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LỜI CAM ĐOAN 
 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của chính tác giả. Các 

kết quả nghiên cứu và các kết luận trong luận án này là trung thực, không sao 

chép từ bất kỳ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo 

các nguồn tài liệu đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo 

đúng quy định. 

             Tác giả luận án 

 

 

           Hoàng Văn Hùng 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Lễ hội truyền thống là một sinh hoạt văn hoá cộng đồng không thể 

thiếu trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Lễ hội là dịp bày tỏ sự 

tôn vinh, tưởng niệm những người đã được cộng đồng suy tôn, bao gồm các 

vị nhân thần, thiên thần và cả những hiện tượng tự nhiên - xã hội khác. Lễ hội 

chứa đựng các giá trị văn hoá truyền thống đã được chắt lọc, kết tinh qua 

nhiều thế hệ như lối sống, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hoá 

nghệ thuật. Các giá trị ấy có tác động sâu sắc đến việc hình thành cốt cách, 

tình cảm, diện mạo văn hoá của cộng đồng, là những thành tố quan trọng cấu 

thành nền văn hoá truyền thống Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng 

khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm 

đà bản sắc dân tộc, đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong sự nghiệp xây 

dựng văn hoá Việt Nam, trong đó có nhiệm vụ bảo tồn, kế thừa, phát huy 

các di sản văn hoá, các giá trị văn hoá truyền thống nói chung và lễ hội 

truyền thống nói riêng. 

Nghệ An là một tỉnh thuộc vùng bắc Trung Bộ, nơi có nhiều dân tộc 

sinh sống, như dân tộc Kinh, Thái, Khơ Mú, H’mông,…mỗi dân tộc đều lưu 

giữ một bản sắc văn hoá riêng, tập quán riêng. Người Thái ở Nghệ An có 

khoảng 12 nghìn người, và chủ yếu là người Thái trắng, sinh sống tập trung ở 

các huyện phía Tây của tỉnh như huyện Quỳ Hợp, Quế Phong, Con Cuông, 

Nghĩa Đàn, Quỳ Châu. Người Thái ở đây còn lưu giữ được nhiều nét văn hoá 

đặc trưng của tộc người như: nhà ở, trang phục, văn nghệ dân gian, tín 

ngưỡng dân gian, và đặc biệt là lễ hội truyền thống.  
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Các hoạt động trong lễ hội truyền thống của người Thái nhằm cầu an 

cho bản mường, là dịp để mọi người gặp gỡ với nhau trong cả sinh hoạt vật 

chất lẫn tâm linh, vừa bộc lộ lòng thành kính, ngưỡng vọng thánh thần, lễ hội 

vừa thể hiện sức mạnh của con người, cầu phúc cho một cuộc đời hạnh phúc, 

an bình, vừa bộc lộ khả năng vui chơi, thi tài...với các nghi lễ phồn thực, nơi 

nam thanh nữ tú tụ hộị và hẹn hò nhau kết duyên vợ chồng; có các trò chơi 

ném còn, múa sạp, bắn nỏ, khắc luống…và thi người đẹp trong vùng. Những 

giá trị văn hoá trong lễ hội đã góp phần hình thành nên cốt cách tình cảm, 

diện mạo của cộng đồng người Thái. Những lễ hội ấy được lưu truyền từ đời 

này sang đời khác, trải qua những thăng trầm biến động của lịch sử, được chắt 

lọc, bổ sung trở thành bản sắc văn hoá rất riêng của người Thái. 

Trong các lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An, lễ 

hội Hang Bua, lễ hội đền Chín Gian và lễ hội Xăng Khan được xem là các lễ 

hội tiêu biểu, nơi còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo 

của người Thái. Trong một thời gian khá dài, do các yếu tố chủ quan và khách 

quan khác nhau, các lễ hội này bị mai một dần và không được tổ chức. Trước 

nhu cầu đời sống tâm linh của nhân dân nơi đây, từ năm 1997 đến nay các lễ 

hội này lần lượt được UBND các huyện Quế Phong, Quỳ Châu và nhân dân 

địa phương khôi phục. Hiện nay, lễ hội Đền Chín gian đã được công nhận 

là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, lễ hội Hang Bua đã được công 

nhân là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, trong khi đó Lễ hội Xăng Khan là lễ 

hội rất phổ biến trong cộng đồng người Thái ở miền Tây Nghệ An nhưng 

đang có dấu hiệu mai một. 

Việc tổ chức các lễ hội này hàng năm nhằm phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung và 

đồng bào người Thái nói riêng; đồng thời thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ và 

giao lưu văn hóa giữa các vùng miền của nhân dân; tạo nên các hoạt động vui 
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chơi để người dân tham gia, đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách. Lễ hội 

được tổ chức theo phong tục của đồng bào Thái, đảm bảo tính trang nghiêm, 

an toàn, tiết kiệm; huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng 

góp theo phương châm xã hội hóa. Tuy nhiên, sự tác động từ mặt trái của kinh 

tế thị trường, biến cố thời gian, và nhận thức trong việc tổ chức của chính 

quyền địa phương đã tạo ra một số tác động tiêu cực đến các lễ hội truyền 

thống của người Thái như: việc xuất hiện một số yếu tố văn hóa ngoại lai, lễ 

hội truyền thống bị sân khấu hóa và có kịch bản na ná, cộng đồng người Thái 

địa phương không thực sự còn là chủ thể của lễ hội. 

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của các lễ hội này, là một 

người con dân tộc Thái, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào việc 

tìm hiểu bản sắc, tìm ra các giải pháp giữ gìn, phát huy giá trị lễ hội truyền 

thống của người Thái, tác giả chọn đề tài: Lễ hội của người Thái ở miền Tây 

Nghệ An: Truyền thống và biến đổi làm đề tài luận án tiến sĩ Văn hoá học 

của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Làm rõ những yếu tố truyền thống và biến đổi trong lễ hội của người 

Thái ở miền Tây Nghệ An, trên cơ sở đó đặt ra những vấn đề về bảo tồn và 

phát huy những lễ hội này trong cộng đồng người Thái tại địa phương. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết giúp cho việc nhận diện lễ hội truyền 

thống và những biến đổi của nó. 

- Mô tả và phân tích đặc điểm, giá trị trong lễ hội truyền thống của 

người Thái ở miền Tây Nghệ An. 
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- Phân tích được những biểu hiện của sự biến đổi trong các lễ hội 

truyền thống này. Khái quát được các xu hướng biến đổi. 

- Đặt ra được những vấn đề cần thiết cho việc bảo tồn và phát huy lễ 

hội truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An hiện nay. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu đặc điểm, giá trị trong lễ hội truyền thống của người 

Thái ở miền Tây Nghệ An và những biến đổi của nó hiện nay.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi vấn đề nghiên cứu: Luận án tập trung tìm hiểu những yếu tố 

truyền thống và biến đổi trong một số lễ hội truyền thống của người Thái ở 

miền Tây Nghệ An. 

- Phạm vi không gian nghiên cứu: Địa bàn miền Tây Nghệ An tập 

trung những bản, mường có các lễ hội truyền thống đặc trưng của người 

Thái. Tác giả chọn nghiên cứu trường hợp ba lễ hội truyền thống: Lễ hội 

Hang Bua, lễ hội Đền Chín gian và lễ hội Xăng khan.  

- Phạm vi thời gian nghiên cứu:  

+ Nghiên cứu lễ hội truyền thống: Trước năm 1997 (trước khi lễ hội 

được khôi phục). 

+ Nghiên cứu những biến đổi của lễ hội truyền thống: Từ năm 1997 

đến nay (Từ khi các lễ hội này được khôi phục). 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Quan điểm tiếp cận của luận án dựa trên cơ sở lý luận Chủ nghĩa Mác - 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta 

về dân tộc và văn hóa. Dựa trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử 



8 

khi nghiên cứu về lễ hội truyền thống của người Thái, tác giả không nhìn 

nhận lễ hội như là một thành tố bất biến, mà đặt trong hệ thống mọi sự vật 

và hiện tượng luôn luôn “động” chứ không “tĩnh”, có mối tương tác với 

các yếu tố khác, như: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường... Đó là cơ sở 

giải thích cho những biến đổi trong tư duy và cách thức tổ chức lễ hội của 

người Thái hiện nay. 

Để giải quyết các mục tiêu và nội dung chính của luận án đã đề ra, tác 

giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 

- Điền dã dân tộc học: Đây là phương pháp chính để thu thập thông tin 

liên quan đến đề tài trên địa bàn nghiên cứu. Trong quá trình điền dã tại địa 

phương, chúng tôi đã kết hợp giữa việc quan sát, quan sát tham dự, phỏng vấn 

sâu, thảo luận nhóm với các kỹ thuật hỗ trợ như ghi âm, chụp ảnh… Nguồn tư 

liệu chính sử dụng trong luận án được thu thập và phân tích từ những cuộc 

điền dã từ năm 2011 đến năm 2015 tại 2 huyện Quế Phong và huyện Quỳ 

Châu, tỉnh Nghệ An. 

- Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp: Kế thừa các tài liệu có sẵn 

qua các tác phẩm đã công bố như sách, tạp chí, báo cáo, số liệu thống kê... ở 

Trung ương và địa phương cũng được chúng tôi quan tâm và khai thác. Kết 

hợp nguồn tài liệu thứ cấp và tư liệu điền dã tiến hành phân tích, so sánh giữa 

lễ hội xưa và lễ hội hiện nay của người Thái. Trên cơ sở đó, có cái nhìn tổng 

quan về góc độ truyền thống và những biến đổi trong lễ hội của người Thái ở 

miền Tây Nghệ An, đồng thời, xác định những nội dung nào đã được nghiên 

cứu và nội dung nào cần tiếp tục nghiên cứu. 

- Phương pháp tiếp cận liên ngành: địa lý học, sử học, văn hoá dân 

gian, xã hội học và dân tộc học để nhìn nhận và giải quyết vấn đề trong việc 

nhận dạng các yếu tố truyền thống và biến đổi nhằm bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hoá của các lễ hội này. 
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5. Đóng góp của luận án 

- Luận án đóng góp tư liệu nghiên cứu về lễ hội của người Thái ở miền 

Tây Nghệ An 

- Luận án làm sáng tỏ thực trạng lễ hội truyền thống của người Thái ở 

miền Tây Nghệ An ở góc độ truyền thống và biến đổi; cung cấp một số giải 

pháp có ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các lễ hội này. 

- Luận án làm tài liệu tham khảo, cơ sở để xây dựng kế hoạch bảo 

tồn và phát huy các giá trị lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây 

Nghệ An. 

6. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, Luận án có 

4 chương, gồm: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và khái 

quát về người Thái ở miền Tây Nghệ An. 

Chương 2: Lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An. 

Chương 3: Biến đổi trong lễ hội truyền thống của người Thái ở miền 

Tây Nghệ An. 

Chương 4: Những vấn đề đặt ra hiện nay đối với lễ hội của người Thái 

ở miền Tây Nghệ An. 
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Chương 1 
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ 

KHÁT QUÁT VỀ NGƯỜI THÁI Ở MIỀN TÂY NGHỆ AN 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

1.1.1. Các nghiên cứu về người Thái ở Việt Nam 

Với quá trình lịch sử phát triển lâu dài và tính phong phú, đa dạng, độc 

đáo của mình, văn hóa và lịch sử dân tộc Thái đã được đông đảo các nhà khoa 

học quan tâm nghiên cứu từ nhiều năm nay. Theo thống kê của Giáo sư, Tiến 

sĩ Shigeharu Tanabe (người Nhật Bản) thì cuối thế kỷ XIX đến năm 1991 đã 

có 1.303 tác giả viết về các tộc người nói tiếng Thái [24]. Nội dung các bài 

viết đó đã đề cập đến tất cả các lĩnh vực liên quan đến người Thái Đông Nam 

Á. Tác giả nghiên cứu về người Thái ở Việt Nam, kể cả trong và ngoài nước 

cũng khá phong phú. 

Thấy được những giá trị văn hóa, lịch sử và dân tộc học của cộng đồng 

tộc người Thái, năm 1989, Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 

(nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) 

đã ra quyết định chính thức thành lập Chương trình Thái học Việt Nam. 

Chương trình có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu tổng hợp (chủ yếu tập trung 

vào các lĩnh vực của khoa học xã hội & nhân văn, môi trường sinh thái) các 

tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái ở Việt Nam. Chương trình Thái 

học chú trọng sử dụng phương pháp nghiên cứu  liên ngành, kết hợp dân tộc 

học với các ngành khoa học xã hội có liên quan như sử học, xã hội học, ngôn 

ngữ học, văn hóa dân gian, địa lý, môi trường. Các công trình giới thiệu tại 

các cuộc Hội thảo thuộc chương trình Thái học đều được đầu tư công phu, có 

cơ sở khoa học và sát với thực tiễn cuộc sống, bước đầu lý giải nhiều vấn đề 

mà lâu nay giới nghiên cứu văn hóa, lịch sử còn tranh luận. Một điều quan 
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trọng hơn phải khẳng định, đây là môi trường hết sức có ý nghĩa nhằm bảo 

tồn bản sắc văn hóa của các tộc người nói tiếng Thái trên thế giới cũng như ở 

Việt Nam. 

Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã 

hội của người Thái ở Việt Nam như: “Những hiểu biết về người Thái ở Việt 

Nam” của Cầm Trọng [105]. Tác giả giới thiệu lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã 

hội, tín ngưỡng tôn giáo người Thái Việt Nam. Đây là công trình có phương 

pháp tiếp cận mới, đa chiều, nhiều chi tiết khi luận giải về cội nguồn lịch sử, 

văn hóa Thái đã gắn liền với cội nguồn lịch sử, văn hóa của người Việt. “Văn 

hóa Thái Việt Nam” của nhóm tác giả Cầm Trọng, Phan Hữu Dật. Công trình 

này giới thiệu tổng quát về người Thái và Thái học, về văn hóa Thái trong cội 

nguồn chung của Việt Nam và Đông Nam Á. Mối quan hệ giữa văn hóa Thái 

với văn hóa các dân tộc nói ngôn ngữ Môn - Khơ Me ở Tây Bắc và một số 

dân tộc ở miền Bắc Việt Nam [102].  Tác phẩm “Tư liệu về lịch sử và xã hội 

dân tộc Thái” do Đặng Nghiêm Vạn chủ biên và một số cộng sự thực hiện 

[115] đã cho chúng ta hình dung những nét cơ bản về lịch sử tộc người Thái. 

Cuốn Truyện kể bản mường của người Thái Đen ghi các sự kiện xảy ra trong 

từng mường do một chúa đất cai quản, đời này ghi tiếp đời kia từ lúc hai nhân 

vật là tạo Ngần, tạo Xuông dẫn dắt người Thái theo dọc sông Hồng (nặm Tao) 

đến khai phá đất Mường Lò (Nghĩa Lộ ngày nay) và người con là Lạng 

Chượng đi chinh phục các dân tộc cư trú ở Tây Bắc trước đó bắt đầu từ 

Mường Lò, qua Sơn La đến Điện Biên cho đến thời kỳ thực dân Pháp xâm 

lược Việt Nam. Thông qua nhiều tài liệu, truyền thuyết kể trên cho thấy người 

Thái di cư vào Tây Bắc Việt Nam bắt đầu là Mường Lò, sau đó qua Sơn La 

rồi đến Điện Biên, thời điểm này vào khoảng thế kỷ thứ X [141, tr.5]; di cư 

vào Bắc Trung Bộ thuộc nhánh từ sông Mê Công Thái Lan tới, nhánh này di 

cư sang Việt Nam rồi tiến về phía Mộc Châu, Yên Châu sau đó theo sông Mã 

di cư về miền Tây Nghệ An. Thời điểm người Thái di cư đến vùng đất này 
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cũng chưa có ý kiến thống nhất, có thể sớm hơn thế kỷ XI hoặc không thể 

sớm hơn thế kỷ XII; theo các nguồn tài liệu thông sử cho rằng người Thái có 

mặt tại đây rõ nét nhất là thời thuộc Minh, từ thế kỷ XIII - XV [1]. 

