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L ờ i  ẹ/ớ/ thiệu

"Việt N am  đ ấ t nước ta ơi 
M ênh m ông hiển lú a  đâu  trời đẹp  hơn"

Việt N am  được b iết đến  n hư  m ột đ ấ t  nước có 
lịch  sử  dựng nước ưà g iữ  nước h à o  hừng. N gày nay, 
Việt N am  còn đưỢc biết đến  là  m ột qu ốc g ia  có cản h  
qu an  hù n g  vĩ, th iên  nh iên  thu ận  h òa  và đ ặ c  b iệt là  
con người b in h  dị, cần  cù, ch ân  thành, có nền văn  
hóa truyền thống m an g  đ ậ m  bản  sắc  d ân  tộc.

L à  m ột quốc g ia  có nhiều  cộng đồng  tộc người 
cùng sin h  sống quyện hòa, g ắn  kết trong cả  qu á  
trinh lịch  sử  h ìn h  thàn h  và p h á t  triển, bức tranh  
văn h ó a  các d ân  tộc trên lãn h  th ổ  Việt N am  hiện  lên 
rực rỡ về h ỉn h  ảnh, p h on g  p hú  về ăm  than h  và thắm  
sâu  với yếu t ố  tăm  lin h  tinh thần, đ iều  đó  được kết 
thàn h  tư những bản  sắc  văn h óa  riêng có của m ỗi 
tộc người.

B ả n  sắc  văn h ó a  củ a các  tộc người trên đ ấ t  nước 
Việt N am  thê h iện  rõ trong các  sin h  h oạt tập  th ể  
củng n hư  trong h o ạ t độn g  k in h  t ế  cộng đồng. Từ  
việc ăn, ở, m ặc tới các  ứng xử  trong quan  hệ  xã  hội, 
p h on g  tục tập  qu án  trong các  d ịp  vui chơi, lễ  tết.
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hiếu  hỷ... tất cả  đều  có những nét riên g biệt. Và 
những riên g  b iệt về tran g  phục, lố i sống, sinh  
hoạt... lạ i có những đ iểm  chung tương đồng, đó  là  
cần  cù sán g  tạo trong lao  động sản  xuất; cách  đ ố i xử  
h à i h òa  với thiên nhiên ; là  cách  ứng xử n hân  văn  
trong m ối quan  hệ với nhau. N hững đ iểm  chu ng đó  
chính là  những p h â m  ch ất tốt đẹp  củ a con người 
Việt N am , bản  sắc  của văn h óa  Việt N am .

N h ăm  đ ư a  tới b ạn  đ ọc  nhữ ng thôn g  tin cơ  bản  
n h ât về cộn g  đ ồn g  cá c  tộc người đ a n g  s in h  sốn g  
trên d ả i  đ ấ t  h ìn h  ch ữ  s th ân  yêu, N h à  x u ất b ản  
Q uân đ ộ i n h ân  d â n  trân  trọng g iớ i th iệu  tới b ạn  
đọc bộ s á c h  "V ỉềt N a m  - B ứ c  t r a n h  đ a  v ă n  h ó a  
t ó c  ngư ời" . M ỗi tên sách  trong bộ sách  cung cấp  
tới bạn  đọc những thông tin cơ  bản  về nét văn  h ó a  
củ a m ột tộc người trên các  phư ơng d iện : Lược sử  
văn h ó a  tộc người, văn h óa  mưu sinh, văn h ó a  vật 
chất, văn h ó a  ứng xử, vần h ó a  tâm  linh.

N ghiên  cứu văn h óa  là  việc làm  cấp  thiết, son g  
có rất nhiều  kh ó  k h ăn  bởi sự  h a o  m òn củ a các  
thông tin d ữ  liệu. N h à  xuất bản  Quăn đ ộ i n hân  
dân  và tập  thê tác g iả  m ong n hận  được sự  g óp  ý, 
p h ê  b in h  củ a quý bạn  đọc đê bộ sách  đưỢc h oàn  
thiện  hơn.

Xin trăn  trọng cảm  ơn và g iớ i thiệu  tới bạn  đọc.

NHÀ XUẤT BẢN 
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN



Lời m ở đầu

Dất nước Việt N am  ngày nay ỉà m ột d ả i bán đ ảo  
chạy  d à i theo bờ cong khú c khuỷu từ bắc xuống nam  - 
uốn m inh ven biển Đông. P h ía  tây và p h ía  bắc gồm  
những vùng biên giới với núi non trùng đ iệp ; p h ía  
đông và tây nam  sóng vổ qu an h  năm ... N gay từ  
thiên niên ky trước Công nguyên, trước cả kh i có nhà  
nước Văn L an g  - Âu Lạc, vùng lãn h  thổ này đ ã  là  
nơi g ặ p  g ỡ  giữa các luồng di dân  từ bắc xuống nam , 
từ tây san g đông, từ lục đ ịa  ra h ả i đ ả o  và ngược lại. 
Vi vậy m à nơi đây  đ ã  diễn ra  một sự  g ia o  thoa văn 
hóa vá tộc người rất phứ c tạp. Cảu ca  d ao  xưa của  
người Việt:

"Bầu ơi thương lấy  b í cùng  
Tuy rằn g  k h á c  g iôn g  nhưng chung m ột giàn"  

đ ã  soi tỏ d ấu  ấn về sự  g ia o  thoa này trong buổi 
binh m in h của lịch  sử.

Và trên nền cảnh ấy, đ ất nước ta ngày nay là nơi 
phân  bô của gần  60 tộc người an h  em  - bao gồm  trên 
170 nhóm đ ịa  phương. Tất cả có chung một cách  
mưu sinh là làm  nông nghiệp trồng lúa và chung một 
huyền thoại về "Quả bầu mẹ" hay  "Bọc trăm  trứng".



C ác tộc người ở đây  đều nằm  trong 8 nhóm  ngôn 
ngữ thuộc ngữ hệ: N am  A, N am  Đảo, T ạng - Miến, 
H oa... tạo nên bức tranh văn h óa  đ a  sắc.

Theo kết qu ả  củ a tổng đ iều  tra d ân  s ố  toàn  quốc  
vào thán g  4 năm  2009, có s ố  dân  đôn g  nhất, gần  75 
triệu người là  nhóm  ngôn ngữ Việt - Mường, bao  
gồm  những cộng đồn g : Việt, Mường, Thổ, Chứt. 
Đồng b ào  kh ôn g  ch ỉ sin h  sống ở các  m iền châu  th ổ  
dài, rộng, p h i  nhiêu, suốt tư bắc  ch í nam  theo bờ  
cong của lục đ ịa  m à còn lan cả đến tận những m iền  
chăn  núi, h ả i đảo.

Người Việt tập  trung nhiều  ở châu  thô B ắ c  Bộ, 
châu  thô T han h  - N ghệ, các  tam  g iá c  châu  ven biến  
m iền Trung d ẳn g  d ặ c  và cả đồn g  bằn g  sông Cửu 
Long bao  la. Họ là  cư  d ân  đ ã  từng dùn g cày, cuốc  
đ ể  đ i m ở nước. Một bộ p h ậ n  k h a i  th ác  h ả i sản  
trong lộng - ngoài khơi.

Người Mường sống tập trung ở m iền núi H òa  
Binh, một bộ p h ận  ở vùng trung du Phú Thọ và miền  
Tây xứ Thanh. Người T h ố  tập trung ở m iền Tây 
N ghệ An; còn người Chứt p h ân  b ố  ở miền núi tinh 
Quảng Bỉnh. Vào những thập  niên g iữ a thê kỷ XX 
vừa qua, nhóm  người R ục - một bộ p h ận  trong tộc 
người Chứt còn lấy  h an g  độn g  hay  m ái đ á  làm  nơi 
cư  trú đê mưu sin h  bằn g  săn  bắt, h á i lượm búng  
báng', dùng vỏ sui - vỏ cây rừng đê  làm  đ ồ  m ặc.

1. Tên một loại cây rừng mà người Rục khai thác lấy bột để nấu ăn 
(như bánh đúc, cháo đặc). Họ dựa vào việc khai thác cây này để sống 
khi chưa sản xuất được lương thực.



Bên cạn h  bức tran h  p h â n  h ố  d ân  cư  của nhóm  
ngôn ngữ Việt - M ường là  các tụ đ iểm  p h â n  bô dân  
cư  củ a nhóm  ngôn ngữ Môn - K hơ-m e, gồm  21 tộc 
người với trên 2 triệu  dân . Đ ồng b ào  sốn g  rả i rác  
từ ưùng ngã ba biên g iớ i Tày B ắ c  B ắ c  B ộ  như  
người M áng; xen cư  với người T h á i ở Sơn L a , L a i  
C hâu , Điện B iên  và m iền  Tây N ghệ An n hư  người 
K hơ-m ú, người K hán g , người Xinh-rnun, ơ -đ u , rồi 
m en theo d ọc  d ả i Trường Sơn như  các  tộc B ru  Vân  
Kiều, Cơ-tu, Tà-ôi, Co, H rê; tỏa k h ắp  các cao nguyên 
m iền Tây n hư  các tộc G íé-triêng, B a-n a, X ơ-đăng, 
B râu , R ơ-m ăm ; đ i vê p h ía  nam  tiếp đó  ỉà các  tộc 
M nông, M ạ, C ơ-ho; cho  đến tận m iền châu  th ổ  
sôn g  Cửu L on g  n hư  người K hơ-m e và cả  m iền  núi 
th ấp  ở Đ ông N am  B ộ  n hư  các tộc X tiêng, Chơ-ro. 
N hìn trên toàn cục, các  tộc người nói ngôn ngữ  
Môn - K hơ-m c là h iện  th ân  - h ậu  du ệ của m ột cộng  
cỉồng ngôn ngữ - văn h óa  vốn cư  tụ ở m iền rừng  
p h ía  tây và tây nam  củ a cả  vùng lãn h  thô Việt 
N am  ngày nay.

Văn hóa  cô truyền củ a các  tộc người trong nhóm  
ngôn ngữ Môn - K hơ-m e đ ã  hỢp thàn h  nền tảng và 
là  m ột nguồn cội của văn h óa  Việt N am .

C ác cư dân  thuộc ngữ hệ N am  Đảo, nhóm  
M alayô - P ôlynêdi (nay g ọ i là  M elayu) gồm  có 5 tộc, 
đó là G ia-rai, E -đê, C hăm , R a-g la i và C hu-ru; tông  
dân  sô có gần  833.000 người. H ọ qu ần  tụ thàn h  
m ột d ả i suốt từ bờ biến  N am  Trung B ộ  - vùng N inh  
Thuận, B ình Thuận (Phan R an g  - P han  Thiết) rồi



tỏa lên các cao  nguyên m ênh m ông thuộc m iền Tây  
Trung B ộ  như  cao  nguyên L â m  Đồng, cao  nguyên  
Đ ắk L ắ k  và cao  nguyên P lei Ku. Đ ịa bàn p h ân  bô 
dân  cư  ấy ch ia  cắt vùng cư  trú của các  tộc thuộc  
nhóm  ngôn ngữ M ôn - K hơ-nie ra  làm  hai, đ ê  p h ía  
bắc, người G ia-ra i tiếp xúc với người X ơ-đăng và 
p h ía  tây nam , người Ê -đ ê  k ế  cận  với người M nông.

M ặc dù đ ã  trả i qu a  nhiều  biến  th iên  củ a lịch  
sử, nhưng bức tran h  p h â n  bô dân  cư  h iện  nay của  
các tộc người trong nhóm  ngôn ngữ N am  Đ ảo đ ã  đê  
lạ i dấu  vết chư a m ấy p h a i  m ờ về những cuộc thiên  
d i tự m ấy ngàn n ăm  trước - từ vùng biên T h á i B inh  
Dương vào bán  đ ả o  rồi tiến lên m iên  nội đ ịa  của  
cao  nguyên đ ấ t đỏ. C ác tộc người N am  Đ ảo cho đến  
nay đều  tồ chức g ia  đ in h  theo m ẩu  hệ.

N hóm  ngôn ngữ T h á i - K a -đ a i gồm  có 12 tộc với 
tổng s ố  g ần  5 triệu người. C ác cộng đồng  này sinh  
sống chủ yếu ở các tỉnh m iền núi p h ía  bắc  nhưng  
đ ã  sớm h ìn h  th àn h  h a i vùng văn h óa  với m ột sô sắc  
th á i riêng. Vùng Đ ông B ắ c  B ắ c  B ộ  với các tộc người 
chủ yếu là  Tày, Nùng, C ao L an  - S án  Chỉ, Giáy, B ố  
Y, L a  Chí, Cơ L ao , Pu Péo. Còn ở vùng Tày B ắ c  - sự  
p h ân  b ố  dân  cư  tràn cả  xuống m iền Tây T han h  - 
N ghệ và chủ yếu có người T hái, L ào , Lự, L a  Ha.

N ét văn h óa  ở vùng D ông B ắ c  có sự  ản h  hường  
thường xuyên hơn với văn hóa  m iền H oa N am  - do  
cận cư với vành đ a i biên g iớ i Việt - H oa. Còn ở 
vùng Tây B ắc, với biên g iớ i p h ía  tây - từ A P a  C hải 
(Mường L ay  - Điện B iên ) đến  thung lủng sông Cả ở
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N ghệ An lạ i tạo  nên sự  g ia o  lưu văn h óa  với các tộc 
người ở Đ ông B ắ c  Lào.

N gay từ nhiều  t h ế  kỷ trước Công nguyên, các  tộc 
người nói ngôn ngữ Tày - T h á i c ổ  đ ã  sống cận  cư  
với người Việt Mường c ổ  và sớm tham  g ia  vào qu á  
trinh h ìn h  th àn h  n hà  nước Văn L a n g  - Âu Lạc.

Cộng đồn g  ngôn ngữ T ạn g  - M iến trong lịch  sử  
g ọi là  Thoán, vốn là những cư  dân  du m ục ở vùng 
Trung A, sau  thiên  d i vào cao  nguyên Tây Tạng rồi 
chuyển cư  dần  xuống m iền H oa N am . D ân s ố  
chung của nhóm  ngôn ngữ T ạng - Miến có g ần  50  
ngàn n hăn  khâu . Trong các hộ tran g  p h ụ c  của nữ  
giới, thủ p h á p  trang trí bằn g  kỹ thu ật ch ắp  vải 
m àu theo những h ìn h  h ìn h  học đ ã  lưu g iữ  đưỢc nét 
truyền thống văn h óa  củ a những cộng đồng vốn là  
cư  dân du mục.

N hóm  ngôn ngữ H oa - H án gồm  có 3 tộc là  H oa, 
N gái và S án  Diu với tông sô' d ân  g ần  m ột triệu  
người. B ộ  p h ậ n  lớn cư  trú ở các tỉnh m iền Đông  
N am  Bộ, đ ặ c  biệt là  T hàn h  p h ô  H ổ C h í M inh. Một 
bộ p h ận  k h á c  cư  trú thàn h  từng nhóm  nhỏ ử các  
tỉnh trung du và m iền núi vùng Đ ông B ắ c  B ắ c  Bộ. 
N hưng tập trung đ án g  kê  là vùng biển Q uảng N ính  
và H ải Phòng.

N hóm  ngôn ngữ H án đến cộng cư ở Việt N am  từ 
nhiều  xứ sở: Phúc K iến, Triều Châu, Q uảng Đông, 
Q uảng Tây, H ải N am ... trong nhiều  g ia i đ oạn  k h ác  
nhau  của lịch  sử. Một bộ p h ậ n  sinh  Sống ở nông

11



thôn, làm  nông nghiệp  và p h á t  triến  chăn  nuôi. Bộ 
p h ậ n  k h á c  qu ần  cư  th àn h  từng phư ờng hội tại các 
đô  thị đ ê  k in h  d oan h  'công - thương nghiệp  ưà làm  
d ịch  vụ. L ạ i có m ột bộ p h ậ n  sống ở ven biến, làm  
ch à i lưới. Văn hóa  củ a họ  có nhiều  ản h  hưởng đến  
các tộc lán g  giềng.

N hóm  ngôn ngữ H m ông  - D ao có 3 tộc là 
H m ông, D ao và P à  Thèn, d â n  sô chu n g  có g ần  
1 .150.000 người. Đ ịa bàn  p h â n  b ố  củ a họ  là  vùng  
núi ca o  và vùng trước núi' cá c  t in h  m iền  Đ ông  
B ắ c  và Tây B ắ c  B ắ c  Bộ. N ơi tập  trung là  vành  
đ a i biên g iớ i cực B ắ c ; về p h ía  đ ồn g  đến  tỉnh  
Q uảng N in h ; về p h ía  tây từ Đ ông B ắ c  tỉnh L a i  
C hâu , Điện B iên , q u a  Sơn L a , T h an h  H óa đến  
tận  m iền Tây N ghệ An.

Trong k h i các nhóm  H niông mưu sinh trên 
những đ inh núi vùng cao biên giới ở cao  độ h àn g  
ngàn m ét th i các nhóm  người D ao lạ i k h a i thác  
vừng lưng chừng núi - ở cao  độ kh oan g  600 mét, nôn 
về p h ía  nam  đ ịa  bàn  p h ân  b ố  của người D ao còn 
vươn tới. cả những miền bán sơn đ ịa  thuộc các tinh 
Phú Thọ, Vinh Phúc, B ắc  G iang, H à Tây (củ)...

N hóm  người D ao đầu  tiên d i cư  vào Việt N am  
từ thê kỷ XIII. Dồng tộc của họ tiếp tục đến trong  
các thời g ian  k h á c  nhau  sau  đó. Còn những g ia

1. Tức thung lũng. Đây là thuật ngữ mà giới địa lý, lịch sử, dân tộc 
học thường dùng.
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đinh người H niông vào Việt N am  sớm  n hất củng  
cách  đây  ngoài 300 năm .

Cô m ột truyền thuyết kê  rằn g : từ thuở hồng  
hoang, cha  L ạ c  L on g  Quân và m ẹ Ảu Cơ sinh  ra  
bọc trăm  trứng, nở th àn h  trăm  người con. R ồi sau  
dó  50 người con theo m ẹ lẽn núi, 50 người con theo  
cha  xuống hiến đ ể  mưu sinh...

Đât nước Việt N am  tự buổi k h a i nguyên vốn đã  
gồm  cả h a i m iền  đ ịa  lý ấy. Nếu nhìn  rộng ra tới 
những tộc người cư  trú theo dọc dãy  Trường Sơn, 
n hát là các tộc người nói ngôn ngữ Môn - K hơ-m e  
và ngôn ngữ N am  Đảo, nhóm  M alayô - Pôlynêdi 
trên m ấy cao  nguyên m iền Trung, m à p h ầ n  đông  
vẫn còn g iữ  truyền thống m ẫu  hệ, đ ã  cho thấy h ìn h  
ần h  của "50 người con theo m ẹ lên núi". T rái lại, ở 
các  vùng châu  thổ, những đồn g  bằn g  hẹp  ven biển, 
nơi sinh  sông của đ a  sô'người Việt và những cư  dân  
thuộc vùng Đ ông B ắ c  B ắ c  Bộ, nơi h iện  d iện  c h ế  độ  
g ia  đ in h  phụ  hệ, lạ i gợi cho thấy  bóng d án g  củ a "50 
người con theo cha xuống biến". C ho đến  nay, ch ỉ 
nói riêng trong nhóm  ngôn ngữ Việt - Mường củng  
dã. thấy  sự  p h â n  bô d ân  cư  củ a các nhóm  tộc người 
như  m ột "định phận "  từ trong truyền thuyết và từ 
thuở các vua H ừng dựng nước.

S ự  cộn g  cư  trên  cù ng m ột lã n h  th ố  đ ã  làm  cho  
các  tộc người ở Việt N am  chu n g  m ột s ố  p h ậ n  lịch  
sử  và đ ã  đư a đến n h iều  d iều  k iện  th u ận  lợi trong  
g ia o  lưu văn h ó a  thường xuyên. C ác tộc người ở
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Việt N am  sớm biết c ố  kết th àn h  m ột k h ố i tinh thần  
đủ m ạn h  đê  bảo  vệ độc lập  - tự do, b ảo  vệ tà i sản và 
h ạn h  phúc, g iữ  g ìn  bản  sắc  riên g là  những tinh h oa  
văn h óa  của m oi tộc người đ ã  chu ng đú c thàn h  
truyền thống và hương sắc  củ a qu ốc g ia  - d ãn  tộc 
Việt N am .

CHU THÁI SƠN
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Lược SỬ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI

TỘC DANH
Trong bảng "Danh mục các thành phần dân tộc 

Việt Nam" do Tổng cục Thông kê công bô năm 
1979, tộc danh Khơ-mú là tên gọi chung, thống 
nhất trong cả nước đối với cộng đồng ngưòi này.

Về mặt ý thức tự giác tộc người, từ trước tối 
nay, người Khơ-mú vẫn tự gọi mình là K hm ụ, 
K m h m ụ  hay K ừm  m ụ  (có nghĩa là người hay nhóm  
người).

Mặc dù vậy, cho đến trước năm 1954, các tộc 
người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ-me ở miền 
Tây Bắc nói chung, người Khơ-mú nói riêng vẫn 
được người Thái gọi là X á  hay X ả.

Từ tên gọi Xá này, người Khơ-mú còn được các 
dân tộc láng giềng gọi bằng những tên khác nhau 
như X á C ẩu  (Thái), K h ả  K lậu  (La Ha), K lẩu  
(Kháng), M ảng c ẩ u  (Hmông). ở  một sô" địa 
phương, người Khơ-mú còn được gọi bằng các tên 
như Tềnh  (Mộc Châu, Sơn La), Pu Thênh, Tày H ạy  
(Thanh Hóa, Nghệ An), Mứn Xen  (Điện Biên, Lai 
Châu). T ềnh  hay Pu T hênh  có nghĩa là người ở  trên
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núi cao, Tày H ạy  có nghĩa là người làm  nương rẫy, 
Mứn Xen  có nghĩa là "ngàn ưạn". Tên gọi này có 
thể liên quan đến một truyền thuyết về vỊ anh 
hùng của tộc người Khơ-mú là Chương Han đã có 
s ố  quân đến hàng vạn.

Trên đất nước Lào, người Khơ-mú được gọi là 
X á K hao , K hạ, B ít hoặc được gộp chung vào các 
nhóm tộc người khác ở vùng núi giữa, gọi là L à o  
Thơng. Còn ỏ Thái Lan, họ được gọi bằng các tên 
như K am -úc, Pu Thênh, K ha-m u, K am -m u.

DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN cư
Theo số liệu từ cuộc tổng điều tra dân sô" toàn 

quốc năm 2009 cộng đồng Khơ-mú ở Việt Nam có 
72.992 nhân khẩu, người, đứng hàng thứ 23 trong 
sô" 54 tộc người. Theo sô" liệu của đợt tổng điều tra 
dân sô" và nhà ở năm 1999, cộng đồng này mới chỉ 
có 56.542 người. Và khi ấy, tộc người Khơ-mú được 
phân bô" như sau:

Tỉnh Nghệ An có 19.441 người, là nơi có sô" dân 
đông nhất, chiếm 0,8% dân sô" trong tỉnh.

Tỉnh Lai Châu (gồm cả tỉnh Điện Biên ngày 
nay) có 11.625 người, là tỉnh có sô" dân Khơ-mú 
đứng vào hàng thứ hai, chiếm 2,65% dân sô" trong 
tỉnh. Tại đây, đồng bào Khơ-mú sinh sông chủ yếu 
ở bôn huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Lay, 
Tủa Chùa nên khi tách tỉnh, đều thuộc về tỉnh mới 
Điện Biên. Vì vậy tại Lai Châu (mói) thực tế  chỉ 
còn trên 1.000 nhân khẩu là người Khơ-mú.
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Tỉnh Sơn La có 9.145 người, chiếm 1,34% dân 
sô" trong tỉnh.

Tỉnh Lào Cai có 1.276 người, chiếm 2,1% dân sô" 
trong tỉnh.

Tỉnh Yên Bái có 903 người, chiếm 0,15% dân sô" 
trong tỉnh.

Tỉnh Thanh Hóa có 241 người chiếm 0,3% dân 
sô" trong tỉnh.

Ngoài Việt Nam, người Khơ-mú còn sinh sô"ng 
tại một sô" nước Đông Nam Á khác như Lào, Thái 
Lan. Tại Lào, vào những năm đầu của thập niên 80 
ở thế kỷ trước, người Khơ-mú có 391.220 người, 
phân bô" tại các tỉnh Phong Sa Lỳ, Luông Nậm Thà, 
ư Đôm Xay, Bó Kẹo, Luang Pra Bang, Xay Nha Bu 
Li, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Viêng Chăn, Buli 
Khăm Xay và Khăm Muộn.

Tại Thái Lan, người Khơ-mú có khoảng 6.315 
người, cư trú tập trung ở hai tỉnh Nan và Chiềng 
Rai, phía Tây Bắc Thái Lan.

NGÔN NGỮ
Nằm trong ngữ hệ Nam Á, tiếng Khơ-mú thuộc 

nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ me miền Bắc Việt Nam. 
Theo H. Maspéro thì ngôn ngữ Khơ-mú ở Việt Nam 
là nhóm cực Đông và cực Nam của ngành Paluang- 
Va. Haudricourt cũng có nhận xét tương tự khi ông 
cho rằng ngôn ngữ Kháng, Mảng, Xinh-mun, 
ơ-đu là tiêu biểu cho lớp ngôn ngữ cô ở miền 
biên giới Việt - Lào, miền Tây Bắc và miền núi
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Thanh - Nghệ, không những có trước khi người 
Thái đến mà còn trước cả khi người Khơ-mú từ 
miền Luang Pra Bang tới. Ngoài một sô" từ vựng cơ 
bản cùng gốíc Nam Á ra, nhiều từ vựng cơ bản 
trong ngôn ngữ Khơ-mú khác hẳn với từ vựng của 
các tộc người cùng nhóm Môn-Khơ me như Kháng, 
Mảng, Xinh-mun nhưng lại gần với nhóm Paluang - 
Va và Lamét.

Về mặt ngữ âm, tiếng Khơ-mú còn giữ được 
nhiều phụ âm đầu kép, có khi cặp đôi, có khi cặp 
ba, trong khi các nhóm khác, phụ âm đầu kép có 
chiều hướng giảm dần. Ví dụ: h d ro i (gió), h la  (lá), 
k ằ m b rạ  (vỢ), k b a r  (hai), khư rlok  (con cuốc), p d rcăn  
(gan), p h rư a  (lửa), prư zồng  (thuồng luồng)...

Thanh điệu trong tiếng Khơ-mú không rõ ràng 
có thể coi như mới manh nha, gần giông với trường 
hỢp tiếng Paluang, Va và Môn.

Vê mặt tiếp xúc ngôn ngữ, người Khơ-mú chịu 
ảnh hưởng và tiếp thu tiếng Thái. Người Khơ-mú ở 
Tây Bắc và miền Tây Thanh - Nghệ đều thông thạo 
tiếng Thái và dùng ngôn ngữ Thái để giao tiếp. Tuy 
thế, cho đến nay họ vẫn giữ được đặc trưng tộc 
người rõ rệt, trong đó có tiếng mẹ đẻ, đặc biệt là ý 
thức tự giác tộc người.

Người Khơ-mú không có chữ viết riêng, ở  vùng 
Tây Bắc, một s ố  người già trước kia biết đọc, biết 
viết chữ Thái (ở Lào họ cũng biết chữ Lào). Nay đa 
sô" họ đều biết nói tiếng phổ thông và biết chữ 
quốc ngữ.
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Lược SỬ CỘNG ĐỔNG
Cùng với các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ 

Môn - Khơ me khác, Khơ-mú là một trong những 
cư dân bản địa vùng bán đảo Đông Dương có mổl 
quan hệ gần gũi về lịch sử, nhân chủng và ván lióa với 
các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ me ở 
Việt Nam. Điều này cho thấy tố tiên lâu đòi của họ 
chắc chắn đã xuất hiện ở miền Bắc bán đảo Đông 
Dương, trong đó nhiều học giả cho rằng vùng cư 
trú tập trung của người Khơ-mú là ở miền Bắc Lào 
mà điểm tập trung nhtất là Luang Pra Bang với 
những cánh đồng ruộng nước phì nhiêu, những 
sông suôi đầy cá.

Cho đến nay, vùng Luang Pra Bang và miền hạ 
lưu sông Nặm u vẫn là nơi cư trú đông nhất của người 
Khơ-mú. Riêng ở Luang Pra Bang, người Kliơ-mú 
chiếm tới 46,99% dân sô"của tỉnh (TL.l 1, tr.53).

Tuy nhiên về sau này, người Khơ-mú mới phải 
sông lệ thuộc, chịu thân phận làm nông nô cho các 
chúa đất người Lào. Từ đấy, nhiều bộ phận của 
cộng dồng Khơ-mú phải di cư đi nơi khác như Thái 
Lan, Việt Nam để tìm kế sinh nhai.

Khi xem xét nguồn gốc và lịch sử cư trú của 
người Khơ-mú ở miền Tây Bắc Việt Nam, từ trước 
tới nay tồn tại hai loại ý kiến: một loại ý kiến cho 
rằng người Khơ-mú là cư dân bản địa đã cư trú lâu 
đời ở vùng Tây Bắc. Ý kiến đó đầu tiên được ghi 
chép trong tài liệu điều tra tình hình dân tộc ở khu 
tự trị Tây Bắc (cũ), dựa trên cơ sở tài liệu truyền 
miệng của người Thái.
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Còn trong đồng bào Khơ-mú vẫn tồn tại một 
truyện kể về nguồn gốc loài người sinh ra từ quả 
bầu. Huyền thoại đó còn được tưởng tượng và gán 
vào một tảng đá lớn tại bản Tảu Pung (bản có tên 
gọi là Quả Bầu Khổng Lồ) ở Mường Thanh (Điện 
Biên). Truyện quả bầu ở người Thái cũng kể rằng 
chính tô tiên người Khơ-mú đã chui từ quả bầu 
khổng lồ ra trước theo lỗ dùi bằng sắt nung đỏ nên 
mới có nước da ngăm đen. Tô tiên người Thái ra 
sau bằng lỗ dao khoét nên có nước da trắng hơn. 
Tục ngữ Thái ở vùng Điện Biên, Lai Châu có câu: 
"Phủ Tay óc hu p ạ , p h ủ  xả óc hu  c h i” (người Thái 
ra theo lỗ dao khoét, người Khơ-mú ra theo lỗ 
dùi nung).

Lịch sử di cư của người Khơ-mú còn gắn liền 
với truyện kể về vị anh hùng huyền thoại có tên 
Chương hay còn gọi là Chương Han. Theo truyền 
thuyết này, tộc người Khơ-mú đã có thời phát triển 
hưng thịnh. VỊ tù trưởng Chương Han đã tập hỢp 
và tổ chức được hàng nghìn binh mã, đánh đông 
dẹp bắc, chinh phục được nhiều vùng rộng lớn. Tuy 
chỉ là truyền thuyết nhưng cũng gỢi nhớ một thời 
oanh liệt của những cuộc chinh chiến thời cổ mà 
dân tộc Khơ-mú đã trải qua. Đồng thời hình ảnh 
của vị thủ lĩnh Chương Han vẫn đọng lại trong ký 
ức của dân tộc Khơ-mú rất sâu đậm.

Về sau, do tiếp thu huyền thoại này của người 
Khơ-mú, người Thái đã sáng tác, phát triển thành 
áng truyện thơ hào hùng đầy hấp dẫn và xem 
Chương Han như là người anh hùng của dân tộc 
mình: Tạo Khun Chương.
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Trong lịch sử, người Thái còn gọi người Khơ-mú 
bằng một tên gọi khác là Mứn Xen. Có người giải 
thích nghĩa của Mứn Xen  này là "ngàn vạn" để chỉ 
sô" lượng quân lính của Chương Han.

Trong cuô"n sử thi nổi tiếng của người Thái ở 
Tây Bắc "Quám Táy pú  xấc" (Ke chuyện người 
Thái đánh giặc) có nhắc đến vùng lưu vực sông Đà, 
sông Mã, sông Nặm u, Nặm Khoóng có một tộc 
người được gọi là Xả Chi (Xá Dùi - người Xá sinh ra 
từ lỗ dùi sắt nung đỏ). Đó là cư dân có gốc cùng 
sinh ra từ "quả bầu thần thoại". Cũng trong tác 
phẩm đó, có ba câu thơ miêu tả về họ như sau:

X ả C hi lụ k  L o  đ iêu  
P iêu  p ốc  p iêu  d ả m  dứt 
Dỏn xoong khứ p  h ặ p  căn  

T ạm  d ịch :
X á Dùi cùng gốc với người T h á i Mường L ò  
Cùng có tục đ ộ i k h ăn  p iêu  buông sau  gáy  
N ên đừng ch ia  h a i nửa đ á n h  nhau.

Nếu giả thiết Xả Chi là tổ tiên của người Khơ-mú 
ở Tây Bắc theo tập sử thi Q uám  Táy p ú  xấc  như đã 
nói tới ở trên thì từ thế kỷ XI-XII, khi người Thái 
Đen thiên di từ Mường Lò (Văn Chấn, Yên Bái) vào 
vùng sông Đà, sông Mã, Nặm u, Nặm ỉíhoóng ấy 
ắt hẳn đã gặp tô tiên của người Khơ-mú.

Mặc dù vậy, ý kiến cho rằng người Khơ-mú là 
một trong các nhóm cư dân bản địa đã cư trú lâu 
đời ở Tây Bắc và ý kiến cho rằng miền Bắc Việt 
Nam cũng là địa bàn chứng kiến sự hình thành của 
dân tộc Khơ-mú qua truyện kể hay tập sử thi của
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người Thái Đen nói trên từ đầu đã có người nghi 
ngờ. Đặc biệt, từ những thập kỷ 60 của thế kỷ 
trước trở đi, sau nhiẩu chuyến điền dã nghiên cứu 
cổ sử Thái vùng Tây Bắc. Giáo sư Đặng Nghiêm 
Vạn đã đưa ra ý kiến nghi ngờ này trên tạp chí 
N ghiên  cứu L ịch  sử  sô 78 tháng 9-1965.

Năm 1969, nhà nghiên cứu dân tộc học Chu 
Thái Sơn cùng Giáo sư Vương Hoàng Tuyên có dịp 
lên vùng cao Đà Bắc - Hòa Bình và đến với những 
xóm bản của cộng đồng người Thổ. Khi ấy, họ tồn 
tại với tư cách là một nhóm địa phương của tộc 
người Thái và cũng cư trú xen kẽ với sô" ít người 
Thái trong cùng huyện. Họ tự nhận là c ồ n  Tày  
Đòn (người Thái Trắng). Kết quả điều tra cũng xác 
nhận họ là một nhóm địa phương của tộc người 
Thái. Họ đã trải qua một quá trình Mường hóa 
dưới chế độ của nhà Lang (chúa đất Mường).

Người Thái vẫn lưu truyền P iết m ương - Sự 
tích bản mường - một trường ca của dân tộc nói 
về Pha Nha Nhọt Chom cằm  là Chúa "cao sang 
vàng ngọc xa xưa". Người Thô cũng không biết 
cúng ma mường, ma nhà Tạo bằng những lồi thơ 
trong P iết m ương  như người Thái cư trú trong 
vùng và nhiều nơi trên miền Tây Bắc. Nhưng 
người Thổ lại có S ự  tích  M ường X an g  được lưu 
truyền rộng khắp trong cộng đồng của họ. Sự tích 
ấy đưỢc kể lại như sau:

"Ngày xưa, xưa lắm ! Quan lan g  họ  X a xứ V iềng  
C hăn  đem  con d ân  người T h ổ  (Phúa Tày) đến  vùng  
Mường X an g - C hâu  Mộc, thấy  ở  đấy  rừng rậm , đ ấ t  
rộng, lú a  tốt, người thưa, bèn  mưu tín h  việc lập
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mường trên vũng đó. N hưng d ân  xứ ấy  g iữ  đất, g iữ  
mường. Quan lan g  V iềng C hăn  b ảo  qu an  lan g  xứ  
ấy  rằn g : "Ta có nỏ càn h  cây, còn n h à  người th i có 
nỏ tên đồng. T a m ới n ằm  m ộng thấy  T hần  Đá P hi 
L ồn g  dạy  rằn g : Ai bắn  được m ủi tên cắm  vào vách  
núi th ỉ đưỢc cày cấy cá i nương, cá i ruộng này".

H ôm  sau  là  ngày th i bắn. N ỏ tên đồng  của  
người bản  xứ ấy bắn  n ăm  p h át, rơi rụng xuống  
lủng cả  năm . Quan lan g  V iềng C hăn  mưu sâu  tính  
trước, đ ã  g ắn  sáp  đen  vào m ủi tên tre. N ỏ càn h  cây  
ch ỉ bắn  m ột p h á t  là  đ ã  d ín h  ch ặ t m ủi tên vào vách  
núi!

Người xứ ấy  thu a cuộc, p h ả i  d ỡ  n h à  d ỡ  cửa ra  
đ i m iền  suôi xa hẻo  lán h . T iếng kh óc  than  củ a vỢ 
con họ  vang độn g  rừng, vang núi!"\

Chi tiết so sánh giữa nỏ tên đồng của ngưòi bản 
xứ với nỏ cành cây của quan lang họ Xa xứ Viểng 
Chăn "đi thăm đất lập mường" đã phần nào cho 
thấy sự hơn hẳn, ít ra là về kỹ thuật chế tạo vũ khí 
nói riêng và suy rộng ra là về trình độ kinh tế - xã 
hội nói chung của cư dân Môn-Khơ-me đối với 
người Thái Đen khi ấy.

