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TIÉNG GOI CÚA 
• 

RÙNG X A N H 

NGirai T H A I D E N C SOMN-LA 
GlANG-Sl? NCiUYEN -HÀlĩ -Nl l i rO'NG 

S"y cì5u-nguyèn, su ir<Vc-ao, sir mcr-
tiràng, sir cãni-dòng trong nhũng liic 

nghe làm chirng <*r Hpi-dòng vè ngiròi 
Thiro-ng-du cr nliíriig chõn rirng xanh núi 
thăm, niróx dõc ma thicng, ngày nay đ6i 
vcri tôi dã trò nèn thirc-sir: Chúa dã inò' 
ducrng và dtra-dnn cliiuig tôi lên Son-la, 
môt tĩnh thup'ng-du Bâc-kỳ, de lãm 
clurng v<5 on ciru-rõi ciìa Cliúá cho nguò'i 
Thái đen <*>• dó. 

DU'Ò'NG Đ l 

Tĩnh Son-la cr vc phia tày xú Bâc-kỳ : 
Bâc giáp Yèn-bay, nam giáp Thanh-lióa 
(Trung-kỳ) và Saninua ( L à o ) , tây giáp 
Lai-chãu, đòng giiip Hòa-binh và Phú-
tho ; cách thành-phõ Hii-nòi 312 kin, do 
đucrng di qua Hà-đông, Hòa-binh, Chcr-
bcr và ducrng Saint Poulof đén Son-la. 

ĐircVng tu}' chĩ lxrn ba trăm cày s6, inà 
hai phàn ba là đirrVng rirng, su đi lai rãt 
lã hie'm-trô*. Dirò-ng đi trong núi, giũ-a 
núi và trên núi, lai cong-queo, hêo-Iánb, 
gàp-ghình, nhièu cììu bììng tre, leo ven 
bò" su6i; ve niùa rét thì suo'iig niù bao-
phù, dén nuia n;*ing lai niróc lũ, niira rào. 
Lúc tôt tròi, có thc di Hà-nôi suõt Son-la 
mòt ngày bàng ò-tò Ford, còn mùa niira 
thi không kè: hai, ba ngày, có khi phài 
b6n nãm ngàj' mcri leo lên diro-c cũng có. 

Dirò-ng thuyèn thi có tlie nhò' sông Dà 
(Rivicre Noirè), tir Chrr-bò- đi Ta-bú dò 
bâ\r, táni ngày, ròi cõi ngira hay đi xe ô-
tô 30 cày s6 nira thi dán tĩnh-ly. Nhirng 
đircrng thuyen cũng không dè: Nhièu thác 
cao, nircrc chày nianh và xoáy, mà thuyèn 
thì nhò, lên riit khó-khiin, néu không 
phài tay li'i i thao thi kbó lòng nià qua diro-c 
hàng cliuc cái thác lón. Nhr/ng vè mùa 
niróc lũ thi cũng có the đi lai đu-crc. 

Suot dircrng tir Clicr-bcr dén Son-la, hoăc 
bô hoăc thùy cũng có nhièu phoiig-cânh 

tliièn-nhici) tuyêt đep. Nào lihirng thành 
nircrc trâng xóa tir trên dĩnh nũi dò xu6ng, 
vira kèu-gão, vira vôi-vàng chày xuõng 
trũng, nào nlHrng klnic diròng quanh-co, 
dirc'ri có trũng, trên có rirng. cãy cao chõt-
vót, cành, lá, cjuà, hoa <lù niàu-săc trõng 
rĩ!t ngoaii-niuc ; nhupg diin chini tir-<lo 
bay nliăy, ca-hát véo-von, nbũ'ng ngon 
su6i chây ngìlm, tiê'ng kèu róc-rách ; nào 
iiliũiig bi'iii (làng) ô' caiili duòng cái, lan 
trong thung-lũng, trèn suò-n núi, nhĩrng 
nliii cao có chon, não vàní', dcn, xám, xcn 
liìn viri lá xanh, hoa vàng, dõ, rĩít dep. 