Bên cạnh đó còn một số công trình nghiên cứu sâu về văn hoá nghệ 

thuật, giới thiệu về ca dao, dân ca, hát giao duyên, truyện cổ, truyện thơ dân 

tộc Thái, cụ thể như: “Thơ ca, nghi lễ dân tộc Thái”, “Hát giao duyên người 

Thái Nghệ An” của tác giả Lô Khánh Xuyên [124]; Tác giả Quán Vi Miên có 

khá nhiều công trình, đó là: “Ca giao - Dân ca Thái Nghệ An”, Tập 1, Tập 2 

[62]; “Tang lễ của người Thái ở Nghệ An” [63]; “Tục ngữ Thái giải nghĩa” 

[64]; “Chương Han” của tác giả Vương Trung [106], đây là tác phẩm mang 

tầm vóc sử thi anh hùng ca; “Văn hóa dân gian người Thái” của tác giả Lò Vũ 

Vân [112]; “Truyện cổ Thái” của tác giả Ninh Viết Giao, là công trình 

khoa học tập hợp kho tàng truyện cổ của người Thái, chủ yếu sưu tầm ở 

vùng núi phía Tây Nghệ An. Những nỗ lực nêu trên thể hiện tâm huyết 

của các nhà nghiên cứu, sưu tầm đối với dân tộc Thái, mặt khác đây là 

biểu hiện sinh động của sự phong phú, đa dạng, độc đáo, bất tận của văn 

hóa người Thái ở nước ta. 

Ngoài các công trình nghiên cứu về người Thái ở Việt Nam nói chung, 

một số công trình tập trung nghiên cứu người Thái ở một khu vực cụ thể như 

Tây Bắc và Tây Nghệ An. Tiêu biểu phải kể đến tác phẩm “Người Thái ở Tây 

bắc Việt Nam” của tác giả Cầm Trọng. Nghiên cứu về lịch sử, kinh tế, xã hội, 

tập quán người Thái Tây Bắc Việt Nam. Có thể khẳng định, đây là công trình 

của tác giả Việt Nam đầu tiên giới thiệu khá sâu sắc về văn hoá, phong tục tập 

quán của người Thái Tây Bắc nước ta [102]. “Thiết chế bản - mường truyền 

thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An” của tác giả Vi Văn An [1]. Đây 

là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam đề cập tới vấn đề thiết chế quản lý 

xã hội của cộng đồng dân tộc Thái. Trọng tâm nghiên cứu của luận án là hai 
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mường thuộc huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An (ngày nay), đó là Mường Quạ 

và Mường Chai. Luận án đã rút ra những kết luận quan trọng, có ý nghĩa lý 

luận về lịch sử, nguồn gốc quản lý xã hội trong cộng đồng dân tộc Thái lúc 

bấy giờ. “Bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của người Thái Bắc 

Trung bộ hiện nay”, do tác giả Cao Văn Thanh chủ biên [86]. Nghiên cứu 

đại cương về người Thái và văn hóa truyền thống của người Thái ở vùng 

núi Bắc Trung bộ, khái quát thực trạng văn hóa và đưa ra một số giải pháp 

bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của người Thái 

Bắc Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay. 

Nghệ An là tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số, trong đó người Thái chiếm 

đa phần. Nghiên cứu đầu tiên về cộng đồng thiểu số ở Nghệ An của tác giả 

Nguyễn Đình Lộc có tựa đề “Các dân tộc thiểu số Nghệ An” [54], công trình 

này đã giới thiệu một cách khái quát văn hoá, lịch sử, truyền thống của đồng 

bào người Thái ở Nghệ An, đây cũng là công trình đã và đang là “cẩm nang” 

quan trọng cho những người quan tâm tìm hiểu văn hóa các dân tộc thiểu số 

Nghệ An, trong đó có người Thái. Ở Nghệ An có các nhóm Tày Mường, Tày 

Thanh, Tày Mười và vấn đề tên gọi của các nhóm này khá phức tạp. Các 

nhóm Tày Mường còn có tên gọi là Hàng Tổng và nhóm Tày Thanh còn gọi 

là Man Thanh. Hàng Tổng là một từ thuần Việt dùng để chỉ dân gốc của địa 

phương, còn Man Thanh cũng có ý nghĩa gần như Tày Thanh, cách gọi tên 

như vậy đã trở thành thói quen được duy trì đến ngày nay. 

Ngoài những công trình nêu trên, còn có rất nhiều khóa luận, luận văn, 

bài viết trên các tạp chí nghiên cứu về văn hóa, ngôn ngữ v.v... của người 

Thái trong thời gian qua. 

1.1.2. Các nghiên cứu về lễ hội  

Nghiên cứu lễ hội được tiếp cận từ những góc độ khác nhau. Nhiều 

công trình nghiên cứu đã đi sâu tìm hiểu, miêu tả chi tiết, tỉ mỉ và đề cao các 
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giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống. Đáng chú ý là công trình nghiên cứu 

tổng hợp mang tiêu đề Tìm hiểu phong tục Việt Nam, nếp cũ, tết, lễ, hội hè [2] 

đã giới thiệu các lễ hội của các dân tộc ở Việt Nam; các lễ hội cổ truyền của 

người Việt đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được nhiều nhà nghiên cứu 

quan tâm như: Cao Huy Đỉnh, Trần Quốc Vượng, Đinh Gia Khánh, Vũ Ngọc 

Khánh,..; lễ hội cổ truyền của một số dân tộc thiểu số được mô tả chi tiết từ vị 

trí, vai trò của lễ hội tới các vấn đề về lịch sử, ý nghĩa giá trị xã hội và văn 

hoá của lễ hội [119]. Công trình “Lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội 

hiện đại” [43] đã đưa ra những tổng kết bước đầu về mặt lý luận nghiên cứu 

về lễ hội ở nước ta, trong đó có nhấn mạnh đến vai trò và giá trị của lễ hội 

trong cuộc sống đương đại. Đặc biệt, công trình “Giá trị và ảnh hưởng của lễ 

hội truyền thống đến cộng đồng cư dân Bắc bộ” của tác giả Thái Nguyễn Đức 

Minh Quân [76] đã trình bày quan điểm của tác giả về giá trị của lễ hội truyền 

thống như đề cao giá trị phẩm chất, giá trị của cộng đồng; là nơi thể hiện 

khiếu thẩm mỹ của cộng đồng; khuyến khích tài năng lao động sản xuất, vui 

chơi và văn nghệ; đề cao cái cao cả và cái bi hài; là môi trường bảo lưu các 

loại hình văn học dân gian độc đáo. 

Hiện nay, người ta sử dụng thuật ngữ lễ hội phổ biến hơn và bắt đầu 

từ công trình nghiên cứu  “Lễ hội cổ truyền” do Lê Trung Vũ  chủ biên. 

Cuốn sách này cung cấp cho chúng ta những nghiên cứu về các lễ hội theo 

phương pháp của các trường Đại học tại Liên Xô, tách phần lễ và hội ra với 

những “hành động hội”, “kịch bản hội” theo mô hình các lễ hội quần chúng  

[118]. Cách nhìn nhận ấy có ảnh hưởng không nhỏ tới giới hoạt động và 

nghiên cứu văn hóa trong một thời gian dài cho đến tận bây giờ. Nó khác 

với các quan niệm về văn hóa đơn thuần, ý nghĩa lớn lao của lễ hội “đưa 

quá khứ hội nhập vào hiện tại, qui tụ toàn bộ năng lượng của vũ trụ, của 

không gian và thời gian đậm đặc năng lượng thiêng mà con người đi dự hội 
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có nguyện vọng tắm mình trong đó, để sau đó họ là một con người khác đáp 

ứng cho năm mới, mùa mới” [84]. 

  Về vai trò, chức năng của lễ hội, một số công trình lại thiên về các yếu 

tố tác động tới lễ hội, trong đó nhấn mạnh đến yếu tố kinh tế thị trường và các 

chủ trương, chính sách phát triển lễ hội của Đảng và Nhà nước [58] hay các 

giá trị của lễ hội trong đời sống hiện nay. 

“Lễ hội gồm hai phần vừa tách rời vừa không tách rời nhau”, đó là 

nhận định mang cả ý nghĩa thực tiễn và lý luận. Lễ hội xoắn xuýt hữu cơ vào 

nhau, không thể tách rời [120]. Do đó, nếu không xem xét lễ hội ở góc độ như 

thế sẽ rất thiếu sót và dễ làm thô thiển hóa ý nghĩa đích thực của lễ hội. 

Nhưng cho dù là lễ hội hay hội lễ thì khi nghiên cứu cũng không thể phủ nhận 

rằng hai phần lễ và hội của nó là một chỉnh thể nguyên hợp [56]. 

Lễ hội truyền thống là một loại hình văn hóa, có thể nói là một loại tác 

phẩm văn hóa của tộc người, là nhu cầu không thể thiếu được trong tư duy, 

trong đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là của nông dân trong xã hội nông 

nghiệp. Chính vì vậy, lễ hội từ góc độ xã hội học nói theo Emily Durkheim đã 

trở thành một hiện tượng xã hội, hay nói theo Mac Vayber, là một hành động 

xã hội có ý nghĩa xã hội học cực kỳ rộng lớn.  

“Trong hội thường có nhiều trò vui gọi là bách hí. Tuy nhiên, để dân 

chúng mua vui, nhưng mục đích của hội hè đình đám không phải chỉ có thế, 

và mua vui cho dân chúng cũng không phải là mục đích đầu tiên của hội hè. 

Có thể nói được rằng, mục đích đầu tiên của hội hè đình đám là để dân làng 

bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với Đức Thành hoàng làng, thần linh coi 

sóc che chở cho dân làng” [2]. 

Về cơ bản thì lễ hội mang những tác động tích cực. Nhiều nhà nghiên 

cứu đã coi lễ hội như là một nhân tố tạo ra sự thư giãn tinh thần, là sự biểu 
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hiện cách ứng xử văn hóa với thiên nhiên, với thần thánh và nhất là với cộng 

đồng xã hội. Lễ hội còn được coi là những “nguồn sữa mẹ” nuôi dưỡng các 

loại hình nghệ thuật. Lễ hội hỗn dung các tầng văn hóa của tộc người và các 

yếu tố văn hóa của tộc người trong tiến trình lịch sử. Lễ hội đã bảo lưu, nuôi 

dưỡng và phát triển nhiều truyền thống văn hóa của cộng đồng các làng xã. 

Lễ hội còn là chỗ dựa tinh thần cho người nông dân, thể hiện quan niệm đối 

với cái đẹp và khát vọng vươn lên cái đẹp của họ [33]. 

Hơn nữa lễ hội có ba chức năng lớn: 

- Chức năng tín ngưỡng: Mọi người dự hội được an ủi tinh thần, thỏa 

mãn tâm linh cầu người an, vật thịnh… 

- Chức năng mua vui: Công chúng được hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, 

được thỏa mãn sức hoan tiếu cuồng nhiệt… 

- Chức năng kinh tế: Lễ hội là nơi thu hút hoạt động giao thương, trao 

đổi hàng hóa, sản vật địa phương, giữa các thôn làng với các thị trấn, làm 

phồn vinh kinh tế thành thị.  

Ở một góc độ khác, một số công trình nghiên cứu về góc độ kinh tế và 

sự tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội, trong đó đáng chú ý là công 

trình “Sự tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội tín ngưỡng”. Trong 

nghiên cứu này, tác giả cho rằng cho đến khi đổi mới, đời sống ngày càng 

khấm khá, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa được cải thiện, nhu cầu văn 

hóa tăng lên. Cùng với việc xây dựng các đình, đền, chùa, miếu là việc khôi 

phục lại các lễ hội làng vốn bao lâu nay bị quên lãng. Lễ hội làng được tổ 

chức để xác định lại vị trí của di tích trở lại hình bóng xưa của văn hóa làng. 

Lễ hội đã làm hồi sinh ý thức trở lại cội nguồn, nhiều giá trị văn hóa tộc người 

được tìm kiếm, chắp nhật cho con cháu trong bối cảnh kinh tế thị trường. Lễ 

hội cũng tạo ra nguồn lợi kinh tế to lớn đối với cộng đồng làng, tạo việc làm 



17 

cho dân làng. Tuy nhiên, những mặt trái của kinh tế thị trường cũng được biểu 

hiện rõ nét trong lễ hội hiện nay [58, tr.8, 10, 380, 382].  

Một số nghiên cứu khác của Quinn [136] và Richards [138] đã nghiên 

cứu xu hướng thương mại hóa lễ hội, kết nối du lịch sự kiện, tiêu dùng, thông 

qua việc khai thác tính năng hiệu quả của truyền thông và của các chương 

trình quảng cáo, tiếp thị. Các nghiên cứu này chủ yếu quan sát hành vi của 

người tiêu dùng và các cách thức tiếp thị để thu hút, tạo động lực để người 

dân tham gia lễ hội. Các nghiên cứu cũng quan sát đến mối quan hệ, liên kết 

giữa chất lượng lễ hội, sự hài lòng, và hành vi hay ý định trong tương lai của 

du khách tham gia, lẫn các nhà đầu tư, tài trợ. 

Từ quá trình hiện đại hóa lễ hội vượt ra khỏi phạm vi quản lý của “cộng 

đồng chủ”, những tác động tiêu cực của các lễ hội đến môi trường sinh thái và 

nhân văn, cũng được chú ý trong các quan sát và phân tích của các học giả 

trong và ngoài phạm vi ngành nhân học. Lĩnh vực này có các công trình của 

Getz, D, & Frisby, W. [128] , Hall [129], Hall và Sharples [130]. 

1.1.3. Các nghiên cứu về lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An 

Từ trước đến nay, việc nghiên cứu lễ hội, lễ hội truyền thống các 

dân tộc thiểu số nói chung và lễ hội truyền thống của người Thái nói riêng 

đã được giới nghiên cứu quan tâm. Một số công trình tiêu biểu như: “Lễ 

hội cầu mùa của các dân tộc ở Việt Nam” do Phan Hữu Dật chủ biên [19]. 

Công trình nghiên cứu này trình bày những nghi lễ chủ yếu trong chu 

trình sản xuất nông nghiệp của các dân tộc theo vùng Tây Bắc, Việt Bắc, 

Tây Nguyên,.. ; “Lễ hội cầu mưa của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam” 

của tác giả Vũ Thị Hoa (1997) trình bày những nét cơ bản về lễ hội cầu 

mưa của cư dân nông nghiệp trồng lúa vùng thung lũng; Đề tài cấp Bộ 

“Lễ hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc nước ta hiện nay” do 
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PGS.TS Đỗ Đình Hãng làm chủ nhiệm đã trình bày thực trạng lễ hội 

truyền thống và nêu ra một số giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị trong lễ 

hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc nước ta. Công trình “Văn hóa 

Thái ở Việt Nam” của Cầm Trọng và Phan Hữu Dật (1995) đã khái quát 

về đặc điểm văn hóa của người Thái ở Việt Nam và trình bày một số nét 

cơ bản về các lễ hội truyền thống của người Thái [102]. 

Đặc biệt, công trình “Lễ hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc 

trong giai đoạn hiện nay” của nhóm tác giả Đỗ Đình Hãng và Vũ Trường 

Giang đã khái quát lễ hội của người Thái thành hai nhóm chính là: lễ hội liên 

quan đến tín ngưỡng cầu mùa và lễ hội liên quan đến việc tưởng niệm công 

lao các anh hùng lịch sử. Hơn nữa, các tác giả đã nêu được đặc điểm của lễ 

hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc như: lễ hội truyền thống của 

người Thái là sự phản ánh trung thực hoàn cảnh và đời sống của các cư dân 

vùng thung lũng, lấy nghề nông trồng lúa nước là phương thức sinh hoạt kinh 

tế chủ yếu; lễ hội truyền thống của người Thái phản ánh những sinh hoạt 

mang tính cộng đồng, cố kết cộng đồng; lễ hội truyền thống của người Thái 

thể hiện tinh thần dân chủ, bình đẳng trong sinh hoạt; lễ hội truyền thống của 

người Thái lưu giữ và phản ánh nhiều hình thức tín ngưỡng sơ khai; lễ hội 

truyền thống của người Thái ít thờ các nhân thần. Đặc biệt, các tác giả đã 

phân tích được thực trạng các lễ hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc 

trong giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Đây là công trình có nhiều giá trị để tác 

giả tham khảo trong khi so sánh lễ hội truyền thống của người Thái ở Tây Bắc 

và người Thái ở miền Tây Nghệ An [36].  

Tác giả Vi Văn Biên có công trình: "Một số phong tục và lễ hội truyền 

thống của người Thái ở Thanh Hoá và Nghệ An" [6]. Đây là một trong nhưng 

công trình hiếm hoi nghiên cứu về người Thái ở phạm vi hai địa phương 

Thanh Hóa, Nghệ An, và cũng là một công trình có phân tích khái quát bước 
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đầu về những giá trị văn hóa, phong tục tập quán trong đời sống người Thái 

Bắc Trung Bộ Việt Nam. 

Liên quan đến tục lệ của người Thái, có nhiều công trình đã tập hợp, 

giới thiệu về phong tục tang lễ, cưới xin, tri thức dân gian của người Thái, 

ví dụ như: Cuốn: “Hôn nhân truyền thống dân tộc Thái ở Điện Biên” của 

nhóm tác giả Lương Thị Đại, Lò Xuân Hinh [25]; “Hôn nhân và gia đình 

các dân tộc Tày, Nùng và Thái ở Việt Nam” của tác giả Đỗ Thúy Bình [7]; 

“Phong tục tang lễ của người Thái Đen xưa kia”, tác giả Lương Văn Trung 

[107]; hoặc cuốn “Văn hóa Thái, những tri thức dân gian”, của tác giả Đặng 

Thị Oanh [73]. 