Một chi tiết khác ở đầu truyện kể đó là cảm 
quan của thủ lĩnh họ Xa về xứ sở miền Tây Bắc

1. Ghi theo lời kể của cụ Lò Văn Inh, 70 tuổi, ở xóm Tát xã Tản 
Minh - Đà Bắc - Hòa Bình, năm 1969. Trích: Chu Thái Sơn, Truyện kể 
dân gian trong một vài nhóm địa phương, Tạp chí Vàn nghệ dân gian 
(in rônêô - lưu hành nội bộ) của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, số 6- 
1977, tr. 50-51.
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(Châu Mộc) cũng phảng phất cho thấy một vùng 
nương rẫy ruộng đồng, làng bản... hẳn là xanh 
tươi, trù phú... đã thu hút sự khao khát của ông 
về việc lập bản lập mường trên cơ sở đất rộng 
người thưa.

Như ở phần trên đã nói trong văn học dân gian, 
người Thái đã biến Chương Han - nhân vật anh 
hùng trong truyền thuyết của người Khơ-mú thành 
truyện thơ về Tạo Khun Chương của dân tộc mình; 
biến cái k h a o  kút - sừng nhà trên hai đầu đốc 
thành biểu tượng đẳng cấp trong các bản mường 
Thái; biến dải (khăn) p iêu  và tấm áo cỏm  thành 
truyền thông của nữ phục ngành Thái Đen...

Người Thái Đen thực tế đã kinh qua một quá 
trình thích ứng với tự nhiên (miền lưu vực sông 
Đà) và với xã hội bằng cách tiếp nhận những tinh 
hoa văn hóa của cư dân Môn-Khơ-me nơi đây để 
bản địa hóa nhằm hội nhập với các dân tộc cộng cư, 
đồng thòi họ nâng các thành tô" văn hóa Môn-Khơ 
me đặc sắc lên một thang bậc mói cao hơn. Phải nói 
ngay rằng đây là điểm nổi bật trong truyền thống 
Thái, rất dễ nhận ra.

Không ít các thành tô" văn hóa là bản sắc của 
người Khơ-mú đã và đang phai mờ đi trong tộc 
người sáng tạo ra nó, nhưng lại được bảo tồn và 
phát triển ở một tầm cao mới trong cư dân Thái 
Đen. Đó cũng là một khúc quanh thường thấy 
trong lịch sử các dân tộc mà ở người Khơ-mú và 
ngành Thái Đen là một điển hình.
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ĐIỂU KIỆN T ự  NHIÊN
Như đã được giới thiệu ở trên, tại Việt Nam, nơi 

có đồng bào Khơ-mú sinh sông nhiều nhất là miền 
Tây tỉnh Nghệ An (gần 20.000 người). Đứng vào 
hàng thứ hai là tỉnh Điện Biên (mới được thành lập - 
tách ra từ tỉnh Lai Châu), với dân số trên 10.000 
nhân khẩu rồi đến tỉnh Sơn La, gần 10.000 nhân 
khẩu. Còn ở hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, mỗi nơi 
chỉ có trên dưới 1.000 người.

Bức tranh phân bô" dân cư của đồng bào Khơ-mú 
cũng không ngoài đặc điểm chung của đa sô" các tộc 
người ở Việt Nam, đó là sự xen cư và cận cư với 
nhiều tộc người khác. Lấy tài liệu điều tra năm 
1989 để làm ví dụ, ở Nghệ An, người Khơ-mú có mặt 
trong 33 xã thuộc ba huyện miền núi: Kỳ Sơn (trong 
16 xã), Tương Dương (trong 13 xã) và Quê Phong. 
Tại tỉnh Điện Biên, đồng bào phân bô" trong 45 xã, 
tập trung ở hai huyện: Tuần Giáo (trong 22 xã - thị) 
và Điện Biền (17 xã) tại hai huyện Tủa Chùa và 
Mường Lay, mỗi huyện, đồng bào cư trú trong ba xã - 
thị. Còn ở tỉnh Sơn La, đồng bào phân bô" trong 9 
huyện - thị, bao gồm 39 xã - thị, chỉ trừ có huyện 
Phù Yên là không có người Khơ-mú sinh sông.

Sự phân bô" trên một diện rộng như thê" dẫn đến 
việc xen cư và cận cư vối hầu hết các dân tộc sông 
trên địa bàn như: Thái, Tày, Nùng, Giáy, Hmông, 
Dao, Lào, Kháng, Xinh-mun, La Ha, Việt Hoa, 
Mường, Thổ...

Sự phân bô" dân cư của người Khơ-mú cho thấy 
vùng cảnh quan nơi sinh sống của đồng bào nằm
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trọn trên vành đai biên giới phía tây bắc Việt - Lào, 
bên tả ngạn sông Đà, phía bắc từ khu vực Mường 
Nhé (thuộc tỉnh Điện Biên) men theo đường biên 
khu vực ven Thượng Lào đổ xuông góc tây nam của 
tỉnh Nghệ An. Theo Giáo sư Le Bá Thảo (TL.8, 
tr. 12) thì: Đó là một vùng núi non hiểm trở, địa 
hình rất phức tạp, có nhiều sông suổi, đèo dốc, giao 
thông còn khó khăn.

ở  phía bắc, vùng địa lý này bị chi phối bởi dãy 
núi đá kết tinh cổ Hoàng Liên Sơn đồ sộ, kéo dài 
tới 180km theo hữu ngạn sông Hồng và rộng tới 
30km, có nhiều đỉnh cao trên dưới S.OOOm, tương 
đối tập trung không có nơi nào dưới độ cao l.õOOm.

ở  sườn phía tây của chân dãy núi này vươn 
xuống vùng cao nguyên đá vôi thường gọi là "miền 
núi sông Đà" thì độ cao xuống thấp từ 800-1.000m, 
đó là cao nguyên Sơn La - Mộc Châu. Nơi đây có 
đỉnh núi Phi Lồng là cao nhất, và núi này đã được 
nói tới trong "Sự tích Mường Xang" như đã miêu 
thuật ở trên. Mặc dù vậy, ở vùng trung tâm và 
mạn tây nam, vẫn trong phạm vi phân bô" dân cư 
của cộng đồng Khơ-mú, tồn tại một s ố  đỉnh cao vào 
khoảng 2.000m. Địa hình khu vực này được cấu tạo 
chủ yếu bằng đá phiến và cát kết, có nhiều sông 
suôi chia cắt. Lòng sông Đà ở đây cũng có nhiều 
ghềnh thác. Địa hình tại khu vực này có một sô" bồn 
địa phù sa tạo điều kiện cho việc canh tác ruộng 
lúa nước đôl vối dân cư phân bô" trong vùng.

vẫn men theo vành đai biên giới phía tây, đi 
tiếp về phương nam là vùng các dãy núi thuộc
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thượng lưu và trung lưu sông Mã. Núi ở đây được 
cấu tạo bằng nhiều loại đá khác nhau có nhiều 
hẻm vực và vách núi dựng đứng, nhât là đoạn từ 
Mường Hét cho đến Mường Lát.

vẫn theo Giáo sư Lê Bá Thảo thì "Toàn bộ hệ 
thông núi miền Tây Bắc chấm dứt ở vòng cung 
sông Con là giới hạn cuối cùng của vùng đồi núi 
Thanh - Nghệ, bao gồm các vùng đồi Cao Phong, 
vùng đồi Bù Ginh, Bù Khang và vùng đồi Thường 
Xuân - Tây Hiếu. Mạng lưới sông suôi ở đây khá 
dày đặc, các thung lũng đã được mở rộng tự nhiên 
do phù sa bồi đắp tạo điều kiện thuận tiện cho việc 
giao thông và- phát triển kinh tế trong khu vực 
tương đôi dễ dàng (TL.8, tr.l2).

Thực vật ở Tây Bắc có thể chia thành ba vùng 
theo độ cao - thấp của địa hình. Vói vùng thấp độ 
cao dưới l.OOOm, mang đặc tính rừng nhiệt đới rõ 
rệt. ở  độ cao trên l.OOOm, các cây á nhiệt đới 
chiếm ưu thế. Còn từ 2.000m trở lên đã thấy xuất 
hiện những cây ôn đới.

Cho đến nay rừng ở miền Tây Bắc đã bị tàn phá 
nhiều nhưng ở miền Tây Thanh - Nghệ, không ít 
nơi vẫn bảo tồn được một sô" rừng gỗ quý. Với lớp 
thảm thực vật ở dưới tán rừng, cư dân tại chỗ có 
thể khai thác được các loại măng, nấm hương, mộc 
nhĩ, sa nhân và những cây làm thuốc khác.

Động vật ở miền rừng núi Tây Bắc trước kia 
còn khá phong phú nhưng vài chục năm trở lại đây 
cũng đã cạn kiệt trước sức tìm kiếm, sàn bắt của 
con người.
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VĂN HÓA MƯU SINH

Cũng như mọi cư dân miền núi ở Việt Nam nói 
chung, cho đến những thập niên CUỐI thế kỷ XX, 
trồng trọt vẫn là hoạt động sản xuất chính của 
người Khơ-mú. Các hoạt động kinh tế khác như 
chăn nuôi, làm nghề thủ công, trao đổi, khai thác 
các nguồn lợi tự nhiên (săn bắt, hái lượm) vẫn đóng 
vai trò quan trọng trong đòi sông hàng ngày của họ.

Do cư trú trên sườn dốc thuộc vùng núi giữa và 
rẻo cao nên hoạt động kinh tê của người Khơ-mú có 
những đặc trưng riêng khác với các cư dân vùng 
thung lũng chân núi. Từ những năm 60 của thế kỷ 
XX, ở một sô" địa phương người Khơ-mú cũng đã 
làm ruộng nước như ở Điện Biên, Tuần Giáo (tỉnh 
Điện Biên); Thuận Châu, Mai Sơn, Sông Mã (tỉnh 
Sơn La). Hiện nay, ở một sô" nơi, đồng bào đã làm 
vườn rừng và nghề phụ. Chăn nuôi mang nặng 
tính tự nhiên. Trong các nghề thủ công, đan lát là 
nghề tương đốì phát triển nhất, trao đổi hàng hóa 
trưóc đây chủ yếu được diễn ra dưới hình thức vật 
đổi vật (hàng lấy hàng, không thông qua đồng tiền 
làm trung gian).
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TRỐNG TRỌT
Trong hoạt động trồng trọt của người Khơ-mú, 

nương rẫy là hình thức canh tác chính. Nương rẫy 
được gọi chung là hrệ. Đó là những mảnh đất trồng 
trọt do chặt cây, phát rừng mà thành, thường nằm 
ở các sườn núi quanh nơi cư trú, được canh tác theo 
phương thức phát, đôt, chọc lỗ và tra hạt. Trải qua 
hàng bao thế hệ, người Khơ-mú cũng đã tích lũy 
được những tri thức nhất định trong việc canh tác 
nương rẫy. Để tiến hành sản xuất, phân bổ các loại 
giốhg lúa thích hợp, người ta đã biết cách phân loại 
rẫy vối các tên gọi khác nhau.

- Theo địa hình; có hai loại là rẫy dốc (hrệ vắc) 
và rẫy bằng (hrệ tư cang).

- Theo giông cây trồng: có ba loại là rẫy lúa (hrệ 
hngọ), rẫy ngô (hrệ sli) và rẫy sắn (hrệ quai).

- Theo thảm thực vật: có ba loại là rẫy rừng già 
(hrệ đnông), rẫy rừng non (hrệ cơ  nhom ) và rẫy 
rừng tre - nứa (hrệ ti na).

Về phương thức sử dụng đất người ta chia rẫy 
thành hai loại: rẫy định canh và rẫy luân canh. 
Rẫy định canh thường làm ở những nơi đất bằng 
canh tác lâu dài và chỉ trồng lúa hoặc ngô. Rẫy 
luân canh thường được làm ở nơi đất dốc và tồn tại 
qua hai giai đoạn: luân canh khép kín và luân 
canh mở.

Luân canh khép kín là hình thức truyền thông, 
trong đó đất được khai thác để trồng trọt quay
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vòng 3-4 năm cho đến khi bạc màu thì bỏ hóa 9-10 
năm mới quay trở lại canh tác tiếp. Trước đây khi 
dân sô" còn ít, rừng còn nhiều, phương thức canh 
tác này khá ổn định.

Nhưng trong những thập niên gần đây, do áp 
lực của sự gia tăng dân sô" và nạn phá rừng ngày 
càng trầm trọng, việc làm rẫy luân canh truyền 
thông không còn nữa, thay vào đó là phương thức 
canh tác rẫy với chu kỳ mở. Theo đó, thâm niên 
trồng trọt tăng lên, thòi gian hưu canh giảm xuông 
người ta buộc phải bỏ rẫy cũ đã kiệt màu đê làm 
rẫy mới có độ phì cao hơn. Hệ quả tất yếu của kiểu 
canh tác này là dẫn tới tình trạng phá rừng, phá 
tài nguyên môi trường.

CÔNG CỤ CANH TÁC
Bộ công cụ canh tác nương rẫy truyền thông 

của người Khơ-mú gồm: rìu, dao, gậy chọc lỗ, công 
cụ làm cỏ (va rơ), chiếc hái nhắt (hép) và chiếc giỏ 
đựng hạt giống đeo bên hông khi gieo vãi. Trong bộ 
công cụ làm rẫy của họ, dao và rìu là hai công cụ 
quan trọng nhất, ó  mỗi địa phương mỗi vùng, kiểu 
dao và rìu cũng khác nhau. Chiếc gậy chọc lỗ cũng 
có nhiều kiểu khác nhau về độ dài - ngắn, loại có 
đầu bịt sắt hay không bịt sắt.

Đặc biệt chiếc gậy chọc lỗ của người Khơ-mú 
vùng Tây Bắc có gắn một loại nhạc cụ có tên là 
bung; khi sử dụng, bộ phận nhạc cụ này phát ra 
âm thanh rất vui tai. Theo mô tả của Giáo sư Đặng
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Nghiêm Vạn, loại gậy chọc lỗ này dài tới 5m, gồm 
ba phần; đầu nhọn bằng gỗ cứng, thân làm bằng 
tre và bộ phận nhạc cụ lắp trên đầu cán (TL.7, 
tr.53). Ngày nay, loại gậy chọc lỗ có gắn nhạc cụ 
này đã hoàn toàn vắng bóng.

Thuộc về công cụ làm nương rẫy của người 
Khơ-mú còn phải kể đến chiếc gùi. Gùi được dùng 
trong lúc thu hoạch và khi chuyển lúa từ rẫy về 
kho. Gùi đươc đan bằng nan tre hay giang, đáy có 
hình chữ nhật, có thêm phần đế gỗ, miệng loe. ơ  
Tây Bắc, người Khơ-mú thường dùng kiểu gùi có 
dây đeo qua trán, còn ở miền Tây Nghệ An, lại phô 
biến kiểu gùi có ách tì vai.

Một số nông cụ của người Khơ-mú. Ảnh Chu Thái Sơn

CÁC LOẠI CÂY TRỒNG
Hệ cây trồng truyền thông trên nương rẫy của 

người Khơ-mú chủ yếu gồm hai loại: cây lương thực
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và cây thực phẩm. Ngoài ra, có một sô" nơi người ta 
còn trồng bông (cây công nghiệp) để dệt vải.

Cây lương thực chủ yếu là lúa, ngô, khoai sọ, 
khoai mài và sắn. Riêng ở nương lúa, người ta chủ 
yếu gieo các giông nếp, trong đó giông truyền thông 
ngon nhất gọi là hngọ lăm  p u a . Ngoài ra, người 
Khơ-mú còn hay trồng hai loại nếp của người Thái 
là hngọ nhoi và hngọ tan. Ba giống lúa tẻ được ưa 
thích nhâ"t là hngọ ch a o  thày, hngọ ch a o  dén  và 
hngọ ch ao  bụi.

Cây khoai sọ (sơ lộ) được trồng thành đám 
riêng trên rẫy, gồm ba loại: khoai trắng, khoai tím 
và khoai vàng.

Cây khoai mài được trồng từng khóm quanh 
mảnh nương. Ngoài để ăn khoai mài còn là đồ cúng 
trong một sô" nghi lễ ở gia đình.

Cây ngô gồm hai loại trắng và đỏ, trong đó ngô 
tẻ lấy giông từ người Hmông gọi là sli Mẹo.

Cây sắn gọi là qu ai, gồm hai loại q u a i sơ  song  
là giống sắn được trồng từ lâu và q u a i kẹo  là giông 
do nhập từ người Việt.

Thuộc về cây thực phẩm trên rẫy của người 
Khơ-mú có bầu, bí, các cây họ đậu vừng, cây gia vị 
như riềng, gừng, sả, ớt. Các loại cây này thường 
đưỢc trồng xen với ngô, lúa.

KỸ THUẬT CANH TÁC
Quá trình canh tác nương rẫy của người Khơ-mú 

gồm các công đoạn sau: chọn đâ"t, phát cây, đô"t
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rẫy, dọn sạch, chọc lỗ tra hạt, chăm sóc, bảo vệ và 
thu hoạch.

Việc chọn rẫy là khâu rất quan trọng, thường 
do người đàn ông đảm nhận. Theo kinh nghiệm, 
rừng già là nơi tốt nhất để phát rẫy vì sau khi đốt, 
lớp tro dày khiến đất thường có màu đen xám hoặc 
màu nâu.

Kinh nghiệm chọn đâd làm rẫy của người Khơ-mú 
được đúc kết qua câu thành ngữ: "Đất đen  trồng  
lúa, đ ấ t  đ ỏ  trồng dưa". Khi chọn được đất người ta 
thẩm tra rất kỹ lưỡng, đi qua đi lại nhiều lần xem 
xét mảnh đất đó có phang hay không. Họ nếm đất 
xem vị mặn, bóp đất bằng tay để xem độ dính, sau 
đó đánh dấu xác định quyền sở hữu bằng cách cắm 
the le (cọc gỗ hay cọc tre có cài cành lá xanh), đồng 
thòi phát cây cối tạo thành đường xung quanh để 
khoanh vùng chiếm hữu.

Người Khơ-mú phát rẫy lúa vào tháng 4-5, rẫy 
ngô vào tháng 2-3 (theo nông lịch cổ truyền của 
họ). Rẫy thường được phát từ thấp lên cao. Lượt 
đầu phát cây nhỏ, dây dợ, rồi mới dùng rìu chặt hạ 
cây to. Khi cây to đô xưốhg, người ta dùng dao chặt 
cành cho hết. Rẫy phát xong được phơi nắng cho 
khô nỏ từ 1-2 tháng mới đốt. Để phòng cháy rừng, 
người ta dọn một đường biên xung quanh rẫy, rộng 
chừng 3-4m. Cách đổt rẫy là châm lửa hết lượt ở 
mép dưới chân rẫy, nhờ chiều gió mà lửa sẽ bén 
dần lên đỉnh rẫy. Sau khi đôd, người ta dọn những 
đoạn cây chưa cháy hết thành đốhg để đốt tiếp. Đối 
với những đám rẫy đã qua nhiều lần hưu canh 
người ta chỉ phát cây nhỏ, để khô nỏ rồi đốt.

33



Cũng xin lưu ý thêm là thòi vụ làm rẫy của 
người Khơ-mú ở vùng Tây Bắc không trùng với thời 
vụ làm rẫy của người Khơ-mú ở miền Tây Nghệ 
An. Theo đó việc làm rẫy ở vùng Tây Bắc bao giò 
cũng sớm hơn vùng Nghệ An ít nhất một tháng.

Ngày gieo lúa nương thường được chọn vào các 
ngày tý, thin, mão, dậu. Buổi tối, trước ngày gieo 
trỉa chủ nhà thường mời bà con trong bản đến uống 
rượu, chúc mừng. Trước khi gieo trồng, công việc 
chọn giống đặc biệt được quan tâm và giông phải 
hỢp với chất đất của đám nương mới cho năng suất 
cao. Thông thường, khi gieo lúa bao giờ người ta 
cũng trồng xen ngô, bầu bí, khoai sọ các loại cây họ 
đậu, ý dĩ, kê...

Đồng bào cũng rất thành thạo trong việc xen 
canh, gối vụ. Ngoài mục đích tiết kiệm đất, việc 
xen canh gối vụ còn có tác dụng giữ lớp màu xô"p 
trên mặt đất chậm bị xói mòn và táng sản phẩm 
trên cùng đơn vị diện tích. Thông thường, trên một 
mảnh nương, bên cạnh lúa là cây trồng chính, 
người ta thường trồng xen ngô và bầu bí. Hạt bí 
ngô đưỢc trộn lẫn với lúa theo tỷ lệ một bí, mười 
ngô. Khoảng đất giữa nương dành để trồng khoai 
sọ và ớt, xung quanh nương trồng bí đỏ, cây họ 
đậu, các loại rau.

ớ  Tây Bắc việc gieo trồng thường được làm theo 
từng đôi một: nam đi trước chọc lỗ, nữ đi sau để tra 
hạt và dùng chân gạt đất lấp lỗ. Còn ở vùng Nghệ 
An, mỗi người đều tự chọc lỗ, tự tra hạt và lấp lỗ. 
Để kịp thòi vụ, người Khơ-mú thường đổi công cho 
nhau trong việc gieo trồng.
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Khi lúa mọc cao khoảng một gang tay, ngưòi ta 
bắt đầu làm cỏ lần thứ nhất. Lần làm cỏ này rất 
quan trọng, vì nếu không, cỏ dại sẽ mọc nhanh, lấn 
át cả cây lúa mầm, ảnh hưởng đến năng suất. Lần 
làm cỏ thứ hai khi lúa sắp trổ bông. Công việc lần 
này chủ yếu là phát lộc cây non, nhổ các lùm cây 
dại mới mọc, phát dây dợ xung quanh nương để 
hạn chế sâu bọ, chim, sóc đến phá hoại. Ngoài ra, 
mỗi nhà đều dựng một chòi nương, cắt cử người 
đến ngủ để bảo vệ. Xung quanh nương thường được 
gài các loại bẫy chim, thú. Khi lúa đã trổ bông rồi 
chín vàng, người ta dựng các bù nhìn bằng rơm, 
quấn giẻ, dựng các cột nứa chẻ nhỏ rồi nốì dây 
đến chòi, thỉnh thoảng lại kéo, giật tạo ra âm 
thanh xua đuổi chim thú. Buổi tối người ta đốt các 
đông lửa xung quanh nương đề phòng lợn rừng đến 
phá hoại.

Trong thòi gian này, các bản Khơ-mú đều có 
quy ước dành cho việc chăn thả gia súc nhằm bảo 
vệ mùa màng.

Thu hoạch là khâu cuối cùng của quá trình 
canh tác. Công việc này chủ yếu do từng gia đình lo 
liệu. Trước khi thu hoạch, người ta dựng sẵn kho 
thóc bên cạnh chòi nương. Lúa gặt ngày nào được 
phơi tại mặt nương ngày ấy, đến chiều tốì đồng bào 
thu gom lại đưa về chất vào kho thóc. Ngoài cách 
dùng hép  (nhíp) để ngắt, người Khơ-mú còn dùng 
tay tuốt lúa. Trước đây, đồng bào không chuyển 
thóc về nhà mà khi án hết mối ra nương gùi tiếp 
về. Ngày nay, kho thóc thường được dựng ngay bên 
cạnh ngôi nhà ở.
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NÔNG LỊCH CỔ TRUYỀN
Quá trình canh tác nương rẫy thường được định 

theo chu kỳ khởi đầu từ khi chọn đất, phát cây, 
đốt, tra hạt chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch. Quá 
trình đó phụ thuộc vào điều kiện thời tiết của từng 
địa phương. Với kinh nghiệm truyền từ đòi này 
sang đời khác người Khơ-mú đã nắm được quy 
luật của thòi tiết và làm lịch riêng cho tộc người 
mình thích ứng với canh tác nương rẫy. Lịch của 
người Khơ-mú không theo hệ thông dương lịch mà 
theo hệ thống âm lịch nhưng cách tính tháng 
lại sớm hơn âm lịch 2 tháng và muộn hơn cách 
tính tháng của người Thái 4 tháng. Tháng ba lịch 
Khơ-mú là tháng giêng âm lịch, hay tháng 1, 
tháng 2 dương lịch.

Công việc nhà nông của một năm, tức một mùa 
rẫy đưỢc xã hội cổ truyền Khơ-mú quy vào 12 
tháng âm lịch như sau:

- T hán g G iêng: nghỉ ngơi, làm vườn và gieo ngô 
tết (mỗi nhà gieo độ một bát), ăn tết cúng ma nhà 
làm nhà hoặc sửa sang nhà cửa.

- T hán g  H a i: nghỉ ngơi, làm vườn, làm nhà 
hoặc sửa sang nhà cửa, phát nương hay làm cỏ 
nương cũ.

- T hán g  B a :  bắt đầu làm nương: tìm đất, phát 
nương, đốt nương ngô.

- T hán g  Tư: tiếp tục làm nương ngô, gieo hạt. 
Khi chim "tà" kêu nếu chưa gieo hạt xong thì coi 
như bỏ vì họ tin rằng sẽ không được ăn. Đốt nương, 
dọn nương lúa sốm.
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- T hán g  N ăm : tiếp tục đốt nương, gieo lúa sớm; 
bắt đầu trồng cây ăn củ.

- T hán g  S áu : hoàn thành việc gieo trồng lúa, 
trồng cây ăn củ; làm cỏ lúa nương sớm và nương 
ngô (tháng 5 và 6 là những tháng bận rộn nhất).

- T hán g  B ảy : làm cỏ lúa mùa, thu hoạch ngô 
sớm, trồng đậu.

- T hán g  T ám : tiếp tục làm những công việc của 
tháng trước còn lại và làm ruộng nước, đưa nước 
vào ruộng, cày bừa.

- T hán g  C hín : thu hoạch lúa sớm; tuôt lúa sớm 
về làm lễ cơm mới.

- T hán g  M ười: thu hoạch lúa mùa giữa vụ 
(không phải lúa sớm, không phải lúa muộn).

- T hán g  Mười M ột: thu hoạch toàn bộ lúa 
nương, làm lễ nông nghiệp lớn.

- T hán g C h ạp : thu hoạch lúa ruộng.

CHÁN NUÔI GIA SÚC - GIA CẨM 
Cùng với trồng trọt chăn nuôi là hoạt động kinh 

tê bổ trỢ đã tồn tại lâu đời của người Khơ-mú. Các 
loại vật nuôi gồm; trâu (chạc), bồ (lầm  hậu), ngựa 
(brằng), lợn... và các loại gia cầm. Chăn nuôi được 
sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau; đê làm sức 
kéo trong nông nghiệp, làm phương tiện đi lại và 
vận chuyển, làm đồ hiến tế mỗi khi có việc, trao đổi 
và tự túc cho bữa ăn gia đình nhất là khi có khách 
từ xa đến.
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Đồng bào cũng đã tích lũy được một sô" kinh 
nghiệm trong việc chọn giông trâu, bò, như con vật 
nuôi phải có chân to, dáng cao, cổ lốn và ngắn... 
Ngoài ra, người ta xem sừng, khoáy, khấu đuôi của 
con vật để đánh giá tốt hay xấu, dễ nuôi hay 
không. Cho đến những thập niên cuối của thế kỷ 
XX, ở nhiều nơi, đa sô" đồng bào vẫn chưa có tập 
quán làm chuồng trại để chăn nuôi mà chỉ buộc 
nhốt dưới gầm sàn nhà ở và điều này đã gây mất 
vệ sinh nơi cư trú. Sau nhiều cuộc vận động của 
chính quyền địa phương, ngày nay, nhiều bản làng 
đã làm chuồng trại ra xa nhà ở. Ban ngày, trâu - bò 
đưỢc thả rông vào rừng, tô"i mới lùa về. Đàn gia 
cầm hàng ngày được ăn hai bữa: sáng và tối. Trâu, 
bò thường được chủ cho ăn muôi, chữa trị bằng lá 
thuổic ngoài rừng khi có bệnh dịch. LỢn, gà được 
nuôi phổ biến ở các gia đình. Đây là những vật 
nuôi quan trọng dùng vào các dịp hiếu hỷ, lễ tết 
cũng như làm nhà mới. Chó là vật nuôi để giữ nhà, 
dùng khi đi săn bắn hay đi nương. Nhiều năm gần 
đây một sô" nơi đã phát triển nuôi dê đàn.

Việc chăn nuôi ở người Khơ-mú vẫn chỉ là nghề 
phụ, bổ trỢ cho nông nghiệp, chưa tách khỏi trồng 
trọt. Hoạt động chăn nuôi mới chỉ phát triển ở 
phạm vi các gia đình và chủ yếu là nhằm tự túc, tự 
cấp là chính. Chán nuôi thành đàn chưa phô biến. 
Rõ ràng phương thức chăn nuôi ở đây chủ yếu là 
nửa thả rông, nửa chăm sóc. Trong chăn nuôi cũng 
có sự phân công lao động theo giới: các loại gia súc 
lớn chủ yếu do nam giói và trẻ em đảm nhận còn 
gia cầm chủ yếu do phụ nữ chăm sóc. Do ít chú ý
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đầu tư về kỹ thuật nên năng suất chăn nuôi còn 
thấp, chất lượng chăn nuôi chưa được chú trọng 
đúng mức.

SẢN BẮT - HÁI LƯỢM
Trước đây do năng suất nương rẫy bấp bênh, 

người KLơ-mú chỉ duy trì ở mức sông tôl thiểu 
trong nghèo nàn và thiếu thôn. Thêm vào đó, trước 
năm 1954, đồng bào còn phải đi làm lao dịch cho 
các quý tộc Thái nên hàng năm thường bị thiếu đói 
từ 3-4 tháng. Đe bù vào chỗ thiếu hụt đó, người 
Khơ-mú trông chò vào hái lượm các loại rau củ 
trong rừng, bắt côn trùng, ếch nhái, săn bắn 
muông thú và kiếm cá trên sông suôi đầm hồ. Vì 
thế, ở người Khơ-mú, kinh tế chiếm đoạt có vị trí 
trọng yếu thứ hai sau trồng trọt. Theo thông kê của 
Giáo sư Đặng Nghiêm Vạn, ở một bản Khơ-mú 
vùng Tây Bắc, trong một năm, người dân thu hái 
được 25 loại rau (chỉ tính vào mùa xuân), 10 loại 
măng, 11 loại nấm, 14 loại củ và cây có bột, 12 loại 
trái rừng, 20 loại côn trùng (TL.6, tr.66). Nếu như 
trồng trọt đáp ứng được cơ bản nhu cầu về lương 
thực thì hái lượm cũng đáp ứng được cơ bản nhu 
cầu về rau xanh và ở mức độ nào đó, nó còn góp 
phần khắc phục nhu cầu về lương thực trong 
những lúc giáp hạt.

- Nguồn hái lượm là các loại măng (tpăng) gồm 
có măng đắng, măng tre, măng nứa, măng giang, 
măng bương, măng vầu... Mùa hái măng thường 
vào tháng 2, tháng 6, tháng 7 âm lịch. Đồng bào
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thường rủ nhau đi từng nhóm, cả nam lẫn nữ. 
Người Khơ-mú hái măng bằng tay kết hỢp dùng 
dao, thuổng. Mỗi ngày, một người có thể hái được 
hàng chục ki-lô-gam măng tươi. Ngoài đê ăn tươi, 
người ta còn muôi chua đê ăn dần.

- Các loại rau rừng (lạ) như; sà  lạ  hái vao tháng 
3, lạ  clin  là lá của một cây dây leo, hái vào tháng 3. 
L ạ  xương nếch dài, to bản, hái vào mùa xuân. 
Ngoài ra người Khơ-mú cũng thường thu hái các 
loại rau quen thuộc như: rau tàu bay. lủ lốt, hoa 
chuôi rừng; các loại rau rừng theo tên gọi của 
người Thái như: p h ắ c  chiều , p h ắ c  ưan, p h ắ c  ngọa, 
p h ắ c  đứa...

- Các loại nấm rừng (ti) gồm: tim oi, tixaưan, 
tìdum  mọc trên thân gỗ mục, ti phun , ti đon  
mọc dưới đất... trong đó tim oi là loại nấm có màu 
trắng cánh hình đồng xu, rất ngon, hái vào đầu 
mùa mưa.

- Các loại củ rừng (quai) như: củ mài (qu ai cre), 
củ dáy (quai tăm  brư), củ nâu (qu ai stông), các loại 
bột báng, bột đao... Đây là các loại bột có thê ăn 
thay cơm.

- Các loại quả rừng (plệ) có thể ăn sống hay luộc 
chín như: p lệ  m ạc clu, p lệ  h ăm  m an, p lệ  ca  day, p lệ  
m ang, p lệ  tniọ... Ngoài ra còn có các loại quả được 
gọi theo tên Thái như m ác chai, m ác muông, m ác  
pỏm , m ác chạy, m ác ngọa...

Ngoài mục đích nhằm thỏa mãn một phần nhu 
cẩu về thực phẩm, săn bắn ở người Kho-mú còn 
nhằm bảo vệ mùa màng. Đặc biệt, theo quan niệm
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của đồng bào, những người trở thành thợ săn thực 
thụ coi việc săn bắn không phai cliỉ là một thú chơi 
tiêu khiển mà còn do "sô' mệnh" sắp đặt trước (theo 
quan niệm của đồng bào). Có hai hình thức săn: 
săn cá nhân và săn tập thế.

Săn cá nhân là hình thức đi rình hay đón lõng 
nơi thú thường ra ăn vào sẩm tôi hoặc ban đêm, 
nhất là vào tiết mùa đông. Vì thế người thợ săn 
phải mang theo đèn chiếu để thú bắt ánh đèn rồi 
mới hạ gục. Vào mùa hè, người đi săn thường lần 
theo dấu chân con thú, nhờ sự hỗ trỢ của chó săn 
đón lõng sẵn để bắn hạ con vật.

Săn tập thể là hình thức sàn cổ xưa. Trước đây, 
quanh mỗi bản Khơ-mú đều có một vài khu rừng 
rậm đưỢc quy định làm nơi săn tập thể. Vì thế săn 
tập thể thường gồm cả bản tham gia. Trưởng bản 
có vai trò như trùm phường săn đứng ra tô chức. 
Đoàn người vây quanh khu rừng, tay cầm nỏ, giáo, 
gõ mõ, hò reo, xua đàn chó sục sạo tìm thú. Khi 
vòng vây dã được khép kín, thú hoảng sỢ chạy ra 
và các tay thiện xạ đón lõng sẵn bắn hạ.

Ngoài phần biêu và nộp cho chúa đất, chức 
dịch, việc phân chia thịt sẽ diễn ra như sau: người 
báo tin được chia thăn ngoài; người dò thấy dấu vết 
thú được chia một đùi sau; người bắn hạ con thú 
được hưởng đẩu, ức và 1/3 bộ lòng; những người 
vây vòng ngoài được chia 1/2 mông, vây vòng trong 
1/2 mông, những người có súng được chia một thăn. 
Còn lại được chia đều cho tâ't cả những người tham 
gia. Để ghi nhớ thành quả nghề sán của mình, thợ
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săn thường treo bộ xương đầu của các con thú lớn ở 
đầu hồi nhà.

Vũ khí săn thường là súng kíp tự chế hoặc mua 
của người Hmông. Trước đây, ngoài súng kíp, người 
ta còn dùng cả nỏ có tên tẩm thuốc độc. Trước khi 
ra khỏi nhà vào rừng, người thợ săn thường có một 
sô" kiêng kỵ nhất định (kiêng vỢ, con hỏi đi đâu, 
trên đường đi nếu gặp người thì phải lánh đi không 
cho thây mặt), theo họ như thế sẽ gặp may. Một chi 
tiết không thể thiếu là trước khi đi sán, người thợ 
săn bắt buộc phải xem bảng tính ngày, giờ để chọn 
giò xuất hành. Người ta quan niệm tùy theo việc 
chọn giờ xuâ"t hành, buổi đi săn có thể gặp may hay 
rủi, gặp thú to hay nhỏ, gặp ít hay nhiều con thú. 
Người Khơ-mú gọi bảng tính ngày giồ này là cà  la ;  
còn người Thái gọi là la i nham .

Để đánh bắt thú, người Khơ-mú còn dùng các 
loại cạm bẫy, với nhiều nguyên tắc hoạt động khác 
nhau như bẫy thắt cổ, bẫy kẹp, bẫy phóng lao, 
thòng lọng hô" sập cắm chông bẫy đè, trát nhựa 
dính trên thân cây...

Khi săn được thú lớn, người thợ săn thường cắt 
lấv đuôi nếu là lợn, lấy một bàn chân nếu là gấu, 
lấy tai nếu là hổ để đánh dấu quyền sở hữu; rồi về 
bản báo tin gọi mọi người cùng đi thui, làm thịt. 
Con thú được chia thành hai phần: một phần dành 
cho người săn được, một phần dành cho anh em có 
mặt. Riêng đầu con thú bao giờ cũng dành cho 
người chủ săn. Mang thịt về nhà, chủ săn thường 
tổ chức bữa cơm mòi anh em, hàng xóm đến và
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dành một phần thịt để biếu các gia đình. Xưa kia, 
mỗi khi săn được thú lớn người thợ săn còn phải 
biếu thịt thăn cho các chức dịch người Thái trong 
mường. Nếu là hổ, phải nộp râu, xương ông; còn 
gấu phải nộp mật.