Dirirng thùy tlii não nliũug thác to vã 
cao, niró'c dùn trâng xóa, nhirng hòn dá 
lô-nliò, nliirng giòng niróc lir nguon thi 
iihau chày xu6ng,- cuon-cuôn, iìni-âin, 
thuyèn di qua đã xa, trõng ngi.rc dã ngirng 
dãp inà tiéng thác nghe van còn rõ. Hai 
bèn diròng cũng núi cao, rirng râni, cây-
c6i um-tùm; nhũng ci'ra han.g rcu búni 
xanh ngát.có cho tronginii dii, kô nic sông, 
quanh năm cú có nircrc ro'i lác-dác nhu 
tràn imra rào. Cũng lan-lút trcn rirng cao, 
xen vó'i cày-c6i, nhũng Dhà ciia ngirò i Mèo 
cao chót-vót trên dĩnh núi. Và rât nliièu 
cânh đpp và la, phâi có ngpn búlcua nbOrng 
nhii thi-sĩ, văn-sĩ đai-tài nió-i cc> thc tà Ii6l 
đircrc. 

CHÁNH-TRI 

Bja-thê tĩnh Son-la ròng dõ 4.000 cay 
s6 vuông. Chia ra làni sáu châu (phũ, 
huyèn), dàn-s6 đuo-c lio-n 100.000 nguòi 
Tllái, cũng cc') câ môt ít nguò'i Mirò-ng, 
Mán, Mèo và Xá. Còn ngirò'i An-nam vii 
Khách thi chì đén buòii-bí'in <r các châu 
(phù-ly), các Muong và câc béii dpc theo 

liir SÒI lg 1 ):i. 
Dãn Thái thuôc quyìĩn bâo-hc) cùa chãnh-

phũ Pliáp. Có ông Công-sir cai-ti i. Cũng 
có trai lính khõ xanh do òng giĩini-binh 
chì-huy. (Col Mp Irang286) 



NGirÒ-I THÁI £ 
( T i r p llico 

Clu'rc-vièn bàn-xir Ihi có các òng lìfí-
chánh, Tri-pluì, Tri-chAu cai-trj vt môi 
chàu. Moi bfin có ông Bàn dirng diìu, ông 
Bàn lai phãi <r dircri quyèn kièm-sát cùa 
kỳ-mnc cai-lri mòt Xftug; tã*t cà cãe òng 
Bân, kỳ-nuic đèu ô- dircVi quycn ciìn Phỳa, 
ngiríri cai-lri môt Muong (nlnr là chirc 
chánh-tòng) ; ông Tri-chàu cai-trl cà chàu, 
tírc là các Miro-ng, các Xông, cá'è Băn'. 

Câc chirc lir Phva tr<r xu6ng, chĩ iín 
ruông và có ngirò'i hàngMinrngcal ra hâu-
ha, cáy-cãy Riúp, vàn vân. 

Các chirc-viên tir chàu-úy tiò' lên có 
Iirong nhà-inr<Vc. Tãt câ cáe chúc-viên 
tir xira vãn Ihco lê cha truyèn con nái, 
hay các anb em trong gia-tôc ké-nhiêm. 

Ngày nay, các chirc-viên cai-tri ngiròi 
Thái ili'ii-ilã i v<Vi dàn có vc tliân-tinh,khôiig 
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hay áp-chê* ho, ni'i), <lân có phân yêu-kinh 
ho'ii là khicSp-sp'. 

C Á C H S A N H - H O A T 

Cách sanh-hoat cùa iigirArj Thái đen ò 
So'ii-la rát là dê-dãng. Vi} tièn-bac, ngucVi 
Thái den chĩ càn-dùng <!<• dóng thuí thàn 
và thué ruòng hàng năm. Moi còng-ilàn 
thi có còng-dièn cũa nhà-nuò'C, nèn hp 
phâi <ti phu nliíi-niicVc vã phài làni viêc 
cho các chirc-dich. Còn ai Ur di tiiu dat 
<r trong rirng, hay đõt cày trong núi tròng 
lúa, ngô, khoai v. v. thi dirpc micn, chĩ 
phâi đóng thué Ihàn niá thôi. 

Vè vi<Jc tlurong-niai, ngiròi Thái khòng 
làm ; ky-nghê không có gì dăc-sâc. Cũng 
có chõ có thè dèt dirac lua, vâi hoa, măt 
chăn (inììn) đcp, nliirng chĩ làm đù diuig, 
c h ó i l khi đein bán. (Còn '/?'/)) 