Công trình sau đây đã giới thiệu khá chi tiết về tín ngưỡng cúng vía của 

người Thái, đó là cuốn “Tìm hiểu một số tục cúng vía của người Thái Đen ở 

Mường Lò” [37]. Nội dung của của cuốn sách trình bày tục cúng vía - một nét 

văn hóa của người Thái nói chung, Thái Đen Mường Lò nói riêng. Cúng vía 

là hình thức sinh hoạt tín ngưỡng trong cộng đồng người Thái. Cúng vía, tức 

là gọi hồn, gọi vía, một nghi lễ tín ngưỡng. Theo quan niệm của người Thái, 

người sống có vía của người sống (tiếng Thái gọi là phi khoăn), người chết có 

vía, tiếng Thái gọi là phi tai, một số con vật, cây cối, rừng núi, đất đai...người 

ta quan niệm đều có hồn, vía. Và theo tục lệ, có thể cúng vía theo định kỳ, 

theo chu kỳ hoặc có thể cúng vía đột xuất do có các sự kiện vui, buồn khác 

nhau phát sinh trong đời sống thường nhật. Cho đến nay, tục lệ này đang được 

duy trì khá phổ biến trong cộng đồng người Thái ở Việt Nam. 

Ngoài ra còn một số luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nghiên cứu về các 

lễ hội cụ thể của người Thái như: Luận văn “Khảo sát lễ hội xên bản, xên 

mường của dân tộc Thái Tây Bắc” của tác giả Hoàng Thị Linh (2014). Công 

trình đã khảo sát về thời gian tổ chức lễ hội, tổng quan về lễ hội xên bản, xên 

mường của người Thái tại Mường Lò, Mường La, Mường Thanh, và Mai 
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Châu. Nghiên cứu đi sâu phân tích các yếu tố thơ ca và truyện kể trong lễ hội 

xên bản, xên mường. Công trình khảo sát về lễ hội Xên bản xên mường của 

người Thái vùng Tây bắc Việt Nam từ góc độ văn hoá, văn học. Kết quả 

nghiên cứu của luận văn đem lại một cái nhìn khái quát và sinh động về lễ hội 

truyền thống của người Thái và đan xen với nó là những thành tố văn học thể 

hiện qua các truyện kể, truyện thơ liên quan đến các nhân vật được thờ cúng 

trong lễ hội. Luận văn đã sưu tầm, tập hợp lại một cách tương đối đầy đủ, giới 

thiệu và miêu tả lại lễ hội Xên bản xên mường của người Thái vùng Tây Bắc. 

Việc nghiên cứu đề tài đã giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn một trong những đặc 

điểm của văn học dân gian – đó là tính nguyên hợp: Truyện kể thường gắn 

liền với lễ hội. Nó vừa là một hiện tượng văn học cũng vừa là một hiện tượng 

văn hóa [49]. 

 “Lễ hội Thẩm Bua của người Thái xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, 

tỉnh Nghệ An” của Hoàng Thị Thanh Loan (2003). Nghiên cứu này đã khái 

quát về truyền thuyết và nguồn gốc lễ hội Thẩm Bua, các bước tổ chức lễ 

hội, diễn trình lễ hội và phân tích các giá trị của lễ hội Thẩm Bua. Hơn nữa, 

tác giả còn phân tích vấn đề bảo tồn và phát huy lễ hội Thẩm Bua để phục 

vụ phát triển du lịch của địa phương hiện nay [52]. Năm 2006 tác giả Hoàng 

Hùng công bố nghiên cứu “Lễ hội Xăng Khan của người Thái ở miền Tây 

Nghệ An” trong Kỷ yếu Hội nghị thông báo dân tộc học. Tác giả trình bày 

khá chi tiết về nguồn gốc và tiến trình của lễ hội Xăng Khan [41]. Luận án 

“Luật tục người Thái và sự vận dụng trong quản lý nhà nước đối với cộng 

đồng người Thái ở các tỉnh bắc trung bộ Việt Nam” của tác giả Vi Văn Sơn. 

Tác giả đề cập một số luật tục liên quan đến lễ hội truyền thống của người 

Thái ở Nghệ An [83]. Vi Văn Biên (2009), Một số phong tục và lễ hội 

truyền thống của người Thái ở Thanh Hóa, Nghệ An. Tác giả đề cập đến các 

phong tục trong vòng đời bao gồm sinh đẻ, cưới xin, tang lễ và các phong 
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tục tín ngưỡng khác như lễ tết, phong tục dân gian. Đặc biệt, công trình đã 

giới thiệu một số lễ hội như lễ hội Xăng Khan, lễ hội Kin Chiêng Booc Mạy, 

lễ hội chơi hang [6]. 

Qua việc phân tích trên, kết quả cho thấy, đến nay chưa có nhiều công 

trình nghiên cứu về lễ hội truyền thống của người Thái nói chung và người 

Thái ở miền Tây Nghệ An. Tuy có một số nghiên cứu kể trên nhưng các công 

trình này cũng chỉ nghiên cứu một vài khía cạnh hoặc một lễ hội cụ thể. Tác 

giả có thể khẳng định rằng cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu 

đầy đủ, toàn diện về lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An. 

1.1.4. Các nghiên cứu về biến đổi lễ hội truyền thống 

Cho đến nay đã có nhiều học giả khảo cứu vấn đề biến đổi văn hóa nói 

chung và biến đổi trong lễ hội truyền thống nói riêng. Thuyết tiến hóa văn 

hóa của E. Taylor [142], của L. Morgan [135] nghiên cứu mẫu hình biến đổi 

xã hội và biến đổi văn hóa. Thuyết truyền bá văn hóa (đại diện là G. Elliot, 

Smith [140], W.Rivers [139]) cho rằng, vấn đề mấu chốt của biến đổi văn hóa 

là sự vay mượn hoặc sự truyền bá các đặc trưng văn hóa từ xã hội này sang xã 

hội khác. Thuyết vùng văn hóa (đại diện là C.L.Wissler, A.L.Kroeber… ) đã 

đưa ra các khái niệm cơ bản về vùng văn hóa, loại hình văn hóa, trung tâm 

văn hóa, tổ hợp văn hóa. Sự biến đổi văn hóa diễn ra rất đa chiều và nhiều cấp 

độ tùy thuộc vào việc cộng đồng đó là trung tâm hay ngoại vi hay vùng 

chuyển tiếp, môi trường và sự chuyên môn hóa của cộng đồng đó là gì? 

Thuyết Tiếp biến văn hóa (đại diện là Redfield [137] và Barnett…[126]) chỉ 

ra sự biến đổi văn hóa ở xã hội phương Tây và đặc biệt là sự ảnh hưởng của 

những xã hội có ưu thế đối với người dân bản địa.  

Hiện nay, các nhà nhân học đặt biến đổi văn hóa trong sự biến đổi 

mạnh mẽ của toàn cầu hóa, của những quá trình giao lưu vượt phạm vi quốc 

gia, của những xã hội đang chuyển đổi. Để nghiên cứu các chiều cạnh của 
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biến đổi văn hóa các nhà nhân học cũng như xã hội học… thường gắn nó với 

phát triển, với toàn cầu hóa, đô thị hóa, công nghiệp hóa và đương nhiên cả 

với sự chuyển đổi xã hội. Các chính sách quy hoạch phát triển, những sự sắp 

xếp, điều chỉnh quản lý xã hội đã trở thành nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp 

làm nên sự biến đổi xã hội. 

Ở nước ta đã có một số tác giả nghiên cứu về biến đổi lễ hội truyền 

thống như: Lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội hiện đại của nhóm tác 

giả Đinh Gia Khánh và Lê Hữu Tầng (1993), Luận án tiến sĩ Lễ hội cổ truyền 

cư dân ven biển Hải Phòng và sự biến đổi trong giai đoạn hiện nay của tác 

giả Lê Thanh Tùng. 

Khi nghiên cứu về lễ hội truyền thống, tác giả Phạm Cao Quý cho rằng 

lễ hội luôn có xu hướng vận động theo môi trường biến đổi của xã hội, kinh 

tế, văn hóa… nhưng luôn giữ được cái cốt lõi/bản sắc văn hóa, còn các hoạt 

động trong lễ hội có thể biến đổi để thích ứng với các yếu tố nội sinh và ngoại 

sinh của thực tế cuộc sống. Lễ hội là một thực thể luôn biến đổi, sống động và 

được vận hành bởi cộng đồng, với các nguyên tắc, cấu trúc, định chế vừa cố 

định vừa biến đổi. Tác giả khẳng định cho dù lễ hội truyền thống có biến đổi 

như thế nào, bằng cách nào đi chăng nữa, thì bản thân nó phải phù hợp với 

con người, xã hội đang dung dưỡng nó [77].  

Hơn nữa, sự biến đổi của lễ hội là theo một quy luật. Điều này được 

khẳng định trong công trình nghiên cứu về biến đổi lễ hội ở đô thị - quan sát 

từ Hà Nội của GS.TS. Lê Hồng Lý. Tác giả dựa trên quan điểm lý thuyết của 

Haviland về quá trình trải qua bốn giai đoạn của sự biến đổi của một hiện 

tượng văn hóa (Đổi mới, Phát tán văn hóa, Mai một văn hóa, và Tiếp biến văn 

hóa) và kết luận rằng quá trình biến đổi của lễ hội truyền thống ở Hà Nội diễn 

ra khá đầy đủ và nhất quán ở mọi nơi và phù hợp với quy luật [57]. Như vậy, 

chúng ta thấy rằng biến đổi văn hóa nói chung và biến đổi lễ hội truyền thống 

là một tất yếu. Vấn đề cần nghiên cứu ở đây là hướng biến đổi lễ hội truyền 
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thống như thế nào? Nó tự biến đổi? Bị tác động để biến đổi? Biến đổi theo 

hoặc không theo quy luật/nguyên tắc? 

1.2. Cơ sở lý thuyết  

1.2.1. Một số khái niệm cơ bản 

+ Lễ hội 

Từ xưa đến nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, 

tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng, vừa tưng bừng, náo 

nức. Lễ hội trở thành nơi công chúng đến với lịch sử cha ông, trở về với cội 

nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt 

lành. Ðồng thời là nơi người dân được vui chơi, giải tỏa, bù đắp về tinh thần. 

Nó mang trong mình tư cách một công cụ văn hóa đa năng diễn ra vào những 

thời điểm được lựa chọn ở các địa phương dựa trên cơ sở các điều kiện lịch 

sử, kinh tế, văn hóa xã hội có liên quan. 

Có rất nhiều cách gọi và giải thích khác nhau về thuật ngữ Lễ hội: gọi 

lễ hội là “Hội lễ”, “Hội hè”, “Hội hè đình đám”, “Lễ, tết, hội”. Theo từ Hán 

Việt, “Lễ hội” được kết hợp từ hai yếu tố, trong đó “lễ” là những quy tắc ứng 

xử, cách thức cúng tế, nghi thức tôn giáo; “hội” là cuộc vui, đám vui đông 

người. Theo tiếng La Tinh, “lễ hội” xuất xứ từ Festum, nghĩa là sự vui chơi, 

vui mừng của công chúng. Theo tiếng Anh “Festival” là một loại diễn xướng 

thu hoạch một mùa vụ đặc biệt, một khoảng thời gian của một hoạt động có 

tính linh thiêng hoặc kế tục. 

Tác giả Dương Văn Sáu định nghĩa:“ Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn 

hóa cộng đồng diễn ra trên một địa bàn dân cư trong thời gian và không gian 

xác định; nhằm nhắc lại một sự kiện, nhân vật lịch sử hay huyền thoại; đồng 

thời là dịp để biểu hiện cách ứng xử văn hóa của con người với thiên nhiên – 

thần thánh và con người trong xã hội” [79, tr.35]. 
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Tác giả Bùi Thiết trong cuốn “Từ điển hội lễ Việt Nam” cho rằng: “Hội 

lễ là cách gọi cô đọng nhằm để chỉ toàn bộ các hoạt động tinh thần và ứng xử 

phản ánh những tập tục, vật hiến tế, lễ nghi dâng cúng, những hội hè đình 

đám của một cộng đồng làng xã nhất định” [87, tr.5]. 

Theo tác giả Hoàng Lương, “Đối với các dân tộc thiểu số ở nước ta nói 

chung và ở miền Bắc nói riêng, lễ được thực hiện chủ yếu liên quan đến việc 

cầu mùa, người an, vật thịnh. Có thể nói, lễ là phần đạo, phần tâm linh của 

cộng đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần, nhu cầu tín ngưỡng của 

mọi thành viên trong cộng đồng” [56, tr.35]. Như vậy, lễ hay nghi lễ trong thờ 

cúng là những nghi thức được con người tiến hành theo những quy tắc, luật 

tục nhất định mang tính biểu trưng nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện, 

nhân vật nào đó với mục đích cảm tạ, tôn vinh về sự kiện, nhân vật đó với 

mong muốn nhận được sự tốt lành, nhận được sự giúp đỡ từ những đối tượng 

siêu nhiên mà người ta thờ cúng. Dưới góc độ nào đó, lễ có thể được gọi là 

“bức thông điệp” của hiện tại gửi quá khứ, là hoạt động biểu trưng của thế 

giới hiện thực gửi thế giới siêu hình. 

GS.TS. Phạm Đức Dương trong Lời giới thiệu cuốn Những tương 

đồng giữa các lễ hội cổ truyền Đông Nam Á của tác giả Trần Bình Minh 

cũng cho rằng:  

Những tín ngưỡng dân gian của đời sống tâm linh nằm trong thế giới ý 

niệm được khách thể hóa, hiện thực hóa. Vì thế, lễ hội ở các nước Đông 

Nam Á đều có chung một cấu trúc ban đầu gồm hai phần: lễ và hội. 

Phần lễ là để con người giao tiếp với thần linh, để cầu xin thần linh 

thông qua những trung gian thiêng (thầy cúng, lời khấn, múa, nhạc lễ, 

lễ vật,..) với các nghi lễ: tế, rước. Ở đây, mỗi vật, mỗi hành động đều có 

tính biểu tượng. Mối quan hệ giao cảm giữa con người và thần linh 

quyện lẫn trong hương khói, trong không gian thiêng,… đưa con người 
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vào thế giới ảo – thế giới tâm linh,.. Phần hội là những trò chơi nhằm 

xây dựng quan hệ cộng cảm trong cộng đồng với sự tham gia của thần 

linh. Vì thế, không khí của ngày hội bao giờ cũng rộn ràng, kích động 

con người với những trò diễn xướng và trò chơi,.. [67, tr.5] 

Như vậy, qua các công trình trên đây, các tác giả khi bàn về khái niệm 

lễ hội của người Kinh, của các dân tộc thiểu số hay của các nước Đông Nam 

Á đều có những quan niệm tương đồng về lễ và hội, mối quan hệ của các nội 

dung trên trong tổng thể lễ hội. Tuy nhiên, ở mỗi cộng đồng tộc người, mỗi 

vùng miền cụ thể các hoạt động lễ hội gắn với đời sống tâm linh - tôn giáo, tín 

ngưỡng đều có những biểu hiện cụ thể khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố liên quan đến kinh tế - xã hội, sự bảo tồn và tương quan mạnh yếu giữa các 

giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại. 

Lễ hội là một sinh hoạt văn hóa dân gian nguyên hợp mang tính cộng 

đồng cao của các tầng lớp nhân dân, diễn ra trong những chu kỳ về không 

gian và thời gian nhất định để tiến hành những nghi thức mang tính biểu trưng 

về sự kiện nhân vật được thờ cúng. Những hoạt động này nhằm để tỏ rõ 

những ước vọng của con người, để vui chơi giải trí trong cộng đồng. Lễ hội là 

những hoạt động, những sinh hoạt văn hóa mà ở đó có sự gắn kết không thể 

tách rời của cả nội dung và hình thức của hai nhóm thành tố cơ bản là lễ và 

hội. Ngoài ra, trong hoạt động lễ hội còn bao gồm một số thành tố khác như: 

hệ thống các tục hèm, các trò diễn dân gian, hoạt động hội chợ triển lãm và 

văn hóa ẩm thực. Các thành tố này luôn có trục trung tâm là định hướng phát 

triển. Các thành tố của lễ hội luôn vận hành quanh trục trung tâm đó để đạt 

được những mục tiêu nhất định, những mục tiêu này nhằm phục vụ lợi ích của 

cả cộng đồng, chứ không chỉ phục vụ lợi ích của riêng những người tổ chức 

hoạt động lễ hội. Từ tình hình trên đây chúng ta có thể nhận thấy một cách 

khái quát rằng: 
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Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng diễn ra trên địa bàn 
dân cư trong thời gian và không gian xác định; nhằm nhắc lại một sự kiện, 
nhân vật lịch sử hay huyền thoại; đồng thời là dịp để biểu hiện cách ứng xử 
văn hóa của con người với thiên nhiên, thần thánh và con người trong xã hội. 