Đánh bắt cá cũng là một hoạt động kinh tế phụ 
diễn ra quanh năm, nhưng tập trung nhất vào mùa 
mưa và mùa khô. Cũng có hai hình thức đánh bắt 
cá: đánh bắt cá nhân và đánh bắt tập thể.

Hình thức đánh bắt cá nhân diễn ra ở cả hai 
mùa với việc sử dụng các công cụ như câu, chài 
lưới, dao chém, đặt đó của nam giới (kê cả trẻ em) 
và cách vỢt, xúc của nữ giới.

Hình thức đánh bắt tập thể chủ yếu diễn ra vào 
mùa hè như mò tay, ruốc cá, đắp đập chắn, ơ  một 
s ố  nơi, người Khơ-mú cũng duy trì hình thức bắt cá 
dân gian như người Thái. Đó là cách làm li, ch ặn g  
vào mùa đông. Đây là mùa nước, ở suổỉ thường cạn, 
lại rét đậm, cá thường tụ tập theo đàn. Lợi dụng 
dòng nước chảy xiết, người ta đắp đập chắn để dẫn 
dòng nước chảy dồn vào nơi có thác nước. Tại đó, 
người ta đặt một cái đó lớn. Những ngày lạnh buốt, 
cá thường xuôi dòng, đến chỗ nước chảy xiết buộc 
phải chui vào đó. Cứ 5-7 ngày, người ta lại ra suôi 
dỡ đó một lần. Năm được mùa, có thể thu được 
hàng tạ cá tươi.

THỦ CÔNG NGHIỆP
Cũng giông như các dân tộc thiểu sô" khác, mặc 

dù đã tồn tại từ lâu nhưng thủ công nghiệp của
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người Khơ-mú vẫn chỉ là hoạt động kinh tế phụ bổ 
trỢ cho trồng trọt. Tuy nhiên, ỏ những mức độ khác 
nhau, mỗi nghề thủ công đều góp phần cùng các 
hoạt động kinh tế khác đảm bảo cho mọi nhu cầu 
tôi thiểu của đời sông tự túc, tự câ"p.

Nói đến các nghề thủ công của người Khơ-mú, 
trước hết phải kể đến đan lát, bởi đây là nghề thủ 
công truyền thông phát triển nhất và cũng là nghê 
nổi tiếng nhất của tộc người này. Giáo sư Đặng 
Nghiêm Vạn đã nhận xét: "Đồ đ an  lá t (của người 
Khơ-m ú) rất bền và đẹp, là  nguồn thu lợi lớn của  
đồng bào. Đ ồ đ a n  lá t củ a đồng b ào  cung cấp  cho  
hầu  hốt các  d ãn  tộc qu an h  vùng" (TL.6, tr.68). So 
với các dân tộc láng giềng, sự nổi trội của sản 
phẩm từ tre - mây ỗ đây có ba điếm đáng lưu ý; 
khai thác các nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự 
nhiên để làm ra sản phẩm, kỹ thuật - kỹ năng đan 
lát đạt đến trình độ khá tinh xảo và chủng loại sản 
phẩm phong phú, có nhiều kiểu dáng.

Với vốn scmg trên địa bàn rừng núi qua nhiều 
thế hệ, người Khơ-mú rất thành thạo trong việc lựa 
chọn các nguyên vật liệu khác nhau để đan lát 
thành các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và 
trao đổi. Riêng tre đã có tới ba loại được họ dùng 
phổ biến, đó là: tờ re se, choi, tnếc. Ngoài ra còn 
nứa mai, vầu, giang, song, mây, một sô" loại cây 
dùng để làm nguyên liệu phụ. Tất cả những 
nguyên liệu này được họ khai thác, thu góp hàng 
ngày, đem về chẻ, vuô"t rồi phơi khô trên ránh bếp 
để sử dụng dần. Đôl với họ, thòi gian khai thác 
nguyên liệu tốt nhất vẫn là mùa đông vì trong giai
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đoạn này, nguyên liệu đem về sẽ không bị mọt. 
Cũng có khi người ta phai mua lại nguyên liệu 
(í các dân tộc khác. Mỗi loại nguyên liệu đều 
có chức năng sử dụng riêng, phù hỢp với từng loại 
sản phẩm.

Kỹ thuật đan lát đã đạt đến trình độ khá cao. 
Sự tinh xảo và thuần thục chẳng những thể hiện ỏ 
các kiểu đan lóng môt, lóng đôi, lóng ba, đè ba - bắt 
bô"n, đè ba - bắt nám, các kiểu đan hình mắt cáo... 
mà còn thê hiện ở cả trình độ tạo các mô típ hoa 
văn trang trí trên một sản phẩm. Việc đan kết hỢp 
giữa các loại nan xanh, vàng hay một s ố  màu khác 
trong tự nhiên để tạo ra những đường lượn sóng 
hoặc xương cá cũng là một truyền thông thường 
gặp ở kỹ thuật đan nơi đây. Trong đan lát, gần đây 
đôi khi cũng đã xuất hiện sự phân công lao động có 
tính chuyên m.ôn hóa; phụ nữ và trẻ em chuyên chẻ 
nan, vót nan; nam giới thì đan, nhất là các loại sản 
phẩm đòi hỏi ở kỹ năng tay nghề.

Đan lát là nghề 
phụ phát triển nhất 
của người Khơ-mú. 
Ảnh: Thông tấn xã 
Việt Nam
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sản phẩm đan lát của ngưòi Khơ-mú phong 
phú, đa dạng về cả hình thức trang trí và kiểu cách 
cũng như chức năng sử dụng. Thật vậy, nếu lấy 
chức năng sử dụng làm tiêu chí, có thể chia sản 
phẩm đan lát của họ làm hai loại: sản phẩm dùng 
trong vận chuyển gồm các loại gùi (èng), sọt (ki), 
dậu (m bung)... Còn sản phẩm dùng trong sinh hoạt 
gia đình có khá nhiều loại như ếp đựng cơm, rương 
đựng quần áo (plum ) ! giỏ đựng (ép m ah), hộp đựng 
kim chỉ (tư đen), các loại rổ, rá, mẹt, sàng, cót, bồ 
đựng thóc, mâm (phướn m a), ghế ngồi...

Tóm lại, đan lát là nghề phụ mang sắc thái đặc 
trưng văn hóa của người Khơ-mú. Nếu như dệt vải 
thêu thùa là tiêu chí đánh giá đức tính và phẩm 
hạnh của các cô gái Thái thì đan lát là tiêu chí 
đánh giá các chàng trai Khơ-mú. sản phẩm đan lát 
chẳng những đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn là 
vật phẩm trao đổi được các tộc người trong vùng ưa 
chuộng.

Ngoài đan lát ra, các nghề thủ công khác như 
dệt, mộc, rèn... ở người Khơ-mú không mấy phát 
triển. Thực ra, trước kia người Khơ-mú cũng đã 
biết trồng bông, dệt vải, song kỹ thuật dệt còn ở 
trình độ đơn giản, khung dệt thô sơ. Sau này, một 
số nơi người Khơ-mú tiếp thu kỹ thuật dệt của 
người Thái, còn hầu hết họ mua hay đổi lấy vải vóc 
của người Thái rồi về tự cắt may là chính.

Khi quan sát về các nghề thủ công truyền 
thống ở vùng người Khơ-mú, ai cũng biết là nghề 
dệt và kỹ thuật dệt nơi đây còn kém phát triển. Từ 
rất lâu rồi, việc may mặc và những nhu cầu về
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bông - vải - sỢi đều phải d ự a  vào s ự  trao đổi với 
người Thái cận cư.

Một sô" nhà nghiên cứu cũng đã có dịp chứng 
kiến sự hiện diện trong các bản làng Khơ-mú cái 
khung dệt thô sơ, kiểu Indonesia rất phổ biến ở các 
dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên và Đông 
Nam Bộ. Điều đáng nói là trong sô" các dân tộc 
thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ-me ở các tỉnh miền 
núi phía Bắc như: Xinh-mun, ơ-đu, Mảng, Kháng 
thì chỉ duy nhất có người Khơ-mú còn lưu giữ được 
loại công cụ dệt cổ truyền này.

Với k ỹ  thuật dệt ấ y ,  người ta căng thảm sỢi dọc 
thành một vòng khép kín tạo nên hai bề mặt: trên 
và dưới song hành.
Một đầu thảm sỢi 
treo lên cao (khoảng 
l-2m, thường là ở 
ngay cái xà luồn của 
góc nhà). Đầu còn lại, 
vòng qua thắt lưng 
người thợ dệt ở tư thê" 
ngồi trên nền sàn.
Hai bề mặt của thảm 
sỢi dọc này nằm trên 
một độ chếch dài 
khoảng 3-4m từ trên 
cao xuông thấp đúng 
như cách dệt bản địa 
tại các cao nguyên 
miền Tây Trung Bộ.

Cán bông làm sợi. 
Ảnh: Chu Thài Sơn
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Điều trái ngược là trong khi các dân tộc ở khu 
vực Trường Sơn - Tây Nguyên và miền Đông Nam 
Bộ phát huy đưỢc hiệu quá tối ưu của cái khung 
dệt kiểu Indonesia này là: tạo ra được những tấm 
vải sỢi bông x e  săn, bền chắc, khô rộng tôi đa đến 
gần một mét, đồng thời tạo ra được những tấm thố 
cẩm với trang tiú hoa văn màu đặc sắc. Ngược lại, 
đồng bào Khơ-mú, vẫn với cái khung dệt ấy song 
chỉ có thể làm nên những tấm vải thô khô hẹp 
khoảng 30cm với năng suất rất thấp.

Qua đó, có thể rút ra được những nhận định:
- Toàn bộ vùng núi phía Tây của lãnh thổ Việt 

Nam, từ tả ngạn sông Hồng theo suôt dọc Trường 
Sơn - Tâv Nguyên đến tận miền Đông Nam Bộ, 
trong quá khứ lịch sử, các cư dân bản địa nơi đây 
vốn có cùng một kỹ thuật dệt bằng một loại công cụ 
thô sơ là cái khụng dệt kiểu Indonesia trước khi có 
sự du nhập của loại khung dệt kiểu miền Bắc (như 
khung dệt của người Thái, người Mường...).

- Nghề dệt và kỹ thuật dệt bằng khung dệt 
kiểu Indonesia ở người Khơ-mú đã bị mai một 
trước sự xuất hiện của cái khung dệt kiểu miền 
Bắc do cộng đồng người Thái du nhập với năng 
suất và kỹ thuật dệt có hiệu quả hơn hẳn mà các 
tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ-me nơi 
đây chưa thể theo kịp.

TRAO ĐỔI
Cho đến những năm trưóc 1954, do điều kiện 

của cả vùng Tây Bắc và miền Tây Nghệ An còn
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thiêu thôn nên chợ phiên chưa có hoặc mới chỉ 
manh nha, việc trao đổi của người Khơ-mú chủ yếu 
được diễn ra trong cộng đồng hoặc giữa họ với 
người Thái dưới hình thức vật đổi vật.

Người Khơ-mú thường dùng các sản phẩm đan 
lát để đổi lây vải thóc với người Thái; đổi lấy dao, 
rìu với ngưòi Hmông. Trong việc mua bán ở chợ, 
người Khơ-mú dùng đồng bạc "móng ngựa" hay bạc 
giấy. Cho đến những năm 60 của thế kỷ XX, người 
Khơ-mú đã từng dùng đồ trang sức bằng vỏ ốc (có 
tên khoa học là C au ris m oneta), - một loại ôc sông ở 
bờ biển Tây Thái Bình Dưđng và Ân Độ Dương. 
Ngoài việc dùng làm đồ trang sức, vỏ ốc ríày còn 
dùng làm vật kỵ ma, đồ sính lễ của nhà trai đem 
đến nhà gái trong đám cưới. Trong lịch sử, vỏ ốc 
này từng là một loại tiền cổ được sử dụng ở nhiều 
tộc người từ Nam Trung Hoa xuông Nam Á tới Bắc 
Đông Dương. Như vậy, vào thời xa xưa, vỏ ốc 
C au ris m on eta  đã là một thứ tiền tệ của người 
Khơ-mú, khi họ còn là chủ nhân của một vương

quốc khá nổi 
tiếng ở đất nước 
Lào và việc trao 
đổi hàng hóa 
của họ lúc đó đã 
phát triển đến 
một trình độ 
nhất định.

Tiến vỏ ốc "Cauns moneta"cửa nguởi Khơ-mú.
Ảnh: Đặng Nghiêm Vạn
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VĂN HÓA VẬT CHẤT

NHÀ CỬA
Loại hình nhà ở chính của người Khơ-mú từ 

trước tới nay là nhà sàn. Tuy ở một sô" nơi vẫn tồn 
tại kiểu nhà nửa sàn, nửa đất nhưng đây tuyệt 
nhiên không phải là loại hình nhà truyền thông 
của họ mà chỉ là nhà ở tạm trước khi làm ngôi nhà 
chính: nhà sàn.

Nhà sàn của người Khơ-mú ở Tây Bắc đã cách tân.
Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Ngôi nhà sàn của người Khơ-mú thường có một 
gian - hai chái hoặc hai gian - hai chái, hay ba gian -
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hai chái. Vách nhà thường làm bằng nứa đan, mặt 
sàn lát bằng luồng, vầu bô banh nguyên cây, đập 
dập. Nhà rất ít hoặc không có cửa sổ. Mỗi nhà chỉ 
có một cầu thang lên xuông dành cho mọi thành 
viên trong gia đình.

Vật liệu để làm nhà gồm gỗ, tre, nứa, song, 
mây, gianh, lá cọ hoặc lá mây để lợp. Đây là 
nguồn vật liệu sẵn có trong rừng. Kỹ thuật liên 
kết chủ yếu là dùng chạc, ngoạm tự nhiên hay tự 
tạo và lạt buộc. Công cụ làm nhà thường chỉ là 
chiếc rìu, con dao.

Kết cấu bộ khung nhà cũng đơn giản, gồm; cột, 
kèo, rầm xà, đòn tay chủ yếu dùng gỗ nguyên cây, 
không bóc vỏ.

Bô" trí mặt bằng sinh hoạt thường thống nhất 
trong vùng. Với nhà một gian hai chái thì chái bên 
phải là nơi đặt bếp thiêng. Bếp này chỉ dùng để đồ 
cơm, không nấu nướng thức ăn. Chái này có vách 
ngăn với gian giữa. Vách đầu hồi có "cửa ma", chỉ 
mở khi chủ nhà qua đòi. Gian giữa là nơi ngủ của 
chủ nhà và con nhỏ trong gia đình. Chái bên trái có 
cầu thang lên xuông, nơi đặt bếp nấu nướng hàng 
ngày. Phần chái này cũng còn là nơi tiếp khách.

Ngày nay, nhiều nơi người ta đã làm nhà sàn 
cột kê, kỹ thuật lắp ráp có tua, mộng giông với ngôi 
nhà của người Thái hay kiểu nhà người Việt. Bô" trí 
mặt bằng sinh hoạt giống với cách bô" trí trong nhà 
của người Thái.

Trong các tập tục liên quan đến nhà cửa của 
người Khơ-mú đáng lưu ý nhất là việc chọn ngày để
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lấy nguyên vật liệu, chọn đất và xem hướng nhà. 
Theo đó người ta thường vào rừng chặt gỗ làm nhà 
vào những ngày nửa đầu trong tháng, tre nứa lấy 
vào những ngày nửa cuổi tháng, gianh lợp lấy vào 
những tháng mùa khô. Theo họ, chọn ngày, mùa 
như thế, nguyên liệu dùng để làm nhà mới không 
bị mối, mọt. Việc chọn đất dựng nhà thường được 
làm theo hai cách: bói bằng lạt và bói bằng gạo.

Nhà ỏ đã cách tân của người Khơ-mú tại Tây Bắc.

Ảnh: Tư liệu Viện Dân tộc học

Cách thứ nhất chủ nhà lấy 10 sỢi lạt dài bằng 
nhau, căn đều ở giữa, đặt xuông đất rồi lấy đất lấp 
vào chính giữa. Tiếp theo, ngưòi ta vừa nôl hai đầu 
dây lạt bất kỳ lại với nhau, vừa cầu khấn. Nối và 
khấn xong, nhấc bó lạt lên nếu trong 10 sỢi lạt đó 
chỉ cần tạo nên hai vòng tròn là điềm tốt nếu 
không có vòng tròn nào, phải tìm chỗ đất khác.

Cách thứ hai vào buổi tôi, chủ nhà đào một cái 
hô" tròn đường kính từ 7-8cm, sâu khoảng 9-lOcm,
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đặt một quả trứng gà vào trong rồi bỏ hai hạt gạo 
lên quả trứng và đậy kín bằng cái bát. Vừa làm, 
gia chủ vừa nhẩm khấn như cách bói trên. Sáng 
hôm sau người ta mở bát xem, nếu hai hạt gạo vẫn 
ở nguyên chỗ cũ, đất ấy có thê dựng nhà được, còn 
nếu hai hạt gạo trên lưng quả trứng bị xê dịch, 
phải đi tìm đất khác.

Việc chọn hướng nhà thường tùy thuộc vào địa 
hình và tục lệ riêng của từng dòng họ.

Ngày nay, việc chọn đất và chọn hướng nhà 
theo tập quán truyền thông không còn được người 
Khơ-mú duy trì một cách chặt chẽ nữa. Gần đây, 
một s ố  người chọn hướng nhà theo cách tính tuổi 
của người Việt, song cách tính này cũng chưa phổ 
biến vì nhiều người không nhớ chính xác tuổi của 
mình là bao nhiêu.

Tùy theo điều kiện của từng gia đình mà người 
ta làm lễ lên nhà mói to hay nhỏ nhưng thường khi 
lợp xong nhà mới, chủ nhà nào cũng làm bữa cơm 
thết đãi anh em họ hàng và dân bản đến thám. 
Sau bữa cơm, bao giờ người Khơ-mú cũng uống 
rượu cần, hát chúc tụng và cầu cho gia chủ khỏe 
mạnh, thóc lúa đầy sàn, lợn gà đầy sân, con đàn 
cháu đông.

Người Khơ-mú ở miền Tây Nghệ An còn có tục 
làm n h à  lớn (nhà to hơn ngôi nhà bình thường) với 
lý do trong nhà có người đau ốm chữa mãi không 
khỏi. Khi làm nhà lớn, ngoài việc mổ gà lợn, gia 
chủ còn phải hiến sinh trâu hoặc bò để khao dân 
bản. Các nghi thức vào nhà lớn có nhiều điểm khác
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với nghi thức vào nhà bình thường, trong đó đáng 
chú ý là việc nam đóng giả nữ nhảy múa quanh 
sàn nhà và lễ vào nhà lớn kéo dài tới 7 ngày đêm 
mới kết thúc.

Những ngôi nhà truyền thốhg của người Khơ-mú 
hiện nay tồn tại tuy không nhiều nhưng ở bản làng 
nào đồng bào sông tương đôi tập trung những dạng 
nhà dân gian kiểu Môn-Khơ-me này cũng dễ dàng 
bắt gặp.

Tháng 10 năm 1993, nhóm nghiên cứu chúng 
tôi có dịp đến xã Hát Lót và xã Tà Hộc huyện Mai 
Sơn tỉnh Sơn La.

Xã Hát Lót khi ấy có 6.800 nhân khẩu, bao gồm 
một tiểu khu kinh tế mới giãn dân và 26 bản, trong 
đó 23 bản người Thái, 2 bản người Việt và 1 bản 
người Khơ-mú: bản Co Chai.

Xã Tà Hộc khi ấy có 17 bản, trong đó 7 bản 
người Hmông, 6 bản Thái, 1 bản người Mường, 3 
bản người Khơ-mú. Bản Pù Tền chỉ có 30 hộ gồm 
173 nhân khẩu. Cuộc sổhg ở đây dựa vào 54 lao 
động chính và 16 lao động phụ, còn lại là người già 
cả và trẻ em.

Tại bản Co Chai (ở Hát Lót) ngôi nhà ba gian - 
hai chái lợp cỏ tranh của cụ Lò Văn Chựa (năm ấy 
đã 85 tuổi) là một ví dụ điển hình. Hay ở bản Pù 
Tền xã Tà Hộc cũng vẫn lại một ngôi nhà ba gian - 
hai chái, lợp cỏ tranh của vỢ chồng anh Lường Văn 
Inh (năm ấy mới 32 tuổi) và vỢ là Mè Thị Xeng 
(năm ấy 35 tuổi) có phần kém điển hình hơn nhưng 
vẫn không xa rời các yếu tô" cơ bản của truyền 
thống Môn-Khơ-me.
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Chưa vào đến bản từ xa nhìn vọng tới thấp 
thoáng sau những màu xanh của cành lá, đã thấy 
hiện lên một vẻ đẹp hoành tráng và huyền bí mang 
đậm sắc thái văn hóa Môn-Khơ-me với hai chỏm 
sừng nhà ở hai đầu đốc gọi là k h a o  kú t in vào nền 
trời lam. Và dưới đó - bờ mái của hai gian hồi kiến 
trúc kiểu mai rùa khum khum thật khéo.

Cho đến nay, đã có không ít các công trình 
nghiên cứu vẫn coi hai yếu tô" văn hóa gắn liền với 
kiến trúc nhà ở nói trên [bò mái hình mai rùa 
(hình ô van) và k h a o  kút trên hai đầu đốc] là 
truyền thống của ngôi nhà Thái Đen mà cư dân 
Môn-Khơ-me ở miền Tây Bắc, trong đó có tộc người 
Khơ-mú đã tiếp thu được (!). Thực tê cho thấy 
truyền thông kiến trúc của người Khơ-mú nói 
riêng, người Môn-Khơ me nói chung có tính độc lập 
riêng biệt, thậm chí có ảnh hưởng tới kiến trúc của 
tộc người khác.

Ngành Thái Đen là một nhóm tộc người duy 
nhất trong sô" 12 dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ 
Thái-Ka-đai là có truyền thông kiến trúc nhà ở với 
bò mái hình mai rùa và k h a o  kú t dựng trên hai 
đầu đô"c. "Truyền thống" này còn vắng bóng ở cả 
ngành Thái Trắng - đồng bào gần gũi nhất của họ. 
Vậy thì truyền thống đó ở ngành Thái Đen chỉ là 
một tập quán mới, được hình thành sau khi tiếp 
thu các truyền thông này ở những dân tộc thuộc 
nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ-me.

Suốt từ Bắc chí Nam mà khởi đầu là vùng núi ở 
tả ngạn sông Hồng rồi theo dọc dãy Trường Sơn 
đến tận miền Đông Nam Bộ là địa bàn phân bô" của
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21 tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ-me. 
Và tuyệt đai đa sô trong 21 tộc người ấy đều đã và 
đang hiên diện cả hai hoặc một trong hai vếu tô" 
văn hó; nói trôn ở các công trình kiến trúc dân 
gian: hoặc nhà ở, nhà công cộng, hoặc kho lúa hay 
nhà mồ...

Khi đã vào đến bản Co Chai rồi bản Pù Tển và 
có điều kiện quan sát kỹ bộ khung nhà thì thấy 
ngay một điều "rất mới" đặc biệt: Đó là nhà "vì cột" 
chứ không phải là nhà "vì kèo".

Sơ đồ mặt bằng ngôi nhà sàn Khơ-mú cổ truyền (vẽ theo tỉ lệ 1/100) 
tại bản Co Chai, xã Hát Lót, Mai Sơn - Sơn La.

Chủ nhân: ông Lò Vân Chựa, 85 tuổi.
Bản vẽ: Tư liệu điền dã năm 1993 của Chu Thái Sơn

Bộ khung nhà cổ truyền ở đây chỉ có hai hàng 
cột. Như thế, đương nhiên là không có cột giữa - cột 
chông nóc. Hai hàng cột dọc đều cách vách thưng 
khoảng 20cm. Đầu cột được tạo ra các ngõng là một 
khối trụ tròn (làm chức năng của tua mộng). Nằm 
ngay trên đầu cột là xà dọc. Xà này yên vị được là
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nhờ ở cái ngông đầu cột xuyên vào dạ xà theo từng 
vỊ trí của gian. Hai đầu các cây quá giang tỳ lên 
hai hàng xà dọc. Trên đầu các cây quá giang, song 
hành với cây xà dọc là cây hoành làm chức năng 
cây đòn tay, đè lên trên chân các cây kèo giả.

Sơ đồ mặt bằng kiến trúc nói trên cùng các 
nguvên tắc của liên kết hàng ngang và hàng dọc 
vừa mô tả hoàn toàn giông như truyền thông kiến 
trúc ở các ngôi nhà dài trên cao nguyên miền Tây 
Trung Bộ. Bộ khung nhà đứng được là nhò ở các 
liên kết ngang - dọc, không có liên kết chéo của vì 
kèo. Đây là yếu tô" quan trọng nhất - yếu tô" kỹ 
thuật trong kiến trúc nhà cửa mang truyền thông 
Môn-Khơ-me miền núi không chỉ riêng ở miền 
Tây Bắc Bắc Bộ mà còn là khung cho cả bán đảo 
Đông Dương.

Lề lối liên kết của kiến trúc nhà "vì cột" và sơ 
đồ mặt bằng kỹ thuật của nó như đã mô tả ở ngôi 
nhà dân gian Khơ-mú cũng là truyền thông chung 
cho cả các dân tộc ở Trường Sơn - Tây Nguyên và 
Đồng Nam Bộ. Song ở khu vực này, cái khác nhau 
giữa ngôi nhà truyền thông của cư dân Môn-Khơ 
me với ngôi nhà truyền thông của cư dân nói ngôn 
ngữ Nam Đảo (miền núi) là: nhà có chái (cư dân 
Môn-Khơ-me) và nhà không có chái (cư dân Nam 
Đảo). Từ đặc điểm này dẫn đến hệ quả là các hiện 
tượng: nhà có hai mái (Nam Đảo) hay bôn mái 
(Môn-Khơ-me) cửa đi mở ở đầu hồi nhà (Nam Đảo) 
hay mở ở phía mái dọc (Môn-Khơ-me), xác định 
hướng của ngôi nhà thì căn cứ vào đầu hồi (Nam 
Đảo) hay căn cứ vào phía mái dọc (Môn-Khơ-me).
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Ngôi nhà cổ truyền của đồng bào Khơ-mú hiện 
nay hội đủ các yếu tô" của một ngôi nhà truyền 
thông nhóm cư dân Môn-Khơ-me.

TRANG PHỤC
Do nghề trồng bông, dệt vải của người Khơ-mú 

đã bị mai một nên ở hầu hết các địa phương đồng 
bào án mặc theo người Thái và người Việt (nhất là 
bộ nam phục). Tuy vậy, ở một s ố  nơi của vùng Tây 
Bắc và ngay cả miền Tây Nghệ An, qua những 
chiếc áo nữ hiện còn, vẫn có thể nhận thấy y phục 
truyền thông của phụ nữ Khơ-mú có những nét 
riêng không giống với bộ nữ phục Thái.

Bộ nữ phục Khơ-mú 
gồm có váy, áo, yếm, 
dây lưng, khăn đội 
đầu xà cạp. Điểm 
khác biệt rõ nhất 
trong bộ nữ phục 
Khơ-mú so với bộ nữ 
phục Thái là ở tấm 
áo. Áo nữ Khơ-mú là 
loại áo cánh ngắn 
màu đen chàm, cổ 
hình trái tim xẻ 
ngực, có hàng khuy 
cài bằng bạc (hay 
nhôm) hình chữ nhật 
gọi là quả p ám . Hai 
bên vạt áo thường
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Trang phục phụ nữ Khơ-mú 
ở Tây Nghệ An.

Ảnh: Tư liệu Viện Dấn tộc học



được nẹp thêm dải vải khác màu. Trên đó lại được 
đính thêm cúc bạc (hay nhôm) hình tròn chạy từ 
trên xuông dưới, khác hẳn vối hàng cúc bạc hình 
con bướm hay con ve ở chiếc áo của phụ nữ Thái.

Nếu có một cái nhìn tổng quan về nữ phục, bộ 
phận che nửa thân trên của các dân tộc ở Việt 
Nam, có thể không khó khăn gì khi nhận ra rằng: 
áo nữ cánh ngắn - đến thắt lưng, hoặc rất ngắn 
(đến rô"n), thậm chí còn chủ yếu ở trần nữa - thì đó 
là tính khá phổ biến - chưa vội nói là "truyền 
thông" của các tộc người Môn-Khơ-me miền núi - 
suốt từ Bắc chí Nam - từ tả ngạn sông Hồng theo 
suốt dọc Trường Sơn - Tây Nguyên và đến tận miền 
Đông Nam Bộ. Những dân tộc thuộc các nhóm 
ngôn ngữ khác có sự tương đồng với tập quán nói 
trên hay nói cách khác là tham gia vào, hội nhập 
vào tập quán nói trên không nhiều lắm, thậm chí 
là đếm trên đầu ngón tay (như Mường, Thái La Ha 
ở miền Bắc hay Gia-rai, Ê-đê, Chu-ru ở Trung và 
Nam Tây Nguyên).

Từ bức tranh toàn cảnh về y phục che nửa thân 
trên trên toàn lãnh thổ Việt Nam, thật khó mà có 
một bảo đảm để nói rằng: Cái áo cỏm  của nữ giới 
Khơ-mú là do ảnh hưởng từ người Thái(?), trong 
khi những đồng bào của người Thái thuộc gia đình 
ngôn ngữ Thái-Ka-đai lại tuyệt đại đa sô' là vận áo 
dài - dài tới mông hay che kín mông thậm chí dài 
tới giữa bắp chân.
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Nếu nhìn nhận một cách công bằng hơn, sát với 
sự thực lịch sử hơn - về xuất phát điểm của mỗi 
thành tô" văn hóa trong trang phục dân tộc - thì cái 
áo cỏm  - áo cánh ngắn xẻ ngực có hàng cúc bạc 
rất tinh tế là vô"n cổ trong truyền thông của người 
Khơ-mú nói riêng và của cư dân Môn-Khơ-me miền 
Bắc nói chung. Chính người Thái, khi xâm nhập 
vào miền Tây Bắc Bắc Bộ xưa, đã sớm tiếp nhận 
nét duyên dáng này trong trang phục nữ để bản 
địa hóa và làm phong phú thêm những truyền 
thông của mình.

Nữ giới Khơ-mú đội (khán) p iêu , thêu hoa văn 
nhưng ở hai đầu khăn thường can thêm vải đỏ rồi 
gắn tua. Khi đội, phần hoa văn phô ra trước trán.

Piêu  là một sải vải đen chàm có chiểu dài trung 
bình l,8m, rộng phổ biến 35cm. Mỗi đầu p iêu  là 
một mảng trang trí hoa văn thêu hình vuông mà 
chiều dài cạnh là chính khổ vải của khăn. Phụ nữ 
là tác giả của mảng trang trí này. Bô" cục, hình họa 
và màu sắc ở đầu khăn thường được tái tạo lại 
những mô típ hoa văn truyền thông, vừa mang đặc 
tính chung của tộc người, lại vừa thể hiện cái riêng 
của từng địa phương.

Tấm váy ở đây có chung một kiểu dáng với tấm 
váy của phụ nữ Thái. Đó là loại váy ông màu đen 
chàm, mặc theo kiểu xỏ chân hoặc chui đầu. Hiện 
nay ở những vùng giáp với Tây Bắc như sông Mã 
(Sơn La) hay miền Tây Nghệ An..., phụ nữ Khơ-mú 
ngoài cách mặc váy như kiểu của người Thái, họ 
còn mua luôn váy của người Lào đế mặc.
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Trước đây, hầu hết phụ nữ đều mang yếm. Đó 
là một kiểu áo lót, mặc bên trong áo cánh. Đầu yếm 
được thêu hoa văn và đính hai dây đê buộc sau cổ. 
Thân yếm cũng được đính hai dây vải đen để buộc 
vòng ra sau lưng.

Đồng bào có hai loại dây lưng. Một loại thường 
bằng vải tơ tằm, nhuộm vàng hoặc xanh. Loại thứ 
hai chỉ những gia đình khá giả mới có. Đó là loại 
dây lung làm từ một dải vải mà trên đó được định 
trang trí liên tiếp các mảnh bạc nhỏ hình tròn. Khi 
mang dải thắt lưng các hà các chị thường giấu kín 
đầu khán, không để lộ ra ngoài như chị em nhiều 
dân tộc khác.

Xà cạp của nữ giới bằng vải chàm đen dài 
khoảng 80cm, rộng khoảng 40cm, hai bên mép 
viền vải đỏ hoặc xanh. Khi dùng, người ta quấn 
vòng ngược chiều giữa hai chân để tạo ra sự đôi 
xứng rất duyên.

Trước kia, người Khơ-mú chủ yếu đi chân đất, 
nay nhiều người đã đi dép.

Trong trang phục dân tộc của người Khơ-mú 
nổi bật nhất là tấm áo nữ và chiếc khăn đội đầu gọi 
là "piêu". Đây là đặc trưng phổ biến (tất nhiên có 
một vài ngoại lệ) ở các dân tộc miền núi phía Bắc.

Khăn và áo là những bộ phận trang phục che 
nửa thân trên - ở tầm cao cơ thể nó đập ngay vào 
ánh mắt quan sát của mọi người. Bởi vậy, người ta 
rất chú trọng đến việc làm đẹp ở tấm áo và cái
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khăn đội đầu. Còn bộ phận che nửa thân dưới là 
váy hay quần tạp dề buông từ thắt lưng trở xuống 
ít được quan tâm hơn.

Tập quán nói trên trái ngược với cách ứng xử 
của các dân tộc vùng Trường Sơn - Tây Nguyên và 
Đông Nam Bộ. Cư dân ở khu vực này lại tập trung 
cho cái đẹp ở bộ phận trang phục che nửa thân 
dưới mà phổ biến là tấm váy quấn của đàn bà và 
dải khô" của đàn ông. Thật dễ nhận ra nguyên nhân 
của nó, vì nam cũng như nữ nơi đây còn phổ biến 
tập quán ở trần.

Chiếc (khăn) "piêu" tuy không hiện diện trên 
mái đầu nữ giới trong các dân tộc Môn-Khơ-me ở 
khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên và Đông Nam 
Bộ nhưng nó đã và đang là truyền thông trong nữ 
phục của nhiều dân tộc Môn-Khơ-me miền Tây Bắc 
như; Khơ-mú, Xinh-mun, Kháng. Còn trong nhóm 
ngôn ngữ Tày - Thái, chỉ duy nhất ở ngành Thái 
Đen là có piêu , ngay cả ngành Thái Trắng cũng xa 
lạ với truyền thông này. Trong nhóm Ka-đai thì chỉ 
có người La Ha theo truyền thông này. Chỉ cần so 
sánh trong nội vùng Tây Bắc hay tất cả các tỉnh 
miền núi Bắc Bộ thì cũng dễ dàng nhận ra rằng đó 
là truyền thông của cư dân Môn-Khơ-me ở vùng 
núi Bắc Bộ. Và ở đây, lại một lần nữa, chính bộ 
phận người Thái Đen đã tiếp thu truyền thông đó ở 
các nhóm Môn-Khơ-me, đặc biệt ở người Khơ-mú để 
làm nên một truyền thông ở nhóm tộc người mình.
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Khàn và ùBng sút của phụ nữ Khơ-mú 
ở Thuận Châu (Sơn La) 1972. 

Ảnh: Đặng Nghiêm Vạn

Vày của phụ nữ Khơ-mú ỏ Tây Nghệ An 
giống váy người Lào.

Anh: Tư liệu Viện Dân tộc hoc

Áo cỏm và piêu của cô gái 
Khơ-mú ở Sơn La. 

Ảnh: Nguyễn Đức Lân
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Trong nếp trang phục cũ, phụ nữ Khơ-mú có 
cách đội khăn tạo nên nét riêng cho thẩm mỹ của 
tộc người mình. Đe đội khăn, các bà, các chị gấp 
khăn làm đôi theo chiều dọc, đặt từ phía sau rồi 
buông hai đầu qua phía trước đế ôm lấy mớ tóc 
nhưng phải làm sao cho một mảng hoa văn trang 
trí được dựng đứng, phô ra trước trán, còn một đầu 
hoa văn thì buông xuông dưới gáy. Hiện nay, vấn 
khăn kiểu này còn ít người biết đến. Phụ nữ Khơ-mú 
bây giò phần đông thường vấn theo kiểu của các cô 
gái Thái Đen.

TRANG SỨC 
Nếu như đồ trang 

sức là của nam giới 
Khơ-mú không có gì 
đáng kể thì trang sức 
của phụ nữ Khơ-mú 
lại khá độc đáo và ấn 
tượng. Ngoài những 
trang sức phổ biến 
như vòng cổ, vòng 
tay, hoa tai, trâm cài 
tóc... thì cái độc đáo 
nhất trong trang sức 
của phụ nữ Khơ-mú 
mà ngày nay hầu 
như không còn phổ 
biến nữa chính là dải 
thắt lưng bằng vỏ ốc

Một số trang sức của nữ giới Khơ-mú. 
Ảnh: Đặng Nghiêm Vạn
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quấn quanh eo. Phụ nữ các gia đình khá giả còn 
quấn quanh thắt lưng một chùm dây xà tích bằng 
bạc trắng. Ngoài ra cũng cần biết đến tục ăn trầu 
và nhuộm đen răng mà hiện nay vẫn còn dễ gặp ở 
nhiều địa phương.

