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The purpose of this thesis is to study the importance and the place of Maha Sila

Viravong’s Phongsawadan Lao in the historiographical tradition of Laos, as well as to assess

its value as a source for Lao history. The findings of this study show that Maha Sila

Viravong’s history was conceived as a needed work in response to the creation of Laos as an

independent state. As the first national history of the country, Maha Sila Viravong’s

Phongsawadan Lao was heavily influenced by historical works by prominent Thai scholars

such as Prince Damrong, Phraya Anuman, Khun Wichitmatra and Luang Vichitvadakarn. It

was modelled more or less after the nationalistic history of Thailand during the 1930s and

1940s in so far as the promotion of nationalistic ardour and love for one’s country was

concerned. Although it was written as a modern synthetic history, it is clear in the writer’s

assessment that Maha Sila’s history represented the continuation of Lao historiographical

tradition in two aspects: it was based in large part on legendary sources and put much

emphasis on popular dynastic accounts. As a result, parts of Maha Sila’s interpretation were

not supported by contemporary evidences such as inscriptions, the Chinese veritable records

of the Ming dynasty, the so-called Ming Shih-lu, and Western accounts. The history of Laos in

the fifteenth century as presented in Maha Sila’s works contains many inaccuracies when

tested against the Ming Shih-lu. However, his work still influences the Lao perception of the

past until now.
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