+ Lễ hội truyền thống 
Lễ hội truyền thống là di sản văn hóa vô cùng quý báu, được hình thành 

gắn liền với quá trình phát triển tộc người, góp phần làm nên bản sắc tộc 

người, bản sắc dân tộc. Lễ hội truyền thống là lễ hội hướng tới giá trị trong 
quá khứ được tôn vinh thành linh thiêng, tổ chức theo chu kỳ và trở thành 
sinh hoạt truyền thống của cộng đồng làng và liên làng. Các hoạt động của lễ 

hội truyền thống tái hiện lại cuộc sống hiện thực của con người, cộng đồng 
làng xã thông qua các trò chơi, trò diễn dân gian.  

Về mặt lý luận: lễ hội truyền thống là một hệ thống biểu tượng nhằm 

hiện thực hóa thế giới ý niệm về đời sống tâm linh bằng các nghi thức, và 
thông qua các hoạt động này con người có thể giao tiếp với thần linh. Bất kỳ 
một lễ hội truyền thống nào cũng có sự đan xen của hai bộ phận phần lễ và 
phần hội. Phần lễ là những nghi thức tế tự mà con người sáng tạo ra để có thể 

giao tiếp với thần linh; Phần hội là những hoạt động của cộng đồng nhằm xây 
dựng mối cộng cảm của những con người có thân phận khác nhau, mà ngày 
thường có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cản. Vì vậy, ngày hội bao 

giờ cũng là ngày vui của dân làng, của cộng đồng.  
Thực tiễn cho thấy, lễ hội truyền thống dù diễn ra như thế nào thì đều 

có phần lễ và phần hội. Tuy nhiên, do những sự khác biệt của điều kiện tự 

nhiên, môi trường xã hội mà nếu chú ý quan sát chúng ta dễ nhận thấy có sự 
khác biệt giữa lễ hội của các tộc người. [29, tr.1]. 

+ Biến đổi văn hóa 

Con người không chỉ sống trong mối quan hệ bên trong cộng đồng mà 
còn quan hệ ra ngoài cộng đồng. Các quan hệ trao đổi, tiếp xúc ấy đầu tiên là 
sản phẩm vật chất, các phương tiện sản xuất sinh hoạt, rồi đến tư tưởng, tình 
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cảm,… cùng với đó là những ảnh hưởng qua lại ở các mức độ đậm nhạt khác 
nhau tạo nên sự biến đổi về văn hóa; đó là hiện tượng giao lưu văn hóa.  

Văn hoá luôn biến đổi và phát triển. Nếu một nền văn hoá không biến 

đổi để phát triển nền văn hoá ấy sẽ tàn lụi. Biến đổi văn hoá tộc người là 

những thay đổi diễn ra trong đời sống xã hội tộc người khác đi so với văn hoá 

truyền thống. Biến đổi văn hoá xảy ra trong quá trình di dân hoặc giao lưu 

tiếp xúc giữa các cộng đồng tộc người. Biến đổi văn hoá bằng cách tiếp thu 

hoặc vay mượn các yếu tố văn hoá của tộc người khác, thường là những tộc 

người có trình độ phát triển cao hơn. Biến đổi có thể diễn ra trên từng lĩnh 

vực hoặc toàn bộ. Biến đổi văn hoá theo hai xu hướng: Từ bỏ văn hoá truyền 

thống dẫn đến xoá nhòa bản sắc, hoà tan tộc người (đồng hoá), hoặc biến đổi 

văn hoá để thích ứng với điều kiện mới tạo ra sự phát triển văn hoá.  Tiếp biến 

và giao lưu văn hóa là quy luật phát triển của văn hóa, quy luật tất yếu của đời 

sống, một nhu cầu tự nhiên của con người hiện tại.  

1.2.2. Lý thuyết nghiên cứu 

Để nghiên cứu các đặc điểm, giá trị trong lễ hội truyền thống của người 

Thái ở miền Tây Nghệ An và những biến đổi của nó, luận án sử dụng các lý 

thuyết tiếp cận là: lý thuyết về văn hóa tộc người và lý thuyết giao lưu, tiếp 

biến văn hóa. 

+ Lý thuyết về văn hoá tộc người 

Vào những năm 70 của thế kỷ trước, Iulian Vlađimirovich Bromlei 

(Nga) đã từng nhấn mạnh: trong cộng đồng tộc người, ngoài những đặc điểm 

bề ngoài về thể chất của con người mang những dấu hiệu chủng tộc ra thì các 

tộc người còn được phân biệt bằng những đặc điểm khác còn quan trọng hơn 

nhiều, trước hết là những đặc điểm về văn hoá (dẫn theo Lê Ngọc Trà) [100, 

tr.22]. Ở Việt Nam, khi nghiên cứu quá trình tộc người và mối quan hệ dân 

tộc ở nước ta, GS. Phan Hữu Dật đã định nghĩa về tộc người như sau: "Tộc 
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người là một cộng đồng người được hình thành trong lịch sử, mang ba tiêu 

chuẩn chủ yếu sau đây: cùng chung tiếng nói; cùng có chung một ý thức tự 

giác tộc người biểu hiện ở tên tự gọi chung; có những yếu tố văn hoá thống 

nhất.” Và “...Tộc người là một phạm trù lịch sử, có phát sinh, phát triển và 

tiêu vong” [18, tr.456]. GS. Đặng Nghiêm Vạn diễn giải một cách cụ thể hơn: 

tộc người “là một cộng đồng mang tính tộc người có chung một tên gọi, một 

ngôn ngữ (trừ trường hợp cá biệt) được liên kết với nhau bằng những giá trị 

sinh hoạt văn hoá, tạo thành một tính cách tộc người, có chung một ý thức tự 

giác tộc người, tức có chung một khát vọng, được cùng chung sống, có chung 

một số phận lịch sử thể hiện ở những kí ức lịch sử (truyền thuyết, lịch sử, 

huyền thoại, kiêng cữ…). Một tộc người không nhất thiết phải có cùng lãnh 

thổ, cùng một cộng đồng sinh hoạt kinh tế” [114, tr.73], nhưng tộc người 

thường là một bộ phận cấu thành một quốc gia, dân tộc. Chính GS. Đặng 

Nghiêm Vạn cũng là người đã phân biệt rất rõ hai khái niệm dân tộc (nation) 

và tộc người (ethnic) [114, tr.15 - 75]. 

Các nhà dân tộc học nói trên đều thống nhất nhấn mạnh ba tiêu chí 
căn bản xác định tộc người, đó là: ngôn ngữ, văn hoá và ý thức tự giác tộc 
người. Văn hóa có vai trò vô cùng lớn lao đối với sự hình thành và phát triển 

các cộng đồng tộc người. Văn hoá tộc người được hiểu theo nghĩa rộng nhất 
là tập hợp những phương thức hoạt động riêng biệt với những kết quả cụ thể 
của một cá nhân cũng như của cả một cộng đồng tộc người. Trên thực tế, 

trong vô số các cách tiếp cận khác nhau về văn hóa, ta có thể phân tích bản 
chất của văn hóa từ quan điểm dân tộc học. Trong trường hợp này, văn hóa 
chính là văn hóa tộc người, văn hóa được hình thành cùng với quá trình hình 

thành tộc người. 

Nhà Folklore học Ngô Đức Thịnh cũng đã khái quát: văn hoá tộc người 
là tổng thể các yếu tố văn hoá mang tính đặc thù tộc người, nó thực hiện chức 

năng cố kết tộc người và phân biệt tộc người này với tộc người kia. Trong văn 
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hoá tộc người, các yếu tố đầu tiên được nhận diện là ngôn ngữ, trang phục, 
các tín ngưỡng và nghi lễ, vốn văn học dân gian, tri thức dân gian về tự nhiên 
xã hội, về bản thân con người và tri thức sản xuất, khẩu vị ăn uống, tâm lý 
dân tộc…[88, tr.107].  

Luận án vận dụng lý thuyết văn hoá tộc người để nghiên cứu, nhận 

diện, phân tích các đặc điểm, giá trị trong lễ hội truyền thống của người Thái 

ở miền Tây Nghệ An so với lễ hội của các tộc người khác. 

+ Lý thuyết về tiếp biến văn hóa 

Khái niệm này được trường phái nhân học Anglo Saxon đưa vào Mỹ 

cuối thế kỷ XIX để chỉ sự tiếp xúc, sự thay đổi hay biến đổi của một số loại 

hình văn hóa của cả hai nền văn hóa đó [121, tr.12]. Thuyết Tiếp biến văn hóa 

đại diện là Redfield và Broom… chỉ ra sự biến đổi văn hóa ở xã hội phương 

Tây và ngoài phương Tây đã trải qua mối quan hệ lâu dài và đặc biệt là sự ảnh 

hưởng của những xã hội có ưu thế đối với người dân bản địa. Cùng với các 

trường phái đã nêu ra trên đây là hàng loạt các luận điểm lý thuyết về thích 

nghi văn hóa, hội nhập văn hóa, sinh thái học văn hóa” [15, tr.9-11]. Theo 

các nhà nhân học Mỹ và các nước phương Tây, sự giao lưu, tiếp biến văn hóa 

là quá trình một nền văn hóa thích nghi, ảnh hưởng từ một nền văn hóa khác 

bằng cách vay mượn nhiều nét đặc trưng của nền văn hóa ấy. Vì thế sự giao 

lưu, tiếp biến văn hóa cũng là một cơ chế khác của biến đổi văn hóa, đó là sự 

trao đổi của những đặc tính văn hóa nảy sinh khi các cộng đồng tiếp xúc trực 

diện liên tục. 

Tiếp biến văn hóa bao gồm các quá trình khác nhau, gồm khuyếch tán 

văn hoá, thích nghi văn hoá mang tính ứng phó, các loại hình thái tổ chức xã 

hội và văn hóa khác nhau sau tiếp xúc và giải văn hóa hay phân giải văn hóa. 

Một loạt các điều chỉnh phát sinh, gồm việc có được sự tự trị đáng kể văn hóa 

hay điển hình hơn, là sự đồng hóa của nhóm tiếp xúc yếu hơn bởi nhóm tiếp 
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xúc mạnh hơn và sự hỗn dung văn hóa, nhờ đó hai văn hóa có thể trao đổi đủ 

các yếu tố để sau đó tạo ra một văn hóa riêng. 

Biến đổi là tất yếu của mọi sự vật, hiện tượng, trong đó có văn hóa tộc 

người. Giao lưu văn hoá vừa là kết quả của sự trao đổi, vừa là chính bản thân 

của sự trao đổi. Có hiểu như vậy mới thấy được giá trị và tầm quan trọng của 

giao lưu văn hoá trong quá trình vận động và phát triển của xã hội. Quá trình 

này luôn đặt cho mỗi tộc người, mỗi nhóm địa phương phải xử lý tốt mối 

quan hệ biện chứng giữa yếu tố nội sinh và yếu tố ngoại sinh. Các yếu tố nội 

sinh và ngoại sinh đôi khi chuyển hoá lẫn nhau và có sự tương tác giữa các 

giai đoạn phát triển của nó với những trạng thái khác biệt: yếu tố ngoại sinh 

lấn át nội sinh và đôi khi nó được thừa nhận như là yếu tố nội sinh. Nhìn ở 

phương diện thái độ của tộc người chủ thể, sự tiếp nhận các yếu tố ngoại 

sinh cũng có hai dạng: hoặc là tự nguyện hoặc bị áp lực buộc phải chấp 

nhận. Mức độ tiếp nhận cũng có khác nhau, có thể tiếp nhận đơn thuần hoặc 

tiếp nhận sáng tạo. Quan hệ biện chứng giữa yếu tố nội sinh và ngoại sinh 

đòi hỏi với chính tộc người chủ thể là nội lực của nó, hay nói cách khác là 

bản sắc và truyền thống văn hoá của tộc người tiếp nhận. Sự tiếp xúc và giao 

lưu văn hóa là nhân tố kích thích và hình thành, nảy nở các hiện tượng văn 

hóa mới. Một cộng đồng phát triển hay tiêu vong văn hóa tùy thuộc vào 

những yếu tố nội sinh - truyền thống của chính cộng đồng ấy trong giao tiếp. 

Khi yếu tố nội sinh đủ mạnh, nó tự lựa chọn và bản địa hóa những yếu tố 

văn hóa mới tiếp thu được từ cộng đồng khác làm phong phú thêm văn hóa 

của cộng đồng mình. 

Áp dụng lý thuyết về giao lưu, tiếp biến văn hoá trong nghiên cứu lễ 
hội truyền thống của người Thái ở Nghệ An, chúng ta không thể chỉ xem xét 
lễ hội của người Thái một cách biệt lập, hoặc trong trạng thái tĩnh (tức là 

nguyên vẹn truyền thống) mà phải đặt chúng trong trạng thái động trong mối 
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quan hệ giữa người Thái với các dân tộc cận cư; giữa những yếu tố truyền 
thống với những biến đổi trong bối cảnh hiện nay. Hơn nữa, lý thuyết này 
được vận dụng trong quá trình thực hiện luận án để xem xét những biến đổi 
của các yếu tố trong lễ hội như thời gian, không gian tổ chức lễ hội, quan 

niệm của cộng đồng về vai trò của lễ hội truyền thống, biến đổi về chủ thể và 
thành phần tham dự lễ hội, các bước tiến hành lễ hội, nghi lễ cúng, tế, lễ vật 
cúng, các trò chơi. 

1.3. Khái quát về người Thái ở miền Tây Nghệ An 

1.3.1. Lịch sử cư trú 

Miền Tây Nghệ An là nơi sinh tụ của đồng bào các dân tộc thiểu số 

gồm các dân tộc Hmông, Khơ Mú, Thái, Thổ, Ơ Đu và Kinh. Họ khác nhau 

về nguồn gốc, về ngôn ngữ, truyền thống văn hóa vật chất và văn hoá tinh 

thần. Bộ phận cư dân sinh sống trên các đỉnh núi cao nhất ở Nghệ An, thường 

có độ cao từ 800m trở lên là cư dân Hmông thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông- 

Dao. Họ đến Việt Nam từ nam Trung Quốc qua Mèo Vạc và Tây bắc, sang 

Lào, Sầm Nưa, Xiêng Khoẳng và lại di cư đến miền núi Nghệ An khoảng trên 

150 năm nay. Họ sinh sống ở ba huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. 

Người Hmông ở Nghệ An trước đây chủ yếu sinh sống bằng canh tác nương 

rẫy với lối sống du canh, du cư. Nay họ đã định cư kết hợp làm nương, cày 

ruộng với vườn rừng.  

Cư dân Khơ Mú sống ở đầu nguồn các con sông thuộc lưu vực sông 

Lam vùng cư trú chủ yếu của họ là lưng chừng núi, nằm giữa khoảng cư trú 

của người Thái và Hmông, có lối sống du canh, du cư, phương thức canh tác 

còn lạc hậu. Người Khơ Mú ở Nghệ An chủ yếu có nguồn gốc từ Lào. Họ vốn 

là chủ nhân của miền Luông pra Băng, Xiêng Khoẳng. Thời xa xưa do các 

chính sách bóc lột, đàn áp của phong kiến quý tộc Lào và các thế lực xâm 

lược, họ trở thành kẻ lệ thuộc. Một bộ phận chạy sang Việt Nam sinh cơ lập 
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nghiệp dọc theo khu vực biên giới Tây bắc và Thanh - Nghệ. Trong đó gồm 

cả các huyện Tương  Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong tỉnh Nghệ An 

đã được trên dưới 200 năm nay. 

Người Ơ Đu là lớp cư dân có mặt từ sớm tại vùng đất này. Xưa kia họ 

cư trú suốt một vùng dọc hai con sông Nậm mộ và Nậm nơn và cả một vùng 

rộng lớn từ Quế Phong sang tận Kỳ Sơn. Về sau, do nhiều biến cố lịch sử 

trong vùng xẩy ra liên tiếp buộc họ phải dời đi nơi khác hoặc sống hoà lẫn với 

các tộc người mới đến. Hiện nay người Ơ đu cư trú tập trung ở hai bản Xốp 

pột và Kim hoà xã Kim đa huyện Tương Dương. Cư dân Ơ đu một thời biết 

làm nghề ruộng nước, họ có kinh nghiệm trong canh tác nương rẫy dốc. Họ tự 

sản xuất được vải mặc, thêu thùa, đan lát giỏi. Ngày nay, người Ơ đu ở Nghệ 

An đang có nguy  cơ bị biến mất, việc bảo tồn nòi giống cũng như di sản văn 

hóa của họ. Do đó cần được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức và nên có 

một chính sách đặc biệt đối với tộc người này. 