TẬP QUÁN TRONG ẢN UỐNG 
Vốn được gọi là cư dân "ăn lử a ” (cũng như "Đao 

canh hỏa chủng") nên trước đây, người Khơ-mú chủ
yếu ăn xôi nếp. Lúa 
tẻ tuy có trồng trên 
nương song việc ăn 
cơm tẻ chỉ chiếm một 
phần nhỏ trong khẩu 
phần hàng ngày của 
họ. Ngoài ra, thòi 
gian giáp hạt hay khi 
mất mùa, đói kém, 
đồng bào còn ăn độn 
sắn, ngô, khoai sọ, 
khoai mài. Nhiều 
năm gần đây, ở một 
sô' địa phương, nhất 
là những nơi có ruộng 
nước, người Khơ-mú 
chuyển sang ăn 
cơm tẻ nhiều hơn 
cơm nếp.

Giã gạo bằng chày tay. 
Ảnh: Tư liệu của Tạp chí 

Dân tộc và Thời đại
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Nếp thường đưỢc đồ thành xôi hoặc nấu bằng 
nồi. Ngoài ra nếp còn được lam trong ống nứa (lưn 
boót) dành khi đi nương hay cho phụ nữ mới sinh 
con. Ngó thường được giã nhỏ thành bột rồi đồ chín. 
Gạo nếp còn được đồ với ngô, sắn, khoai mài, kê.

Các món ăn chê biến từ thực phẩm (thịt, cá, 
rau) thường đưỢc nấu canh, nướng, đồ, xào. Những 
dịp tết lễ, cưới xin, tang ma... thịt và rau chủ yếu 
là luộc và nấu canh. Riêng trong cưới xin và tang 
ma, người Khơ-mú thường nấu canh bằng nước 
luộc thịt (nước xáo) với ruột cây chuối rừng. Khi 
săn được thú lớn, ngoài cách luộc, họ còn làm tái, 
lạp . Hiện nay, ngoài những cách chế biến trên, 
người Khơ-mú còn có thêm món xào, ăn tiết canh.

Những món ăn đặc trưng nhất của người Khơ-mú 
là: thịt lam  nhoọc, thịt chua có mùi, thịt vùi tro 
bếp, nặm pịa (brịa), thịt nướng; cá chua (pa đeẹc), 
cá khô gác bếp, món ruột cá vùi tro dùng để chấm 
xôi. Các loại măng, rau ngoài cách đồ, luộc, nướng 
(măng đắng) còn được làm nộm (gỏi) trộn gia vỊ 
như nộm măng, nộm hoa đu đủ, nộm hoa chuối...

Khẩu vị ưa thích của người Khơ-mú là các loại 
thịt, cá nướng, làm chua có mùi, ăn cay. Hàng 
ngày, người Khơ-mú ăn ba bữa: sáng ăn lót dạ, 
trưa và tôi là hai bữa ăn chính. Thường ngày, vỢ 
chồng, con cái cùng ngồi ăn chung một mâm, 
nhưng khi có khách, phụ nữ và trẻ em không ngồi 
chung với khách. Thức ăn nhiều, mỗi người có một 
bát riêng, ít thì mọi người ăn chung. Trước khi ăn, 
bao giò chủ nhà cũng lẩm nhẩm vài câu khấn mời 
tổ tiên.
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Ngoài bánh nếp (bánh tày) dùng để cúng trong 
dịp tết ra, các loại bánh khác ở bản làng Khơ-mú 
không có gì đáng kể.

Trước đây sau mỗi bữa cơm, người Khơ-mú 
uống nước lã là chủ yếu. Các cụ già thường uô"ng 
nước đun sôi từ một sô" loại lá, rễ cây rừng như củ sa 
nhân, lá chè rừng (liam  nhiằng) hoặc lá ổi, lá xoài, 
ơ  miền Tây Nghệ An, sau này người Khơ-mú cũng 
chuyển sang uống nước chè tươi như người Thái. 
Cũng có những gia đình nhò phong trào vận động 
ăn chín - uống sôi nên đã chuyển sang uốhg nưốc đã 
đun sôi. Còn ở vùng Tây Bắc, ngoài nước đun sôi, 
người Khơ-mú còn có tập quán uống nước chè khô 
gác bếp, chè sao mua từ các tộc người khác.

Tiếp khách từ xa đến bằng afợu cần.
Ảnh: Tư liệu của Tạp chí Dân tộc và Thời đại

Thú uốhg rư Ợ u  c ầ n  c ũ n g  là một tập q u á n  đ ặ c  

t r ư n g  c ủ a  đ ồ n g  bào Khơ-mú. Hầu hết c á c  g i a  đ ìn h
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trong mỗi bản làng đều biết làm rượu cần. Và ở họ, 
rượu cần đưỢc làm quanh năm, nhà ít, luôn có dăm 
ba vò, nhà nhiều, trên dưới chục vò. Ngoài mục 
đích sử dụng trong các dịp tết lễ, cưới xin, vào nhà 
mới... rưỢu cần còn được dùng để tiếp đãi anh em, 
bạn bè, khách khứa đến thăm. Người Kbiơ-mú ở 
Nghệ An coi rượu cần là thứ nước giải khát vừa 
mát, vừa bổ không thể thiếu trong đòi sống của họ. 
Rượu cần ở đây còn là cách thể hiện mối quan hệ 
gắn bó về mặt tình cảm, nhu cầu giao tiếp trong 
sinh hoạt cộng đồng.

Mặc dù quy trình chế biến rượu cần cũng không 
khác gì so vói một sô" tộc người láng giềng, nhưng 
hương vị nổi bật ở rưỢu cần của đồng bào Khơ-mú 
là cùng một lúc cảm nhận được năm vị khác nhau: 
đắng, cay, chua, ngọt và nồng.

Ngày nay, các vò rượu cần của đồng bào 
Khơ-mú đã vượt khỏi ranh giới các bản làng để trở 
thành một món khai vị, một thứ quà tặng không 
thể thiếu trong các dịp tổng kết, liên hoan hay hội 
nghị ở xã, huyện. Hiện nay, ở Nghệ An, rượu cần 
của người Khơ-mú đang dần trở thành một thứ 
hàng hóa, mang lại thêm nguồn thu nhập cho 
người dân.

Ngoài rượu cần, khi có khách hay vào những  ̂
dịp cưới xin... người Khơ-mú còn uốhg rưỢu cất 
(rượu nặng). Tuy thế, người ta ít khi tự nấu rượu 
nặng, phần lốn họ mua về.

Trước đây hầu hết đàn ông Khơ-mú đều hút 
thuốc lá tự trồng. Thuốc được trồng vào tháng 4, thu
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hoạch vào tháng 8 âm lịch. Sau khi hái lá về, người 
ta thái thành sỢi thô, phơi khô, để ỉu rồi nhồi vào 
ốhg nứa, bịt kín bằng lá chuôi khô, sau đó mới gác 
lên giàn bếp để hút dần. Người Khơ-mú hút thuốc 
bằng tẩu hoặc vấn thành điếu như kiểu sâu kèn. 
Hiện nay, nhiều người để chuyển sang hút thuốc 
lào, phương tiện là điếu ốhg.

Phụ nữ Khơ-mú vẫn giữ tập quán ăn trầu, 
nhiều người vẫn nhuộm răng đen. Trầu và cau 
ngoài việc dùng đế ăn hàng ngày còn là một trong 
những sính lễ quan trọng ở đám cưới và nghi thức 
thồ cúng tổ tiên.

Trước kia, người Khơ-mú còn trồng và hút 
thuốc phiện: Đốì với những người nghiện, thuốc 
phiện chủ yếu dùng để hút. Ngoài ra, thuốc phiện 
còn dùng để làm thuốc chữa bệnh, nhất là các bệnh 
về đường ruột đau bụng và tiêu chảy.

Các loại đồ gia dụng phổ biến trong các gia 
đình người Khơ-mú thường thấy là chõ đồ xôi, 
xoong, nồi, bát, ống nước bằng nứa, thùng gánh 
nước, các loại gùi, rương mây (plụm ), thúng, mủng, 
dần, sàng, máng, cốì giã gạo...

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - VẬN CHƯYỂN 
Đối với các cư dân Môn-Khơ me nói chung, 

người Khơ-mú nói riêng, gùi là phương tiện vận 
chuyển phổ biến nhất. Tuy vậy, ỏ mỗi vùng, mỗi 
địa phương khác nhau, người Khơ-mú cũng có 
những kiểu gùi khác nhau. Kiểu đan dày, dùng lâu 
nám; kiểu đan thưa, dùng trong một thời gian
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ngắn rồi bỏ. Gùi của người Khơ-mú thường được 
đan bằng nan tre, giang, sỢi mây rất bền, chắc. Gùi

thường có đáy vuông, 
miệng tròn, loe, có viền 
nẹp, bốn góc xung quanh 
được nẹp bằng song hoặc 
mây, có gắn thêm chân đế 
bằng gỗ và có ách tì vai. 
Để tăng độ bền, chắc và 
tính thẩm mỹ, trên phần 
thân gùi, người ta luôn tạo 
các hình hoa văn vuông 
hay chữ nhật trông rất 
đẹp. Nhìn chung, hầu hết 
nam giới người Khơ-mú 
đều biết đan gùi nhưng để 
trở thành những nghệ 
nhân trong nghề thủ công 
truyền thống này, ở mỗi bản
làng chỉ có một vài lão 
nông đủ trình độ tay nghề.Phụ nữ Khơ-mú đeo gùi lên nuOng. 

Ảnh: Tư liệu của Tạp chí 
Dàn tộc và Thời đại

Gùi là sản phẩm của nghề đan lát, không chỉ có 
giá trị sử dụng trong đòi sốhg, nó còn là vật phẩm 
trao đổi với các tộc người khác trong vùng. Gùi cũng 
còn là nét đặc trưng văn hóa tộc người không thể 
lẫn lộn giữa người Khơ-mú với các tộc người khác.

Ngoài gùi dùng để vận chuyển hàng hóa, vật 
phẩm là chính, người Khơ-mú còn có tập quán đeo 
túi nải, kéo vác, sử dụng sức kéo của trâu, bò; một
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sô" gia đình có ngựa thồ. Đưòng đi lên nương, lên 
núi chủ yếu là đường mòn, những nơi SUỐI sâu 
thường được bắc cầu khỉ để qua lại. Những bộ 
phận người Khơ-mú cư trú ở dọc sông, suối lớn còn 
sử dụng thuyền độc mộc để đánh cá đi lại và vận 
chuyển hàng hóa. Hiện nay, ở Nghệ An nhiều gia 
đình Khơ-mú còn sử dụng cả thuyền gắn máy để 
đi lại, vận chuyển hàng hóa từ thị trấn huyện lỵ 
vào tận các thôn bản có đường thủy. Thanh niên 
Khơ-mú ngày nay cũng đã sử dụng phương tiện 
hiện đại như xe gắn máy làm phương tiện đi lại, 
vận chuyển.
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VĂN HÓA ỨNG XỬ

BẢN-LÀNG
Trong xã hội cổ truyền trước năm 1945, làng 

bản của người Khơ-mú hoàn toàn mất tính tự chủ 
về mặt hành chính. Do họ phải chịu thân phận: 
cuông, nhốc, p ụ a , p á i  địa vị xã hội thấp kém nên 
các bản của người Khơ-mú phải mang danh 
nghĩa là nương nhờ vào sự che chở (mà thực chất 
là lệ thuộc) của các lãnh địa (các mường) do chúa 
đất Thái làm chủ. Mặc dù vậy, trong mỗi bản 
của người Khơ-mú xưa cũng như nay, nếp sông 
cổ truyền theo phương thức tự quản vô"n được 
duy trì.

Bản, gọi theo người Khơ-mú là cung. Đây là 
đơn vỊ cơ sở nhỏ nhất của xã hội. Theo quan niệm 
của họ, cung  còn hàm nghĩa chỉ một nơi cư trú của 
cộng đồng người. Tuy thê, do cuộc sông du canh - 
du cư chi phôi nên tên bản thường không mang 
tính bền vững, gắn bó mật thiết như bản của các 
tộc người khác ở vùng thung lũng chân núi (Tày, 
Thái, Mường...).
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Một bản của tộc người Khơ-mú ở Tây Bắc.
Ảnh: Tư liệu của Tạp chi Dân tộc và Thời đại

Trong thực tế, cứ mỗi lần thay đổi nơi cư trú, 
bản của họ lại được mang một tên mới. Vì thế có 
nhiều bản do chuyển cư nhiều lần mà người dân 
trong bản không còn nhớ được tên gọi cũ của bản 
mình. Thông thường, tại những nơi mới đến, người 
ta dựa theo đặc điểm của cảnh quan địa hình để 
đặt tên bản mới. Và tên mới này thường thấy mang 
tên Thái. Có thể nói, nếu như số lượng tên bản gọi 
theo đặc điểm cảnh quan địa hình chiếm tỷ lệ khá 
lớn, hầu như không thấy những bản gọi theo tên 
người hay tên dòng họ.

Mỗi bản thường gồm vài chục nóc nhà sàn. Tùy 
theo điều kiện của địa hình, nhà cửa được bô" trí 
theo lối mật tập hay không theo một nguyên tắc 
nào. Đường đi, lốì lại trong bản cũng không theo
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một quy định cụ thể, và chủ yếu là các con đường 
nhỏ hẹp, để đi lại giữa nhà này vối nhà khác. Xung 
quanh bản cũng như từng ngôi nhà, thường không 
có hàng rào bao quanh, không có vườn tược. Chỉ 
bấy nhiêu thôi cũng đủ nói lên cuộc sông tạm bợ, 
du canh - du cư xưa kia của đồng bào Khơ-mú.

Ngoài khu vực cư trú, bản còn có đất canh tác, 
rừng núi, sông, suôi, bãi chăn thả gia súc, nơi chôn 
cất người chết. Mọi thành viên của bản đều được 
khai thác sử dụng đất đai tự nhiên trong phạm vi 
bản để mưu sinh. Ranh giới giữa các bản (làng) 
cũng được hình thành dựa trên các yếu tô" tự 
nhiên như khe suôi hay lôl mòn, đỉnh núi hoặc cây 
cổ thụ. Tuy vậy, các ranh giói được hình thành 
như trên thường chỉ mang tính ước lệ người bản 
này có thể làm nương trên đất của bản kia mà 
không bị xử phạt.

Bản của người Khơ-mú cơ bản được tập hỢp dựa 
trên quan hệ láng giềng. Trong một làng có nhiều 
gia đình của vài hay nhiều dòng họ cùng cư trú. 
Chẳng hạn, ở bản Xa Vang xã Tà cả, Kỳ Sơn, Nghệ 
An có tới 9 dòng họ cùng cư trú. Trong bản thường 
có một, hai dòng họ chiếm sô" đông và thường là 
những dòng họ có công đến lập bản đầu tiên. Tuy 
thế, không phải vì chiếm sô" đông mà lấn át quyền 
lợi của các dòng họ khác. Cho đến nay, rất hiếm 
thấy những bản còn giữ được kết cấu chung một cội 
nguồn huyết thông. Mặc dù giữa các bản, môl quan 
hệ huyết thông vẫn còn chi phôi, nhưng quan hệ 
láng giềng ngày càng được củng cô" bền chặt.
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Các dòng họ trong bản thường gắn kết với nhau 
bởi mối quan hệ "tai hem "  (anh em). Chính quan hệ 
này là cơ sở cho việc giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó 
khán, hoạn nạn và ngăn cản một mức độ nhất định 
không cho các hình thái bóc lột của một xã hội có 
giai câp xâm nhập (TL.7, tr.92).

Trong xã hội cổ truyền, các bản của cư dân Khơ-mú 
chủ yếu chỉ gồm những cá nhân cùng một tộc 
người. Đặc điểm này do tập quán hôn nhân trong 
nội bộ tộc người quy định. Tuy về sau cũng đã xuất 
hiện người khác tộc cùng sinh sổng trong bản. Và 
quy mô bản cũng được mở rộng hơn. Sô" lượng nóc 
nhà cũng đông hơn trước do chính sách định canh - 
định cư của Nhà nước, nhất là từ những năm 70 
của thế kỷ trước trở lại đây.

TỔ CHỨC T ự  QUẢN
Là đơn vị xã hội tự quản, bản của người Khơ-mú 

vận hành theo phong tục và có người đứng đầu do 
dân lựa chọn theo những chuẩn mực riêng của 
cộng đồng. Hợp thành "bộ máy tự quản" này trong 
mỗi bản là các chức vị có nhiệm vụ khác nhau. Bộ 
máy đó bao gồm:

Khun cung
K hu n  cung  với người Khơ-mú là trưởng bản. 

Xưa kia, người được làm khu n  cung  thường là 
người của những dòng họ có đông anh em, người có 
tuổi và có uy tín nhất trong bản. K hu n  cung  có 
trách nhiệm duy trì sự hòa thuận giữa các thành
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viên trong bản, hòa giải các vụ cãi cọ, xích mích và 
xử phạt những ai vi phạm luật tục; ông là người 
đứng ra thay mặt dân bản thiết lập môi quan hệ 
bạn bè, anh em với các bản lân cận và cũng là 
người đứng ra điều hành công việc lao động sản 
xuất, nắm chắc các phong tục - tập quán của tộc 
người mình; đồng thòi cùng thầy cúng chủ trì nghi 
lễ cúng "ma bản" vào dịp đầu năm.

K hun cung  có vai trò quan trọng trong đòi sống 
như vậy nên được tất cả dân làng kính trọng. Xưa 
kia, sau mỗi mùa thu hoạch, dân làng đều có chút 
quà mang đến biếu nhà khu n  cung. Chức khu n  
cung  trước đây thường được cha truyền con nốì còn 
ngày nay, vai trò đó được mang tên mới: Trưởng 
bản - do làng bầu lên bằng cách bỏ phiếu kín, theo 
nhiệm kỳ hai năm một lần. Người được chọn giữ 
chức vụ này không giới hạn ở tuổi tác, miễn sao có 
năng lực, có đạo đức, biết đường làm ăn và giữ được 
uy tín. Nhiệm vụ của trưởng bản là quán xuyến 
toàn bộ các công việc có liên quan đến hoạt động 
kinh tế, đòi sốhg xã hội, sinh hoạt văn hóa và an 
ninh trật tự trong bản.

Già bản
Bên cạnh khu n  cung, già bản là lớp người có vai 

trò quan trọng trong xã hội của đồng bào Khơ-mú. 
Họ là những người đã tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm trong lao động sản xuất, am hiểu về tri 
thức dân gian trong việc chọn đất, vật nuôi, cây 
trồng; thông thạo về các phong tục - tập quán, đốĩ 
nội, đôl ngoại nên họ luôn được dân bản kính trọng.
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Mọi sự tranh chấp về đất đai, nguồn nước, lâm - 
thô sản đều phải do già bản giải quyết. Già bản là 
những người có tiếng nói quyết định trong việc di 
dời làng đến nơi khác nếu làng cũ bị hỏa hoạn, dịch 
bệnh, mất mùa... Có thể nói, già bản là những 
người am hiểu nhất về phong tục - tập quán, về 
kinh nghiệm sản xuất, về đốĩ nhân xử thế của cá 
nhân và cả cộng đồng. Chính vì thê mà trong nhiều 
công việc của bản, trưởng bản thường phải hỏi ý 
kiến của các già bản.

Ngoài ra, trong các bản của người Khơ-mú 
trước đây còn có một sô" người làm nghề tôn giáo, 
cúng bói. Đây là những người đóng vai trò quan 
trọng trong đòi sốhg tinh thần của cộng đồng, thay 
mặt cho cộng đồng "liên lạc" với thế giới "thần 
linh", cúng chữa bệnh cho người ốm bằng hình thức 
bốc thuốc kết hỢp với phù phép, trừ "tà ma". Người 
Khơ-mú phân biệt những người làm nghề tôn giáo 
theo nhiều thứ bậc, với các tên gọi riêng và chủ trì 
các nghi lễ khác nhau.

- Mo một, m o m ôn  là tên gọi theo người Thái để 
chỉ những người thầy thuốc chữa bệnh kết hỢp vối 
phù phép. Hàng năm, sau vụ thu hoạch, mo một - 
mo môn chủ trì lễ cúng k h àu  k h ù a  (rang lúa) tại 
một ngôi nhà nhỏ dựng cạnh bò suốỉ gọi là sà. Đây 
là lễ cúng dâng vật phẩm để tạ ơn tổ sư nghề 
nghiệp của mo môn và những người đã được ông 
chữa bệnh. Mo một - mo môn còn có bàn thờ tổ sư 
nghề nghiệp treo trên vách nhà. Hàng tháng, mo 
một - mo môn thường thắp nến, rót rượu, cúng mời 
tổ sư nghề nghiệp gọi là ca  thôm , ca  tha.
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- Xưng ra  rơ  là ngưòi chuyên xem bói. Thầy bói 
thường theo hai cách: bói áo (bằng áo của người bị 
ô"m, bệnh tật) và bói que để xem ma nào đòi ăn gì 
sau đó người có nhu cầu xem bói về sắm lễ vật và 
mời thầy đến nhà cúng.

- C hau  chăn  nên  là thầy cúng ma bản, chủ trì lễ 
cúng bản hàng năm.

- C hau  ch ăn  đéc đ a  là thầy cúng thần nước, 
nhất là khi có hạn hán kéo dài.

Nhìn chung bộ máy tự quản truyền thống tại 
các bản của người Khơ-mú cho đến nay vẫn tồn tại 
và hoạt động có hiệu quả trong việc đế làng bản 
được bình yên, hòa thuận. Sự đoàn kết, nhất trí 
trong cộng đồng và uy tín của người đứng đầu bản 
luôn đảm bảo cho sự vận hành của bộ máy tự quản 
này. 0  đây, tính dân chủ, sự tuân theo luật tục kết 
hợp giữa lý với tình để hòa giải các công việc trong 
bản luôn là phương châm trong hoạt động của thiết 
chê tự quản.

Lệ tục của bản
Nhằm duy trì nếp sống tự quản, mỗi bản đều tự 

đề ra những lệ tục (quy ưốc) chung. Mặc dù chưa 
phải là luật thành văn, nhưng nó được truyền từ 
thê hệ này sang thế hệ khác, và được mọi người 
trong cộng đồng tự giác chấp hành. Nhìn chung lệ 
tục của bản thường liên quan đến những điểm 
chính sau đây:

- L iên  qu an  đến  đ ấ t  đ a i  - Lệ tục định rằng ai 
muôn chiếm hữu một khoảnh đất rừng nào đó để 
làm nương, phải cắm the le  (tấm đan hình mắt cáo)
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làm dấu hiệu "quyền sử dụng". Tất cả những chỗ 
nào đã cắm the le  này, người khác không được khai 
thác. Nếu c ố  tình vi phạm, chủ nhân của the le đó 
có quyền thu hoạch toàn bộ hoa lợi. Đốì với các loại 
cây ăn trái, cây lấy gỗ trong rừng..., người nào nhìn 
thấy đầu tiên, muốh chiếm hữu, phải đánh dấu sở 
hữu bằng hình chéo dấu nhân (X) hoặc cài càn h  lá  
xan h  để làm ám hiệu "đã có chủ".

- L iên  qu an  đến  việc ch ăn  thả  g ia  súc  - Đến 
mùa vụ, tất cả gia súc, gia cầm phải được nhốt và 
thả vào phạm vi quy định chung của bản. Nhà nào 
để gia súc phá hoại hoa màu của người khác phải 
nộp phạt theo các mức: lần đầu được bỏ qua, lần 
thứ hai nhắc nhở, lần thứ ba người chủ hoa màu có 
quyền bắn chết con vật tại nương. Theo quy định, 
con vật bị bắn chết được chia thành hai phần: phần 
nằm sát đất thuộc về chủ nương, phần trên giao 
cho chủ con vật. Nếu mảnh nương đó là của chung, 
thịt con vật được chia đều cho các nhân khẩu là 
đồng chủ sở hữu.

- L iên  qu an  đến  nguồn nước - Vào ngày CUỐI 

cùng của năm cũ, các gia đình phải góp lễ vật và cử 
một người tham dự lễ cúng Thần Nước do chau  
ch ăn  đ éc  đ a  chủ trì. Cũng vào dịp đó, mỗi nhà cử 
một người tham gia tổng vệ sinh nơi bến nước 
chung của bản. Bến nước chung (đa  hoon g  cung) 
thường có hai khu vực: phía trên dành để lấy nước 
ăn, uống, phía dưới dành để tắm giặt, mổ thịt súc 
vật. Người nào tắm ở phía trên bến, nơi dành để 
lấy nước ăn, uô"ng hoặc làm nguồn nước bị uế tạp sẽ 
bị bản phạt một con lợn và 1,6 đồng bạc trắng, hai
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vò rượu cần để thầy cúng tạ lỗi với thần nước. Nếu 
gia đình nghèo không có khả năng sắm đủ lễ vật, 
trưởng bản đứng ra tạm vay lợn của nhà khác thay 
thế, người vi phạm phải đi làm thuê để trả nỢ dần. 
Bản cũng quy định việc mai táng phải cách xa 
nguồn nước và không được chôn phía trên bến 
nước. Ai cô" tình vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy 
định của bản.

Người Khơ-mú sốhg với nhau rất hòa thuận. Họ 
sẵn sàng giúp đỡ nhau, cho nhau mà không nghĩ 
đến việc trả nỢ. Do quan niệm trộm cắp là tội bất 
nhân, một hành vi xấu hổ, nhục nhã nên trong bản 
thường ít khi xảy ra nạn trộm cắp của nhau. Nếu 
ai đó ăn cắp hoa màu (lúa ngô, sắn dưa, rau...) của 
người khác mà bị bắt quả tang, hình thức phạt là 
"làm nhục" người đó bằng cách bắt đeo trên mình 
vật đã lấy cắp rồi đi quanh làng vài vòng để tự bêu 
riếu trước mọi ngưòi về hành vi xấu của mình. Tùy 
theo mức độ nghiêm trọng hay vừa phải (trộm 
trâu, bò, gia súc, gia cầm, tiền bạc, quần áo) mà 
bản áp dụng các hình thức xử phạt khác nhau.

Ngày nay, bên cạnh các quy ước cũ, nhiều nơi 
còn tự xây dựng những quy ước mói bổ sung. Trong 
đó cũng thường bao gồm những quy định về bảo vệ 
nguồn nước, hoa màu, bảo vệ rừng... về trật tự trị 
an trong bản cũng như việc thực hiện các hạng 
mục của nếp sông văn hóa mói ở nông thôn miền 
núi cũng có những quy định rõ ràng, về thể thức tô 
chức đám cưới, đám tang, việc thách cưói và việc 
giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn, đói kém... 
đều được đề cập đến một cách cụ thể. Những quy
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ước này được ngưòi dân tích cực hưởng ứng, tự giác 
chấp hành vì nó có tác dụng thiết thực đối với cuộc 
sông hàng ngày của làng bản.

DÒNG HỌ
Tùy theo từng vùng mà dòng họ của người Khơ-mú 

được gọi bằng những thuật ngữ khác nhau. Người 
Khơ-mú ở Nghệ An gọi dòng họ là tạ , còn ở Tây Bắc 
gọi là xín h  giống như cách gọi của người Thái. Tạ  
hay xính  là thuật ngữ dùng để chỉ những nhóm 
người có cùng quan hệ huyết thống, cùng nguồn 
góc tổ tiên về một huyền thoại. Dấu hiệu thể hiện 
rõ nhất về môl quan hệ nguồn gốc này chính là việc 
kiêng khem và thò chung vật tổk Những người 
cùng một dòng họ tập hỢp thành một đơn vị ngoại 
hôn chặt chẽ. Theo đó, những người cùng họ tuyệt 
đốỉ không được quan hệ hôn nhân với nhau, ai vi 
phạm là mắc tội loạn luân và bị xử phạt rất 
nghiêm khắc.

Người Khơ-mú ở vùng Nghệ An có những dòng 
họ: Tm oong, R vai, Lo, Xeo, Chon, Cụt, Chích, Ven, 
Hung, Õc... Trong khi đó các dòng họ này của người 
Khơ-mú ở vùng Tây Bắc đã được đổi sang các họ

1. Quan niệm về 'Vật tổ" đã tổn tại từ lâu và chi phối nhiều nhà 
nghiên cứu về các xâ hội cổ tmyền. Trong nhiều năm gần đây đã xuất 
hiện một quan niệm khác về cái gọi là "vật tổ" và cho rằng: khi một 
nhóm thân thuộc nào đó nhận một vật nào đó để phân biệt mình với 
mọi nhóm thân thuộc khác, chỉ là một cách đặt tên cho cả nhóm thân 
thuộc của mình mà thôi.
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Thái: họ R vai đổi thành họ Q uàng; họ R vai Đ er đổi 
thành họ Lộc, họ R vai T lắp  đôi thành họ Lương; họ 
Ôm  đổi thành họ Vi, L ò ; họ Tm oong  đổi thành họ 
Lù, L èo ; họ Chưn Đre và họ R íc  đổi thành họ Tòng...

Đặc điểm chung của dòng họ người Khơ-mú là 
đều mang tên một số loài động vật, thực vật hoặc 
các đồ vật (vô tri giác). Có thể chia thành ba nhóm 
như sau:

a) N hóm  họ m an g  tên độn g  vật có:
+ Nhóm hổ (Rưaỉ) gồm R v ai Vêng Ung (hổ vằn), 

R vai T lắp  (báo), Rưai Đ er  (hổ xám)...
+ Nhóm cầy, chồn (Tm oong) gồm Tm oong H ol 

(cầy hương), Tm oong R ung  (cáo đuôi dài).
+ Nhóm chim có: Chưn Đre (chim đuôi dài), 

Tgoóc (chim đuôi dài màu trắng, mắt viền đỏ), R íc  
(cú), P ít (chim chích), T hràn g  (đại bàng), X iềm  ô m  
(rẻ quạt), E  lót...

b) N hóm  m an g  tên thực vật g ồm : Tvạ  (dương xỉ) 
với các chi như Tvạ Tơ R ôn g  R b a i  (cây guột), Tvạ 
N ăm  (rau dớng), Tvạ Vơn (dương xỉ dại).

c) N hóm  m ang tên vật vô tri g iác  có: Xoong 
(rọ lợn).

Việc lấy tên các loại chim, thú, cỏ cây và đồ vật 
làm tên họ cũng như việc kiêng án thịt "vật tổ" 
thường được gắn với các truyền thuyết truyện kể 
nhất định, trong đó chứa đựng ý thức mang ơn, cho 
rằng những con thú, cây cỏ, đồ vật đó đã cứu giúp 
dòng họ mình thoát nạn.

Ngày nay, việc kiêng ăn thịt "vật tổ" tuy vẫn 
tồn tại nhưng họ không còn tuân thủ một cách
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nghiêm ngặt như trước. Mặc dù vậy đồng bào 
Khơ-mú vẫn tin rằng những người cùng họ cho dù 
có ở xa đến đâu, nhưng khi gặp nhau đều coi là anh 
em chung một nguồn gốc, chung một tập quán.

Dòng họ ở cộng đồng Khơ-mú tổ chức không được 
chặt chẽ, nó tồn tại chủ yếu nhằm duy trì các quy tắc 
hôn nhân, trong đó chứa đựng ba mối quan hệ:

- Quan hệ giữa bản thân mình với những người 
cùng thê hệ gọi là ta i hem .

- Quan hệ giữa bản thân mình với các thành 
viên là nam giới bên phía nhà vỢ gọi là dộn g  m ạ.

- Quan hệ giữa bản thân mình với các thành 
viên là nam giới của các gia đình chị em gái đi lấy 
chồng gọi là m ạ cưn hay dộng quynh.

Trong ba mốì quan hệ trên thì quan hệ ta i hem  
là gốc của dòng họ, còn quan hệ dộn g  m ạ  là ngược 
lại của quan hệ m ạ cưn, dộn g  quynh.

Đây chính là tàn dư của hôn nhân liên minh ba 
thị tộc, trong đó quy tắc hôn nhân thuận chiều 
được duy trì chặt chẽ và bền vữngk

Trong quan hệ dòng họ của người Khơ-mú, 
quyền của người làm cậu - thường gọi là "quyền 
ông cậu" (avunculat) còn khá đậm nét. ông cậu 
vừa có quyền lợi, vừa có nghĩa vụ liên quan đến gia 
đình cháu, nhất là cháu gái. Thật thế, khi dựng vỢ,

1. Gọi là hôn nhân liên minh ba thị tộc và quy tắc kết hôn thuận 
chiều, hãy hiểu như sau: con trai của dòng họ A được kết hôn với con 
gái ở dòng họ B. Còn con trai dòng họ B chỉ được kết hôn với con gái 
dòng họ c (không được kết hôn với con gái ở dòng họ A). vẫn theo 
chiều thuận ấy, con trai dòng họ c chỉ được kết hôn với con gái dòng 
họ A.
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gả chồng cho con cái, bô" mẹ nhất thiết phải hỏi ý 
kiến ông cậu. ồng cậu cũng là người chủ trì lễ ăn 
hỏi và quyết định thực hiện các nghi thức trong 
ngày cưới.

Khi cháu rể dựng nhà mới, ông cậu là người 
dựng nhà bếp, làm k h a o  kút, đan ta leo  buộc ở đỉnh 
đầu cây cột gian khách, là người nhóm bếp lửa đầu 
tiên và cho cháu các loại giông cây trồng, vật nuôi 
(gà). Người Khơ-mú còn cho rằng đánh mắng vỢ sẽ 
đụng chạm đến họ nhà vỢ, ảnh hưởng đến vía của 
ông cậu. Ma họ nhà vỢ được coi là ma có nhiều 
quyền uy liên quan đến vận mệnh của gia đình. 
Khi ông cậu chết, con rể và cháu rể là người có 
trách nhiệm lo việc tang lễ và được hưởng phần 
thịt hiến sinh là đùi trâu, đùi lợn. Xưa kia người 
Khơ-mú còn có tục sau khi ông cậu chết, cháu gái 
được chia một phần tài sản của ông cậu để lại.

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

Hôn nhân
Quan hệ hôn nhân của người Khơ-mú diễn ra 

theo nhiều nguyên tắc khác nhau, trong đó nguyên 
tắc cơ bản nhất là ngăn cấm người cùng một dòng 
họ kết hôn vối nhau. Ban đầu, việc nghiêm cấm có 
hiệu lực đốĩ với tất cả các thành viên trong từng 
dòng họ như họ Rvai, ôm, Tmoong..., về sau do sô" 
lượng thành viên của từng họ quá đông, từng dòng 
họ lại chia nhỏ thành các ngành hay các chi. Lúc 
này, những người tuy cùng một dòng họ nhưng đã
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thuộc ngành khác nên có thể đặt quan hệ hôn nhân 
với nhau. Vì vậy, người ta chỉ nghiêm cấm tuyệt 
đỐì giữa những người cùng một ngành nghĩa là 
những thành viên có chung một ông tô gần (tai 
hem , dộn g  m ạ, dộn g  quynh), lấy nhau.

Những người vi phạm nguyên tắc kết hôn tức 
có quan hệ hôn nhân với người cùng nhóm ta i hem  
là phạm tội loạn luân (sơr lang) và bị dòng họ xử 
phạt theo luật tục (của dòng họ). Do quan niệm 
người phạm tội loạn luân sẽ gây ô uế cho đất, nưốc, 
động đến thần linh, gây ra tai nạn lớn cho cộng 
đồng: dịch bệnh, lũ lụt, hạn hán... nên người Khơ-mú 
thường áp dụng hình phạt cho người phạm tội là 
phải nộp một con dê, kèm thêm một nén bạc trắng 
cúng ma bản để tạ lỗi với thần linh. Trong ngày 
cúng đó, đôi trai gái phải lấy máu dê rửa mặt, phải 
ăn trong máng heo trước sự chứng kiến của cả bản.

Người Khơ-mú cho rằng, tội loạn luân chẳng 
những sẽ gây tai họa cho dân bản mà chính bản 
thân họ cũng sẽ chước lấy họa lớn như: không có 
con, đoản thọ hoặc sinh con có hiện tượng "lại 
giốhg". Vì thế để tránh vi phạm, trai gái khi đã đến 
tuổi dựng vỢ, gả chồng thường được các bậc cha mẹ 
răn dạy tìm hiểu kỹ đối tượng mà mình sẽ kết hôn.

Nguyên tắc thứ hai trong hôn nhân ở người 
Khơ-mú là hôn nhân thuận chiều, những trưòng 
hỢp lấy nhau ngược lại cũng b ị vi p h ạ m  tập tục. 
Nguyên tắc này có thể hình dung như sau:

Các con trai thuộc xính (hoặc tạ) ô m  kết hôn 
với các con gái của xính R vaỉ, các con trai của xính
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R vai không được kết hôn với các con gái của xính 
Ôm  nữa, mà chỉ lấy được con gái của xính Tm oong. 
Cũng như thế, các con trai của xính Tm oong  không 
kết hôn được với các con gái thuộc xính R vai mà 
chỉ kết hôn được với các con gái của xính Om  hay 
một xính bất kỳ nào khác.

