngoài ctra. Ngoài rirng hp dirng lèn 
mĩiy thãn cày vàlop tranh,roidc bát hircrng 
vào đó mà th(V. ThB, Nùng, Mán v. v., (leu 
thcV cha me khi qua diri. ThB giír ngáy 
gio nlnrngtrcViAn-nani. Niiiig.Phãii-sinh, 
Phau-y lai ìin ngàysanh. Khi cha mc sõng 
tcri 50 trtr di, thì năni nào con-cái cũng 
ăn sanh-nln.rt cùa cha me. Trircrc ngày 

TRONG CHÓN NÚI RÍ*NG 

iíy, hp mtri tliìSy Mo vècúng suíít dèni, hp 
gpi là cúng trà oai cho ma P H I - P I T . 

Hp tin ba thir ma : ma nlià, nia dòngvà 
ma rirng. Hp sp thir nhirt là các ma hp 
thò- trong nhã, hay cúng-búi luõn. Còn 

hõi hp có sp' Dirc Chúa 
Trcri khòng, thi hp dáp : 
tCó õng Trrri, nic Tròi, 
(Po Pha, me Pha). Òng 
bà ãy lành lâm, nèn 
khòng llicr, khòng cúng, 
còn các con quì nó ác 
lâm, thì phSi thò', khòng 
nó cân chet.i 

Nũng mè-tiii nhieu thir 
quĩ, nlià hp nuôi hco, đên 
I ú c b á n , k h ô n g d á m 
khiéng di chcr bãn, phài 
gpi hàng thit yè nhà bán, 
và giê't nó lai nliã. Khi 
giê"t, chù nhà l íy huyít 
tircri đè trong cái cliãu, 
ròi đem cúng clio con 
(|iiĩ nià hp gpi là uPhi-
h'ô-luc.» lìòi hpcũngláy 
rupt và dâu dein cúng 

nĩra. Bèni găn ví sáng hp giél, cúng xong, 
tàngsángnió-iđemđiclipbán. IIp uôine'u 
kliông lani nlnr vfty, ma dó giân cân hai 
ngirò-i nhà và súc-vỳt. Bòi thé nhĩrng hàng 
thit heo cùa Tho, Mán tai ncri chrr to.ìn 
lii tliir tliit đã cúng cho quĩ ròi. Chi-tôc 
Nùng hay tin-cày và thò- ThB-dia, xóm nào 
cũng có chõ thò'. Mpi ngirò-i mièn nay scr 
con ma Cã, ma Xó, ma Cà-ròng, lip nói 
các thír ma đó hay theo vè nhíi cân ngtrrVi 
ta, làm cho đau-ò'm, iihũrt là con nit, kè 
dircriig đau, cùng ngircri già-yéu. Hp nói, 
lúc con nít hay ngirò'i lóii đau mã ma Gà 
căn, ngirò'i đau cir nói ra mièng, xirug ma 
cùa ai, tèn-tuBi lil gì và ò' đàu. (CònUíp) 