Dân tộc Thổ thuộc nhóm ngôn ngữ Việt- Mường ở miền Tây Nghệ An 

được hình thành cách đây trên 150 năm. Do quá trình cộng cư và hoà hợp của 

ba bộ phận: kẹo có nguồn gốc từ người Kinh, mọn có nguồn gốc từ người 

Mường ở Như Xuân (Thanh Hoá) và các huyện miền xuôi ven biển Nghệ An. 

Một bộ phận thứ ba là Cuối, vốn có ngôn ngữ gần gũi với các nhóm Đan lai, 

Ly hà, Tày poọng ở Con Cuông và Tương Dương. Hiện nhóm này cư trú tập 

trung ở các xã Nghĩa Quang huyện Nghĩa Đàn và xã Tân Hợp huyện Tân Kỳ. 

Người Thổ sinh sống chủ yếu vào kinh tế nương rẫy. Số ruộng đất để 

làm lúa nước rất ít. Công cụ điển hình của họ là chiếc cày "nại"(cần nộn) 

giống chiếc cày chìa vôi của người Kinh. Nhà ở phần lớn là nhà bằng gỗ rừng, 

tre nứa đơn giản, cột ngoãm. Chỉ cần dao, rìu là có thể dựng được nhà. Đàn 

ông Thổ mặc áo lương đen, khăn nhiễu tím, quần dài trắng (giống đàn ông 

Kinh). Về tín ngưỡng dân gian đồng bào tin rằng vạn vật đều có linh hồn. Văn 
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học dân gian người Thổ khá phong phú và đặc sắc. Kho tàng ca dao, tục ngữ, 

câu đố được mọi người ưa chuộng. Phần lớn là những bài hát kể sự tích đều 

được trình bày bằng tiếng Cuối. Tục kể Đẳng một hình thức kể chuyện có sự 

tích, có nhân vật, tình tiết khá hấp dẫn về các nhân vật có công tạo lập làng 

bản, khai phá đất đai đầu tiên. 

Bên cạnh các cộng đồng dân tộc thiểu số, ở miền Tây Nghệ An còn một 

số lượng người Việt lên sinh sống vào những thời điểm khác nhau tại các 

trung tâm huyện, thị, công - nông  - lâm trường, xí nghiệp. Sau ngày hoà bình 

lập lại ở miền Bắc (1954) theo chủ trương của Đảng và nhà nước ta, một số 

lượng lớn người Việt đã lên miền Tây Nghệ An khai hoang xây dựng vùng 

kinh tế mới - Nhất là từ những năm 1960. Ngoài ra còn có một bộ phận khác 

lên làm ăn buôn bán rồi ở lại định cư. 

 Người Thái có số lượng dân cư đông nhất trong các dân tộc thiểu số ở 
Nghệ An, thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái. Tính đến ngày 01 tháng 10 năm 

1998, dân tộc Thái ở Nghệ An có 49.754 hộ, 314.739 người, chiếm 73% tổng 
số cư dân các dân tộc thiểu số trong tỉnh và là tỉnh có dân số Thái đông thứ 
hai ở Việt Nam sau tỉnh Sơn La. Miền Tây Nghệ An là vùng có những yếu tố 

văn hoá truyền thống vừa mang tính thống nhất của văn hoá Thái, vừa mang 
tính đặc thù địa phương do hoàn cảnh và điều kiện lịch sử  riêng biệt và quá 
trình giao tiếp văn hoá với các nhóm cư dân khác trong vùng. 

Người Thái ở miền Tây Nghệ An gồm ba nhóm địa phương cư trú ở 

hầu hết chín huyện trung du và miền núi bao gồm các huyện: Con Cuông, 

Tương Dương, Kỳ Sơn, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế 

Phong, Tân Kỳ và một bộ phận người Thái cư trú tại xã Quỳnh Thắng huyện 

Quỳnh lưu. 

Nhóm Tày mường hay còn gọi là Tày xiềng (Tày chiềng), Hàng tổng và 

Tày Dọ. Theo nghĩa tiếng Thái, Tày Mường là tên gọi để chỉ nhóm có người 
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đồng tộc làm chủ đất trong mường. Tày Xiềng là tên gọi để chỉ những bộ phận 

cư trú ở bản trung tâm trong mường. Hàng tổng là tên gọi ảnh hưởng ngôn 

ngữ Việt được xuất hiện cùng với việc thiết lập các cấp hành chính tổng, xã ở 

vùng người Thái trong cuộc cải cách hành chính của Minh Mệnh vào những 

năm nửa đầu thế kỷ XIX. Tày Dọ là tên phiếm chỉ với hàm nghĩa phân biệt 

giữa các nhóm địa phương, với cách giải thích của người Thái Nghệ An thì 

Dọ có nghĩa là ở một nơi cố định. Chẳng hạn, dù Dọ là ở cố định. Theo Lê Sỹ 

Giáo thì chữ Dọ cũng có thể phát âm thành Do, có chung gốc với chữ xo (hay 

so) tức Mường Do ở Vân Nam (Trung Quốc) hay mường so ở Phong Thổ - 

Lai Châu. 

Nhóm Tày Thanh còn gọi là Man Thanh hay Tày Nhại, nhóm này 

không phải nguồn gốc ở địa phương. Tày Thanh hay Man Thanh là tên gọi bắt 

nguồn từ địa danh cư trú trước khi họ chuyển cư tới miền Tây Nghệ An. Đó là 

Thanh Hoá và Mường Thanh (Điện Biên - Lai Châu). Vấn đề ở đây là vì sao 

tên gọi của nhóm Tày Thanh lại được gắn với chữ Man? Trong cuốn lịch triều 

hiến chương loại chí, phần ghi chép về Nghệ An, nhà sử học Phan Huy Chú 

có viết: "... lại còn khoảng đất gắn liền với người Man, người Lào. Từ man 

này có lẽ là tên để chỉ các tộc người thiểu số cư trú ở vùng núi Nghệ An nói 

chung trong đó có cả người Thái - Đặng Nghiêm Vạn cũng cho rằng từ Man 

là do người Hán gọi tất cả các dân tộc sinh sống ở phương nam. Sau này do 

quá trình lịch sử trở thành một tên phiếm mang tính miệt thị để chỉ tất cả các 

dân tộc ít người. Với cách giải thích của người Thái ở Nghệ An thì nhại có 

nghĩa là di chuyển nhại hươn, nhại bản, có nghĩa là chuyển nhà, dời bản. Như 

vậy, Dọ và Nhại hoàn toàn không phải là tên gọi ngẫu nhiên mà nó hàm chứa 

một ý nghĩa nào đó. Theo chúng tôi, Dọ và Nhại có thể ban đầu là xưng danh 

nhưng về sau nó trở thành tên phiếm chỉ với hàm nghĩa phân biệt thời gian có 

mặt cũng như vai trò, địa vị xã hội giữa các lớp dân cư của các nhóm Thái 

trong vùng. 
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Theo Đặng Nghiêm Vạn, Tày Mười là tên gọi bắt nguồn từ địa danh 
quê hương cũ trước khi họ di cư vào Nghệ An là Mường Muổi, Thuận Châu 

(Sơn La). Trong cuốn sách của ông mo ở xã chiềng pấc, Mường Muổi (Thuận 

Châu- Sơn La) có chép: "Khi Lê Thái Tổ đánh đèo cát Hãn"(sử thái chép là 

cướt căm), chúa Mường Muổi theo họ Đèo chống lại triều đình. Để trừng phạt 

hành động đó, Lê Lợi cho di dời một bộ phận dân Mường Muổi vào Thanh 

Hoá, Nghệ An. Vì vậy, nhóm Tày Mười  vẫn tự gọi theo tên quê hương cũ của 

mình. Nhưng qua thời gian, tên ấy đã bị gọi chệch đi, Tày Muổi thành Tày 
Mười. Ngoài tên gọi Tày Mười, họ còn có tên phiếm chỉ là Hủa cốp với hàm ý 

thua kém, thấp hèn về nhiều mặt so với hai nhóm Thái trên. 

Cho đến nay, lịch sử cư trú của các nhóm Thái ở miền Tây Nghệ An 

đang còn là một vấn đề hết sức phức tạp, cần được tiếp tục khảo sát, nghiên 

cứu sâu hơn dựa trên cơ sở phải kết hợp của nhiều ngành khoa học nhân văn. 

Theo một số nhà nghiên cứu trước đây thì người Thái ở vùng Thanh Nghệ nói 

chung thuộc nhánh di cư từ sông Mê Công Thái Lan tới. Nhánh này di cư 

sang Việt Nam rồi tiến về phía Mộc Châu, Yên Châu. Sau đó theo sông Mã 
tiến về miền Tây Nghệ An. Sự có mặt về thời gian của các nhóm Thái ở từng 

địa phương của miền Tây Nghệ An sớm muộn khác nhau, trải qua nhiều diễn 

biến hết sức phức tạp, có nhóm đến trước, nhóm đến sau, chia làm nhiều đợt, 

nội bộ các nhóm không thuần nhất. 

Theo Đặng Nghiêm Vạn, các nhóm Thái di cư vào vùng đất Nghệ An 

không thể sớm hơn thế kỷ XII và rất có thể hoài nghi ở vùng trung du Nghệ 

An và dọc đường 7A, các cư dân có sinh sống liên tục ở đó hay không? Theo 
các nguồn tài liệu thì sự có mặt của các nhóm Thái ở miền Tây Nghệ An rõ 

rệt nhất vào thời Trần và thời thuộc Minh (thế kỷ XIII- XV). 

Ở khu vực đường 48, sử cũ chép: "vào thời thuộc Minh có Cầm Quý 

làm tù trưởng cai quản trong vùng (tức phủ Quỳ cũ). Khi Lê Lợi đem quân 

vào Nghệ An, Cầm Quý đem toàn bộ dân binh gia nhập nghĩa quân". 
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Trong cuốn Nghệ An Ký, Bùi Dương Lịch cũng ghi: "Phủ Quỳ xưa 

thuộc đất Bàn Nam tục gọi là Mường Tôn (hay Bôn). Đầu thời Lê do tù 

trưởng Cầm Công chiếm giữ. Đến thời Hồng Đức, tách ra thành phủ Trấn 

Ninh gồm 7 huyện". Từ thế kỷ XIII- XV trở đi, vùng Phủ Quỳ liên tiếp nhận 

những đợt thiên di của người Thái từ Tây Bắc, Thanh Hoá và Lào. Các đợt 

chuyển cư này kéo dài đến thế kỷ XVIII - XIX. Từ Phủ Quỳ, một bộ phận 

người Thái đã di chuyển sang vùng Con Cuông, cư trú ở các xã Nga Mi, Mậu 

Đức, Bình chuẩn... Một bộ phận khác tiếp tục chuyển qua vùng Tương Dương 

như các xã Yên Hoà, Yên Na vùng Xiềng my, Xiềng men. Vào thời kỳ này, rất 

có thể có một số dòng họ từ Phủ Quỳ đã chuyển cư sang Lào (Xiêng khoẳng, 

Bu li khăm xay), hợp với nhóm Phu Thay ở Lào. Điều đó còn được ghi nhận 

vào những năm loạn giặc cờ đen, cờ vàng.  

Sự có mặt của người Thái khu vực đường 7A rõ rệt nhất là vào cuối 

thời Trần sang Lê - Sử cũ có chép Cầm Bành (Càm Panh) được quân Minh 

cho làm tướng giữ thành Trà Lân (Thành Nam, di tích gần huyện lỵ Con 

Cuông). Khi Lê Lợi đem quân vây thành hai tháng ròng, Cầm Bành chống cự 

nhưng cuối cùng thất bại. Vùng đường 7A thời Trần gọi là đất Mật Châu. 

Sang thời thuộc Minh đất Mật Châu được gọi là Trà Long, năm 1407 lại đổi 

thành Châu Trà Thanh. Đến thời Lê, Châu Trà Thanh đổi thành phủ Trà Lân 

lãnh bốn huyện, tục gọi là tứ lân. "Năm 1425, sau khi giải phóng thành Trà 

Lân, Lê Lợi liền vỗ về các bộ lạc, khen thưởng các tù trưởng và trong một 

thời gian ngắn đã tuyển lựa được 5.000 thanh niên xung phong vào đội nghĩa 

binh. Trong số 5.000 thanh niên ấy, chắc chắn phải bao gồm con em người 

Thái tham gia. 

Trong các nhóm Thái ở miền Tây Nghệ An, nhóm Tày Mường là nhóm 
quan trọng nhất và có mặt sớm hơn so với hai nhón Thái còn lại. Địa bàn cư 
trú đầu tiên của họ là vùng Phủ Quỳ (cũ), bao gồm các huyện: Nghĩa Đàn, 
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Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong. Ngày nay, Thần phả đền chín gian ở 
Mường Noọc (Quế Phong) tục gọi là Xơ pu quái (thờ núi trâu) còn lưu lại: 
câu chuyện về sự tích ra đời của Mường Noọc vốn gắn liền với dòng họ Lô 
Căm (Lò Vàng) có gốc từ Lào vào Thanh Hoá rồi mới chuyển cư vào vùng 

Phủ Quỳ. Chế độ chủ đất ở vùng miền Tây Nghệ An bị xoá bỏ 1945. Như 
vậy, dòng họ Lò Căm đã nằm cả thế quyền lẫn thần quyền, được 17 đời làm 
tạo Mường kiêm tạo xửa (tạo chủ áo). Theo cách tính của dân tộc học, một 

đời là 20 - 25 năm nên 17 đời tính tròn sẽ là khoảng 400 năm. Tính tổng cộng 
đến nay trên dưới 500 năm, tức vào thời Lê Sơ. Tuy vậy, nhóm Tày Mường 
cũng không phải là nhóm thuần nhất mà do nhiều bộ phận tụ hợp lại. Nhóm 

này có nhiều dòng họ vốn không phải gốc Thái như: Nguyễn, Lê, Đinh, Nán, 
Phạm, Bùi... Sở dĩ có tình trạng trên là do một số người Kinh vì lý do nào đó 
như trốn thuế, lưu quan, mắc nợ hay có tội với triều đình... phải chạy lên miền 

núi rồi sát nhập vào cư dân bản địa. 

Nhóm Tày Thanh thường cư trú thành bản riêng biệt ven sông Lam hay 

trong các thung lũng nhỏ ven khe suối. Một số cư trú xen kẽ với nhóm Tày 

Mường. Theo Đặng Nghiêm Vạn, nhóm này đến Nghệ An cách đây khoảng 
200 - 300 năm. Trong lời mo tiễn hồn người chết lên trời (Then) gọi là xên 

xồng, thầy mo vẫn thường tiễn theo con đường ngược dòng sông Lam, sông 

Hiếu qua Lào rồi mới đến núi Đen Đin (ngọn núi cao nhất phía Tây thuộc địa 

phận huyện Kỳ Sơn Nghệ An).  

Ngoài ba nhóm đông đảo nhất nói trên miền Tây Nghệ An còn có nhóm 

Tày khặng với số lượng đáng kể từ Mường khăng (ở Lào) nay cư trú ở Kỳ 

Sơn và Tương Dương. 

Như vậy, người Thái đến Nghệ An chưa lâu. Song có điều lạ là, tất cả 

các địa bàn họ đang cư trú đều in vết tích cuộc sống của người cổ xưa. Những 

đồ đá, đồ đồng tìm thấy ở Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Con Cuông, Tân Kỳ... Đặc 

biệt là ở Hang Thẩm ồm (Quỳ Châu) lại cho phép chúng ta nghĩ rằng cách đây 
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hàng vạn năm đã có người làm chủ ở vùng núi Nghệ An. Qua các truyện thần 
thoại, truyền thuyết trong đồng bào Thái cũng như nhân dân các dân tộc ít 

người khác, chúng ta không tìm thấy bóng dáng hoang đường về việc tổ tiên 

họ gặp một dân tộc nào trên mảnh đất này khi họ mới đến lập nghiệp. Ngược 

lại trong kho tàng truyện cổ tích của họ có nhiều truyện đề cập đến việc khai 

phá rừng già, rậm rạp, diệt thú dữ, san đồi, bạt núi làm nương rẫy, dựng bản 

mường... Tựa như họ là người đầu tiên làm chủ vùng đất rừng Nghệ An. 

1.3.2. Đặc điểm kinh tế và văn hoá vật chất 

Về chăn nuôi khá phát triển các loại vật nuôi như: trâu, bò, lợn, gà, 

vịt...Trong cuộc sống gắn với ruộng đồng, con trâu được người Thái quý mến. 