Ó người Khơ-mú, hình thức hôn nhân "con cô 
con cậu" vẫn còn phô biến, nhưng chỉ diễn ra đối 
với những người con gái của chị em gái với bố. 
Người Khơ-mú ưa thích các trường hỢp hôn nhân 
giữa "con trai cô với con gái cậu". Từ cách gọi vỢ 
chồng cậu và bô" mẹ vỢ bằng thuật ngữ "dộng êm, 
m ạ êm" cho thấy khởi thủy của quan hệ hôn nhân ở 
người Khơ-mú là hôn nhân "con cô - con cậu". Đây 
là hình thức đầu tiên, ngăn cấm các cuộc hôn nhân 
nội tộc. ớ  giai đoạn phát triển nhất, hình thức hôn 
nhân này cho phép những cuộc hôn nhân với ngưòi 
con gái của anh em trai bên mẹ cũng như của chị 
gái bên bô". Như vậy, hình thức hôn nhân "con cô - 
con cậu" ở người Khơ-mú đã rơi vào giai đoạn tan 
rã, tức chỉ cho phép kết hôn vối những người con 
gái của chị em gái với bô".

Hình thức hôn nhân anh em chồng (levirat - 
thuật ngữ khoa học chỉ quan hệ hôn nhân này) và 
hôn nhân chị em vỢ (sororat - thuật ngữ khoa học 
chỉ quan hệ hôn nhân này) cũng tồn tại phổ biến ở 
người Khơ-mú. Điều này được phản ánh qua câu 
tục ngữ: "Thrac con m ạ, căn  b rạ  ta i hem "  (Lấy 
trâu, lấy cả con lẫn mẹ, lấy vỢ lấy cả chị lẫn em). 
Theo tục hôn nhân "anh em chồng", khi chồng chết, 
anh em bên họ nhà chồng có thể lấy người vỢ góa
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đ ó , n h ư n g  p h ả i  đ ư ợ c  n g ư ờ i n à y  ư n g  t h u ậ n .  N ế u  

n g ư ờ i  đ à n  b à  g ó a  t ừ  c h ổ i  n h ữ n g  c u ộ c  h ô n  n h â n  n à y ,  

p h ả i  h o à n  t r ả  lạ i  t i ề n  t h á c h  cư ớ i c h o  g i a  đ ìn h  

c h ồ n g . C ũ n g  n h ư  v ậ y ,  t h e o  t ụ c  h ô n  n h â n  " c h ị  e m  

vỢ ", vỢ c h ế t ,  n g ư ờ i  c h ồ n g  g ó a  b ụ a  m ặ c  n h i ê n  có  t h ể  

k ế t  h ô n  v ớ i  e m  g á i  c ủ a  vỢ m ì n h , n h ư n g  k h ô n g  

đ ư ợ c  k ế t  h ô n  v ớ i  n g ư ờ i  c h ị  c ủ a  vỢ. T r ư ò n g  hỢp 

n g ư ờ i  c h ồ n g  k h ô n g  c h ấ p  n h ậ n  c u ộ c  h ô n  n h â n  n à y ,  

p h ả i  t r ả  c h o  c ô  e m  g á i  vỢ m ộ t  n ử a  g i a  t à i .  C ò n  

n g ư ợ c  l ạ i ,  n ế u  n h à  g á i  k h ô n g  c h ấ p  t h u ậ n  c u ộ c  h ô n  

n h â n  n à y ,  p h ả i  t r ả  c h o  n h à  c h ồ n g  m ộ t  n ử a  sô" t i ề n  

c ư ớ i  t r ư ớ c  đ â y .

Hình thức và quan hệ gia đinh
Người Khơ-mú tồn tại hai hình thức gia đình: 

gia đình nhỏ và gia đình lớn, trong đó gia đình nhỏ 
là hình thức chủ đạo. Thế nhưng ỏ ngay hình thức 
chủ đạo này, gia đình nhỏ cũng có nhiều tổ hỢp 

khác nhau:
- Tổ hỢp g ồ m  m ộ t  c ặ p  vỢ c h ồ n g  v à  c á c  c o n  c h ư a  

l ậ p  g i a  đ ìn h .

- Tổ hỢp g ồ m  m ộ t  c ặ p  vỢ c h ồ n g , c á c  c o n  v à  bô" 
m ẹ  g i à  ( h o ặ c  c h ỉ  c ò n  bô" h a y  m ẹ ) .

- Tổ hỢp g ồ m  m ộ t  c ặ p  vỢ c h ồ n g , c á c  c o n , bô" m ẹ  

g i à  v à  e m  t r a i  h a y  e m  g á i  c ủ a  c h ồ n g .

- Tổ hỢp l à  m ộ t  g i a  đ ìn h  n h ỏ  k h ô n g  t r ọ n  v ẹ n ,  

g ồ m  vỢ ( h o ặ c  c h ồ n g ) ,  c á c  c o n  đ ã  l ậ p  g i a  đ ìn h .

Bên cạnh hình thức gia đình phổ biến nói trên, 
một sô địa phương vẫn tồn tại hình thức gia đình 
lớn, tuy quy mô và thành phần của nó đã được thu 
hẹp hơn nhiều so với gia đình lớn trước kia. Hình
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thức gia đình lớn này tồn tại dưới dạng "gia đình 
mở rộng", bao gồm cha mẹ đã già yếu, vài ba cặp vỢ 

chồng của các con trai đã hoặc chưa có con. (Đôi 
khi còn ó thêm các chàng rể trong thòi kỳ ở rể 
trước khi cưới). Các thành viên ở chung trong một 
ngôi nhà, làm chung trên một vài diện tích nương, 
sản phẩm thu được đều là tài sản chung và tiêu 
dùng chung cho cả gia đình.

Trong thực tế, những gia đình lớn đang tồn tại 
hiện nay chỉ là hình thức quá độ, vì trước sau, các 
cặp vỢ chồng trong đó sẽ lần lượt tách ra làm nhà 
riêng, xây dựng kinh tế riêng. Những cặp vỢ chồng 
mới tách ra từ một gia đình lớn vẫn duy trì những 
mối quan hệ mật thiết về nhiều mặt trong cuộc 
sống thường ngày. Theo tài liệu của Tiến sĩ Nguyễn 
Đình Lộc - Đại học Sư phạm Vinh, có 10-15% 
tổng số hộ trong các bản tập trung người Khơ-mú ở 
Kỳ Sơn, Nghệ An duy trì theo chê độ gia đình 
lớn gồm 3-4 thế hệ và là con cháu từ một ông - bà 
sinh ra.

Gia đình lớn có tài sản chung, thu nhập chung 
và phân chia sản phẩm lao động theo nguyên tắc 
bình quân. Chủ gia đình đóng vai trò quyết định 
trong mọi mặt đời sống, quán xuyến mọi hoạt động 
sản xuất. Nếu chủ gia đình qua đòi hoặc già yếu, 
người con trai cả sẽ thay thế và điều hành các công 
việc. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, quan hệ 
giữa chủ nhà (chồng) và vỢ tương đối bình đẳng. 
Thông thường gia đình lớn tan vỡ khi số lượng 
thành viên trong đó trở nên quá đông, việc tổ chức 
sản xuất gặp nhiều trở ngại, chỗ ở cho các cặp vỢ
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c h ồ n g  q u á  c h ậ t  c h ộ i, đ ặ c  b i ệ t  k h i  có  m ộ t  c ặ p  vỢ 

c h ồ n g  m u ố n  t á c h  r a  x â y  d ự n g  k in h  t ê  r i ê n g .

Gia đình nhỏ của người Khơ-mú là một đơn vị 
kinh tế độc lập, tài sản gồm có nhà ở, nương rẫy, 
nông cụ sản xuất, nông phẩm (lúa, ngô, sắn), các 
loại gia súc gia cầm, đồ gia dụng, chăn đệm... Một 
sô" gia đình khá giả hơn có vài chiếc chiêng, một ít 
bạc trắng, trâu, bò... Song nhìn chung, cơ sở kinh 
tế của gia đình người Khơ-mú còn rất nghèo nàn, 
chủ yếu chỉ đủ chi dùng, trang trải cho cuộc sống 
thường ngày, chưa thể có tích lũy, làm giàu như 
người Thái hay người Hmông trong vùng.

Việc tổ chức sản xuất và phân công lao động 
trong gia đình theo giới tính và tuổi tác rất rõ rệt. 
Đàn ông thường đảm nhận các công việc nặng 
nhọc, chê tác công cụ sản xuất, rèn, săn bắn. Phụ 
nữ chia sẻ với nam giới một s ố  công việc trên nương 
rẫy như: phát cây con, làm cỏ, đóng vai trò "mẹ lúa" 
chủ trì lễ cúng Hồn Lúa. Phụ nữ còn là người lo 
việc nội trỢ: nấu cơm, kiếm củi, khâu vá, giặt giũ, 
chán nuôi gia súc - gia cầm, nuôi dạy con cái...

Người Khơ-mú theo chế độ phụ hệ, gia trưởng. 
Điều đó đưỢc phản ánh qua mốì quan hệ giữa các 
thành viên trong gia đình. Người chồng, người cha 
có vai trò rất lớn: là người hướng dẫn, quán xuyến 
trong sản xuất và phân công lao động cho các 
thành viên chủ trì các nghi lễ cúng tổ tiên, cúng 
mừng nhà mới... Khi cha mẹ qua đòi, chủ nhà là 
người điều hành công việc tang lễ, đưa hồn cha mẹ 
về thế giới bên kia.
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Với bên ngoài, chủ nhà là ngưòi giao thiệp vói 
trưởng bản, tiếp khách, giải quyết những việc liên 
quan đến lợi ích của gia đình và các thành viên, 
xây đắp, gìn giữ mối thân tình giữa gia đình với 
dân bản nói chung.

T í n h  c h ấ t  p h ụ  q u y ề n  c ủ a  g i a  đ ìn h  K h ơ - m ú  c ò n  

t h ể  h iệ n  t r o n g  q u a n  h ệ  t à i  s ả n ,  c h ỉ  c ó  c o n  t r a i  m ớ i  

l à  n g ư ờ i đ ư ợ c  t h ừ a  k ế  t à i  s ả n .  T o à n  b ộ  t à i  s ả n  

t h u ộ c  q u y ề n  q u ả n  lý  c ủ a  c h ủ  n h à .  K h i  c h ủ  n h à  q u a  

đ ờ i m à  t ổ  hỢp g i a  đ ìn h  v ẫ n  đ ư ợ c  g iữ  n g u y ê n , n g ư ờ i  

c o n  t r a i  c ả  s ẽ  t h a y  t h ế  c h a  q u ả n  lý  t à i  s ả n  c h u n g  

đ ó . T r ư ờ n g  hỢp c á c  a n h ,  e m  t r a i  ( c ù n g  vỢ c o n )  t á c h  

r a  ở r i ê n g ,  t à i  s ả n  t r o n g  g i a  đ ìn h  s ẽ  đ ư ợ c  p h â n  c h i a  

t h e o  t ừ n g  c ặ p  vỢ c h ồ n g , n h ư n g  vỢ c h ồ n g  a n h  c ả  v ẫ n  

đ ư ợ c  n h iề u  h ơ n  c h ú t  í t .  C á c  c ô  c o n  g á i  k h i  đ ã  

t r ư ỏ n g  t h à n h  đ ề u  có  t h ể  t ự  g â y  v ố h  r i ê n g  ( b ằ n g  v ả i  

v ó c , t i ề n  b ạ c . . . )  đ ể  c h u ẩ n  b ị c h o  t ư ơ n g  l a i  s a u  k h i  v ề  

n h à  c h ồ n g .

Mặc dù không được thừa kế tài sản nhưng 
trong gia đình, con trai con gái đều được yêu 
thương và đốl xử công bình. Vợ chồng, con cái luôn 
chăm sóc, đùm bọc lẫn nhau. Vợ chồng sốhg vói 
nhau rất chung thủy, hiếm thấy hiện tượng chồng 
ngược đãi vỢ. Cũng như ở nhiều tộc người khác, cư 
dân Khơ-mú mang tâm lý thích có con trai đầu 
lòng với quan niệm con trai là trụ cột gia đình, là 
người nối dõi dòng họ, chăm sóc cha mẹ khi già 
yếu, đảm đương các công việc nặng nhọc. Tuy có 
quan niệm như vậy, nhưng trong thực tế, dù con 
trai hay con gái, người Khơ-mú cũng đều quan tâm 
như nhau. Trẻ em được sống trong sự yêu thương,
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đùm bọc của các thành viên trong gia đình và họ 
hàng, ít thấy trẻ em bị cha mẹ ngược đãi, chửi 
mắng hay đánh đập.

MỘT SỐ TẬP TỤC TRONG ĐỜI NGƯỜI

Cưới hỏi
Quan hệ tiền hôn nhãn
Trai gái Kliơ-mú được tự do tìm hiểu và yêu 

nhau từ tuổi niên thiếu cha mẹ không bao giò ngăn 
cấm. Người Khơ-mú có tập quán "ngủ m ái"  gọi là 
"do lạ  con lưm" cho phép trai gái được ăn nằm với 
nhau trước khi đi đến hôn nhân. Tập quán này là 
một phong tục còn tàn dư của thời kỳ quần hôn 
nguyên thủy.

Vào các buổi tối, nhất là vào tuần trăng sáng, 
từng tốp con trai mang theo nhạc cụ: nhị, đàn môi, 
rủ nhau đi tìm bạn tình. Khi đã chọn đưỢc người 
ưng ý, cứ tốì đến, chàng trai đến đầu nhà cô gái 
đánh đàn môi báo hiệu để cô bạn ra ngoài hiên tâm 
sự cho đến tận khuya mới chia tay về. Xưa kia, nếu 
cô gái ưng thuận, họ ra sàn nhuộm răng rồi về 
buồng ăn nằm với nhau (TL.7, tr.107). Ngày nay, 
tập quán "do lạ  con lưm" ở người Khơ-mú vẫn tồn 
tại, nhưng các bậc cha mẹ quản lý con cái chặt chẽ 
hơn. Nếu cha mẹ không cho phép, cô gái không 
được ra ngoài để tiếp bạn trai.

Sau một thời gian tìm hiểu, nếu cha mẹ cô gái 
chấp thuận, nhà trai được tô chức các nghi lễ theo 
tập tục như sau:
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L ề ăn hỏi ịdun dông, dun ma hoặc dọ manh căm hrạ)
Thành phần đi ăn hỏi gồm có ông mốì (lạm ), bố’ 

hoặc mẹ chàng trai và một sô" anh em họ nhà trai. 
Lễ vật mang theo gồm trầu cau, 4 lít rượu, 2kg gạo, 
2 con gà. Đến nơi, sau những lòi chào hỏi, ông mốì 
đặt lễ vật xuốhg và thưa chuyện với nhà gái, nói rõ 
mục đích của đoàn. Sau khi nhà trai ngỏ lòi cha mẹ 
cô gái hỏi ý kiến cô xem có ưng thuận không rồi nói 
lại với nhà trai. Nếu cô gái không vừa lòng, lễ vật 
được trả lại cho nhà trai. Còn nếu cô ưng thuận, hai 
bên làm bữa cơm đính ước. Sau khi ăn cơm, hai bên 
bàn bạc và thống nhất thời gian làm lễ cưới chính 
thức cũng như các khoản lễ vật mà nhà trai phải lo 
liệu để đưa đến nhà gái như: lợn, gạo rượu, gà, bạc 
trắng hay tiền mặt.

L ễ cưới (Pưn đệ klệ căm brạ)
Tùy theo sự chuẩn bị của nhà trai và sự thỏa 

thuận của hai gia đình, lễ cưới chính thức thường 
được tổ chức sau lễ án hỏi sớm hay muộn.

Đến ngày đã định, nhà trai mang lễ vật sang 
nhà gái. Họ nhà gái cử đại diện ra kiểm kê từng 
khoản. Nếu thiếu nhà gái có thể yêu cầu nhà trai 
bổ sung hoặc cho khất nỢ hay cũng có thể thay thế 
bằng tiền. Khi mọi khoản đã đủ, nhà trai chính 
thức bàn giao lễ vật trước sự chứng kiến của 
trưởng bản.

Sau khi nhận lễ vật, nhà trai cắt cử người mổ 
lợn, gà, chế biến các món ăn rồi dọn ra mâm để làm 
lễ cúng tổ tiên họ nhà gái. Lễ cúng diễn ra tại gian 
thờ tổ tiên (hoong h rô i gang). Người ta bày các lễ
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phẩm ra một tấm phên rồi tất cả các thành viên 
nhà gái và chú rê ngồi xung quanh mâm cúng. Chủ 
nhà trịnh trọng cúng mời tổ tiên về chứng giám lễ 
thành hôn và phù hộ cho đôi tân hôn. Cúng xong, 
chủ lễ lấy cơm nếp, tiết gà chấm lên trán và đầu 
gôi của chàng rể cùng các thành viên trong gia 
đình, sau đó mỗi người cùng nếm một ít thức ăn 
trong mâm rồi kết thúc. Hai họ ngồi vào tiệc cưới, 
vừa ăn uô"ng vừa chuyện trò.

ớ  miền Tây Thanh - Nghệ, lễ cưới của người 
Khơ-mú được tổ chức hai lần: lần thứ nhất chỉ làm 
lễ cưới nhỏ (teng gang), lần thứ hai lễ cưới chính 
(m ạc xờ ria). Sau lễ cưới lần thứ nhất, chàng trai 
chính thức làm nghĩa vụ ở rể theo tập tục. Trước 
kia, hạn ở rể phải từ 3 đến 12 năm. Tuy vậy, thời 
gian ở rể do hai bên gia đình thỏa thuận. Cũng có 
thể, nhà trai không muốn ở rể theo đúng yêu cầu 
của nhà gái, có thể nộp một khoản tiền theo thỏa 
thuận để thay thế. Thời gian ở rể vì thế có thể ngắn 
hơn. Trong thòi gian ở rể, chàng trai phải đổi họ 
của mình sang họ nhà vỢ. Ngày nay, tục ở rể chỉ 
còn là hình thức, việc đổi sang họ nhà vỢ cũng ít 
thấy duy trì.

Hết thòi hạn ở rể, nhà trai còn phải đem một số 
lễ vật sang nhà gái để làm lễ đón dâu. Thành phần 
đi đón dâu thường có: chú, bác, cô, cậu, anh em của 
chú rể, đủ cả nam, nữ, già, trẻ từ 6-8 người.

Một trong những nghi lễ quan trọng nhất trước 
khi đón dâu là nhà trai làm lễ xin tách linh hồn 
của chú rể và cô dâu khỏi sự ràng buộc của ma nhà 
phía gia đình cô gái để nhập vào ma nhà của gia
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đình chồng. Trước khi cô dâu ra về, ngoài sô" của 
hồi môn mang theo (như: chăn, đệm, các đồ nữ 
trang, tiền, bạc do cha mẹ anh em, bà con bên nhà 
gái cho tặng), bô" mẹ vỢ thường còn cho đôi vỢ chồng 
tân hôn một sô" giông vật nuôi (gà, chó, lợn, kể cả 
trâu, bò - nếu có).

Sau khi đón con dâu về, nhà trai cũng giết lợn, 
gà làm lễ cúng trình với tổ tiên để nhập hồn cô dâu 
vào ma nhà. Các nghi thức của lễ nhập ma này 
tương tự như đã thực hiện trong nghi lễ ở bên nhà 
gái. Chủ nhà lấy xôi và tiết gà lần lượt chấm lên 
trán, đầu gốì của cô dâu và các thành viên nhà trai 
rồi buộc chỉ vào cổ tay đôi vỢ chồng mới cưới. Sau 
đó, mỗi người nếm một ít thức ăn trong mâm cúng 
rồi người ta mới dọn cỗ mời họ hàng, bà con cùng 
ăn tiệc cưới.

Ngày nhà trai đón dâu về, nhà gái cũng cử một 
đoàn đưa dâu sang. Trong tiệc cưới, nhà trai 
thường mòi đoàn nhà gái ăn trước để tỏ sự kính 
trọng. Sau bữa cơm, hai họ cùng nhau uô"ng rượu 
cần, hát hò chúc tụng cho gia chủ và hạnh phúc 
của đôi tân hôn.

Sinh và nuôi dạy con
Trong xã hội cổ truyền, khi mang thai, người 

phụ nữ Khơ-mú vẫn làm việc và ăn uô"ng bình 
thường như các thành viên khác trong gia đình. Họ 
chỉ kiêng ăn đồ ngọt và uô"ng rượu trắng nhưng vẫn 
được uô"ng rượu cần. cả vỢ và chồng phải kiêng 
đánh và giết thịt súc vật, thậm chí thấy người nào 
giết thịt súc vật, họ còn không nhìn hoặc lánh đi
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nơi khác. Thời gian vỢ mang thai, chồng không 
được xẻ gỗ. Người Khơ-mú có tập quán nếu đi phục 
vụ đám tang, phải lấy được một mẩu gỗ quan tài, ít 
vải liệm, dây buộc cáng, cuống chiếu (trải để đặt 
thi hài)... mang về phòng khi sinh con, đem những 
thứ ấy đun nước tắm cho trẻ sơ sinh trong ba ngày 
đầu. Và họ tin làm như vậy trẻ sẽ khỏe mạnh(!). 
Một s ố  nơi còn có tục xem bói cho người mang thai 
đê cầu mong thai nhi khỏe mạnh, lúc sinh được 
dễ dàng.

Khi người mang thai trở dạ, được đưa vào gian 
nhà dành riêng cho phụ nữ, đối diện với bếp gọi là 
hoon g  a  con. Phụ nữ Khơ-mú đẻ ngồi, tay vịn sỢi 

dây buộc từ xà nhà xuông. Giúp đỡ s ả n  phụ thường 
là mẹ đẻ hoặc mẹ chồng hay các em gái chồng.

Mẹ con người Khơ-mú bên 
bếp lửa gia đinh.
Ảnh: Nguyễn Đức Lăn

T r ư ờ n g  hỢp k h ó  đ ẻ , p h ả i  m ò i t h ầ y  c ú n g  đ ế n  

" l à m  p h é p "  b ằ n g  c á c h  l ấ y  m ộ t  c o n  v ị t  s ô n g , c h o  

t h o a  rư Ợ u t r ắ n g  r ồ i  x o a  lê n  p h ầ n  b ụ n g  v à  lư n g  c ủ a  

s ả n  p h ụ , v ừ a  x o a  v ừ a  l ẩ m  n h ẩ m  c ầ u  k h ấ n .  M ộ t
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c á c h  " l à m  p h é p "  k h á c  l à  t h ầ y  c ú n g , l ấ y  n ư ớ c  l ã  h ò a  

lẫ n  v ớ i h ạ t  v ừ n g  v à  b a  h ạ t  b ô n g , đ ọ c  p h ù  c h ú  rồ i  

c h o  s ả n  p h ụ  uô"ng.

Sau khi sinh, người ta lấy chỉ buộc thắt nút dây 
rô"n dài khoảng ba ngón tay (trên 20cm) rồi dùng 
con dao, cật nứa để cắt. Khi cắt, người ta kê cuôKg 
rô"n lên hòn than nóng với hàm ý chống tà ma. Sau 
khi đẻ, người mẹ và đứa trẻ được tắm rửa bằng 
nước ấm trong ba ngày đầu, sau đó mới được ra 
khỏi gian đẻ. Nhau của bé được bỏ vào ốhg tre nút 
bằng giẻ rồi đem buộc vào một gốc cây nào đó ở 
ngoài bản lúc sáng sớm. Nếu là con đầu lòng, khi 
cuống rốn rụng, người ta đem treo lên ránh bếp 
dùng làm thuốc chữa bệnh.

Sau khi sinh, sản phụ kiêng ăn thịt trâu trắng, 
thịt chó, cá chép, cá trê, thịt khỉ, thịt hoẵng... vì 
những thức ăn này thường tanh, ăn vào sẽ đau 
bụng, dễ bị hậu sản. Thức ăn hàng ngày thường 
chỉ là rau luộc, canh nấu với muối, hạt tiêu. Gia 
đình có điều kiện thì ăn thịt gà rang, hầm với 
gừng, muối hoặc các loại thịt nạc kho khô, cá 
nướng chấm muốĩ.

Trong bảy ngày đầu sau khi sinh, kiêng người 
lạ vào nhà vì sỢ mang vía đứa trẻ đi theo. Vì thế, 
người ta phải đan một cái the le, trên đó cắm một 
cành lá xanh rồi buộc vào chân cầu thang để làm 
ám hiệu kiêng cữ.

Lễ đặt tên (pân mơ) cho con thường được tổ 
chức sau khi sinh ba ngày (có nđi 11 ngày) với các 
lễ vật như: gà, rượu cần, rưọu trắng, quần áo trẻ sơ
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sinh, chỉ buộc cổ tay... Lễ cúng làm ngay tại gian 
giữa. Người mẹ trao đứa trẻ cho ông nội bế. Ong 
nội ẵm đứa trẻ lên rồi đặt cho cháu một cái tên đã 
định sẵn. Sau đó ông xem chân gà để đoán mệnh 
(cho đứa trẻ). Tiếp đến là nghi thức buộc chỉ cổ tay 
cho đứa trẻ và cả bô mẹ nó. Buổi lễ đặt tên còn có 
bà con, họ hàng đến dự, góp vui vối gia đình. Sau lễ 
đặt tên, ngưòi mẹ chính thức hết thời gian ở cữ, 
được tự do ẵm con đi thăm bà con thân thích và 
hàng xóm trong bản.

Thòi gian đầu, phụ nữ Khd-mú nuôi con bằng 
sữa mẹ. Nếu người mẹ thiếu sữa, người ta dùng rễ 
cây đu đủ hầm vối thịt lợn nạc cho sản phụ ăn. 
Theo kinh nghiệm của người Khơ-mú, dùng măng 
của cây song nấu thành canh nhạt cho người mẹ 
húp là phương pháp tốt nhất để người mẹ có nhiều 
sữa. Người Khơ-mú cũng biết nhiều loại thuốc dân 
gian để phòng trừ khi người mẹ bị hậu sản hay 
băng huyết...

Do cuộc sông khó khăn việc ăn uô"ng, vệ sinh 
còn thấp kém nên từ lúc thơ ấu cho đến tuổi thiếu 
niên, trẻ em Khơ-mú gần như phải tự thích ứng với 
điều kiện và hoàn cảnh vôn có. Trong quá trình đó, 
nhiều đứa trẻ không đủ sức đề kháng, dễ bị chết 
yểu từ tấm bé; còn những đứa sốhg sót sẽ trở nên 
cường tráng, khỏe mạnh. Cũng từ tuổi thiếu niên, 
trẻ em đã tham gia vào các công việc nhẹ trong gia 
đình theo lứa tuổi và sức khỏe của chúng. Con trai 
đi chăn trâu, mò cua, bắt cá, đặt bẫy; còn con gái, 
trông em nhỏ, nấu cơm, lấy củi, xúc tôm cá. Từ 15 
tuổi trở đi, trẻ em đã có thể hòa nhập vào cuộc sống

97



lao động chung của gia đình. Đó cũng là thời kỳ 
chúng biết cách làm quen, tìm người bạn tình 
chuẩn bị để sẵn sàng bước vào một tương lai mới.

Lễ tang
Người Khơ-mú tin rằng cái chết tốt nhất là chết 

già, thân thể trọn vẹn. Những người chết "bất đắc 
kỳ tử" sẽ biến thành các loại ma đi lang thang mọi 
nơi. Họ cũng cho rằng, khi chết hồn người sẽ về 
sống với thê giới của "ma". Thê giới đó được gọi là 
"cuôi ptê"  nằm trong khu vực nghĩa địa của bản, 
cách bản một con sông gọi là "ôm ta  khai" . Theo 
cách giải thích của người Khơ-mú, sau khi chết, 
người quá c ố  sẽ có một cuộc sống trái ngược với 
trần gian. Nếu ở trần gian là ngày, dưới đó là đêm 
và ngược lại. Thế giới của người chết cũng có đủ các 
thứ như ở trần gian, ớ  đó con người vẫn tiếp tục 
sông trong các bản làng riêng theo từng dòng họ, 
cũng mặc quần áo, mang đồ trang sức, cũng làm 
nương, chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà...

Khi có người qua đời, việc đầu tiên, tang chủ 
bắn chỉ thiên 2 (hay 4) phát súng và đốt lửa trước 
nhà để báo hiệu cho dân bản biết. Sau khi anh em 
họ hàng tề tựu, người quá c ố  được người thân mặc 
cho quần áo mới, lau rửa mặt sạch sẽ rồi đặt nằm 
theo chiều của cây đòn nóc tại nhà, nơi có gian thờ 
ma. Nếu đã có quan tài, liệm xong, người ta đặt thi 
hài vào đó rồi mới quàn.

Xưa kia, trước khi đem đi mai táng thi hài được 
liệm kín bằng vải trắng, trên trán đặt một đồng xu 
bạc, ở nách kẹp một con gà nhỏ (đã đập chết) đê

98



làm vật dẫn đường cho linh hồn về với thế giới của 
ma, xung quanh được quấn chăn, rồi bó chiếu bên 
ngoài mới đem đi mai táng.

Đặt thi hài tại nơi quàn xong, người con trai cả 
dỡ những bức vách ngăn trong nhà, lấy các đồ thờ 
cúng ma bầy đặt khắp nơi để chứng tỏ trong gia 
đình có điềm dữ. Tất cả các con trai, con gái, cháu 
nội và các vai em của người quá cố đều để tang. 
Con trai mặc áo trắng, khăn trắng, thắt lưng 
trắng. Con gái, con rể và các vai em mặc áo trắng, 
khăn trắng.

Theo phong tục, các con trai và con dâu cùng 
cháu nội ngồi phía đầu quan tài. Các con gái và con 
rể ngồi phía chân. Họ hàng ngồi xung quanh thi 
hài khóc thương người quá cô". Khóc xong một lượt, 
các chú, bác trong dòng họ hỏi ý kiến con trai cả để 
lo liệu tô chức tang lễ.

Thông thường, gia chủ phải thịt một con lợn để 
làm bữa cơm vĩnh biệt người đã khuất. Sau khi 
nấu nướng, người ta bầy quanh quan tài một sải 
vải trắng, một chai rượu, một con dao, một ốhg 
nước, một cái bát và một cái đĩa đựng thức ăn nấu 
chín, một cái rương đựng quần áo, và thắp hai 
ngọn nến ở phía đầu và phía chân.

Khi thầy mo cúng xong, con cháu và bà con, họ 
hàng mới ăn cơm. Đe tỏ lòng thương tiếc người đã 
khuất và để chứng tỏ sự hiếu thảo của con cháu, 
trong bữa cơm này người ta chỉ dùng tay bốc ăn 
chứ không dùng đũa, thìa; lấy lá chuối trải làm 
mâm, dùng ốhg tre, nứa làm bát đựng. Đây cũng là 
cách hồi cô" lại sinh hoạt trong ăn uổng của tiền
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nhân để tiễn đưa người đã khuất trở về với ông bà, 
tiên tổ.

Xưa kia, sau bữa cơm vĩnh biệt, người ta còn 
mòi thầy mo về, thịt trâu hay bò làm chay tiễn linh 
hồn người quá cô" về với thế giới của ma. Vì vậy, thi 
hài thường đưỢc quàn trong nhà 2 hoặc 3 ngày mới 
đem đi mai táng.

Ngưòi Khơ-mú rất coi trọng việc chọn đất đặt 
mộ. Để chọn được nơi đào huyệt, trước khi đi, người 
ta đo chiều dài của thi thể và đem theo hai miếng 
gỗ gọi là sơ  oong  (một thứ thẻ âm dương) để xem 
bói. Đến rừng ma thầy bói cầm sơ  oong  đọc nhẩm 
rồi tung lên, khi hai miếng gỗ này rơi xuốhg đều 
nằm sấp, coi như Thần Đất đã chấp nhận. Ngược 
lại, miếng sấp, miếng ngửa buộc phải tìm nơi khác.

Huyệt được đào sâu khoảng l,2-l,5m . Xưa kia, 
người Khơ-mú còn duy trì cách chôn cất tử thi theo 
thòi thượng cổ: đặt quan tài trong hang. Sau khi 
đào huyệt, người ta khoét vào thành huyệt một 
vách hang vừa đủ để đặt quan tài, dùng liếp che, 
cọc đóng ken bên ngoài rồi mới lấp đất (TL.7, 
tr.l27).

Khi đi mai táng, thi thể được đặt trên cáng. 
Con rể khiêng phía chân đi trước, con trai khiêng 
phía đầu đi sau. Trên cáng gắn các cây nến để đốt 
trên đường ra huyệt. Theo họ phía nào sáp ong 
cháy lâu hơn, người khiêng phía đó gặp may hơn. 
Theo lệ những người đi khiêng cáng, ngoài việc dự 
vào bữa cơm tang, còn được tang chủ trả cho tiền 
công và một miếng thịt.
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Sau khi lấp huyệt, người ta đắp thành nấm cao, 
bên trên dựng nhà ma, lợp gianh và được rào qua 
loa. Người ta bỏ vào trong nhà ma các. thứ của cải 
chia cho người chết. Thủ lợn hay đầu trâu đã giết 
mổ được treo ở đấy. Người ta còn buộc một con gà 
(còn sông) vào chân cột nhà ma. Những thứ đó là 
tài sản của người quá cố được chia để đưa theo về 
"làng ma".

Khi đưa tang xong, tang chủ thịt hai con gà, lấy 
tiết để bôi, dùng một ít xôi chấm lên đỉnh đầu và 
lòng bàn tay những người đi đưa đám với ý nghĩa 
trừ tà.

Sáng hôm sau, con cái mang một ít lễ vật (gồm 
cơm, rượu và thức ăn) ra tận huyệt, rồi hú hồn 
người quá c ố  về ngụ tại nơi thò trong nhà. Từ đấy, 
người Khơ-mú không bao giờ ra thăm mộ nữa.

Tập tục của người Khơ-mú khi trong bản có 
người qua đời, thường cả bản đều nghỉ việc để lo 
phúng viếng và giúp tang chủ. Hầu như nhà nào 
cũng giúp một ít gạo một ít tiền hoặc thêm con gà. 
Cũng có khi cả bản cùng chung một con lợn độ vài 
chục ki-lô-gam để làm mâm cơm phúng viếng. 
Thanh niên giúp làm thịt lợn, gà, lấy củi; đàn ông 
lớn tuổi giúp làm quan tài, đào huyệt, khiêng cáng; 
phụ nữ giúp việc nấu nướng, cắt khâu quần áo 
tang... Việc hộ tang được mọi thành viên trong bản 
tự nguyện. Và người ta coi việc tương trỢ này 
chẳng những vì tình cảm, còn là nghĩa vụ giữa 
những người trong một cộng đồng.
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VĂN HÓA TÂM LINH

TÍN NGƯỠNG - TÔN GIÁO
ở  ngưòi Khơ-mú, nếu như đòi sông vật chất còn 

nghèo nàn, đòi sông tinh thần lại khá phong phú. 
Phạm vi của đòi sông tinh thần rất đa dạng. Nó 
không chỉ phong phú trong đòi sốhg tín ngưỡng, 
tôn giáo mà còn phong phú cả trong lĩnh vực văn 
học - nghệ thuật dân gian.

Trong nhận thức cũng như trong đời sông hàng 
ngày, cư dân Khơ-mú chịu sự chi phối bởi những tín 
ngưỡng của tộc người mình và của cả các tộc người 
xung quanh, đặc biệt là tộc người Thái. Tuy vậy, sự 
vay mưỢn lẫn nhau trong lĩnh vực tôn giáo - tín 
ngưỡng giữa họ và người Thái cũng không thể làm 
mờ nhạt đi những nét riêng biệt của tộc ngưòi mình.

T h ế giới thần linh
Người Khơ-mú tin rằng mọi hoạt động trong đòi 

sông hàng ngày của họ đều do các lực lượng siêu 
nhiên chi phối. Lực lượng siêu nhiên này đưọc gọi 
là hrôi tương tự như khái niệm về "ma".

Theo quan niệm của họ, hrôi y v an g  (ma trời) là 
ma lốn nhất, đáng kính trọng nhất và cũng đáng sỢ
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nhất. H rôi yvan g  có một s ố  ma để sai khiến, trong 
đó quan trọng nhất là ông Sét Chưn Đ rai. Đồng 
bào mô tả Chưn Đ rai thường khoác áo màu xanh 
lam nhưng chưa biết hình dáng cụ thể, tay cầm rìu 
và có binh lính là gió. Mỗi khi gió to có nghĩa là lúc 
Chưn Đ rai bực tức vì loài người không thò cúng 
p rư  dồn g  (thuồng luồng) chu đáo để p rư  dồng  nổi 
giận không dâng đủ nưốc cho Chưn Đ rai làm mưa. 
Chưn Đ rai là loại ma mang điều lành, vâng lệnh 
trời làm mưa và trừng phạt những người vi phạm 
tục lệ trong xã hội cô truyền của họ. Vì thế, mỗi khi 
mưa to, gió lớn, sấm sét ầm ầm, tổt nhất là chạy 
vào ẩn nấp nơi chuồng lợn để khỏi bị Chưn Đ rai 
trừng phạt.

Từ quan niệm này, nhiều người Khơ-mú cho 
rằng những người phạm tội loạn luân muôn tránh 
đòn trồi đánh thì phải ăn trong máng lợn.

Mặc dù quyền uy lớn nhất nhưng hrôi yvang  
không tác động đến toàn bộ đồi sông con người và 
muôn vật trên trái đất. Do đó nó cũng chưa được 
người Khơ-mú coi là đấng sáng tạo ra tròi đất và 
muôn loài. Chính vì thê người Khơ-mú quan niệm 
h rô i yuang  là loại ma trời rất chung, chưa được 
hiểu một cách đầy đủ như khái niệm thần  ở các 
tộc người khác. Tại một sô" địa phương, do chịu 
ảnh hưởng văn hóa Thái nên người Khơ-mú 
cũng coi Then luông  (Thượng đế) là vị thần cao 
nhất của mình.

Loại ma thứ hai là h rô i p tê  (ma đất). H rôỉ p tê  
được coi là tinh linh của một hòn đâ"t, hòn đá hay 
một lực lượng siêu nhiên trú ngụ trong đố. Dưới
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quyền ma đất còn có ma nương (hrôi hrê), ma rừng 
(hrôi bri), ma bản (hrôi cung)... Người Khơ-mú 
quan niệm tròi và đất là một khối thông nhất 
nhưng lại là hai lực lượng đối lập giống như âm - 
dương trong quan niệm của người Việt. Ma đát vừa 
được hiểu là loại ma chung chung, vừa được hiểu là 
ma cụ thê cai quản từng địa phương giông như 
khái niệm thổ thần ở người Việt vậy.

Loại ma thứ ba là p rư  dồn g  (ma thuồng luồng) 
tượng trưng cho quyền lực của nước hav các sông 
suối cụ thể. Người Khơ-mú tin ở những bề mặt 
nước lớn thường có một con vật "huyền thoại", mào 
ngũ sắc, có bốh chân, mình có vẩy hình rắn. Con 
vật này chính là thuồng luồng có chức năng làm 
ma mưa.

Loại ma thứ tư là rvai (con hổ) tượng trưng cho 
"tinh" của loài hổ, ma chúa tể của rừng núi cai 
quản tinh linh của muông thú.

Đó là bốn siêu linh mang điều lành mà trong 
bất cứ dịp cúng nào cũng được người Khơ-mú nhắc 
đến. Bốn siêu linh này cũng như hrôi yưang  (ma 
trời) và hrôỉ tà d ạ  (ma tô tiên) đôi khi do giận dữ có 
thể gây tai họa để trừng phạt con người. Nhưng 
nếu đã được thờ cúng chu đáo song vẫn còn gây tai 
họa, con người có thể trừng phạt bằng cách mắng 
mỏ "bỏ đói". H rôi tà d ạ  (ma tổ tiên) ở người Khơ-mú 
tượng trưng cho ma của thị tộc, của dòng họ, là hồn 
của người sinh ra dòng họ.

Bên cạnh những loại ma mang điều lành, người 
Khơ-mú còn cho rằng có nhiều loại ma mang điều

104



xấu và cũng gọi chung là hrôi. Nó giống với 
khái niệm p h i  của người Thái như p h i h á  (ma 
hoang), p h i lự  cướt (ma con nít), p h i p h ó p  (ma gây 
đau bụng)...

Theo họ, những loại ma này thường tác động 
đến con ngưòi, nhất là lúc đau yếu hoặc khi hồn 
không cứng rắn, dễ bị "bắt nạt" (ăn hiếp), "vòi ăn". 
Chúng thường tụ tập lẩn quất xung quanh con 
người khi cúng bái, hoặc khi có tang lễ, cho nên, để 
chống lại chúng, xưa kia người Khơ-mú thường sử 
dụng các vật kỵ ma làm bùa phép. Đó là mảnh chài 
đã sờn rách - ta  leo, các hòn đá cuội có hình thù kỳ 
dị, các công cụ bằng đồng, tiền vỏ ốc (cauris 
monenta) hay các vật lạ nhặt được trong dịp hiếm 
có (TL.8, tr.l05).

Người Khơ-mú cũng tin vào nhiều thủ thuật có 
thể tách thế giới "ma" ra khỏi thế giới người bằng 
cách "hơ lửa", "vẩy nưốc", ngậm lửa nến sáp ong rồi 
thổi vào người ôm hay dùng dao chém xuốhg sàn 
và niệm chú. Chủ trì các lễ cúng này thường là các 
m o một, m o m ôn - một loại sa man - phổ biến ở 
người Thái. M o m ột theo mê tín là con cái của p h i  
m ột trên trời, được sai xuống trần gian cứu chữa 
cho thiên hạ tránh hoạn nạn và bệnh tật. Người 
làm m o m ột là do "cha truyền con nối" hoặc do "sô" 
mệnh" phải làm.

Hàng năm, m o m ột thường tổ chức một buổi lễ 
xên lẩu  nó mà người Khơ-mú gọi là chéc  để các con 
nuôi - những người đã được mình chữa khỏi bệnh 
tạ ơn p h i m ột. Lễ tạ ơn này thường tổ chức vào dịp 
rỗi rãi sau khi gặt hái. Nội dung chính bao gồm
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việc cúng dâng lễ vật của con nuôi cho p h i m ột để 
cầu xin ban phước lành và múa hát (TL.7, tr.l22).

NGHI LỄ TRONG NĂM

Cúng ma bản (hrôi cung)
Do địa vị phụ thuộc lại cư trú rải rác trong các 

mường thuộc quyền cai quản của người Thái nên 
người Khơ-mú phải tham dự vào các dịp xên mường  
(cúng mường). Tuy thế, việc hrôi cung  (cúng ma 
bản) vẫn đưỢc tổ chức theo từng đơn vị bản. Lễ 
cúng ma bản của người Khơ-mú vào tháng 2 âm 
lịch hàng năm, sau lễ cúng mường của người Thái. 
Việc thò cúng ma bản không chỉ có ý nghĩa sinh 
hoạt văn hóa mà còn nhằm củng c ố  tinh thần cộng 
đồng. Đây là ngày lễ chính của một năm nên mọi 
thành viên trong bản đều tham gia.

Nội dung chủ yếu của lễ là tạ ơn tròi, đất, nước, 
tinh hổ và ma bản cầu mong được phù hộ cho dân 
bản. Ma bản được quan niệm là hồn của người có 
công lập bản đã mất, nhưng hồn vẫn trú ngụ tại 
một hòn đá lớn dưới gốc cổ thụ trong bản. Ma bản 
gọi là glàng , được hiểu là ngự trong một túp lều 
nhỏ (skông gan g) do dân bản dựng lên mỗi 
năm một lần dưới gốc cây đó, mỗi khi tổ chức lễ 
cúng bản.

Vào ngày lễ, tất cả các thành viên trong bản 
đều tham dự vối lễ vật gồm lợn, gà, rượu, xôi để 
nghe thầy mo cúng, cầu xin được phù hộ. Sau buổi 
lễ mọi người cùng tập trung ăn uông, nhảy múa.
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Trong thòi gian cúng và ba ngày hôm sau, người lạ 
không được vào bản. Dân bản nghỉ ngđi không lao 
động sản xuất, không ra khỏi bản, không gánh 
nước, giã gạo vối ý nghĩa tôn trọng sự có mặt của 
các ma phù hộ cho dân bản. ó  nhiều nơi, lễ cúng 
bản được tổ chức 2 lần: trước khi gieo hạt và trước 
khi thu hoạch lúa nương.

Thờ cúng tổ  tiên (hrôi tà dạ)
Khác với nhiều tộc người, khái niệm về tổ tiên ở 

người Khơ-mú rất sơ khai. Vì thế, tổ tiên ỏ đây 
được hiểu như là "ma nhà" của họ. Người ta cho 
rằng con cháu sông yên ổn, mùa màng bội thu là 
nhờ ở linh hồn của tổ tiên phù hộ. Theo họ, ma nhà 
(hrôi gan g) là linh hồn bô" mẹ đã mất, là người đại 
diện trực tiếp cho tô tiên, tác động và chi phốĩ toàn 
bộ sinh hoạt của con cháu.

Nơi thồ ma nhà của người Khơ-mú được dựng ở 
cạnh bếp lửa. Bàn thò là một cái mâm đan bằng 
phên nứa treo sát vách, phía dưới tấm phên nứa ấy 
có các nắm xôi được cắm vào que nứa. Khi cúng ma 
nhà, chủ nhà đặt vò rượu cần sát với cột trụ, bỏ các 
nắm xôi cũ, thay vào đó các nắm xôi mới. Nếu mổ 
lợn hay gà, người ta treo sọt xương vào chỗ giàn 
phên. Cúng xong, đặt các nắm xôi lên phên và bôi 
huyết lợn vào chỗ bàn thò.

0  người Khơ-mú, ma tổ tiên từ thê hệ ông bà, 
cụ, kỵ trở lên không được thò mà phải đi lang 
thang để cuổi cùng đầu thai vào con cháu. Họ giải 
thích vì thế người thân đã khuất giổhg với con 
cháu ở khuôn mặt và tính tình. Tổ tiên vốn đươc
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hiểu là khái niệm chung chung, thường trú ngụ ở 
một trong ba ông đồ rau ở bếp lửa, có vai trò rất 
quan trọng. Đó cũng là ma bảo vệ mùa màng, nòi 
giông cho gia đình. Mặc dầu người Khơ-mú gọi đó 
là ma tô tiên (hrôi tà  dạ), nhưng không ai coi đó là 
ông, bà, cụ kỵ cụ thể của mình mà chỉ hiểu đây là 
người đầu tiên sinh ra những người cùng một dòng 
máu với chủ gia đình mình và có những nghi lễ liên 
quan đến việc thò cúng tổ tiên.

Khái niệm tổ tiên ở người Khơ-mú được mang 
chức năng là ma đỡ đầu cho gia đình của gia tộc và 
thị tộc mẫu hệ. Trong gia đình, người chủ nhà 
thường chủ trì việc thò cúng tổ tiên với mong ước 
được phù hộ, được đem lại nhiều may mắn. Vì thế, 
khi bố mẹ chết, con cái trong nhà thường tổ chức 
tang lễ, tiễn hồn bố mẹ vì thế giới bên kia, chia 
của cải và dựng nhà ma cho người quá cố. Điều 
đặc biệt là trong tang lễ, những người tham dự 
phải diễn lại một số sinh hoạt mà tô tiên xưa đã 
sống. Đưa ma xong, tất cả gia đình cùng đi bắt cá 
suôi, hái rau rừng về nấu ăn. Việc mai táng phải 
theo hình thức cư trú từ thòi xa xưa là sống ở trong 
hang động.

Trong ba ngày, người ta phải cúng dâng cơm 
cho người quá cố. Lễ vật gồm: một bát nước chấm 
hòa muối - ớt và một nắm xôi nướng. Trong các kỳ 
lễ lớn, thức ăn dâng cúng tô tiên không thể thiếu 
các loại củ, nhất là khoai sọ và các loại thịt thú 
rừng như nhím, sóc, chuột...

Trong thờ cúng tổ tiên, đáng lưu ý là vai trò của 
trốhg đồng. Tục sử dụng trống đồng này trước đây
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thường phổ biến ở người Khơ-mú vùng Tây Bắc và 
Thanh - Nghệ, nó mới mất đi trước những năm 40 
của thế kỷ XX. Trông đồng chỉ được sử dụng khi 
thò cúng tô tiên vì đó là vật tượng trưng cho linh 
hồn của người xưa. Trong thời gian không sử dụng, 
trống được chôn giấu ở ngoài rừng, chỉ người chủ 
nhà mới biết rõ nơi ấy. Ngày cúng tổ tiên, người 
Khơ-mú đánh trống đồng liên tục để đánh thức 
"hồn" tổ tiên dậy chứng giám sự hưng thịnh của thị 
tộc và gia đình.

TÍN NGƯỠNG VẬT T ổ
Trước đây cũng như hiện nay, người Khơ-mú 

vẫn bảo lưu trong trí nhớ về vật tổ' của mình, đồng 
thời gắn với việc thò cúng vật tổ. Đồng bào tin rằng 
những người cùng một dòng họ, có tổ tiên xa xưa là 
một động vật hay thực vật (?) và coi đó là thân 
thích của mình (!). Vì thế, họ có tục kiêng ăn thịt 
hay giết vật tổ của mình. Họ tin: nếu ăn thịt vật tổ 
sẽ bị rụng ráng, đau bụng, sò mó vào vật tổ sẽ bị 
tuột da tay (!)... Trong các ngày lễ, hội hè còn có tục 
hóa trang như vật tổ. Họ Tm oong  bôi màu đen vào 
mặt giống như mặt con chồn, cầy. Họ R vai vẽ lên 
mình hình vằn giông như bộ lông hổ. Khi gặp hổ, 
báo chết phải khóc than. Họ ô m  gắn lông chim vào 
người...

Điều đáng lưu ý nhất trong các biểu hiện tín 
ngưỡng vật tổ ở người Khơ-mú là sự tích vật tổ gắn

1. Xem chú thích ỏ trang 81.
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liền với từng tên dòng họ nhằm giải thích tại sao 
lại coi động - thực vật đó trùng tên vói dòng họ 
mình, và khi thò cúng, người ta thường dẫn lại sự 
tích của vật tổ.

Hàng năm, trong dịp cúng ma bản, mỗi gia 
đình thuộc mỗi dòng họ thưòng tô chức một nghi lễ 
thông nhất, không giông với nghi lễ của các gia 
đình thuộc dòng họ khác. Trong nghi lễ này, lễ tiết 
chủ yếu là lặp lại động tác của vật tổ với ý nghĩa tự 
coi mình là hổ, là chim, là rau dớng...

ở  họ R vai (họ hổ), đang đêm, chủ nhà thức dậy 
đun nước sôi chuẩn bị mô lợn. Khi nước đã sôi, 
người ta xuông gầm sàn bắt lợn đưa qua cửa sổ lên 
nhà mổ thịt. Cạo lông xong, cả nhà thức dậy... Họ 
di chuyển bằng cách không chỉ dùng hai chân để đi 
mà còn dùng cả hai tay để bò, dùng mồm ngoạm để 
kéo Iđn như hổ tha. Khi kéo đến bếp thò tổ tiên chủ 
nhà khấn mòi bô" mẹ, tổ tiên, sau đó cắt lấy ít thịt 
lỢn, bôi ít tiết vào ông bếp và quệt tiết vào cả đầu 
gôl từng ngưòi. Thịt lợn được thái thành miếng, 
nấu chín để cả nhà cùng ăn. Trong khi ăn, không 
ai đưỢc cười nói. Ăn xong chủ nhà cắm với chiếc 
đóm với ít xương và lông lợn vào vách gần cửa 
buồng ma nhà.

Họ Ôm  bắt chước con chim ôm  chao mình xuống 
chỗ ông bếp. Họ Tvạ (rau dớng) lại cùng cả nhà đi 
bắt cá, sau đó đem về, gói rau dớng cùng cá vùi vào 
tro bếp. Cá chín, đem cúng ma nhà rồi mới ăn.

Người Khơ-mú quan niệm khi chết, người ta sẽ 
về thế giới ma cuội p tê  cùng với những thân thích,
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đồng tộc của mình. Thê giới đó trong nghĩa địa của 
từng làng. Nghĩa địa cách làng bởi một con sông 
tưởng tượng mà khi đưa tang bô" mẹ, người con trai 
trưởng phải đặt ở đó một đoạn máng nước. Con 
sông tưởng tượng này gọi là ôm  ta kh a i. Hồn người 
chết sông ở đó như thê nào, không ai giải thích 
được tường tận. Chỉ biết, con người sau khi chết sẽ 
được "sốhg" trong một không gian trái ngược với 
trần thế. Nếu trần thế là ngày, nơi đó là đêm, 
ngược lại. ơ  đấy, nước suối đục, con người bay lơ 
lửng, có chim thú, cây côi những hình dáng lại 
khác. Người ta hình dung tại "thê giới ma" cũng có 
một "cuộc sống" diễn ra như trần thế. Họ cũng làm 
nương, mặc quần áo vỏ cây, ỏ nhà đất, ăn than, vẫn 
lấy vỢ lấy chồng và sinh đẻ con cái (!).

Như vậy khái niệm về cuộc sông ở thế giới bên 
kia của người Khơ-mú vẫn còn rất đơn giản, ở  đây 
không thấy có một thế giói vô hình, màu nhiệm và 
đầy ánh hào quang như quan niệm của nhiều dân 
tộc khác.

NGHI LÊ NÔNG NGHIỆP 
Người Khơ-mú thò cúng ma mường, ma bản, 

thờ cúng tổ tiên dòng họ là nhằm củng cô" các quan 
hệ xã hội. Họ còn có những nghi lễ liên quan đến 
trồng trọt nhằm cầu xin thành quả lao động của 
con người được bội thu để đảm bảo đòi sông. Nghi 
lễ nông nghiệp của người Khơ-mú cũng khá phong 
phú. Dưới đây là một sô" nghi lễ chính.
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L ễ  tra hạt
ở  các địa phương lễ này có nhiều tên gọi khác 

nhau. Người Khơ-mú ở vùng Tây Bắc gọi là lễ p a  
sum , vùng Nghệ An lại gọi là lễ hreẹc hrệ.

Với cư dân Khơ-mú, sau khi đốt nương người ta 
để ba ngày cho đất nguội rồi mới chọc lỗ bỏ hạt. 
Trước lúc tra hạt, chủ nhà phải làm một vài việc 
như cắm một cái the le  cao vút ở giữa nương để làm 
dấu sở hữu - mảnh đất đã có chủ. Vào ngày đó, chủ 
nhà còn phải làm một cái m ặt reẹc, tức tạo một 
mảnh nương tưỢng trưng bằng cách cắm bôn que 
nứa làm thành hình cầu vồng tạo nên một ô vuông 
khoảng 2m .̂

Trong ô vuông đó dựng một cái cọc, trên đỉnh 
đặt một hòn đá. Sau đó, người ta buộc một đoạn 
ống nứa được vót nhọn tượng trưng cho lưỡi giáo 
trừ tà. Giữa ô"ng nứa còn được giắt ba cái que nứa 
vót nhọn gọi là the le  bà góa. Phía dưới the le  người 
ta buộc một đoạn gỗ hình dương vật. Dưới chân cọc 
đặt một máng nước bằng nứa, cài lên đó vài ốhg 
nước nhỏ. Bốh góc ô vuông này được trồng bốh 
khóm sả, bổh gốc khoai sọ. Xong xuôi, chủ nhà mổ 
một con gà trống, luộc chín rồi bày ra mâm. Lễ vật 
còn có rượu, trầu cau, hai súc vải mộc, một bát 
nước lã. Bầy mâm xong, chủ nhà thắp hương đứng 
trước mâm lễ khấn trời đất cho mưa thuận gió 
hòa, thần, ma phù hộ, không cho chim thú phá 
hoại, cho mùa màng xanh tốt, hạt mẩy, bông dài... 
Cúng xong, chủ nhà chọc lỗ gieo hạt trong phạm vi 
m ặt reẹc.
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Tiếp đó, chủ nhà cầm một ô"ng nước đi xung 
quanh lều nưđng, vừa đi vừa vẩy nước và niệm 
thần chú. Làm xong các nghi thức ấy, mọi người 
ra về. Tốì đó chủ nhà tổ chức bữa cơm, uống rượu 
cần với sự tham dự của anh em, bà con họ hàng 
trong bản.

Cúng hồn lúa (hmạl hngọ)
Người Khơ-mú quan niệm ma trời, ma đất, ma 

nương chi phổỉ toàn bộ quá trình canh tác nương 
rẫy, phù hộ cho sản xuất có kết quả; đồng thời bảo 
vệ mùa màng, chống thiên tai hạn hán, sâu bọ, 
muông thú phá hoại. Còn việc lúa nương có sinh 
sôi nảy nở cho thu hoạch nhiều hay ít là do h m ạ l  
hn gọ  (hồn lúa) cũng như việc thờ sinh thực khí 
quyết định.

Người Khơ-mú còn tin, nếu trong vụ thu hoạch, 
lúa bị lép năng suất thấp là do hồn lúa không cho; 
và ngược lại, nếu thu hoạch được nhiều, có nghĩa là 
hồn lúa phù hộ. Vì thế, lễ cúng hồn lúa thường 
được người Khơ-mú tổ chức chu đáo, nghi thức cầu 
kỳ với nhiều lễ vật như gà, lợn, gạo, rượu... Theo 
quan niệm của họ, hồn lúa thường nhập vào bà 
chủ nhà tức m ạ hngọ  (mẹ lúa), và coi bà chủ nhà 
là tượng trưng cho hồn lúa. Trong quá trình làm 
mẹ lúa, bà chủ nhà mặc y phục truyền thống của 
tộc người mình, luôn giữ im lặng, một tay mang 
ô"ng nước, một tay xách túi đựng các vật thiêng. 
Mẹ lúa được mọi thành viên trong gia đình rất 
mực kính trọng.
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Lễ cúng hồn lúa ở Tây Bắc thường được làm vào 
tháng 9 âm lịch, ở Nghệ An vào tháng 10. Đe tổ 
chức lễ này, người ta phải chọn ngày tô"t. Trước đó, 
nam giới ra nương dựng kho thóc mới. Đến ngày đã 
định, gia chủ chuẩn bị hai vò rượu cần, một con lợn 
(không kể to nhỏ) mang lên nương. Bên cạnh kho 
thóc, người ta dựng một ngôi lều nhỏ để làm nơi 
cúng hồn lúa gọi là g a n g  ho. Dựng lều xong đặt hai 
vò rượu cần vào trong, con lợn được buộc vào cột 
lều. Thầy cúng đứng trước lều khấn trời đất, ma 
rừng, ma suôi đến chứng giám và nhận lễ vật.

Cúng xong, con lợn được mổ thịt ngay tại chỗ, 
mẹ lúa mang ếp xôi nếp và con gà đã luộc chín 
bưốc vào kho lúa, đặt lễ vật xuông và cất lòi cúng, 
mời vía lúa về kho. 0  Nghệ An, mẹ lúa ngậm một 
miếng da trâu đã nướng, huơ đi, huơ lại bô"n phía 
rồi gặt lấy ba khóm lúa. Ba khóm lúa này được 
chia làm hai khiêng, một gánh với ngụ ý được mùa. 
Cúng xong, cỗ bàn được dọn ra để mọi người cùng 
ăn tại lều nương. Chiều tôl, trước lúc ra về, chủ gia 
đình khấn vài lời để hôm sau bắt đầu vào vụ thu 
hoạch chính thức.

Sáng hôm sau, cả nhà mang gùi, nhíp, dao cùng 
lên nương, ó  gần nương, người ta dựng một cái 
cổng bằng nứa hình cầu vồng, trên đó buộc vài tấm 
the le. Mẹ lúa đứng bên cạnh cổng hình bán cầu, 
tay cầm một nắm lá tươi. Mọi người vào nương khi 
đi qua cổng đều được bà cầm nắm lá tươi đập nhẹ 
vào lưng. Sau đó, mẹ lúa đến khu ô vuông m ặt reẹc, 
tuốt lấy bảy hạt thóc nhai trong miệng rồi bỏ vào 
lòng bàn tay vò đều. Tiếp đấy là gặt lúa. Trong quá
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t r ì n h  t h u  h o ạ c h ,  m ẹ  l ú a  k h ô n g  được h á t  h ò , h u ý t  

s á o , n ó i t ụ c  v ì sỢ h ồ n  l ú a  b a y  m ấ t .

Lễ cầu mưa (ru hừn tạ prưdồng)
0  người Khơ-mú, cách cầu mưa không chỉ là 

các hình thức bắt chước, diễn lại hiện tượng mưa 
rơi như vẩy nước, tuốt lá mà còn làm các điều xúi 
quẩy nhằm chọc tức "tròi", "thuồng luồng" hay "ma 
hạn hán" (hrcìi n han) để chúng bực mình làm mưa 
xuốhg.

Ví dụ, người ta lấy vỏ bưởi vứt bừa bãi quanh 
nương, lấy nước ngâm măng, tro bếp phun vẩy vào 
chỗ linh thiêng ở nương (knưn hrệ). Nếu những 
hình thức này không thấy có hiệu quả, người ta 
mới làm lễ cầu mưa. Con thuồng luồng vốn được coi 
là tưỢng trưng cho ma nước vì thê lễ cầu mưa này 
được gọi là ru hừn tạ p rư  dồn g  (kéo đuôi thuồng 
luồng).

Lễ cầu mưa được làm tại bến nước ở rìa bản, do 
một người đàn bà góa chủ trì với sự tham gia của 
một đám trẻ con. Người ta đào một cái hô" hình tròn 
trên mảnh đất cạnh SUỐ I, trên miệng được bịt một 
tấm mo cau, ở giữa dùi một lỗ rồi cắm một lá cau 
tươi xuông tận đáy hô". Bà góa kẹp lá cau vào giữa 
hai đùi, còn đám trẻ con thì dùng que gõ vào mặt 
tấm mo cau phát ra tiếng kêu bung bung, và hò reo 
để giúp bà góa kéo lá cau tượng trưng cho cái đuôi 
rồng. Sau một lúc hò reo như vậy bà nhổ phắt lá 
cau lên khỏi hô" rồi chạy xuông SUỐ Ĩ. Vừa chạy, bà 
vừa reo to lên là đã bắt được thuồng luồng rồi. 
Đám trẻ con cũng hò reo hưởng ứng. Chúng chạy
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xuông suối té nước vào nhằm làm nước tung tóe 
khắp nơi rồi hô to rằng: Mưa rồi! Mưa rồi! Sau đó, 
bà góa cùng đám trẻ con để nguyên quần áo ướt 
sũng đi về nhà với ngụ ý là do trời mưa nên quần 
áo bị ướt.

Từ những nghi lễ liên quan đến nương rẫy ở 
trên, một câu hỏi đặt ra là: Cái gì giúp sức cho hồn 
lúa sinh sôi nảy nở? Giải thích về điểm này, người 
Khơ-mú quàn niệm có hai yếu tô" tín ngưỡng sau:

- Khoai sọ cũng như bầu bí vốn thuộc về văn 
hóa rau củ, có trước văn hóa lúa nên hồn lúa muốh 
sinh sôi nảy nở phải có sự tiếp xúc bằng tinh linh 
của hoa màu đã được trồng trên nương rẫy thời xa 
xưa. Từ đấy, người ta cho rằng khoai sọ là yếu tô" 
đực và được xem như bạn tình của lúa - yếu tô" cái. 
Việc bắt buộc phải trồng khoai sọ, sả, gừng ở ô 
vuông m ặt reẹc  bên cạnh lều nương rõ ràng mang ý 
nghĩa tín ngưỡng vối ý muôn nó sẽ tác động hỗ trỢ 
cho cây lúa nảy nở. Thêm vào đó, sau lễ cúng hồn 
lúa, ngoài việc rưốc hồn lúa về bịch, mẹ lúa còn 
rưóc cả khoai sọ nữa; hoặc trong lễ cúng hoa màu 
grỢ, người Khơ-mú còn bôi khoai sọ, bí vào người 
nhau, vê xôi vào tóc nhau... với ý muốn cho khoai 
sọ, bầu bí và lúa kết bạn với nhau. Cũng có cách 
suy diễn khác là, làm như thế đê cầu mong cho 
lương thực đưỢc thỏa thuê, vung vãi khắp nơi...

- Ngoài việc làm cho hồn lúa tiếp xúc với bầu bí 
khoai sọ, người Khơ-mú còn mong muôn thể hiện 
cho lúa biết cách sinh sôi nảy nở bằng quan hệ âm 
dương. Đó chính là việc thò dương vật gắn với việc 
trồng trọt trên nương rẫy.
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L ễ  (án mừng) cơm mới (kăm mệ)
Sau lễ cúng tổ tiên - ma nhà, nghi lễ quan trọng 

thứ hai trong năm chính là lễ (ăn mừng) cơm mới 
(kăm  mệ). Cần nói thêm, xưa kia, người Khơ-mú 
không có tập quán ăn tết Nguyên đán như hiện 
nay vì thế lễ ăn mừng cơm mới được xem là cái tết 
vui mừng nhất của họ. Lễ cơm mối thường được tổ 
chức trước khi thu hoạch vài ngày, nhưng có nơi lại 
tô chức sau khi đã thu hoạch.

Nội dung của lễ cơm mới là việc dâng cúng lễ 
vật gồm xôi gạo mới (xôi cô"m), khoai sọ, gà hoặc lợn, 
cá, thịt khô và rượu cần cho tổ tiên - ma nhà "ăn" 
trước con cháu trong gia đình. Lễ vật chuẩn bị 
xong, mâm cỗ được đặt trưóc nơi thờ ma nhà, chủ 
gia đình cúng dâng lễ vật mời tổ tiên đón nhận 
thành quả lao động của con cháu. Cúng xong mọi 
người ngồi xung quanh mâm cỗ, chủ gia đình 
nhúm một nắm xôi chấm vào đĩa muối - tiết rồi 
chấm vào trán từng thành viên trong nhà. Sau đó 
ông buộc chỉ trắng vào cô tay từng người để cầu 
sức khỏe. Vì thế, ngoài ý nghĩa ăn mừng cơm mới, 
đây còn là dịp cúng vía (cơi h m a l)  cho các thành 
viên trong gia đình.

CÚNG CHỮA BỆNH
Tín ngưỡng liên quan đến việc chữa bệnh ở 

người Khơ-mú có lễ cúng vía, gọi hồn. Do sinh sống 
trong điều kiện núi rừng nhiệt đới khí hậu ẩm 
thấp, lao động nặng nhọc nên ô"m đau, bệnh tật 
chết chóc luôn là mốì đe dọa đến đời sốhg của đồng 
bào. Nạn hữu sinh vô dưỡng, hiện tượng chết trước
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tuổi già thường xảy ra nên ngoài việc chữa bệnh 
bằng một sô" loại cây thuốc trong rừng, người Khơ-mú 
còn tin vào một sô" cách chữa bệnh theo tín ngưỡng 
dân gian cổ truyền.

Với quan niệm xưa, mỗi con người đều có ba 
hồn: một hồn ở đầu, một ở tay và một ở chân. 
Trong đó, hồn ở đầu quan trọng nhất. Nếu bị "ma" 
quyến rũ hay bị bắt giữ, hồn không trở về được vối 
thân thể, hình hài, con người sẽ mất sự cân bằng, 
sinh bệnh rồi chết. Khi bị bệnh, muôn biết "ma" 
nào làm hại, phải xem bói (bói trứng bói que...). 
Việc bói này thường do m o m ột đảm nhiệm, tự 
xưng là đại diện của m o một, có trách nhiệm "liên 
hệ" với các thần linh ma quỷ, hiểu biết về những 
yêu cầu của chúng rồi làm "thỏa mãn" những yêu 
cầu đó để cứu giúp người bệnh. Nếu người bệnh 
được chữa khỏi, phải coi m o m ột là ngưòi đỡ đầu. 
Hàng năm, sau khi gặt hái phải có lễ vật đến nhà 
m o m ột để cúng tạ ơn. Người Khơ-mú còn tin ở việc 
ngăn ngừa không cho ma quỷ làm ô"m đau. Họ 
thường dùng các vật kỵ ma hay bùa phép (ta leo, 
các vật lạ...) để hạn chê" và ngăn ngừa bị làm hại.

Riêng trường hỢp con cháu trong nhà ô"m nhẹ, 
việc cúng vía, gọi hồn do chính chủ nhà đảm 
nhiệm. Ông lấy một cái áo của đứa bé và dây dịu 
trẻ em gói cái ếp  cơm khoác lên vai, tay cầm một 
que củi đi ra đầu bản hú gọi hồn đứa trẻ. Gọi hồn 
xong, ông về nhà và đặt những thứ mang theo 
xuốhg cạnh mâm đã dọn sẵn. Trên đó bày gà, xôi, 
trầu cau và chỉ trắng buộc cổ tay. Tại đây, ông 
cúng một lần nữa để báo với mọi người là hồn đứa
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trẻ đã trở về. Cúng xong, ông nhúm lấy ít xôi chấm 
vào trán đứa trẻ rồi lấy chỉ buộc vào cổ tay để 
không cho hồn bay đi. Sau đó, đứa trẻ được ăn đầu 
con gà cúng vía, cả nhà cầm tay đứa trẻ và nói: hồn 
đã về!

Mo một ở Sơn La 
trong nghi thức cúng 
cầu sức khỏe.
Anh: Hoàng Bé

ơ Tây Bắc, người ta còn lấy chiếc áo của chủ 
nhà trùm lên vỏ quả bầu khô - vật được coi là linh 
thiêng (-với quan niệm là tổ tiên sinh ra loài người) 
hoặc trùm lên chiếc ninh xôi để mượn vía sinh của 
quả bầu hay ninh xôi buộc ma phải tha cho những 
người bị bệnh (TL.7, tr. 139). Ngoài những trường 
hỢp Ốm đau bệnh tật, người nào hay bị giật mình, 
hô"t hoảng, bị ngã xuông vực, ngã cây... cũng 
thường được gia đình tổ chức cúng vía gọi hồn.

Ngoài ra, ở người Khơ-mú còn có lễ giải hạn, lễ 
cúng mừng người già sông lâu, tương tự như lễ lên 
lão, lễ thượng thọ ở người Việt và một s ố  tộc người 
khác. Song, những nghi lễ này không phổ biến, 
thường chỉ được tổ chức khi gia đình có đủ điều 
kiện, nhất là các gia đình khá giả.
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ở  cư dân Khơ-mú, ngoài những tín ngưỡng, 
tâm linh tôn giáo như đã nói, còn nhiều dấu vết 
của hình thức tôn giáo sơ khai như ma thuật làm 
hại, ma thuật tình yêu bằng cách chài ếm, bùa 
mê... Tuy nhiên chúng đã rất mò nhạt và trong 
những thập niên gần đây dang lùi vào quên lãng.

VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT DÂN GIAN

Truyện k ể
Cộng đồng Khơ-mú có một nền văn học - nghệ 

thuật dân gian khá phong phú bao gồm nhiều 
truyền thuyết, thần thoại, truyện kể, ca dao, tục 
ngữ..., đưỢc phổ biến, lưu giữ chủ yếu bằng truyền 
miệng.

Một trong những câu chuyện được truyền tụng 
phổ biến trong dân gian là truyện "Quả bầu mẹ và 
nguồn gốc sinh ra loài người". Huyền thoại này là 
một mô típ phổ biến trong văn học dân gian ở 
nhiều tộc người tại Việt Nam và Đông Nam Á. Sự 
khác nhau ở mỗi tộc người trong huyền thoại này 
chỉ là một vài chi tiêt nhỏ mang sắc thái địa 
phương. Sự tích Quả bầu  m ẹ ở người Khơ-mú có nội 
dung đại thể như sau;

Xa xưa xưa lắm eó hai anh em nhà pahèo (một 
trai, một gái), mồ côi cha mẹ từ rất sóm. Một hôm, 
họ vào rừng đào củ mài, đang trên đường đi, đột 
nhiỗn thấy một con dúi chạy ngang qua. Hai anh 
em hò i':hau đuổi bắt, dúi chui vào hang núi đất
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hòng trôn thoát, nhưng bị hai anh em đào bắt 
được, định đem giết thịt.

Dúi van xin tha và nói chui vào hang đất là vì 
sắp có mưa to, nước ngập lụt đến trời. Dúi khuyên 
hai anh em lấy khúc gỗ to rỗng ruột chui vào, rồi 
lấy sáp ong bịt hai đầu lại như cái trốhg. Và chớ 
quên mang theo đồ ăn đủ bảy ngày, bảy đêm. Sau 
bảy ngày, bảy đêm, dùng lông nhím chọc thủng ở 
'chỗ bịt sáp ong, nếu không thấy nước rỉ vào thì phá 
sáp ong mà chui ra.

Hai anh em tha cho dúi và làm theo lời dặn. 
Quả nhiên mưa to gió lớn, nước ngập mênh mông. 
Sau bảy ngày, bảy đêm hai anh em phá sáp ong 
chui ra. Trốhg bị niắc trên cây nhót, sau khi trèo 
xuốhg, hai anh em trao cho nhau kỷ vật làm tin rồi 
chia tay nhau đi tìm những người sốhg sót. Hai 
anh em đi mỗi người một ngả, nhưng cuối cùng họ 
lại gặp nhau vì loài người đều đã chết hết.

Có con chim tgoóc khuyên hai anh em nên lấy 
nhau để loài người được sinh sôi nảy nở. Thế rồi... 
người em gái m a n ?  thai trong bảy năm bảy tháng, 
bảy ngày mới sinh ra một quả bầu to (tơ ĩĩĩ-ưng)- 
Ngưòi chồng muốn đập nhưng vỢ tiếc đem gác lên 
ránh bếp. Nhiều lần hai người đi làm nương về cứ 
nghe thấy có tiếng cười đùa trong nhà. Người 
chồng lấy làm lạ, ghé tai áp vào quả bầu thì có 
tiếng âm i, bèn mang xuốhg định lấy dao chặt. 
Người vỢ sỢ phạm vào con, mới lấy que gỗ đốt cho 
nhọn đầu để dùi lỗ.

lỗ dùi này ra trước - đó là người Khơ-mú. 
Ông chôn''  mừng quá liền dùng dao khoét lỗ rộng
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ra, thế là có thêm những người ra tiếp. Đó là người 
Thái, người Lào. Bà vỢ liền lấy que củi đập v ỡ  quả 
bầu, thấy một sô" người nữa ra theo. Đó là người 
Việt, người Hán. Người Khơ-mú ra trước, dính nhọ 
nên da đen, người Thái, Lào, Lự... ra sau, không bị 
nhọ nên da trắng (TL.7, tr.116-117).