Đây là loài gia súc vừa để ăn thịt, làm sức kéo, vừa để làm vật hiến sinh trong 

nghi thức tôn giáo tín ngưỡng. Chính vì lẽ đó, trâu luôn luôn trở thành vật 

nuôi để người Thái dùng vào việc cúng thần nước mà ý nghĩa tâm linh của nó 

là biến thể của linh hồn các công trình thuỷ lợi. 

Trong phong tục tôn giáo, tín ngưỡng của người Thái miền Tây Nghệ 

An cho dù đã mổ trâu, lợn vẫn cứ phải mổ gà. Trong tâm thức dân gian, tiếng 

gà gáy còn là tín hiệu phân biệt giữa bản người với "bản ma". Hễ là bản người 

là phải có tiếng gà gáy, ngược lại "bản của ma" thì vắng hẳn. 

Gà, vịt là nguồn thực phẩm tiện lợi được sử dụng như một phương tiện 

biểu hiện tấm lòng mến khách của người Thái. Tục ngữ có câu: Pi nọng ma 

lung ta tản, hả cáy khảy lầu (anh em đến, họ ngoại lại phải mổ gà, mở rượu). 

Sống giữa vùng rừng núi nhiệt đới, các sản vật tự nhiên phục vụ cuộc 

sống con người khá phong phú. Hơn nữa, họ đến Nghệ An như là những cư 

dân đến khai khẩn đầu tiên nên việc tiến hành các hoạt động hái lượm và săn 

bắn rất thuận lợi và chiếm vị trí rất quan trọng trong đời sống của đồng bào 

trước đây. Người Thái thường có câu: Nhinh hụ dệt phai, chái hụ ê hẻ, nhin 

na (gái biết dệt vải, trai biết đan chài, bắn nỏ). 
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Người Thái ở đây có nghề thủ công truyền thống, ngoài một số thợ kim 
hoàn chuyên làm nghề đúc bạc nén, vòng cổ, vòng tay, thợ rèn, đan lát, mộc 
và dệt. Trong đó nghề dệt phát triển hơn cả. Ta có thể so sánh trên góc độ sản 
phẩm kinh tế hàng hoá thì nghề dệt ở người Thái ở miền Tây Nghệ An đã 
bước một bước sớm hơn so với người Thái ở Tây Bắc. ở vùng này, họ không 
chỉ dệt cho nhu cầu của mình mà còn trao đổi cho một khối lượng cư dân 
đông đảo sống kề cạnh ít dệt vải như người Thổ, Khơ mú, Hmông và cả cộng 
đồng liền núi, liền sông như ở Lào.  

Về văn hoá vật chất, tiêu biểu nhất ở người Thái là nhà cửa và trang 
phục. Nhà đồng bào Thái làm bằng gỗ rất lớn, chắc chắn so với cư dân cùng 
sống trong vùng. Người Thái thường lấy sông suối để đặt hướng và thế đất 
thoáng đãng làm địa điểm cư trú, như tục ngữ có câu: Húa mun đin, tin mun 
nậm (đầu gối trên đất, chân đạp kề bên nước). Trong đó mọi nếp nhà sàn đều 
quay chiều đòn nóc xuôi theo dòng chảy tự nhiên. 

Trang phục của nữ giới Thái chủ yếu là áo ngắn "xưa com", có tay và 
xẻ ngực, nẹp áo cài hai hàng hoa, khuy cúc hình bướm rất đẹp. Váy xin chân 
váy có thêu hình rồng, hình cây, mặt trời, voi, hổ... thắt lưng xái cóng có thêm 
quả đào Mạc Đảo, khăn piêu đội đầu. 

Đồng bào thường thích ăn những món ăn có vị cay, đắng. Thịt cá làm 
chua, thịt khô, nướng... Đặc biệt là món nậm pịa. Nậm pịa chính là nhũ tương 
trong ruột non của các con vật. Đồng bào lấy thứ đó để chế biến thành nước 
chấm thịt luộc và nước nêm thịt, có vị hơi đắng, bùi. Đây là một tập quán 
truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An. 

1.3.3. Quan hệ dòng họ, hôn nhân và gia đình, tôn giáo tín ngưỡng, 
văn nghệ dân gian 

Gia đình người Thái nói chung giữ tập quán, khái niệm và những phong 
tục liên quan tới quan hệ ba chiều của hệ thống thân tộc thể hiện ở mối quan 
hệ ải nọng, lúng ta và nhinh xao. 
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 Ải nọng là quan hệ thân tộc, họ nội cùng tô tem, cùng thế hệ, được thiết 

lập quan hệ hôn nhân với những người con gái thuộc những dòng họ đã được 

quy định. 

Lúng ta là những thành viên trai của dòng họ có quan hệ hôn nhân với 

thành viên gái của ải nọng (bên dâu). 

Nhinh xao là những thành viên trai của các dòng họ có quan hệ hôn 

nhân với thành viên gái của ải nọng (bên rể). Đây có thể là vết tích của liên 

minh ba thị tộc trước kia. Hôn nhân ở người Thái miền Tây Nghệ An trước 

đây còn mang tính chất mua bán. Tiền cá hua là giá của người con gái mà 

chàng rể phải trả dưới hình thứ lễ vật, bạc nén hoặc ở rể. 

Trong giáo dục con cái thì người Thái có khác so với các dân tộc khác. 

Nếu người Việt cho rằng: "Thương cho roi vọt, gét cho ngọt, cho bùi" thì 

người Thái lại giáo dục rằng: Bác lục an kén ta, đá ma chăng mạy (dạy con 

bằng con mắt, mắng chó mới dùng roi).  

Bản làng người Thái là một cụm cư dân định cư, có tổ chức theo lề 

thói, phong tục tập quán dân tộc vừa theo phép nước tuỳ từng thời kỳ lịch sử 

của những cộng đồng tộc người. Nó thể hiện trong tín ngưỡng về một lực 

lượng siêu nhiên nào đó đã trở thành thần, thánh che chở cho bản, cho 

mường. Dấu vết tô tem của dòng họ thể hiện rõ qua kiêng kỵ ở các dòng họ. 

Họ Sầm kiêng con quạ, họ Lò kiêng nộc táng lò, họ Lộc kiêng kỳ đà, họ Lô 

kiêng tu hú, họ Vi kiêng dùng quạt... 

Gia đình người Thái là gia đình nhỏ phụ quyền một vợ một chồng được 

luật tục quy định chặt chẽ. Việc thờ cúng chúa đất, bản mường, tổ tiên... tổ 

chức nghi thức hội hè hàng năm theo mùa sản xuất thường ghép với các nghi 

lễ  nông nghiệp nhất là những hội lễ xên bản, xên mường, xên hươn được tổ 

chức  rất long trọng. Họ mời thần đất, thần sông, thần núi... về dự và tổ chức 
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các cuộc vui, các trò diễn mang đậm yếu tố văn hoá cổ truyền, mang màu sắc 

tôn giáo, liên quan đến tín ngưỡng phồn thực của các cư dân nông nghiệp. 

Vốn văn nghệ dân gian của đồng bào Thái nơi đây rất phong phú và đặc 

sắc. Do quy luật tất yếu của ngôn ngữ, một khi chưa có chữ viết hoặc chữ viết 

chưa được thông dụng thì văn vần hầu như chiếm toàn bộ trong đời sống sáng 

tác văn hoá của bà con dân tộc. Lái ở miền Tây Nghệ An xuất hiện nhiều là vì 

thế. Lái là truyện thơ như: Lái nộc yêng, Lái lống mướng, là thần thoại, cổ 

tích, truyền thuyết... ở thời xa xưa. Tuy nội dung có lái chưa thật mạch lạc, lời 

thơ kể pha trộn, xen kẽ, mang yếu tố hoang đường, thần linh nhưng đó là tư 

tưởng, quan niệm, là thế giới quan, nhân sinh quan, là những ghi nhận về quá 

trình diễn tiến của dân tộc mình. 

Ai đã đặt chân vào quê hương Thái, may mắn được nghe một đêm hát 

nhuôn, xuổi, lắm khắp, ắt hẳn sẽ không bao giờ quên được. Người Thái thích 

ca hát, chăm lao động, yêu bản mường thiết tha, gắn bó chặt chẽ với cộng 

đồng dân tộc anh em, có niềm tin vững mạnh, tinh thần vươn tới tất cả những 

gì tốt đẹp, văn minh, dưới ánh sáng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đồng bào Thái là cư dân nông nghiệp lâu đời, sinh tụ và làm ăn tại các 

thung lũng miền núi, từ lâu người Thái đã có thế giới riêng về thực tại và tâm 

linh của cộng đồng. Tín ngưỡng dân gian Thái là biểu hiện của nhận thức, tâm 

lý, tình cảm, lý trí... của con người về các hiện tượng xã hội và tự nhiên xung 

quanh mình. Thế giới tâm linh của cộng đồng người Thái miền Tây Nghệ An 

biểu hiện sinh động với nhiều dáng vẻ khác nhau nhưng theo một quan niệm 

thẩm mỹ, một nhãn quan vũ trụ và nhân sinh tộc người nhất quán.  

Tiểu kết 

Lễ hội truyền thống của các dân tộc ở Việt Nam là đề tài được nhiều 

nhà nghiên cứu quan tâm, tuy nhiên, nghiên cứu về lễ hội truyền thống của 
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người Thái ở miền Tây Nghệ An, cho đến nay chưa có công trình nào đi sâu 

nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống. Một số công trình nghiên cứu về 

người Thái đã đi sâu phân tích về quá trình tộc người và tên gọi cũng như văn 

hoá truyền thống (như: văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần). Mặc dù vậy, ít 

nhiều trong các công trình nghiên cứu về người Thái, một số nhà nghiên cứu 

cũng đã đề cập đến các hiện tượng, giá trị văn hóa cụ thể của lễ hội truyền 

thống của người Thái, tỉnh Nghệ An.  

Để nghiên cứu Lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An ở các góc 
độ truyền thống và biến đổi, tác giả đã vận dụng hai lý thuyết bao gồm: Lý 
thuyết về tộc người và Lý thuyết về tiếp biến văn hóa. Lý thuyết về tộc người 
giúp tác giả nghiên cứu các đặc trưng của lễ hội truyền thống của người Thái, 
sự khác biệt của lễ hội người Thái so với lễ hội của tộc người khác. Lý thuyết 
về tiếp biến văn hóa giúp tác giả phân tích, so sánh được những sự khác biệt 
giữa lễ hội truyền thống và lễ hội hiện nay của người Thái, phân tích các 
nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến đổi và tìm ra các giải pháp phù hợp. 

Cho đến nay, người Thái vẫn còn bảo tồn được nhiều bản sắc trong văn 
hoá tộc người. Bên cạnh những nét riêng trong trang phục, nhà ở, làng bản, 
các phong tục tập quán trong hôn nhân gia đình,  sinh hoạt văn hoá tinh thần 
của người Thái cũng hết sức đa dạng và phong phú. Về phong tục tập quán, 
tín ngưỡng, các sinh hoạt văn hoá như làn điệu dân ca Lăm, Khắp, Xuổi, 
Nhuôn…, về dân vũ có các điệu múa xoè, múa quạt, đánh cồng chiêng, khắc 
luống; các trò chơi dân gian có những nét riêng rất độc đáo. Đây là những giá 
trị văn hoá truyền thống quý giá rất cần bảo tồn và phát huy, phục vụ cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội của người Thái trong bối cảnh hiện nay.  
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Chương 2 

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI 

Ở MIỀN TÂY NGHỆ AN 

 
Người Thái ở miền Tây Nghệ An là cư dân nông nghiệp. Lễ hội trong 

vòng một năm của người Thái là lễ hội theo lịch nông nghiệp. Mùa xuân là 

dịp người Thái tổ chức nhiều lễ hội, vui chơi, để chuẩn bị cho một năm lao 

động sản xuất sắp tới. Đó là những lễ hội như: Xên mường (Cúng mường), 

Xên bản (Cúng bản), Xên hươn (Cúng nhà/ Cúng tổ tiên), Kin chiêng (Tết 

năm mới), Lễ hội Thằm Bua (Quỳ Châu), Lễ hội Pựn Pang (Quỳ Hợp), Lễ hội 

Đền Choọng (Quỳ Hợp), Lễ hội Đền Chín gian (Quế Phong), Lễ hội mừng 

tiếng sấm mùa xuân, Lễ hội Xăng Khan, v.v… Các lễ hội trên đây của người 

Thái ngày nay đã có nhiều thay đổi. Có những lễ hội như Lễ hội Hang Bua 

(Quỳ Châu), Lễ Hội Đền Chín Gian (Quế Phong), Lễ hội Pựn Pang và Lễ hội 

Đền Chọọng (Quỳ Hợp), Lễ hội Đền Vạn (Tương Dương), Lễ hội Pu Nhả 

Thầu (Kỳ Sơn), v.v. còn giữ được; nhưng cũng có những lễ hội dần mất đi 

như lễ hội Xăng Khan (Mừng mùa hoa nở), lễ hội Ky Mơng Phạ Hoọng 

(Mừng tiếng sấm mùa xuân), v.v. dần bị mất đi. Trong chương này, tác giả đi 

sâu nghiên cứu các đặc điểm truyền thống và biến đổi của ba lễ hội đặc trưng 

của người Thái ở miền Tây Nghệ An bao gồm: lễ hội Hang Bua, lễ hội Đền 

Chín gian, và lễ hội Xăng khan. 

2.1. Nguồn gốc và diễn trình lễ hội 

2.1.1. Lễ hội Hang Bua 

2.1.1.1. Nguồn gốc của lễ hội Hang Bua 

Ông Lô Văn Xuyên, bản Dốn kể rằng: ngày xưa mường Chiềng Ngam 

cây rừng rậm rạp, nhiều thú dữ, người chỉ còn sống thưa thớt. Họ thường bị 
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thú rừng ăn thịt, nhưng họ được thần núi là Phí-pa-phá-hủng che chở, đùm 

bọc cưu mang. Thần núi cho họ quả cây, rau măng, củ mài, chim thú... thần 

núi lại cho họ đất tốt để phát rẫy, tỉa hạt nhờ vậy bản làng ngày càng trù phú. 

Một hôm, quân của Phí-pu-phá-hủng xuống núi đi chơi, thấy quân của 

thần nước Phí-nặm-huồi-hạ liền ném cho chúng chết khá nhiều. Bọn chúng 

chạy về báo với thần nước Phí-nặm-huồi-hạ khiến thần rất tức giận dâng 

nước lên núi để đánh thần núi. Phí-pu-phá-hủng đoán biết, đã cho quân chặt 

gỗ, nứa, mét... đóng bè để cứu dân và đánh nhau với quân thần nước. Thấy 

quân thần nước rất hung hãn, dân bản càng gắng sức chống bè lướt tới cùng 

với quân của Phí-pu-phá-hủng reo hò, lấy đá ném xuống nước. Thần nước 

dâng lên cao bao nhiêu, Phí-nặm-huồi-hạ đã sai quân đào xuyên lèn đá phá 

nhảng hòng làm đổ núi Phá-hủng để giết Phí-pu-phá- hủng  nhưng không nổi. 

Cuối cùng thần nước bị thua, phải rút quân về. Thắng trận dân bản cùng thần 

núi và quân binh ăn mừng uống rượu cần, mổ trâu bò, lợn gà, đánh cồng, 

nhảy sạp, ném còn... rất vui suốt ngày này sang đêm khác. Những hang động 

và các vách đá lồi lõm ở vùng Thẳm Bua chính là do quân của thần nước Phí-

nặm-huồi-hạ xuyên thủng để đánh thần núi. Khi thần nước rút quân, thần núi 

có cho quân bồi đắp lại, nhưng cũng không giống như trước nữa. Ngày nay ta 

còn thấy những tảng đá ngổn ngang, có tảng trồi lên có nhũ đá thõng xuống, 

có tảng nhô ra... tạo nên nhiều hình thù khác nhau là do quân của thần Phí-pu-

phá-hủng đắp dở dang. Còn những giọt nước tí tách chảy trong hang là do 

quân của Phí-nặm-huổi-hạ bị bắt làm tù binh nay thả ra, nên biến thành nước. 

Về cảnh đẹp kỳ thú của Hang Bua, ông Lô Văn Tình - trưởng bản Hồng 

Tiến 1 kể rằng: Ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi, bỗng dưng trời đất tối sầm, 

gió to nổi lên, mưa lớn trút xuống làm cho muôn loài hoảng sợ và một cơn đại 

hồng thủy khủng khiếp đó mà dân Chiềng Ngam phải chạy vào hang đá để 

lánh nạn. Người vào hang có cả con gái chúa mường có cả ông già thổi sáo. 
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Và họ còn mang được cả các loài vật nuôi quen thuộc. Cả bồ lúa để ăn và làm 
giống, làm ruộng bậc thang... Dù phải sống trong hang, nhưng vốn yêu văn 

nghệ, lại tập trung ở một chỗ nên họ tổ chức múa hát, say sưa đến mức mọi 

người đều ngủ thiếp đi lúc nào không biết và đã bị hóa đá tất cả. Sau đó dân 

bản phải quy định đã đến vui hội ở trong hang Bua thì phải ca hát, nhảy múa 

liên tục để khỏi bị hóa đá”. 

Ông Lương Minh Loãn ở bản Ban kể rằng: Ngày xưa đó là nơi chàng 

Tạo Khủn Tinh đã cùng nàng Ni tình tự. Tạo Khủn Tinh là con của Tạo Khủn 
Tướng và nàng Ẹt Khay. Tạo Khủn Tướng là chủ mường Chiêng Xan, là 

người mường đất, đã có vợ là nàng Nạt. Một lần, Tạo Khủn Tướng đi tắm 

suối ở trong rừng lạc xuống mường Chông La, mường nước và lấy Ẹt Khay 

đẻ ra Tạo Khủn Tinh. Nòi giống là mường đất nên Tạo Khủn Tinh phải theo 

cha trở về. Chàng được làm chủ một mường lớn và cưới nàng Tinh làm vợ, 

nhưng vẫn có cái thú đi săn. Một hôm chàng vác nỏ ra rừng và đã lạc vào 

hang Bua. Ngoài cửa hang có một gốc cây săng lẻ, chàng đi tiểu vào đó. 

Không ngờ đó là bể nước của nàng Ni. Nàng thấy khát, liền uống nước đó và 
có thai, sinh được một người con đặt tên là An Ca. Đứa trẻ lớn lên không thấy 

cha khóc hoài. Nàng Ni địu con lên núi cao, ngồi hát và chờ chồng. Bà nội 

của con là một nàng rồng. Cha con là Tạo Khủn Tinh có nỏ tên đồng. Thường 

đi săn nai, săn hoẵng ở cánh đồng Cu. Duyên mẹ tốt gặp điều hay nên vợ nên 

chồng từ ngày chưa gặp mặt. Tạo Khun Tinh đi săn nghe tiếng hát não nùng 

và nhắc đến tên mình, liền lên núi xem. Chàng nhìn thấy có nhiều nhà khá lớn 

và dưới một gốc cây cao bên toà nhà lộng lẫy, có một cô gái đẹp đang ngồi ru 
con. Đó chính là nàng Ni. Tạo Khủn Tinh lạc vào mường của nàng Ni và lấy 

nàng Ni làm vợ. 

Ở nhà, nàng Tinh không thấy chồng về, đã đi hỏi thầy mo và biết chồng 

nàng đang ở Mường Phạ huồn với nàng Ni. Nàng đã tìm ba mươi con chó 

ngao, hai mươi chiếc nỏ đồng, kéo dân bản lên núi đánh nhau với nàng Ni để 
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cướp chồng về. Nhưng nàng Ni đâu phải kẻ hèn kém gì! Nàng đã hóa phép 

thành những con hổ vằn, gầm thét chuyển động cả núi rừng. Chó ngao nghe 

tiếng hổ chạy toán loạn. Dân bản chẳng một ai dám dương nỏ lên bắn. Nàng 

Ni ở trên núi cao nói vọng xuống: “Chị đừng tới đây sinh chuyện đánh nhau, 

chẳng thà dàn hoà đưa thư làm quà cho nhau. Em sẽ mời chị lên nhà làm lễ 

buộc ma, kết nghĩa chị em. Nếu không nghe lời thỉnh cầu, ta sẽ  không tha ! 

Nếu không nghe lời nói phải, ta sẽ gây thù oán!” 

Nói xong nàng Ni hoá phép làm chó ngao lăn ra chết hết và tên nỏ gãy, 

rụng xuống không còn cái nào. Yếu thế nàng Tinh phải quy thuận. Nàng Ni 

giết trâu, mở rượu cần, làm lễ buộc vía cho nàng Tinh, rồi bồng An Ca theo 

Khủn tinh, nàng Tinh về bản. 

Nàng Tinh mở tiệc rượu ăn mừng. Nàng Ni vào cúng, nàng mời tổ tiên 

ở trên núi về dự cuộc vui và phù hộ...cho vợ chồng con cái, dân bản sống yên 

lành. Tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Chiêng trống râm ran, trai gái múa xoè, 

hát “nhuôn lăm” say sưa không bao giờ dứt. 

 Nàng Ni ở với Tạo Khủn Tinh và nàng Tinh một thời gian không có 

chuyện gì xảy ra. Nhưng Tạo Khủn Tinh là con cháu loài rồng, nàng Tinh là 

con gái mường trời, nàng Ni là giống vượn vì thế họ không ăn ở với nhau lâu 

được. Nàng Ni phải trao con cho chồng và ở riêng ra một nẻo khác. 

Hang Bua ở đây “Bua” còn có nghĩa là “Vua” chắc hẳn là ghi lại một 

dấu ấn đặc biệt. Đó là vào năm 1937 (Đinh Sửu) Vua Bảo Đại đến đây vãn 

cảnh hang Bua. Ông Lương Minh Chúc - trưởng bản Bua Lầu kể lại rằng: 

Vùng Quỳ Châu xưa có dòng họ Sầm rất có uy lực. Năm 1937, tri phủ là Sầm 

Văn Viên cùng với nhiều quan chức của phủ Quỳ đã tổ chức đón vua Bảo Đại 

về. Việc đón vua Bảo Đại rất công phu, phải chuẩn bị trong hai tháng, đường 

sá được sửa sang, từ đỉnh dốc Bù Bài (Bú Bai) cho đến hang Bua (hơn 10 km) 

cho dân kè đá, đan nứa lát đường để bánh xe lăn trên liếp nứa, tránh trượt. 
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Lúc đó dân bản vùng này không ăn tết như thường lệ, mà ăn tết muộn hơn 

(15-2 Âm lịch mới ăn tết). Dân bản khắp nơi, mọi người háo hức đón chào 

vua trong đó có câu đáng lưu ý, để rồi tự hiểu thêm về hang Bua: “Xiếng và 

nhỏ mương quy chú phủ quỳ Mi thăm mè mọn phá băng chiềng ngam...”, 

phỏng dịch là : “tiếng đồn rằng nhờ Mường quỳ chủ phủ quỳ có hang Mè mọn 

trên Chiềng ngam...”. Vậy là từ lời chào đón vua Bảo Đại mấy năm ấy mà 

hang Bua còn có tên nữa là Mè Mọn. 

2.1.1.2. Diễn trình lễ hội Hang Bua 

+  Không gian cảnh quan lễ hội 

Hang Bua thuộc xã Châu Tiến - mảnh đất này xưa kia còn có tên là 

Mường Chiềng Ngam (tiếng thái có nghĩa là bằng phẳng và đẹp). Là nơi hội 

tụ của ba con sông từ ba nguồn đổ về. Sông Quàng (Quế Phong); sông Hạt 

(Châu Bính - Quỳ Châu); sông Việc (Quế Phong). Đây là cội nguồn của dòng 

sông Hiếu, chảy mãi về xuôi và ra biển Đông. 

Bao quanh thung lũng Chiềng Ngam là những bản làng người Thái thấp 

thoáng giữa nền xanh ngút ngàn, xuân về muôn hoa khoe sắc. Tạo hoá dường 

như cố tình tạo ra nơi đây một bức tranh hoàn mỹ, thiên nhiên ưu đãi cho con 

người, bởi vậy dân bản còn lưu truyền câu ca dao từ bao đời nay: “Táy 

Chiêng Ngam ký pá xam nặm, Tiếng và thăm “mè mọn” đí quá tâng lái, Moi 

hến tang huổng hau tín phá la liền, Tang tiềng hau cù thăm “mè mọn” dim cứ 

khư pứn, Hau dứn cáng piêng hau mồng moi thăm”. Nghĩa là: (Người Chiềng 

Ngam ăn cá ba sông. Hội “mè mọn” nổi tiếng khách đường xa. Đường quanh 

theo chân lên tới hang. Trước bãi bằng ta say đắm ngắm hang. Lèn dựng đứng 

ôm quanh các bản làng ta). 

Trước mặt Hang Bua là cả vách đá lớn sừng sững, xa trông như một 

cánh quạt khổng lồ đang xoè ra mà cán quạt là hai cửa hang liền kề nhau như 

hai bông sen nở cạnh nhau (hang Bua nghĩa là hang sen). Đi vào hang chừng 
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ba mét ta bắt gặp một khối đá giống như ba tiên nữ đứng kề nhau đang cúi 

đầu chào khách, tiếp đến là một mô đá to có hình một ngọn núi nằm ngang, 

choán gần hết cửa hang chia cửa hang thành hai lối nhỏ. Phía sau mô đá 

thoai thoải với những mảng thạch nhũ chảy dài dưới chân, tạo thành những 

bậc đá giống như những chiếc ghế tựa lưng vào mô đá. Với ánh sáng lờ mờ 

từ cửa hang rọi vào làm cho cảnh đẹp trong hang như ẩn như hiện. Nào là “ò 

ón lắm” (ông già ngồi thổi sáo), “Pối chờ he” (bồ đựng lúa).  

Thành hang phía bên trái, trên cao khoảng 20 mét lõm sâu vào tạo ra 

một phiến đá bằng, ở giữa lại trồi lên một phiến đá nữa giống như một chiếc 

giường nằm, xung quanh phiến đá là một dải thạch nhũ thõng xuống lơ lửng. 

Nơi đây được gọi là “Choong nang” (giường tiên). Lòng hang “thẳm nọoi” 

bằng phẳng hơn, sáng rõ hơn, làm nổi bật các ô lồi lõm liên tiếp nhau ở trần 

hang giống như những chiếc dù trắng đang căng ra. Tiếp nối hang lớn là ba 

hang nhỏ toả ra ba hướng đi sâu vào trong núi. Bên cạnh có hang sâu thẳm, 

nước trong vắt, trời nóng nực uống vào mát lạnh, khoan khoái dễ chịu gọi là 

giếng tiên, qua khỏi giếng tiên ta đến “cung nặm” (chậu nước), rồi tiếp theo 

“suối tiên” ngày đêm róc rách từ các kẽ đá, tiếp theo là bao cảnh kỳ thú hiện 

ra như khỉ, vượn trèo cây, ngựa bay về trời ... và trần hang lại buông xuống 

những chùm nhũ đá mịn màng như bầu vú căng sữa tràn đầy sức sống. 

+ Nghi thức tế lễ 

Quy mô lễ hội: Lễ hội vùng gồm các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, 

Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp và hàng vạn khách thập phương về dự. 

Lễ tế ở hang Bua: Hang Bua ngoảnh mặt về phía Tây. Trước cửa hang 

có một bãi bằng rộng khoảng 3ha, bãi bằng ấy gọi là Piêng-hông-cồng. Phía 

Tây Bắc là cánh đồng Na Bua, Na Hạ… bao la, kéo từ Mường Chiềng Ngam, 

Châu Tiến lên đến tận Mường Chái, Châu Bính, ở giữa bãi bằng có một cây 

thị cổ thụ toả bóng mát quanh năm, còn lại là những khóm cây dại lúp xúp. 
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Dân địa phương gọi nơi đây là “piêng đồn” (tức bãi bằng có đồn của binh lính 

đóng trước đây) là vùng đất thiêng, rừng cấm của cả vùng Chiềng Ngam. 

Ông Vi Văn Hòa ở bản Hoa Tiến 2 kể lại rằng: trước đây trên “piêng 

đồn” cạnh cây thị cổ có một ngôi đền thờ lớn của cả mường gọi là “tẻn bò”. 

Hàng năm dân làng tổ chức cúng tế cho mường. Lễ vật cúng tế gồm có: xôi, 

thịt trâu, bò, dê, lợn, gà, rượu cần và hoa quả... bày thành 5 mâm để cúng các 

vị thần linh theo tín ngưỡng của địa phương. 

Mâm thứ nhất: Cúng thần núi, thần núi ở đây là ông “phù xưa”. Tục 

truyền rằng “phù xưa”là người đầu tiên đến vùng đất này, ông đã cởi áo ra vắt 

lên một cái cột để làm dấu hiệu báo cho mọi người biết là vùng đất đã có chủ 

rồi. Ngày nay, nhiều vùng người hàng tổng (Thái trắng), khi người bố qua 

đời, cũng lấy áo của người chết buộc lên đầu của cột cái nhà và quan niệm đó 

là ma của ngôi nhà (ma chủ nhà), phải chăng tục thờ ma nhà của người Thái 

trắng bắt nguồn từ truyền thuyết “phù xưa”. 

Mâm thứ hai : Cúng những người đã có công đầu tiên trong việc lập 

nên các bản làng, khai phá ra các đồng ruộng vùng này. Chuyện kể lại rằng: 

trước kia có ba anh em từ Thanh Hóa vào khai phá đồng ruộng lập nên các 

bản quanh vùng hang Bua, đó là: Ông Xiên Luồng lập nên bản Luồng, ông 

Xiên Bọ lập nên bản Búa (bản sen), và ông Xiên Ké lập nên bản Lầu. 

Mâm thứ ba: Cúng bò nặm (mạch nước). Đó là các mạch nước từ các 

ngọn núi “phá èn” chảy qua “piêng đồn” xuống bản và ra ruộng. Đây là 

nguồn nước không bao giờ cạn. Những năm hạn hán lớn, kéo dài, dân các 

bản khác phải về đây để lấy nước. Dân bản thường bắc những máng nhỏ để 

tiện cho việc lấy nước sinh hoạt hàng ngày. Tập quán người Thái nói riêng, 

và người miền núi nói chung thích dùng nước từ núi chảy xuống hơn là 

dùng giếng. 
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Mâm thứ tư: Cúng hai anh em: Cầm Lữ, Cầm Lán, là những người dẫn 

dắt người Thái từ Tây Bắc vào miền phủ Quỳ trước đây, người được tôn vinh 

là “Chẩu húa mường” (người chủ phần hồn). Quan niệm của người Thái ở 

đây đều cho rằng thể xác mất đi nhưng linh hổn bất diệt. 

Mâm thứ năm : Cúng những linh hồn bị chết ở đây trong các cuộc chiến 

tranh từ xưa. Khi các mâm lễ vật là rượu cần, xôi, thịt (đầy đủ các bộ phận 

của con vật được đem hiến tế) thầy mo được mời vào. Mo xơ (người cúng 

chuyên nghiệp) hay “châu hủa mường” (người chủ phần hồn của mường) lên 

đọc bài cúng bằng tiếng Thái. Sau khi xong lễ tế thần, các đại biểu làm lễ 

dâng hương, tiếp đó, mời các đại biểu ra sân trước khán đài dự lễ khai hội. 

+ Các hoạt động thuộc phần hội 

Đến với hội hang Bua ta sẽ được đắm mình trong vô số các hình thức 

thể loại nghệ thuật dân tộc độc đáo - mỗi hình thức, thể loại mang đậm bản 

sắc riêng của nó. 

Với những tiếng khèn bè, sáo bay bổng của những làn điệu dân ca “núi 

rừng” như nhuôn, xuôi, lăm, khắp, khi trai làng, gái bản có dịp trao duyên với 

nhau. Thật khó mà nói hết được sự say mê, ngạc nhiên đến lạ lùng khi chúng 

ta được thưởng thức những điệu dân vũ bản địa độc đáo như: nhảy sạp, khắc 

luống, múa lăm vông quanh cây nêu, quanh chum rượu cần. Đến với lễ hội 

hang Bua ta được tham gia, chứng kiến các trò chơi dân gian, độc đáo như đi 

cà kheo, uống rượu cần, bắn nỏ, kéo co.... đặc biệt là ném còn. 

 Tục chơi hang - ném còn : Chơi hang ném còn tồn tại đậm nét trong 

sinh hoạt tinh thần của người Thái, nó mang ý nghĩa phồn thực gắn liền với sự 

cầu mong sinh sôi nẩy nở làm ăn thuận lợi cuộc sống gặp nhiều may mắn. 

 Ném còn là một hình thức vui chơi giải trí, là lối giao duyên, thi tài 

của nhiều thanh niên nam nữ. Khi xuân về mở hội. Quả còn được coi như là 
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vật tìm bạn, trao duyên, họ tung cho nhau những quả còn đủ màu. Mỗi khi 

quả còn từ bên phe nữ tung vút lên theo đường cầu vồng sang bên nam, ai 

bắt được là một trận reo hò vang lên náo động. Quả còn có hình cầu, được 

may bằng vải đen và xung quanh có khâu bốn tua bằng vải đỏ để khi tung 

còn các tua này tạo thành chiếc đuôi, vừa tạo cho quả còn bay xa, đúng 

hướng vừa tạo dáng thanh thoát, mềm mại. Trong ruột quả còn là một nắm 

hạt thóc và hạt bông. Quả còn được tung qua, tung lại từ bên này rồi bên 

kia. Nhưng trên thực tế trong sân chơi là các đôi “ưng nhau” , thường tung 

còn cho nhau. Lúc này thì quả còn trở thành vật trao duyên đúng với ý 

nghĩa của nó. 