Câu chuyện vừa mang tính lịch sử vừa mang 
tính huyền thoại của người Khơ-mú là truyện 
Chương hay còn gọi là Chương H an. Sau này người 
Thái tiếp thu và cải biên thành một tập trường ca 
Chương H an  hay còn gọi là "Tạo K hu n  Chương". 
Nội dung chính của truyện Chương Han mô tả 
chiến công hiển hách của người tù trưởng Khơ-mú 
gan dạ chống giặc ngoại xâm. Truyện ít nhiều 
đượm tính chất thần thoại kể về Chương đánh giặc 
dưới trần gian, sau đó lên đánh cả trời. Cuối cùng, 
tròi phải chia nửa nhà tròi cho Chương cai quản. 
Còn chuyện Chương của người Thái lại pha nhiều 
tiếng Lào, chứng tỏ nguồn gốc câu chuyện bắt 
nguồn từ Lào theo người Khơ-mú ảnh hưởng sang 
Tây Bắc và miền Tây Thanh - Nghệ. Dù sao, 
Chương cũng là vị thủ lĩnh đã in đậm trong tâm 
thức của tộc người Khơ-mú. ông được đồng bào của 
mình coi là thủ lĩnh tôl cao. Huyền thoại về vị anh 
hùng dân tộc này mãi mãi được truyền tụng trong 
cư dân Khơ-mú bằng nhiều truyện kể hay sự tích 
với không ít dị bản ở các địa phương khác nhau.

Như đã nói ỏ trên, danh tính của người Khơ-mú 
gắn liền vối vật tổ mang tên vật tổ và mỗi vật tô 
đều có một huyền thoại, sự tích liên quan đến dòng 
họ. Nội dung của những sự tích này chủ yếu nhằm
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giải thích sự liên quan giữa vật tổ với dòng họ 
mang tên vật tô ấy. Trong cuô"n sách in chung với 
một số̂  đồng nghiệp từ năm 1972, tác giả Đặng 
Nghiêm Vạn đã đưa ra chín sự tích về vật tổ của 
người Khơ-mú (xem TL.7, tr .135-137). Dưới đây xin 
thuật lại vài truyện;

Truyện họ "Thràng" {Phượng hoàng đất)
Xưa, có một gia đình, nhân có ngày ông bô" bẫy 

được con chim phượng hoàng đất, bèn buộc dây để 
cho trẻ chơi. Chim phượng hoàng khỏe bay kéo cả 
đứa trẻ lên tố trên ngọn cây định nuôi cho lớn rồi 
mối ăn thịt. Nhưng cây bị sâu khoét, cành lá lả 
xuông thấp nên đứa bé đã chạy vào hang trôn 
thoát. Chim đuổi theo lấy dây mây khua đứa trẻ 
ra, nhưng đứa trẻ dùng mẹo sỉ mũi bôi vào đầu 
dây. Chim tưởng đã khua đến đáy hang rồi bỏ đi. 
Đứa trẻ ra khỏi hang nhưng bị lạc, nhờ con chuột 
dắt về nhà. Chuột vô"n quen la cà ăn vụng nên dắt 
đứa trẻ đến lều nương rồi bỏ đó. Sáng hôm sau, khi 
nghe tiếng những người con gái mang ô"ng ra suối 
lấy nưóc về cúng gọi hồn đi qua, xấu hô vì trần 
truồng, đứa trẻ trèo lên cây bên bờ suôi đê giâ"u 
mình. Thấy bóng người in dưới làn nước, toán con 
gái ngước nhìn lên liền gọi nó xuống cho quần áo 
mặc rồi dắt về nhà. Đe trả ơn, đứa trẻ đã đẽo giúp 
mỗi cô một ô"ng nước rồi ăn nằm với từng người 
trong đám con gái ấy. Giấu đứa trẻ ở một nơi, toán 
con gái bỏ về nhà. Dân bản ngạc nhiên khi thây 
ô"ng nước được đẽo rất đẹp mới vặn hỏi. Cuối cùng 
toán con gái đành phải nói thật ra. Dân bản đón
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đứa trẻ về làng, ai cũng muôn nhận làm con cháu. 
Họ mô lợn thết đãi. Khi đang ăn, đứa trẻ bị con 
mèo cào vào đầu gối thành vết thương. ít lâu sau 
vết thương bị dòi đục, chữa mãi mà vẫn không khỏi 
rồi chết. Nhưng người ta nghĩ rằng, đứa trẻ chết là 
do chim phượng hoàng đâ't nên về sau con cái của 
những cô gái mang thai với đứa trẻ ấy mới lấy họ 
T hràn g  (chim phượng hoàng đất) làm tên họ.

Truyện họ "Tgoóc” (Chim tgoóc)
Xưa có một anh nhà nghèo vào rừng kiếm ăn. 

Anh ta thò tay vào hốc cây bắt được con chim tgoóc 
nhưng bị kẹp tay, cuối cùng bị chết. Mãi về sau, 
con cháu mới tìm thấy xác đem về. Từ đó, những 
người trong gia đình thề rằng từ nay, không bao 
giờ lại bắt chim đó nữa và lấy tên chim làm tên họ.

Truyện họ "ôm  lít" (Chim chìa vôi)
Thủa ấy, có người làm ch ặn g  ngăn nước bắt cá 

ở lòng suôi. Ngăn mãi, vẫn không được vì có con 
chim chìa vôi dùng chân đạp đá làm nước chảy 
xuông. Tức giận, người đó nấp chỗ đá kê và định 
tóm bắt chân chim. Nào ngờ, chim xô đá đè chết anh 
ta. Người con trai đi tìm bô gặp chim. Biết là bô" đã 
chết, nhưng không biết tại sao. Sau thấy phân chim 
ở chỗ ngăn nước mới biết vì sao mà bố chết. Từ đó, 
người con lấy tên loài chim ấy làm tên họ.

Truyện họ "Ríc" (Chim én)
Đã từ lâu lắm rồi, nhà kia có hai anh em, người 

anh giàu có còn người em vẫn nghèo khó, nhưng lại
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cùng yêu một cô gái. Do cô gái đem lòng yêu người 
em nên người anh ghen tị lập mưu giết hại em, đào 
hố" đặt bẫy rồi bảo em xuông đấy nghỉ cho mát. Em 
nghe theo. Nào ngờ bẫy không sập mà tụt xuông 
sâu, đưa người em vào một lòng hang rộng. Chuột 
lôi em ra suôi, có người quăng chài làm người em bị 
thương mới đem về nuôi. Khi trình báo làng, làng 
tới xem rồi không cho người em ở, bảo chủ phải giết 
đi. Biết ý, người em xin chủ cho ở cạnh nương. 
Chim én về àn lúa, người em không đuổi mà còn 
dành ít lúa cho chim ăn. Chim thương người em 
nên chỉ cho em hòn đá để mài thân. Mài xong, 
người em trở nên đẹp đẽ. Cô gái nhà chủ mang cơm 
ra nương thấy người em vôn xấu xí nay lại đẹp hơn 
trước nên đem lòng yêu mến và xin ở lại làm vỢ. 
Người mẹ thấy con không về, bèn lên nương tìm rồi 
cũng ưng thuận ở lại. Tiếng đồn đến tai Tạo, Tạo 
lấy làm lạ mới lên nương xin đón người em về làm 
chúa đất và gả con gái cho chàng. Vì ơn chim, 
người em coi chim én là họ hàng thân thích và lấy 
tên giông chim này làm tên họ.

Cũng như nhiều tộc người khác trong nhóm ngôn 
ngữ Môn-Khơ me, vôn văn học dân gian của tộc 
người Khơ-mú rất phong phú và đa dạng, đặc biệt là 
thế loại cổ tích, thần thoại, sử thi... mang đậm nét 
văn hóa bản địa Đông Dương và Đông Nam A.

NGHỆ THUẬT DÂN GIAN 
Do sinh sông gần gũi với người Thái nên hầu 

như người Khơ-mú nào cũng biết các làn điệu dân
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ca, biết sử dụng thành thạo các nhạc cụ của người 
Thái. Tuy thế, làn điệu dân ca quen thuộc và phô 
biến của người Khơ-mú là tơm  (có thê gọi là một 
điệu hát). Người Khơ-mú tơm  trên đường lên nương, 
ở lều; tơm  trong các dịp lễ tết, lên nhà mới, cưới 
xin hay tiếp đãi khách từ xa đến. Người Khơ-mú 
thường tơm  lẻ một mình khi chủ trì đám uô"ng 
rưỢu cần hoặc có thế hát đôi đáp nam - nữ. Cấu 
trúc lời hát theo cách thức trong các thê loại văn 
vần gieo vần có nguyên tắc nhưng không cứng 
nhắc với nghệ thuật ví von, so sánh bằng hình 
ảnh giàu hình tượng và thường kèm theo nền 
nhạc đệm. Nhịp điệu lời tơm  thường thiên vê kê 
lể, rất du dương hoặc nghe hơi buồn, giai điệu lặp 
đi lặp lại.

Nội dung của các bài dân ca Khơ-mú ngoài việc 
nhắc tới một thòi thông khổ xưa kia, còn đề cập 
đến cuộc sông lao động, cảnh đẹp quê hương, tình 
yêu con người lứa đôi, sự chung thủy... Qua các 
bài hát, thường nổi bật lên hình ảnh người lao 
động cần cù, bình dị, nhưng giàu tình cảm và đầy 
nghị lực.

Các loại nhạc cụ dân gian của người Khơ-mú 
khá phong phú. Các loại nhạc cụ này gần như dược 
người ta sử dụng hàng ngày. Có thê kê dến một sô 
nhạc cụ truyền thông sau đây:

Thằm đao đao
Người Thái gọi nhạc cụ này là "hưn mạy". 

Trước đây, do lệ thuộc vào chúa đất Thái nên nhiều 
nơi, đồng bào Khơ-mú cũng gọi theo tiếng Thái.
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Thực ra đây là loại nhạc cụ đặc trưng của người 
Khơ-mú, đưỢc chê tác bằng ô"ng nứa có đường kính 
khoảng 3-5cm, dài từ 60-80cm. Khoảng 1/3 phần 
đầu được vát hai bên tạo thành hai nửa ngoàm. 
Chỗ giữa ngoàm được tách một đường chích rồi giắt 
vào đó một sỢi chỉ trắng hay chỉ màu. Ngoàm là 
hai thanh cần được tạo thành từ ông nứa đã được 
đẽo vát. Khi gõ vào lòng bàn tay sẽ tạo ra độ rung 
đồng thòi phát ra âm thanh.

Khi hai cần ngoàm rung, phát ra âm thanh sẽ 
truyền xuống phần dưới tay cầm qua sợi chỉ. Phía 
dưới tay cầm được khoét 
một cái lỗ hình vuông hoặc 
tròn vừa khít đầu ngón tay 
cái. Khi sử dụng, người ta 
dùng ngón tay cái để điều 
khiển trường độ và cao độ 
của âm hưởng. Âm vang 
nghe về đêm khuya thưòng 
lúc trầm, lúc bổng giai 
điệu lặp đi lặp lại nhưng 
vẫn có cảm tưởng thúc 
giục, mời gọi bạn tình.
Thông thường, loại nhạc cụ 
này chỉ dành cho nữ giới 
sử dụng và thường không 
đệm cho lòi hát.

Nhạc cụ Thằm đao đao 
của người Khơ-mủ. 
Ảnh: Nguyễn Minh

Mbrìng rơbang (Đàn trống)
Đây là loại đàn được làm từ một gióng tre còn 

mấu ở cả hai đầu. Phía dưới người ta khoét một lỗ
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(tròn hoặc vuông), rồi bịt một mẩu gỗ mỏng để tạo 
âm hưởng. Hai đầu mấu gióng tre được dùi lỗ nhỏ 
để phát âm. Ông tre dài ngắn khác nhau sẽ phát ra 
những âm sắc cao thấp. Trên lưng của gióng tre, 
người ta dùng dao nhọn tách lấy hai sỢi dây rồi chuốt 
cho bóng mịn. Sau đó dùng hai mẩu gỗ con làm 
thành miếng kê hình yên ngựa nâng hai đầu dây đàn 
cho thật căng. Khi cử nhạc, người ta vừa dùng hai 
ngón tay cái bật dây đàn hai lần, rồi gõ gióng tre 
xuống mặt đất tạo thành nhịp, đồng thòi dùng ngón 
tay điều khiển lỗ bịt để tạo thành âm hưởng theo 
nhịp 4/4. Vì thế, đây là bộ gõ vừa có dây, lại vừa có 
"trống" nhưng chủ yếu là sử dụng trường độ kết hỢp 
với giai điệu. M bring  là đàn, còn rơbang  là trống. Và 
như thế, nhạc cụ này cũng có thể gọi là đ àn  trống.

Đàn môi
Đàn môi của người Píhơ-mú được làm từ mảnh 

cắt tre già, cạo mỏng, tách rãnh, chuốt thành cần. 
Khi đàn, người ta đặt thanh đàn lên môi, dùng 
ngón tay cái gẩy nhẹ để cần rung lên, phát tiếng 
kêu, kết hỢp với khoang miệng tạo thành bầu cộng 
hưởng. Cái khéo của người gẩy đàn môi là điều 
khiển âm thanh phát ra sao cho thành giai điệu 
qua khoang miệng và dùng lưỡi hãm âm hay thả 
nổi. Giai điệu đàn môi của người Khơ-mú trầm 
bổng, dặt dìu, nhất là vào lúc đêm khuya, khiến 
cho các cô gái phải tỉnh giấc.

Pi tom (Tiêu - sáo dọc bốn lỗ)
Đây là loại sáo dọc được làm từ ổhg nứa nhỏ 

(bằng ngón tay cái) có đường kính từ 2-3cm và
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chiều dài từ 70-80cm. Thân sáo gồm ba doạn được 
nôi lồng vào nhau. Sáo có bôn lỗ (ba lỗ mặt trên, 
một lỗ mặt dưới). Phẩn đầu có lưỡi gà. Loại sáo này 
do nam giới sử dụng trong những dỊj) trăng thanh 
gió mát đê gọi bạn tình.

/ ’ /  tót {Tiêu -  sáo dọc ba lỗ)
Đ<ây cũng là một loại sáo dọc, nhưng gồm hai 

ông nứa: một ông lấy hết chiều dài của một gióng, 
còn một ô"ng chỉ cắt lấy độ 5cm. Phần trên được vót 
mỏng rồi khoét lỗ vuông đê thối, mặt trên khoét 
hai lỗ mặt dưới khoét một lỗ. Loại sáo này thường 
cũng chỉ có nam giới sử dụng.

Pi tót hoi (Sáo thổi hằng mũi)
Loại sáo này được làm từ một ô"ng nứa. Hai đầu 

gióng đều để nguyên cả mắt, ở mỗi đầu ông được 
khoét một lỗ vuông. Khi sử dụng, người ta thổi 
bằng mũi, tay phải nâng ô"ng sáo đồng thời dùng 
ngón tay trỏ để điều khiển âm thanh theo một giai 
điệu lặp đi lặp lại. Am thanh cao, thấp, dài hav 
ngắn là do hơi thở ở mũi thổi vào, kết hỢp với việc 
điều khiển của ngón trỏ. Loại sáo này thường do 
phụ nữ sử dụng.

Hơ Ro (Sáo Bè)
Loại sáo này có từ bôn sáu hay tám ôhg nứa 

đưỢc bó kẹp lại vói nhau. Người ta chia các ôAg nứa 
thành hai phần: một nửa ôAg dài và một nửa ông 
ngắn. Riêng phẩn đế thổi thường được vát mỏng 
1/3 đường kính ôRg để tạo lưỡi gà và bó sát với
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nhau. Khi thổi, mỗi ô"ng phát ra âm thanh cao, 
thấp khác nhau, kết hợp với ngón tay điều khiển 
khiến cho nó phát ra một tập hỢp âm thanh, nghe 
rất vui tai.

Bríng tơ nếch (Đàn dày)
Loại đàn này được làm từ một ô"ng luồng to, hai 

đầu để nguyên một gióng. Trên lưng ốhg, người ta
tách cật để có nhiều sỢi 
nhỏ với độ dài ngắn khác 
nhau. Dây được gọt mảnh, 
sau đó đưỢc nâng cao nhò 
một mảnh tre mỏng có 
khắc vạch làm con kê. Việc 
điều chỉnh âm thanh cao 
thấp chính là nhò xê dịch 
các mảnh tre mỏng (con 
kê) này. Khi cử nhạc, 
người ta dùng một que tre 
nhỏ gõ vào từng dây để tạo

Tiêu ba lỗ thành giai điệu.
Ảnh: Mai Thanh Sơn

Như đã nói ở trên, trước kia trong các nghi lễ 
tôn giáo của người Khơ-mú, việc sử dụng trống 
đồng là không thể thiếu được. Tuy vậy, từ hơn nửa 
thế kỷ trỏ lại đây, hầu như trong các nghi lễ tôn 
giáo của họ không còn sử dụng trông đồng nữa (chủ 
yếu do không còn trốhg đồng).

Ngoài những nhạc cụ đã được giới thiệu ở trên, 
trong đòi sống văn hóa tinh thần, đồng bào Khơ-mú
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cũng còn sử dụng phổ biến các loại nhạc cụ của 
người Thái như chiêng trống, khèn bè, đàn nhị, sáo 
(ngang) bốh lỗ... Tuy thế mức độ tiếp thu, sử dụng 
các loại nhạc cụ này và ngay cả việc sử dụng các 
loại nhạc cụ của tộc người mình ở mỗi địa phương 
cũng phổ biến với những nhạc cụ khác nhau.

Về dân vũ, một trong những điệu múa truyền 
thống của người Khơ-mú là múa d ỗ  ống, họ gọi là 
tăn g  bu. Ban đầu múa dỗ ô"ng chỉ diễn ra trong các 
nghi lễ tôn giáo về sau mối được phổ biến rộng rãi 
trong các dịp sinh hoạt cộng đồng. Đe biểu diễn 
điệu múa này, trước hết người ta dùng những ống 
nứa có đường kính khoảng 5cm, chiều cao vừa 
ngang tầm ngực để làm đạo cụ. Nam, nữ mỗi người 
cầm một ống đứng hai bên. ớ  giữa đặt một tấm 
ván gỗ. Khi múa, hai bên nam nữ cùng nhấc ống 
nứa lên và dỗ xuống theo nhịp 4/4, đồng thòi thực 
hiện động tác nhún nhảy, xoay mình rồi đổi tư thế 
vung ốhg ngả về phía sau.

Khi nhịp dồn nhanh dần đều, hai bên có thể 
cầm hai tay rồi nhấc chân khỏi mặt sàn, vừa dỗ 
vừa hơi cúi gập người. Thỉnh thoảng cả hội lại hú 
lên vài tiếng theo nhịp nhảy để tạo không khí sôi 
động trong tiếng reo hò của những khán giả đứng 
xung quanh. Đôi khi người ta dỗ ốhg làm ba nhịp 
rồi ngắt theo động tác nhảy. Do động tác đơn giản, 
nên ai cũng có thể vào cuộc.

Hiện nay, ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An, điệu 
múa này vẫn còn phổ biến, nhất là vào các dịp cưới 
xin, tết lễ. Riêng vùng Tây Bắc, nó còn được cải 
biên và nâng cao hơn.
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Ngoài điệu nhảy tăn g  bu, người Khơ-mú cũng 
còn phổ biến điệu múa (xòe) vòng của người Thái 
(Tây Bắc) hay điệu "lăm vông" do ảnh hưởng của 
người Lào, múa theo nhịp 2/4 phổ biến ở người 
Thái vùng Thanh Hóa và Nghệ An.

TRÒ CHƠI DÂN GIAN
Một trong những trò chơi dân gian phổ biến của 

trẻ em Khơ-mú là đánh quay. Con quay được đẽo 
bằng các loại gỗ cứng, nặng, chắc chắn, có dáng 
hình trụ, trên đỉnh có gò để quấn dây. Khi chơi, 
chia thành tốp vài ba người trở lên. Cách phân 
thắng bại là quay của người nào đứng lâu hơn thì 
thắng cuộc. Người thua phải vung con quay của 
mình xuống đất để người thắng cuộc cầm con quay 
ném vào, sao cho con quav của đốì phương bắn đi 
xa hoặc ngừng quay tại chỗ. Nếu ném trượt, người 
thua chuyển thành người thắng và phải lặp lại 
động tác của người thua ban đầu.

Trò chơi phổ biến thứ hai là đánh cầu lông, cầu 
lông thường được làm bằng một ô"ng treo bên trong 
cắm ba chiếc lông gà. Khi vào cuộc, hai người đứng 
ra hai bên, dùng một tấm gỗ hình tròn để đánh, đỡ.

Trò thứ ba là chơi ù, gồm cả nam, nữ tham gia. 
Khi vào cuộc, chia thành hai bên, mỗi bên đứng về 
một phía sân, ở giữa là vạch phân ranh giới. Sau 
khi bốic thăm, bên được đi trưóc, cử một người vừa 
thổi ù ù, vừa chạy sang bên đối phương. Nếu bắt 
được một người của đối phương lôi sang phía mình, 
coi như bắt được một "tù binh". Còn nếu bị đốì
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phương bắt được, coi như lại trở thành "tù binh" 
của bên kia. Cứ như vậv, bên nào bị bắt làm "tù 
binh" hết trước, bên đó thua cuộc.

Ngoài các trò chơi kể trên, trẻ em Khơ-mú cũng 
tiếp thu một sô" trò chơi phố’ biến trong nhiều cộng 
đồng láng giềng như: đánh khăng, trốh tìm, thả ô 
ăn quan, nhảy lò cò, bịt mắt bắt dê...

*

*  *

Tộc người Khơ-mú là một cộng đồng có sô" dân 
không đông lắm, nhưng lại cư trú trên những triền 
núi trải dài hàng trăm ki-lô-mét thuộc địa phận 
phía Tây Bắc Bắc Bộ. Mặc dù sống ở những địa bàn 
không mấy thuận lợi về tự nhiên như đất đai, khí 
hậu, giao thông... nhưng từ xưa đến nay vẫn là 
một tộc người cần cù, sô"ng chan hòa, giàu lòng hiếu 
khách - ngay cả trong mỗi gia đình cũng như ở 
phạm vi làng bản.

Với 19 tộc người mà cộng đồng Khơ-mú sống 
xen cư và cận cư thì Thái chiếm tỷ lệ đông nhất 
(88,5%), tiếp đến là người Việt (83,1%), Hmông 
(70,1%), Dao (23,1%), Mường (18,5%)... và ít nhất, 
với tộc người ơ-đu chỉ ở một xã (0,8%). Dẫu vậy, họ 
sông với nhau vẫn râ"t hòa thuận, giữa họ có sự gắn 
bó lâu đời trong lịch sử.

Trước kia, những tộc người có dân sô" ít, trong 
đó có đồng bào Khơ-mú lệ thuộc vào các chúa đất 
người Thái. Họ phải làm lao dịch, công nạp cho các
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chủ đất. Từ mối quan hệ phụ thuộc về chính trị, 
kinh tế, xã hội đã chi phốĩ phần nào về sinh hoạt 
văn hóa. Tuy nhiên mỗi cộng đồng hoặc mỗi nhóm 
tộc người vẫn gìn giữ được những nét văn hóa riêng 
của mình để đến nay, người ta có thể phân biệt 
được giữa tộc người này với tộc ngưòi khác, trong 
đó đóng vai trò chủ đạo là ngôn ngữ, bản sắc văn 
hóa và ý thức về tộc ngưòi mình.

Nhìn đòi sông kinh tế, văn hóa của các tộc 
người thiểu sô" nói chung, tộc người Khơ-mú nói 
riêng chúng ta khẳng định, nếu không có cách 
mạng giải phóng dân tộc, không có độc lập - tự do, 
chắc chắn không ít tộc người thiểu sô" ở Việt Nam, 
trong đó có cộng đồng Khơ-mú, một ngày không xa 
sẽ không còn tộc danh trong bản đồ phân bô" dân cư 
và trong danh mục các tộc người của cả nước, hđn 
thê" nữa, đồng bào Khơ-mú luôn luôn có đại diện 
của tộc người mình trong các cơ quan lập pháp và 
hành pháp tại các cấp hành chính từ địa phương 
cho đến trung ương.

Tại Quốc hội khóa II, trong tổng sô" 362 đại biểu 
được bầu, đại biểu là các tộc người thiểu sô" có 56 
đại biểu, trong đó tộc người Khơ-mú có đại biểu Lò 
Văn Hạc sinh năm 1914, là úy viên úy ban Hành 
chính châu Tuần Giáo tỉnh Lai Châu (nay thuộc 
tỉnh Điện Biên).

Tại Quốc hội khóa V đại biểu là các tộc người 
thiểu sô" có 71 đại biểu, trong đó tộc người Khơ-mú 
có đại diện Moong Văn Thôn, sinh năm 1946, là 
Trung đội trưởng C211 tỉnh Nghệ An.
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Tại Quốc hội khóa VI, đại biểu là các tộc người 
thiểu số̂  có 67 đại biểu, trong đó tộc người Khơ-mú 
có đại biểu Pịt Văn Toán, sinh năm 1945, là Thiếu 
úy, TrỢ lý Dân quân Ban Quân sự huyện Tương 
Dương tỉnh Nghệ Tĩnh (nay thuộc tỉnh Nghệ xA.n),

Tại Quốc hội khóa VII, đại biểu là các tộc người 
thiểu sô" có 74 đại biểu, trong đó cư dân Khơ-mú có 
đại biểu Phà Bá Di sinh năm 1928, là Trung tá, 
Trưởng ban Quân sự huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ Tĩnh 
(nay thuộc tỉnh Nghệ An).

Tại Quốc hội khóa IX, đại biểu là các tộc người 
thiểu sô" có 66 đại biểu, trong đó cộng đồng Khơ-mú 
có hai đại biểu là: Moong Văn Nghệ, sinh nám 1945, 
Chủ tịch Úy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ 
An và ông Cà Kha Sam, sinh năm 1945, Phó Giám 
đô"c Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Sơn La.

Tại Quốc hội khóa X, đại biểu là các tộc người 
thiểu sô" có 78 đại biểu, trong đó tộc người Khơ-mú 
có đại biểu Moong Văn Hợi, sinh năm 1957, Chủ 
tịch Uy ban nhân dân huyện Tương Dương (tỉnh 
Nghệ An).

Trong sản xuất và chiến đấu chống ngoại xâm 
xây dựng đất nước, nhiều người Khơ-mú được 
tuvên dương là anh hùng, chiến sĩ thi đua... nổi 
bật là ông Quàng Văn Liến, sinh năm 1938, ở xã 
Đoàn Kết, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, 
Thượng sĩ, Đại đội phó thuộc lực lượng công an 
nhân dân tỉnh được tuyên dương Anh hùng ngày 
25-8-1970. Tổ dân quân bản Co Chai dùng súng bộ 
binh bắn rơi máy bay Mỹ (năm 1966). Trong hai
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cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp và đê quốc 
Mỹ xâm lược, con em đồng bào Khơ-mú đã tích cực 
tham gia các lực lượng vũ trang và chiến đấu rất 
kiên cường. Trong sản xuâT, hầu hết các bản làng 
Khơ-mú đã thực hiện các cuộc vận động địĩih canh - 
định cư kết hỢp với xây dựng quan hệ sản xuất mới 
đê ôn định cuộc sông.

Với công cuộc đổi mới hiện nav, nhiều gia đình 
Khơ-mú đã kết hỢp canh tác nương rẫy, làm ruộng 
nước với phát triển nghề phụ gia đình và chăn nuôi 
gia súc, gia cầm. Cuộc sông của đồng bào tuy còn 
gặp nhiều khó khăn, nhưng so với vài thập kỷ 
trước đã có những chuyển biến tích cực theo hướng 
phát triển bền vững.

Về học vấn, cho đến nay trong tộc người Khơ-mú 
đã có nhiều người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, các 
trường chuyên nghiệp, trỏ thành bác sĩ, kỹ sư, giáo 
viên phổ thông trở về phục vụ tại địa phương.

Sau nhiều năm thực hiện cơ chê đổi mới với 
hàng loạt chính sách ưu tiên, hỗ trỢ cho đồng bào 
các tộc người thiểu số, miền núi như: Chương trình 
327, Chương trình 135. Chương trình nước sạch, 
Chương trình giãn dân, hỗ trỢ cây - con giống, 
Chương trình hỗ trỢ thông tin báo chí... của Nhà 
nước, bộ mặt nông thôn, làng bản của người Khơ-mú 
đã có nhiều thay đổi đáng kể.

Hệ thông hạ tầng cơ sở như điện dân dụng, 
đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y 
tế... ngày càng được hoàn thiện, sản xuất ngày 
càng phát triển, đòi sông của đồng bào được ổn
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định từng bước, tình đoàn kết giữa các tộc người 
ngàv c.àng được gắn bó. Những cảnh làm cuông, 
làm nhốc (nông nô) cho chúa đất (phia, tạo) Thái từ 
hơn nửa thê kỷ trước đã vĩnh viễn đi vào cổ tích. 
Quan hệ bình đẳng giữa các cộng đồng tộc người từ 
lâu lắm rồi, đã trở thành lợi ích bình thường, vôn 
có như bao việc bình thường vô"n có khác trong cuộc 
sông hàng ngày trên quê hương - xứ sở.
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Tấm áo cổ truyền của phụ nữ Khơ-mú.
Ảnh: Tư liệu Viện Dân tộc học

Trang phục của phụ nữ Khơ-mú 
ở Thuận Châu (Sơn La)
Ảnh: Nguyễn Duy Thiệu

Trang phục thiếu nữ Khơ-mú 
ở Tây Bắc 

Ảnh: Nguyễn Minh
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1. Trang phục thiếu nữ Khơ-mú 
ở miền Tây Nghệ An.

Anh: Tư liệu của Tạp chí 
Dân tộc và Thời đại

2. Trang phục cổ truyền của 
nam giới Khơ-mú.

Ảnh: Ngô Dức Thịnh

3. Trang phục thiếu nữ Khơ-mú 
ở Sông Mã (Sơn La).

Ảnh: Chu Thái Sơn
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Thiếu nữ Khơ-mú dệt vải Mái tóc tăng cẩu (dấu hiệu đã
Ảnh: Sách “Đại gia đình các dân có chồnp) của phụ nữ Khơ-mú 
tộc Việt Nam" Anh: Đặng Nghiêm Vạn

Gánh nước mạch 
về nhà
Ảnh: Trọng Thanh
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Mái nhà hlnh mai 
rùa với khao kút 
trên đầu đốc nhà 
ở cổ truyền của 
đồng bào Khd-mú 
Ảnh: TTXVN

Nhà sàn cách tân của 
người Khđ-mú ở miền 
Tây Nghệ An 
Anh: Tư liệu của Tạp 
chí Dàn tộc và Thời đại

Góc nhà bên bếp lửa là nơi 
tiếp khách của gia đình người 
Khơ-mú
Ảnh: Tư liệu của Tạp chí Dân 
tộc và Thời đại
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Phụ lục

NGHỀ ĐAN TRE - MÂY (ở TÂY BẮC)*

T S . Trần Bình

ở miền Tây Bắc Việt Nam, các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ 
Môn-Khơ me (nhưXinh-mun, Khơ-mú, Mảng,Kháng...) nói chung đang ở 
trong tình trạng kém phát triển so với một số tộc người láng giềng khác 
(nhưThái, Hmông, Dao...).

Đa số các tộc người này gần đây mới định cư. hoặc bán định cư 
và họ vẫn du canh hoặc bán du canh. Với nền kinh tế còn phụ thuộc 
rất nhiều vào thiên nhiên để có thể duy trì được cuộc sống thường 
ngày, ngoài việc canh tác nương rẫy, họ còn phải săn bắt, hài lượm 
các sản phẩm của thiên nhiên. Với sinh hoạt kinh tế lạc hậu gần như 
tự túc. tự cấp trong mỗi gia đinh việc đan lát để tự tạo ra mọi đồ dùng 
là rất quan trọng.

Đối với người Khơ-mú, đan lát quả là một nhu cấu thiết yếu. Đa sô' 
phương tiện vận chuyển đổ đựhg lương thực, thực phẩm quán áo... và cà 
đến quà tặng cho khách, cho đám cưới... đểu là sản phẩm từ đan lát. 
Trong một chừng mực nào đó sản phẩm đan lát của người Khơ-mú còn 
được dùng làm vật để đổi lấy lương thực, quần ảo vải vóc... Đan lát đã 
trở thành một nghề thủ công gia đĩnh truyền thống của người Khơ-mú.

Nguyên liệu và cách chế biến
Người Khơ-mú thường cư trú theo các sườn núi có rừng bao phủ ở 

dọc biên giới Việt - Lào. Địa bàn này vốn rất giàu các loại nguyên liệu 
cho nghề đan: các loại tre, giang, mây nứa... Muốn có nguyên liệu, 
đồng bào chỉ việc vào rừng bao quanh thôn bản là có thể tùy ý lựa chọn 
để khai thác theo nhu cầu. Họ rất thành thạo trong việc phân biệt các 
loại nguyên liệu để sử dụng thích hợp vào việc chế tác các sản phẩm 
khác nhau. Dưới đây là một vài loại nguyên liệu chính:

* Nguồn: Tạp chí Dản tộc học, số 1-1995, tr. 50-55.
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- Tờ rờ se: Là loại tre nhỏ có bể ngang thân cây khoảng 3-4cm. 
Loại tre này thân đặc, gióng dài, mềm, dẻo không dễ gãy... thường 
dùng để làm nan đan các đồ dùng có mỹ thuật cao kỹ thuật tinh xảo,... 
(như ếp mah, ta rờ đen,...).

- Choi: Loại tre này thường dùng cỡ bằng cổ tay người lớn (5-6cm). 
Tre có thân rắn chắc, kém dẻo... có thể dùng để làm nan đan các đồ 
dùng lớn, thỏ, nhưng chắc chắn.

- Tờ nếch: Đây là loại tre to được sử dụng nhiều hơn cà. Loại tre 
này có độ dẻo, cứng vừa phải được dùng để đan phần lớn các đổ dùng 
trong gia đình như; bem, gùi, ếp... Đây là loại tre thường được sử dụng 
nhiều nhất vi dễ khai thác, dễ chế biến, số lượng lại nhiều.

- Hra hang: Tre này còn to hơn cả tờ nếch. Do thân tre mỏng nên 
thường được dùng để đan phên hoặc đập dập bổ banh làm sàn nhà.

Việc khai thác nguyên liệu cho nghề đan ỏ đây thường diễn ra 
quanh năm không có mùa vụ vì nguyên liệu sẵn, lại gần nhà... Tuy vậy, 
vói kinh nghiệm khai thác cũng không kém so với một số tộc người 
khác (người Việt ở Thái Bình có câu: Tháng tám tre non làm nhà, 
tháng ba tre già làm lạt'^, người Khơ-mú thường khai thác nhiều vào 
khoảng từ tháng 9 đến cuối năm ám lịch. Đồng bào có quan niệm khai 
thác vào cuối tháng, tre đỡ bị mọt. Khoảng thời gian nói trên cũng là 
giai đoạn nông nhàn.

Tre được đốn rồi phát sạch cành lá và chặt ra từng đoạn theo nhu 
cầu (2-3-4 gióng), bó lại và vác về nhà. Người ta pha ra ngay thành nan 
hoặc bán thành phẩm nan vì như vậy dễ làm không hay bị gãy, nãi, bởi 
tre còn tươi. dẻo. Có thể khai thác nhiều để sử dụng dần, cũng có thể 
khai thác đến đâu dùng đến đó.

Công cụ để chê biến nguyên liệu chủ yếu là dao ("véc"). Véc là 
loại dao to bản (5-6cm) dài khoảng 50-60cm (loại dao này người Việt 
gọi là "dao pha"). Loại dao ấy, người Khơ-mú không rèn được, họ 
thường mua hoặc đổi của người Hmông láng giềng.

Cách chế biến nan chủ yếu là pha tre thành từng mảnh bỏ hết 
mành có đầu mặt. Nhữtig mảnh còn lại pha thành từng thanh có bề 
rộng đều nhau, tuỳ theo yêu cẩu của sản phẩm. Pha xong, chẻ thành 
nan. Không phải chẻ nghiêng (để lấy cả cật lẫn bụng tre) mà chẻ lột, 
lấy nan cật, nan tiếp theo (tùy từng đổ đan) vồ bỏ phần bụng. Làm nan 
là công việc của đàn ông.

Nan chẻ xong có thể được vót qua (bằng dao hoặc dọng tre) cho 
nhẩn, sau đó bó lại rồi ngâm cho dẻo thêm.
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- Nan dùng để đan tấm trải sàn nhà (tưng ai) và đan cót, thường 
được pha từ loại tre gọi là "choi". Nan loại này chỉ lấy một nan cật, 
chiều rộng khoảng 0,8-1,5cm; còn chiều dài tùy ý, vi người ta đan nối 
tiếp như cách đan cót của người Việt.

- Nan đan các tấm phơi giống như nan đan cót "tưng ai" nhưng 
ngắn hơn.

- Nan đan các đổ đựhg nhỏ: bem, ếp, bung... được lấy từ "tò rở se". 
Loại nan này chỉ mỏng bằng 1/2-1/3 loại nan đan "tưng ai” (khoảng 0,2- 
0,5cm). Họ thường chọn cáy có gióng dài, tránh lấy mắt sẽ khó đan và 
không đẹp. Nan loại này được vót, chuốt tỷ mỷ cho nhẵn bóng và đều.

- Nan dùng để đan các loại hàng tinh xảo nhất như "ếp rnah", "ta 
rò đen"... cũng chỉ có thể được lấy từ "tờ rờ se". Loại nan này chỉ nhỏ 
như chiếc tăm và rất đều, nhẵn.

Để tạo màu sắc đẹp cho sản phẩm, người ta có thể giữ nguyên vỏ 
tre xanh đan lẫn với nan mộc (thường là nan giữa). Cũng có người 
nhuộm nan, Nhưng thông dụng nhất là hong nan trên rành bếp để hun 
khói cho vàng hay nâu óng. Làm như vậy sẽ có được loại nan rất đẹp, 
tự nhiên, lại thêm bến và còn chống được mọt.

Những bộ phận của sản phẩm như; tay xách, quai, tai, cặp... cần 
phải bền và có độ mềm thích hợp, đồng bào Khơ-mú sử dụng mây 
(bioong). Mây là loại hiếm nên thường được khai thác và dự trữ trên 
rảnh bếp, khi nào dùng mới ngâm nước cho dẻo rồi chẻ thành nan.

Ky thuật liên kết
So với các tộc người láng giềng, rõ ràng người Khơ-mủ vượt rất xa 

nhiều tộc người khác về kỹ thuật đan lát. Điều này biểu hiện ở kỹ thuật 
đan, loại hình sản phẩm phong phú... Đáng chú ý là kỹ thuật đan lát 
cho đến nay vẫn ít bị lai tạp, mai một.

Người Khơ-mú có rất nhiều cách đan, có những cách cũng giống 
như các tộc người khác (lóng mốt, lóng đôi...), nhưng cũng có những 
cách đan chỉ người Khơ-mú mới có, như kiểu đan ta-le-ho. Nan đan 
kiểu này được chẻ mỏng, bản to, có độ dài bằng nhau. Người ta đặt ba 
chiếc nan chéo nhau thành sáu góc, mỗi góc 60° (phấn chồng lên nhau 
ở chính giữa mỗi nan). Sau đó đan tiếp theo từng cạnh song song tạo 
ra các hình lục giác đều. Tiếp đó là đan theo hình vòng tròn và tạo ra 
nhũng đường tròn cách đều nhau. Khi xén đều các nan cho bằng nhau 
là lúc đã đan xong và chuẩn bị vào cạp. Đây là kỹ thuật để sử dụng đan 
mâm, êp.
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Đan các loại dụng cụ để phơi lúa, ngô,... như nong, nia, phên, cót 
tấm trải nhà... đồng bào thường đan kiểu lóng mốt. Riêng phẩn cạp 
được buộc bằng mây theo kiểu chữ V chạy dọc thân cạp (khác với 
người Việt là buộc nút ở cạp hình tròn, cách đoạn).

Các loại ếp, bung, gùi bem... đồng bào đan kiểu lóng đôi. tạo hoa 
văn hình xương cá dọc theo thân của sản phẩm.

Kiểu lóng ba (tiếng Thái gọi là khảm sam) đồng bào hay dùng để 
đan phần tiếp giáp giữa đáy và thân của ếp mah nhằm tạo ra những 
hoa văn nằm ngang hình xương cá.

Kiểu đan "lay ăm" (cất hai đè nâm) đồng bào sử dụng thêm một 
nan kép ba cho có hoa văn hình quà trám to để đan phần giữa của thân 
ếp mah và ta rờ đen.

Sán phẩm thông dụng
Sản phẩm đan lát của đổng bào Khơ-mú rất phong phú, nó có mặt 

trong mọi sinh hoạt thường ngày ỏ thôn bản. Để tiện cho việc điểm qua 
các sản phẩm đan lát của đồng bào, dưới đây sẽ trình bày theo khung 
phân loại chức năng sử dụng của sản phẩm.

* Sản phẩm để vận chuyển
Trong nhóm này có thể gồm ba loại chính:
- Gùi (èng) là vật dụng trong vận chuyển, cõng sau lưng của nhiều 

tộc người ở miền núi. Tuy vậy, mỗt tộc người đều có một kiểu gùi riêng, 
một cách mang riêng. Gùi của người Khơ-mú không giống gùi của 
người Hmông, một tộc người sống rất gần gũi với họ. Trái lại gùi của 
đồng bào Khơ-mú về hình dáng rất giống với gùi của một số cư dân 
thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ-me ở miền Bắc như ơ-đu hay ở Trường 
Sơn - Tây Nguyên như Cơ-tu, Tà-ôi,Bru-Vân Kiều, Co, Ba-na, Rơ-măm 
hay Mnông... Đó là loại gùi có đáy vuông miệng loe giống hình phễu và 
chỉ có một quai, khi mang, tỳ qua trán (riêng các tộc người ở Trường 
Sơn - Tây Nguyên, gùi đều có hai quai quàng qua vai).

Gùi cao khoảng 50-60cm, mỗi cạnh đáy rộng chừng 25-30cm. 
Phẩn thân vuông (từ đáy gùi lên thường chiếm 1/3 toàn thân gùi). Khác 
với một số tộc người ở Tây Nguyên, đáy gùi làm bằng gỗ, nguởi Khơ-mú 
đan đáy gùi bằng tre theo kiểu lóng mốt. Khác với phần đáy phần thân 
gùi được đan lóng đôi để tạo ra những hoa văn quả trám.

Quai gùi được tạo bằng vật liệu dẻo dai nhung lại mềm như giang, 
mây để tránh gây ra cảm giác đau nhức khi chuyên chỏ. Quai thường dài 
40-50cm, có chiều rộng khoảng 5cm. Trong chuyên chở, quai dễ hư hỏng 
nên thường được chuẩn bị sẵn để trên ránh bếp. khi nào cẩn là có.
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So với các sản phẩm khác gùi là sản phẩm ít bị lai tạp về kỹ thuật 
đan, kiểu dáng. Hầu như nó còn giữ được nguyên vẹn những yếu tố 
truyền thống từ ngàn xưa của cộng đổng.

- "Mbung" (tiếng Xinh-mun láng giềng gọi là bung). "Mbung" là đồ 
đựhg dùng dể gánh. Đây là cách vận chuyển phổ biến ỏ một số tộc 
người như Xinh-mun, Thái,... Người Khơ-mú thường rất ít gánh mà chỉ 
"bu" - tức là vận chuyển bằng gùi. Bởi vậy, với họ "mbung" lại thường 
trỏ thành đổ đựhg ngô, lúa... trong nhà. "Mbung" có đáy vuông, thân 
cao khoảng 30-35cm. Thân có nẹp chéo bằng tre chắc. Thân mbung 
khum khum như hình trái hồng, miệng tròn và được thu nhỏ lại so với 
phần thân. Đường kính của miệng khoảng 30cm. Hai bên sườn (gần 
miệng), người ta làm hai quai bằng mây rất chắc để lổng đòn vào khi 
khiêng, gánh...

- Ẻp (người Xinh-mun gọi là hiếp). Ép thường có hai loại: loại to 
dùng để đựng ngô, lúa, sau, quả khi đi nương: loại nhỏ phụ nữ hay 
mang theo khi đi chợ.

Hình dáng của ếp khá đẹp - nó giống như chiếc túi đáy rộng và 
dẹt, miệng hơi thu lại, thân có hình thang cân. miệng có hình bầu dục. 
Kích thước thường là; loại to, cao 50cm, rộng 60cm. Loại nhỏ, cao 
25cm, rộng 30cm. Quai thường cấu tạo giống như quai gùi. nhưhg nhỏ 
hơn và có mỹ thuật hơn. Loại ếp nhỏ người Khơ-mú gọi là "kniếp", 
thường là tặng vật dành cho bạn gái. Khi đan kniếp, người con trai 
Khơ-mú thường bỏ nhiều công sức để tạo ra các hoa văn cổ truyền. 
Nan đan được nhuộm màu (vàng, xanh hoặc đỏ). Loại ếp này. người ta 
hay làm quai bằng vải đỏ được may khá công phu.

* Đổ gia dụng
- Bem: Đây là sản phẩm đan mà người Khơ-mú quý nhất. Bem 

gồm hai bộ phận: thân và nắp. Thân là một hộp hình đa giác cao chừng 
40-45cm. Đáy hình chữ nhật có chiều dài khoảng 30cm rộng 15cm. 
Đáy được nẹp chéo xung quanh bằng tre cứng. Thân đan loe dần đến 
độ cao chừng 30cm lại thu vào. Tới miệng, thân có hình bầu dục với 
kích thước ngang - dọc (nơi rộng nhất) vào khoảng 50x40cm. Hai bên 
sườn, người ta làm quai mây để xách khi di chuyển. Nắp là khối hình đa 
giác, đáy trên có hình chữ nhật (30x15cm). Đáy có dáng võng như hình 
thuyền, hình yên ngựa.

Bem của người Khơ-mú có loại đan bằng nan để mộc, loại cầu kỳ 
hơn đan bằng nan nhuộm màu, tạo hoa văn hình quả trám. Đây là loại 
sản phẩm khó đan. đòi hỏi kỹ thuật cao, cho nên loại này thường do 
các cụ già có nhiều kinh nghiệm làm.
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Khi mới đan xong, thường được để trên ránh bếp hun khói chống 
mọt. Sản phẩm có thể dùng hoặc mang trao đổi. Công dụng của bem 
như là rương, hòm cá nhân và cũng có thể như chiếc va ly. Bem ngáy 
nay có nơi đã hiếm dần vi đổng bào đa sõ dùng hòm gỗ.

- Ta rò đen: Đây chinh là chiếc hóp đan bằng tre dùng để đựng đố 
trang sức, klm chỉ... của phụ nữ. Kiểu cách đan thường như đan ếp mah 
riêng đáy có hình bấu dục, kich thước nơi rộng nhất vào khoảng 
18x7cm. Thân cao khoảng 12-15cm. Nan thường được vót nhẵn, nhỏ 
hơn nan của ếp mah. Với người Khơ-mú, ta rờ đen chủ yêu để các 
chàng trai tặng người bạn đời sắp cưới của mình, sản phẩm không bao 
giờ bán và trao đổi.

- Sa rè (tiếng Xinh-mun là chề đo): sản phẩm có hình dáng tương 
tự cái "bung". Công dụng như chiếc rổ của người Việt. Khác với bung, 
sa rè được đan thoáng, thưa để khi rửa rau dễ thoát nước và các bụi 
bẩn bám vào rau.

- Miên (phên phơi). Người Xinh-mun gọi là “tạt biên“. Cũng loại 
phên này, có người dùng làm tấm trải bày đổ cúng và được cất giữ rất 
cẩn thận.

- TY-rựa-rờ (sàng), ưm-pè-a-rờ (mẹt), chưng-ư-rờ (nia)... những 
loại sản phẩm này có hình tròn, giống đồ dùng của người Việt. Chỉ khác 
là cạp được buộc bằng mây theo kiểu dích dắc (hình chữ V).

Ngoài những sản phẩm trên, người Khơ-mú còn đan khờ rẹ (bồ) 
để chứa thóc, ngõ trong nhà, giỏ đựng đồ vặt (kim chỉ, thuốc men...) mà 
họ gọi là khToóng.

- Prô nơi (quạt lúa) người Xinh-mun gọi là plá. Quạt có hình tròn, 
đường kính từ40-50cm, đan lóng mốt bằng nan mỏng. Quạt có tay cầm 
và xung quanh cạp được viền bằng mây.

- Quạt bếp. Điều đáng nói, đây là sản phẩm do phụ nữ làm ra. Họ 
đan loại quạt này để tặng mẹ chổng và dùng trong việc bếp núc. Quạt 
thường nhỏ, nan nhuộm màu, đan lóng mốt. Người Việt có câu: “Khéo 
đan lóng mốt, dốt đan lóng đôi". Đan lóng mốt đòi hỏi làm nan cầu kỳ, 
nêu không, khi đan dễ bị gãy và không kin.

- Timg ai (tấm trải sàn nhà). Người Xinh-mun gọi là "sát", sản 
phẩm có công dụng như tấm chiếu ở người Việt. Nó được đan bằng 
nan, chế phẩm từ "choi". Kích thước của tưng ai tùy theo người đan và 
sử dụng. Tưng ai đan lóng đôi, đươc gác lên rành bếp trước khi dùng. 
Thường mỗi gia đinh có tâi dăm bảy tấm. sản phẩm cũng it được trao 
đổi, mua bán.
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- Ẵ dỗng (rá đựng thức ăn). Cũng như quạt bếp, rá là sản phẩm 
của phụ nữ. Hình dáng cũng giống như của người Việt, nhưng không có 
cạp. Rá là đồ gia dụng thường để tặng mẹ chồng.

- Phưan-đon-bloong (mâm mây). Đây là đồ đan đặc trưng của 
người Khơ-mú. Các tộc láng giềng như Xinh-mun, Thái, Kháng... 
thường mua và dùng mâm của họ.

Sản phẩm được đan bằng mây và tre, gồm hai bộ phận chính. Mặt 
mâm hình tròn, đan bằng tre theo kiểu "ta le ho" như đã nói ở trên. 
Vành ngoài cùng của mặt mâm được tạo bằng những sợi mây cuốn lại 
theo hình sóng. Vành này rộng chừng 10-15cm. Thân mâm là một hình 
trụ có chiều cao khoảng 15cm. Nếu mặt mâm có đường kính khoảng 
70cm, thân mâm có đường kính 45cm. Thân đan bằng tre, hình mắt 
cáo, thưa thoáng và mềm mại. Vành đáy thân mâm bằng tre, vót nhẵn 
và vững chãi.

Mâm mây là sản phẩm thể hiện rõ nhất về quy định chặt chẽ trong 
kỹ thuật đan truyền thống của người Khơ-mú. Măt mâm chỉ cồ kiểu đan 
duy nhất là "ta le ho" - Kiểu đan khó nhất đối với họ. Mâm mây cũng ít 
người biết đan, thường chỉ có các cụ già là người có tay nghề cao. Bỏi 
thế, mâm mây là sản phẩm cao giá nhất.

- Xêng-đơn-bloong (ghế mây). Ghế mây cùa người Khơ-mú thường 
có hình chóp cụt. đáy bỏ trống mặt bịt kín bằng mây. đan lóng mốt, có 
đường kính khoảng 25-35cm. Đỡ mặt ghế và chân đế là hai vòng tròn 
cứng, dẻo bằng cả đoạn thân song nguyên khối, khớp mối rất kín. Đáy 
và mặt ghế được khớp lại vói nhau bằng những mảnh tre dày cao 
khoảng 20-25cm. Những mảnh tre này được nắp vào đáy và mặt ghế 
theo kiểu khớp mộng (đục lỗ - tra tua), bố trí theo hình chữ nhân. Ghế 
của người Khơ-mú đơn giản, đẹp và êm,làm ra để dùng hoặc bán, tặng.

* Đố đan là công cụ lao động
- Ếp mah (tiếng Xinh-mun là ếm pá). Đây là chiếc giỏ đựng cơm 

khi đi nương. (Người Thái gọi là "cỏn khẩu"). Ẽp mah đựng cơm nếp đi 
nương giữ được nóng lâu, lại không bị hấp hơi. Cơm nếp được nắm cho 
nhuyễn rồi ấn từng ít một vào trong ếp mah. sản phẩm gồm hai bộ 
phận: thân và nắp. Đó là hai nửa hình trụ rỗng bằng tre có thể nắp khít 
vào nhau, thân được đan kép, Người Khơ-mú có nhiều kiểu đan ếp mah 
khác nhau. Phần giáp đáy và giáp miệng thường được đan tạo hoa văn 
hình xương cá. Phần còn lại là hoa văn hình quả trám. Ếp mah thường 
để mộc rồi gác lên ránh bếp cho vàng và chống mọt. sản phẩm được 
dùng hàng ngày trong gia đình; cũng là để trao đổi, mua bán.
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Dụng cụ đánh bắt có gồm có đó (sày) để đơm bắt cá ở nơi nước 
sâu. Khi xúc tôm, cá, cua, ốc ở ven bờ có nước cạn, người ta dùng 
"mloi" cấu tạo cũng giống sày (như chiếc giỏ của người Việt, miệng to, 
có hom). Các dụng cụ đánh bắt cá thường được đan lóng mốt, thưa 
thoáng bằng tre chắc và dẻo.

Ngoài các công cụ đánh bắt cá, tôm... họ còn đan các loại bẫy chim 
(vấp) và lồng chim (tưm mư)...

Trao đổi sán phẩm và phàn công lao động
Đồ đan của người Khơ-mú được các tộc láng giềng rất ưa thích, 

ngay cả người Việt lên Tây Bắc sinh sống cũng rất chuông. Phương 
thức trao đổi thường là vật đổi vật. Đến nay đã có nơi mua bán bằng 
tiền mặt, nhưng vẫn còn ít.

Người Khơ-mú thường mang ếp, bung, mâm, bem... ra trao đổi 
riêng có gùi không mang trao đổi với người ngoại tộc. Theo chủng tôi 
có lẽ người Thái, Xinh-mun quen gánh bằng "bung". Còn người Hmóng 
cũng đan gùi (lù cỏ), nhưng là loại gùi có hai quai quàng qua vai... cho 
nên người Khơ-mú không bán, trao đổi được chàng? Cũng có thể họ 
cấm không bán ra ngoài, cốt để dễ nhận ra người đổng tộc của mình 
khi mang gùi?

Đồ đan của người Khơ-mú được đổi lấy vật gì họ thích và thiếu; 
cũng có khi đổi lấy ngày công lao động của người khác trong nội tộc. 
Ví dụ: một ếp mah đổi lấy hai ngày công lao động; một bem đổi lấy 
ba ngày công; một mâm đổi lấy năm ngày công; một ghế đổi lấy hai 
ngày công...

Đối với người ngoại tộc. đổ đan của đồng bào Khơ-mú thưởng đổi 
lấy sàn vật như bông, vải, gạo... của người Thái, hay lợn, gà của người 
Hmông.

Giá cả trao đổi thường không theo quy định nào, tùy thuộc vào đôi 
bên. Các tộc người khác thường mang hàng đến tận nhà người Khơ-mú 
để đổi lấy đổ đan. Đổng bào không mang sản phẩm của mình đi đổi 
bán. Họ có mặc cảm về sự mua bán là xấu, một quan niệm rất thô sơ, 
thuần phác.

Đan lát là công việc chủ yếu do nam giới đảm nhiệm (cũng giống như 
rât nhiều tộc người khác). Nếu may vá, bếp núc là công việc của nữ giới thì 
đan lát là công việc của nam giới. Người đàn ông Khơ-mú càng cao tuổi,
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kinh nghiệm và kỹ thuật đan càng giỏi. Thanh niên thường tham gia khâu 
chuẩn bị nguyên liệu nhiều hơn là đan. Các cụ già đan là chính, ỏ người 
Kh<3-mú, đan lát giỏi được xem là một tiêu chuẩn để xác đnh phẩm giá của 
người đàn ông, người cha, người chổng.

Mặc dù vậy, đến nay nghề đan lát của người Khơ-mú vẫn chưa 
phát triển thành một nghề với đẩy đủ ý nghĩa của nó, mà vẫn chỉ là 
nghề phụ trong mỗi gia đinh, Hiện nay, nó vẫn chỉ tổn tại với ý nghĩa 
phục vụ cho sinh hoạt thường ngày của gia đình mà thôi. Chính vì vậy 
đan lát chỉ diễn ra vào lúc nông nhàn, không bận mùa vụ, không có tổ 
chức mà là lao động tự giác, tự nhiên.

Việc học và truyền lại kỹ thuật đan lát ở đây cũng hoàn toàn mang 
tính tự phát. Tuy thế, cũng có những thanh niên Khơ-mủ không biết 
đan lát.

Điều trước tiên có thể thấy là so với các tộc láng giềng, người 
Khơ-mú có truyền thống đan lát và họ đan có kỹ xảo hơn. Nếu người 
Thái dệt các loại vải, thổ cẩm giỏi, thì người Khơ-mú đan lát giỏi... Vì 
vậy, nếu thêu - dệt là một tiêu chí để đánh giá sự giỏi giang của phụ nữ 
Thái thì đan là tiêu chuẩn để đánh giá năng lực của đàn ông Khơ-mú. Để 
tặng, biếu nhau nhữhg kỷ vật, người Thái dùng một số sản phẩm từ 
thêu - dệt, trong khi người Khơ-mú lấy ngay một số sản phẩm từ đồ đan.

Nếu trong đám cưới của người Thái, cô dâu thường mang vải, 
chàn, gối, đệm... làm của hổi môn để tặng bố mẹ, anh em, có bác bên 
nhà chồng, thì trong đám cưới của người Khơ-mú, chú rể phải tự mình 
đan cho cô dâu một hộp đựng đồ trang sức (ta rơ đen). Và khi dẫn cưới, 
phải bỏ vào đó hai đồng bạc trắng cùng trầu cau các loại... Kỷ vật này, 
cô dâu sẽ giữ suốt đời. không bao giờ đem cho hay bán...

Sản phẩm đan lát của người Khơ-mú có mặt trong mọi sinh hoạt 
kinh tế cũng như đời sống hàng ngày của họ. Đổ đan dùng để vận 
chuyển, làm chiếu, làm tấm trải cúng ma nhà, dùng để ngồi, để làm 
mâm, bắt cá. bẫy chim, đựng cơm, đựng đồ trang sức... Đổ đan theo 
bên cạnh người Khơ-mú cả lúc ở nhà, đi làm nương, đi chợ và hội hè... 
Đổ đan luôn ở bên cạnh để phục vụ người Khơ-mú trong lúc lao động, 
vui chơi, cầu cúng... cho cả đến khi đi ngủ...

Với điều kiện của một nền kinh tế còn lạc hậu, hầu như tự cấp, tự 
túc đan lát quả là một ngành sản xuất phụ. hỗ trợ đắc lực cho các hoạt 
động mưu sinh khác, cũng như trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Cùng với các đặc trưng khác, nghề đan lát truyền thống ỏ đây có 
thể xem như một đặc trưng văn hóa mang rất đậm bàn sắc của tộc nguời 
Khơ-mú.
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DANH MỤC
CÁC TỘC NGƯỜI ả  VIỆT NAM
(LIỆT KÊ THEO THỬ Tự ABC TỘC DANH CHÍNH THỨC 

TRONG NHÓM NGÔN NGỮ - LICH s ử )'

I.NG Ữ HỆNAM Á

a) Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me

1. Ba-na 8. Gié-Triêng 15. Mnõng

2. Brâu 9. Hrê 16. ơ-đu

3. Bru-Vản Kiều 10. Kháng 17. Rơ-măm

4. Chơ-ro 11. Khơ-me 18. Tà-ôi

5. Co 12. Khơ-mú 19. Xinh-mun

6. Cơ-ho 13, Mạ 20. Xơ-đăng

7. Cơ-tu 14. Mảng 21. xtiêng

b) Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường

I .Chứt 3. Thổ

2. Mường 4. Việt (Kinh)

1. Viết theo “Danh mục các thành phần dân tộc Việt'Nam" do Tổng 
cục Thống kê công bố ngày 2-3-1979,
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c) Nhóm ngôn ngữ Hmông • Dao

1. Dao 2. Hmông 3. Pà Thẻn

II. NGỮ HỆ NAM ĐÀO (Nhóm ngôn ngữ Malayô - Pôlinêdi)

1. Chăm 3. Ê-đê 5. Ra-glai

2. Chu-oi 4. Gia-rai

III. NGỮ HỆ T H Á I-K A  ĐAI

a) Nhóm ngôn ngữ Thái

1 . BỐY 4. Lự 7. Tày

2. Giáy 5. Nùng 8. Thái

3. Lào 6. Sán Chay

(Cao Lan - Sán Chỉ)

b) Nhóm ngôn ngữ Ka đai

1. Cờ Lao 2. La Chí 3. La Ha 4. Pu Péo

IV. NGỮ HỆ HÁN-TẠNG 

a) Nhóm ngôn ngữ Hán

1. Hoa 2. Ngái 3. Sán Dìu

b) Nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến

1. Cống 3. La Hủ 5. Phù Lá

2. Hà Nhì 4. Lô Lô 6. Si La
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DANH MỤC
CÁC TỘC NGƯỜI Ổ VIỆT NAM

(LIỆT KÊ THEO THỨ Tự ABC TỘC DANH CHÍNH THỨC VỚI 

CÁC CHỦ ĐIỂM VỂ: TÊN GỌI, NGÀNH - NHÓM ĐỊA 

PHƯƠNG. DÂN SỐ VÀ ĐỊA BÀN cư TRÚ CHÙ YẾU HIỆN NAY 

THEO Số LIỆU CỦA TổNG cục THỐNG KÊ QUA TổNG 

ĐIỂU TRA DÂN SÓ VÀ NHÀ ở NẢM 2009)

TT Tộc danh 
chính thúc

Dân số

(Thòi điểm 

ngày 1^2009)

Các ngành - 
nhóm dịa phưang

Địa bàn cư trú 
chủ yếu

1 Ba-na 227.716 Tơ-lô, Gơ4ar, 
Rơ-ngao, Krem, 
Giơ- lơng (Y-tong)

Kon Tum, Bình Định, 
Phú Yén

2 BỐY 2.273 Bố Y, Tu Dí Hà Giang, Lào Cai

3 Brâu 397 Kon Tum

4 Bru- Vân 
Kiều

74.506 Vân Kiều, Măng 
Coong, Trì. Khùa

Quảng Binh, Quảng 
Trị, Thùa Thiên - Huế, 
Đắc Lắc

5 Chăm 161.729 Chăm Hroi, Chàm 
Châu Đốc Chà Và 
Ku. Chăm Pôông

Ninh Thuận, Bình 
Thuận, An Giang, Tây 
Ninh, Thành pho Ho 
Chí Minh. Bình Định. 
Phú Yên, Khánh Hòa
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TT Tộc danh 
chính thức

Dán sò

(Thời điểm 
ngày 1^-2009)

Các ngành - 
nhóm địa phương

Địa bàn cư trú 
chủ yếu

6 Chơ-ro 26.855 Đồng Nai, Bình Phước, 
Bình Thuận, Bà Rịa - 
Vũng Tàu

7 Chu-ru 19.314 Lâm Đồng, Ninh 
Thuận, Bình Thuận

8 Chút 6.022 Sách, Mày, Rục, 
Mã, Liếng (Cọi), 
Arem, XcHang, 
Umo

Quảng Bình

9 Co 33.817 Quảng Ngãi, Quảng 
Nam

10 Công 2.029 Lai Châu

11 Cơ-ho 166.112 Xrê, Nốp (Tu Nốp), 
Cơ-đon, Chil, Lát 
(Lách), Tơ- ring, 
(Tring)

Lâm Đổng, Ninh 
Thuận, Bình Thuận, 
Khánh Hòa

12 Cơ-tu 61.588 Phuơng, Kan-tua Quảng Nam, Thùa 
Thiên - Huê

13 Cờ Lao 2.636 Cớ Lao Trắng, Cờ 
Lao Xanh, Cờ Lao 
Đỏ

Hà Giang

14 Dao 751.067 Dao Đỏ, Dao Lô 
Gang, Dao Quần 
Chẹt, Dao Tền, 
Dao Quần Trắng, 
Dao Làn Tiẻn, Dao 
Thanh Y, Dao Đại 
Bản, Dao Cóc 
Ngáng, Dao Cóc 
Mùn, Dao Áo Dài, 
Dao Tam Đảo

Hà Giang, Tuyên 
Quang, Lào Cai, Yên 
Bái, Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Bắc Kạn, Thái 
Nguyên, Lai Châu, 
Điện Biên, Sơn La, 
Vĩnh Phúc, Phú Tho, 
Bắc Giang, Thanh 
Hóa. Quảng Ninh, Hòa 
Bình, Hà Nội
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TT Tộc danh 
chính thức

Dãn sô
(Thời điểm 

ngày 1-4-2009)

Các ngành - 
nhóm địa phương

Địa bàn cư trú 
chủ yếu

15 Ê-đê 331.194 Kpă, Ađham, 
Krung, Ktul, Blô, 
Ểpan, Mđhur, Bih, 
Drao

Đàk Lăk, Đăk Nông, 
Phú Yên, Khánh Hòa

16 Gia-rai 411.275 Chor, Hđrung, 
Mdhur (Mthur), 
Aráp, Tbuàn

Gia Lai, Kon Tum, Đăk 
Lăk, Đăk Nông

17 Giày 58.617 Pu Nà (Cùi Chu 
hay Quý Châu)

Lào Cai, Hà Giang, Lai 
Châu

18 Gié-Triêng 50.962 Gié (Dgiêh, Tareh), 
Triêng (Treng, Tơ- 
riêng), Ve (La-ve), 
Pa-noong (Bơ 
Noong)

Quảng Nam, Kon Tum

19 Hà Nhì 21.725 Hà Nhì Cổ Chồ. Hà 
Nhì La Mí, Hà Nhi 
Đen

Lai Châu, Lào Cai

20 Hmông 1.068.189 Mèo Hoa, Mèo 

Xanh, Mèo Đỏ, 

Mèo Đen. Ná 

Miẻo, Mèo Trắng

Hà Giang, Yên Bái, 

Lào Cai, Lai Châu, 

Điện Biên. Sơn La, 

Cao Bằng. Lạng Sơn. 

Nghệ An, Thanh Hóa. 

Hòa Bình, Bắc Kạn, 

Thái Nguyên
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TT Tộc danh 
chính thức

Dân số
(Thời điểm 

ngày 1^2009)

Các ngành - 
nhóm địa phương

Địa bàn cư trú 
chủ yếu

21 Hoa 823.071 Triều Châu, Phúc 
Kiến, Quảng Đông, 
Quảng Tây, Hải 
Nam, Xạ Phang, 
Thoòng Nhằn, Hẹ, 
Minh Huơng

Quảng Ninh, Hải 
Phòng, Vinh Long, Trà 
Vinh, Đồng Nai, Sóc 
Trăng, cần Thơ, Hậu 
Giang, Kiên Giang, 
Bạc Liêu, Cà Mau, 
Thành phố Hổ Chí 
Minh, Bà Rịa - Vũng 
Tàu

22 Hrê 127.420 Quảng Ngãi. Bình Định

23 Kháng 13.840 Kháng Xúa, Kháng 
Đón, Kháng Dẩng, 

Kháng Hốc, Kháng 
A, Kháng Bung, 
Kháng Quảng Lâm

Lai Châu, Sơn La, Điện 
Biên

24 Khơ-me 1.260,640 Sóc Trâng, cần Thơ, 
Hậu Giang, Vĩnh Long, 

Trà Vinh, Kiên Giang, 

Cà Mau, Bạc Liêu, Tây 
Ninh, Thành phố Hổ 

Chí Minh, Bình Phước, 
An Giang

25 Khơ-mú 72.929 Quảng Lâm 

«

Sơn La, Điện Biên, Lai 
Châu. Nghệ An, Yên 

Bái

26 La Chí 13.158 Hà Giang
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TT Tộc danh 
chính thức

Dãn sô' 
(Thời điểm 

ngày 1^2009)

Các ngành - 
nhóm địa phưdng

Địa bàn cư trú 
chủ yếu

27 La Ha 8.177 Khlá Phlạo, La Ha 
ủng

Yên Bái, Sơn La

28 La Hủ 9.651 La Hủ sủ, La Hủ 
Na (La Hủ Đen), 
La Hủ Phung (La 
Hủ Trắng)

Lai Châu

29 Lào 14.928 Lào Bốc, Lào Nọi Lai Châu, Điện Biên, 
Sơn La

30 Lô Lô 4.541 Lô Lô Đen, Lô Lô 
Hoa

Hà Giang, Cao Bằng, 
Lào Cai

31 Lự 5.601 Lai Châu, Điện Biên

32 Mạ 41.405 Mạ Ngăn, Mạ Tô, 
Mạ Xốp, Mạ Krung

Lâm Đồng, Đổng Nai

33 Mảng 3.700 Mảng Hệ, Mảng 
Gứng

Lai Châu. Điện Biên

34 Mnông 102.741 Gar, Chil, Rlâm, 
Preh, Kuênh, 
Nông, Bu-Đâng, 
Prâng, Đíp, Biêt, Si 
Tô, Bu đêh

Đăk Lăk, Đăk Nông, 
Lâm Đồng

35 Mường 1.268.963 Mọi Bi, Ao Tá (Ạu 
Tá)

Hòa Bình, Thanh Hóa, 
Vĩnh Phúc, Phú Thọ, 
Yên Bái. Sơn La, Ninh 
Bình

36 Ngái 1.035 Xín, Lê, Đản, 
Khách Gia. Hắc Cá 
(Xéc)

Quảng Ninh, Hài 
Phòng, Thành phố Hổ 
Chí Minh
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TT Tộc danh 
chính thức

Dân sô
(Thời điểm 

ngày 1-4-2009)

Các ngành - 
nhóm địa phUdng

Địa bàn cư trú 
chủ yếu

37 Nùng 968.800 Nùng Xuồng, Nùng 
Giang, Nùng An, 
Nùng Phàn Slình, 
Nùng Lòi, Nùng 
Tùng Slìn, Nùng 
Cháo, Nùng Quý 
Rịn, Nùng Khèn 
Lài, Nùng Dín, 
Nùng Inh...

Lạng Sơn, Cao Bằng, 
Bắc Kạn, Thái Nguyên, 
Hà Giang, Tuyên 
Quang, Lào Cai, Bắc 
Giang, Quảng Ninh, 
Thành phố Hổ Chí 
Minh, Lâm Đồng, Đăk 
Lăk

38 ơ-đu 376 Nghệ An

39 Pà

Thẻn

6.811 Tống. Thủy, Mèo 
Lài

Hà Giang, Tuyên 
Quang

40 Phù Lá 10.944 Xá Phó, Phù Lá 
Đen, Phà Lá Hoa, 
Phù Lá Trắng, Phù 
Lá Hán, Chù Lá 
Phù Lá

Lào Cai, Lai Châu, Sơn 
La, Hà Giang

41 Pu Péo 687 Hà Giang

42 Ra-giai 122.245 Ra-dây (Rai), 
Noong (La- oang)

Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Khánh Hòa, 
Lâm Đồng

43 Rơ-măm 436 KonTum

44 Sán Chay 169.410 Cao Lan. Sán Chỉ Bắc Kạn, Thái Nguyên, 
Tuyên Quang, Quảng 
Ninh, Bắc Giang, Lạng 
Sơn. Vĩnh Phúc, Phú 
Thọ, Yên Bái
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TT Tộc danh 
chính thức

Dân số
(Thời điểm 

ngày 1-4-2009)

Các ngành - 
nhóm địa phương

Địa bàn cư trú 
chủ yếu

45 Sán

Dìu

146.821 Quảng Ninh, Bắc 
Giang, Bắc Kạn, Thái 
Nguyên, Vĩnh Phúc, 
Phú Thọ, Tuyên Quang

46 Si La 709 Lai Châu, Điện Biên

47 Tà-ôi 43.886 Pa-cô, Ba-hi, Can- 
tua (Ka- đô)

Quảng Trị, Thừa Thiên- 
Huế

48 Tày 1.626.392 Ngạn, Phén, Thu 
Lao, Pa Dí

Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Tuyên Quang, Hà 
Giang, Lào Cai, Yên 
Bái, Bắc Kạn, Thái 
Nguyên, Bắc Giang, 
Lai Châu, Điện Biên, 
ĐàkLăk...

49 Thái 1.550.423 Thái Trắng (Táy 
Khao), Thái Đen 
(Táy Đăm), Táy 
Chiềng hay Táy 
Mương (Hàng 
Tổng), Táy Thanh 
(Man Thanh), Táy 
Mười, Pu Thay, Thổ 
Đà Bắc, Táy Mộc 
Châu (Táy Đeng)

Sơn La, Lai Châu, Điện 
Biên, Nghệ An, Thanh 
Hóa, Lào Cai, Yên Bái, 
Hòa Bình, Lâm Đồng...

50 Thổ 74.458 Kẹo, Mọn, Cuối, 

Họ, Đan Lai-Ly Hà, 
Tày Poọng (Con 

Kha, Xá Lá Vàng)

Nghệ An, Thanh Hóa
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TT Tộc danh 
chính thức

Dân sô

(Thời điểm 
ngày 1-4-2009)

Các ngành - 
nhóm địa phuong

Địa bàn cư trú 
chủ yếu

51 Việt 73.594.427 Trên phạm vi cả nước 
(từ đổng bằng, miền 

núi đến ven biển, hải 

đảo)

52 Xinh-mun 23.278 Dạ, Nghẹt Sờn La, Điện Biên

53 Xơ-đãng 169.501 Xo-teng (Hđang), 

To-đrá, Mơ-nâm, 
Hà-tăng, Ca-dong, 

Châu, Ta Trê (Tà 
Tri)

Kon Tum, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi

54 xtiêng 85.436 Bu-lơ, Bu-đêh, Tà- 
Mun

Bình Phước, Bình 

Duơng, Tây Ninh, Lâm 
Đổng. Đăk Nông
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