Theo cách giải thích dân gian thì quả còn được tung qua tung lại là 
động tác gieo hạt giống khi mùa làm ăn đến, với mong muốn cho hạt nẩy 
mầm khoẻ và cây cối tốt tươi. Với việc chia thành hai bên theo giới tính phải 
tung qua tung lại, hơn nữa ta biết rằng trong một quả còn lại chứa những hạt 
thóc, hạt bông, được trao qua gửi lại như là giao lưu tinh cảm hòa hợp giữa 
hai giới đó là dấu hiệu có ý nghĩa phồn thực trong trò chơi này.  

Uống rượu cần (Lẩu xá): Để làm ra thứ rượu hảo hạng này dùng cho 
những lễ cúng hoặc để đãi khách quý, người ta dùng gạo nếp, men rượu làm 
bằng gạo xay nhỏ pha với riềng,  rễ cam thảo và một số dược liệu khác. Gạo 
đem nấu thành xôi phơi vào nong cho nguội rồi trộn men vào đem ủ kín. Khi 
đã lên men, người ta trộn thêm trấu vào đó để sau này dễ hút uống. Tất cả 
được cho vào ché, hay chĩnh rồi bịt miệng lại bằng lá chuối khô.  

Khi vào cuộc uống chủ nhà chuẩn bị một chậu nước sạch tiếng Thái gọi 
là (ổ nặm). Một chiếc sừng trâu (hẩu quái) đã được gia công, chạm trổ lất đẹp 
và có khoan một lỗ nhỏ ở điểm ngay đáy của sừng trâu (sừng trâu rỗng bên 
trong) và một chiếc gáo múc nước (bưởi) làm bằng tre hay nứa. Nước được 
đổ đầy chĩnh, hoặc ché, cần được cắm xong chủ nhà phải khấn mời ma nhà về 
uống trước.  
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Các điệu hát dân gian: Hát nhuôn là điệu hát khá phổ biến trong dân 

tộc Thái. Nhạc điệu nhuôn rõ ràng, tương đối mạnh, thường dùng trong những 

lúc trai gái hát đối đáp với nhau, khi có cuộc vui hay khi uống rượu cần. 

Hát xuôi của người Thái là một loại ngâm vịnh, có sáo đệm, xuôi có 

nhiều loại: xuôi uống rượu, xuôi đi rẫy, xuôi xăng xảo... 

Hát lăm cũng là một điệu hát khá phổ biến trong dân tộc Thái. Khi 

lăm phải có người đệm khèn bè. Lăm có hai loại: lăm tền là lăm theo nhịp đi 

nhịp nhẩy; lăm dợt dơi là lăm chậm, thong thả khoan thai, tùy theo ứng của 

người lăm và cũng tùy theo tính chất của cuộc vui. 

Ngoài ra dân tộc Thái (nhất là nhóm man thanh) còn có điệu khắp. 

Khắp cũng có nhiều điệu khác nhau. 

Khắp xú: là điệu hát kể lại câu chuyện đời xưa. 

Khắp ôi: là điệu hát khá phổ biến khi đi rừng làm nương rẫy. 

Khắp ọt èo: là điệu khắp dùng riêng cho thanh niên nam nữ thổ lộ tâm 

tình với nhau. 

Khắp ăm pừu hoặc phá ái: là điệu hát dùng trong khi uống rượu, đã 

say.... Dân tộc Thái còn có tục uống rượu cần mừng tiếng sấm đầu xuân. 

Tiếng sấm đầu xuân có ý nghĩa đặc biệt đối với cư dân nông nghiệp. Nó là 

dấu hiệu của sự thay đổi mùa vụ, là dấu hiệu báo cho mọi người biết “ông 

trời đã về”, mùa gieo trồng đã đến.  

Trò chơi kéo co: Đây là một trò chơi tập thể không kém phần hấp dẫn. 

Người ta chuẩn bị một dây song to dài bền chắc, chia làm hai phe, cuộc thi 

giữa các bản với nhau. Mỗi bản chọn 7 người con trai có sức khoẻ đứng cầm 

dây sẵn sàng khi có lệnh là cùng kéo. Nếu kéo được phe kia sang phần đất của 

mình là thắng cuộc.  



53 

 Thi bắn nỏ (nhính ná): Bắn nỏ là một môn thể thao truyền thống của 

cư dân các dân tộc miền núi nói chung. Nỏ không nhũng là công cụ cho việc 

bảo vệ mùa màng mà còn dùng để săn bắn phục vụ nhu cầu cuộc sống của 

đồng bào. 

Nỏ của người Thái được làm rất đơn giản. Người ta chọn một đoạn gỗ 

tốt đục lỗ ở đầu, dùng một thanh tre dài hoặc  mây cần xuyên qua làm cánh 

nỏ, phía trên mặt thân nỏ có làm một, cái rãnh nhỏ để mũi tên vào. Dây nỏ 

người ta làm bằng vỏ cây gai rất bền. Ở chỗ tiếp xúc giữa dây và thân nỏ dùng 

sợi mây mỏng quấn quanh để tránh lực ma sát sau mỗi lần bắn khỏi đứt dây. 

Mũi tên làm bằng luồng thẳng đưọc vót nhẵn, một đầu được gắn vào một loại 

lá dẻo làm sao khi bắn mũi tên đi đúng hướng. Trước khi đi thi người ta dựng 

một cây chuối to, vẽ những vòng tròn đồng tâm lên đó và đặt cách chỗ bắn 

khoảng 15 đến 20 bước chân. Sau đó lần lượt từng người vào tham gia bắn thi 

(mỗi người đều mang theo nỏ của mình) ai bắn trúng đích người đó thắng 

cuộc và được nhận phần quà của ban tổ chức.  

Có thể nói lễ hội hang Bua ở quy mô trong một vùng địa lý nhỏ, nhưng 

hoạt động hội rất đa dạng, phong phú, nó còn giữ được những cái vốn có từ 

xưa của một lễ hội cổ truyền miền núi Nghệ An. 

2.1.2. Lễ hội đền Chín Gian 

2.1.2.1. Nguồn gốc của lễ hội đền Chín Gian 

Tín ngưỡng thờ thần xuất hiện trên cơ sở nhận thức của xã hội loài 

người, là kết quả của sự phát triển xã hội. Thần thuộc về thế giới thiêng liêng 

cao cả, thế giới trừu tượng vô hình, nhưng có sức mạnh lạ kỳ, có nhiều kinh 

dị lại công minh, chính trực, sáng suốt. Cùng với sự xuất hiện của xã hội loài 

người, có thể nói tín ngưỡng thờ thần xuất hiện trên cơ sở nhận thức và xã 

hội. Có ba nguồn gốc để hình thành nên tín ngưỡng thờ thần: Từ hoạt động 

mưu sống, từ tự nhiên cuộc sống và từ quan niệm tôn thờ người tài giỏi. 
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+ Tín ngưỡng thờ thần của đồng bào Thái 

- Quan niệm về vũ trụ và các Mường Trời: Vũ trụ quan theo người Thái 

gồm ba thế giới, một thế giới trên cao và hai thế giới cùng tồn tại ở dưới mặt 

đất, một bên là thế giới của người sống và một bên là thế giới của ma. Thế 

giới trên trời có Then Luông là đấng tối cao cai quản trời đất, loài người và 

vạn vật. Then Luông được các quần thần giúp việc dưới trần gian, bất cứ nơi 

nào cũng có các ma (phi) cai quản. Muốn lập bản khai phá ruộng, phát nương, 

đánh cá, săn thú đều phải xin phép các mạ ruộng, mạ nương, mạ rừng, mạ 

suối... Những vị thần trên trời, các ma dưới trần kể trên cùng với ma nhà (Phi 

Hươn), ma họ (Phi Đẳm), những ông, bà, cụ, kỵ đã khuất là những lực lượng 

phù hộ, bảo vệ con người. 

- Tín ngưỡng thờ các Phi ở Mường đất: Xã hội Thái chia ra các dòng 

quý tộc, đứng đầu là các dòng họ Lo Kăm, họ cho rằng tổ tiên của mình là 

con của vua Pọ Phà, do vậy đi đến đâu họ cũng lập đền thờ vua Then. Đó 

cũng là lý do dòng họ Lo Kăm làm chủ phần hành chính phần hồn, chủ đất 

đai trong thời gian dài. Phía dưới có tổng gọi là “Poọng”, mỗi tổng có một 

Poọng phụ trách, đẳng cấp trung gian giữa Mường và bản. Mỗi Mường lại 

có một đền thờ “Phi Ten”, trong đó thờ những người có công trong việc 

khai phá đất đai, xây dựng bản Mường, những người đã xả thân để giữ bản 

Mường. Ngoài tín ngưỡng thờ Thẻn Phà (Vua Trời) và Phi Mường (Vua 

Đất), đồng bào Thái còn có tín ngưỡng thờ các vị anh hùng có công đánh 

giặc, khai bản lập Mường.  

+ Các nhân vật được thờ tại đền Chín Gian  

Thẻn Phà và Náng Xì Đà: Ông Sầm Văn In ở Kim Khê, Châu Kim kể: 

đền Chín gian thờ nhân vật Náng Xi Đà, người con gái của Thẻn Phà, có 

nhiệm vụ xuống trần gian để thay cha mình thực thi nhiệm vụ cai quản chín 

Mường. Thẻn Phà sai Náng Xi Đà xuống Mường đất để làm vợ Khủn Tinh 
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cai quản chín Mường ở Quỳ Châu. Khủn Tinh đã giúp bản Mường giết thú 

dữ, đánh giặc ngoại xâm. Trong lúc đó thì Xi Đà ở nhà nuôi con, làm rẫy, bày 

vẽ cho các cô gái trong Mường trồng bông, kéo sợi, dệt vải, thêu thùa, làm 

thức ăn... 

Khủn Tinh mãi mê săn bắn và chinh chiến. Sau đó chàng yêu một cô 
gái khác của Mường Trời là nàng Ảm Pin. Thẻn Phà biết chuyện, dòng xuống 
một cái nống rất lớn, trong đó có nhiều trai gái thổi kèn, thổi sáo, đánh trống, 
hát khắp, hát nhuôn với nhau rất vui. Vốn thích vui, Khủn Tinh liền nhảy vào 
cái nống và trời kéo ngay lên, không cho về Mường Đất nữa. 

Ở dưới Mường Đất, mặc dù rất nhớ chồng, nhớ Vua Trời, nhưng vì yêu 
thương dân chúng, nàng Xi Đà đã quyết tâm ở lại Mường Đất để hướng dẫn 
cho dân chúng cách trồng trọt, dệt vải, chăn nuôi... Khủn Tinh đã có với Xi 
Đà một đứa con trai, tên là Ai Hùng. Đó là người mẹ không chỉ của Ai Hùng 
mà của cả dân tộc Thái ở mường Quỳ Châu. Bà chết, người Thái lập đền Chín 
Gian để thờ, tôn là “Đức mẹ Xi Đà”, tượng trưng cho sự chung thủy, hiền 
lành, cần mẫn, chịu thương, chịu khó. Bà được coi như tổ sư của nghề trồng 
bông, kéo sợi, dệt vải, thêu thùa, may vá, pha chế, nấu nướng các món ăn. 

Tạo Ló Ỳ: Xưa kia, Tạo Mường ở Luông Phả Bàng (tức tỉnh Luông Phơ 
Ra Băng, Lào) đã sinh được 2 người con trai, người anh là Ló Ỳ, người em là 
Ló Ai. Cả hai anh em đều khôi ngô, tuấn tú và có sức vóc hơn người. Ló Ỳ 
vừa thông minh vừa đức độ, được Tạo cha chọn lựa để sau này kế ngôi. Ló Ai 
cũng là người khôn ngoan không kém anh trai mình, song lại là kẻ tham lam 
và đố kỵ. Thấy cha có ý định nhường ngôi cho anh, Ló Ai vô cùng bực tức, 
tìm mọi cơ hội để hãm hại anh trai của mình rồi vứt xác xuống sông. Xác Tạo 
Ló Ỳ cứ trôi theo dòng nước, từ Luông Phơ Ra Băng trôi về dòng sông Mã 
sau đó bị kẹt lại một khúc sông. May mắn đã được một con Quạ vô tình tiếp 
cho một liều thuốc tiên, Ló Ỳ đã sống lại.  

Sau khi khai bản lập mường, Tạo Ló Ỳ nhớ quê hương, cha mẹ, anh 
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em, Tạo Ló Ỳ đã trao lại quyền cai quản cho một người khác và từ biệt mọi 

người để trở về quê cũ. Trên đường tìm lại cố hương, Tạo Ló Ỳ đã bị lạc sang 

một vùng đất khác thuộc vùng đất Quế Phong ngày nay. Từ khi có Tạo Ló Ỳ, 

vùng đất này ngày càng được mở rộng, thêm các mường mới. Mường do Tạo 

Ló Ỳ trực tiếp cai quản gọi là mường Tôn (mường gốc) có nghĩa là mường 

chủ. “Mường chủ bao gồm: bản Piếng Chào, bản Đô, bản Giang xã Châu 

Kim, bản Đỏn Cớn xã Mường Nọc, bản Pỏi, Đỉn Đảnh xã Châu Thôn, Mường 

Chò Lè thuộc xã Tri Lễ”.  

Sau khi Tạo Ló Ỳ qua đời, để tỏ lòng biết ơn và kính trọng vị Tạo 

mường đã có công lập ra chín bản, mười mường. Đồng bào Thái ở đây đã tôn 

ông thành một vị thần và thờ phụng trong đền Chín Gian. 

Cắm Lự - Cắm Lạn: Người Tạo mường đầu tiên đến Mường Nọoc là 

cha con Cắm Lự, Cắm Lạn hùng cứ một phương thường gọi là vua áo đỏ. 

Cắm Lạn sinh được 4 con trai là Cắm Cần, Cắm Cật, Cắm Pinh và Cắm Pính 

và 2 người con gái. Trong số các người con trai của Cắm Lạn chỉ duy nhất 

Cắm Cần là có con trai nối dõi là Cắm Hiền. Khi lớn lên Cắm Hiền muốn lấy 

con của em gái cha mình ở mường Luộc là nàng Òn La nhưng không thành, 

sau đó Cắm Hiền lấy một người con gái Kinh thuộc một gia đình khá giàu có 

đang cai quản vùng đất Nghĩa Đàn. Từ khi về nhà chồng, cô gái luôn che kín 

mặt, không tiếp xúc với người ngoài và không cho ai nhìn thấy mặt con trai 

của mình kể cả ông nội của mình là Cắm Cần. Vì muốn nhìn thấy mặt cháu 

trai của mình, Cắm Cần đã bày kế để được vào buồng nhìn mặt cháu. 

Vợ Cắm Hiền cho bố chồng mình có ý đồ không tốt, liền bỏ nhà về quê 
ngoại nói với cha ruột. Cha ruột của vợ Cắm Hiền thấy vậy liền cho quân lính 
lên đánh nhau với Cắm Cần. Cắm Cần thua trận phải đem cháu nội của mình 
là Tạo Xây chạy trốn vào khu vực rừng có tên là Hoọng Chờ Cờ để trốn. Khi 
mâu thuẫn giữa 2 nhà được giải quyết, Cắm Hiền lên Hoọng Chờ Cờ đón cha 
và con trai mình về. Khi về đến Pù Vai Nhàng ở bản Khoẳng thì Cắm Cần 
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qua đời. Sau khi Cắm Cần qua đời, để tưởng nhớ công lao của Cắm Lự, Cắm 
Lạn có công trong việc khai bản lập mường nên bà con người Thái ở đây phối 
thờ trong đền Chín Gian. 

2.1.2.2. Diễn trình lễ hội đền Chín Gian 

+ Không gian cảnh quan lễ hội 

 Bãi tắm trâu: Bãi tắm trâu nằm phía Tây Bắc đền Chín Gian, nằm cách 

so với khu vực chính của lễ hội khoảng hơn 300 mét. Bãi tắm trâu là một bãi 

đất phẳng bên bờ sông Nậm Giải có cấu trúc nhiều bậc thang được xây cao, 

dẫn xuống mặt nước và tại đây có đặt 1 am thờ thần, để các ông Mo cử hành 

các nghi lễ trước khi tắm trâu, gọi là bến Tà Tạo. 

Am thổ thần (Pù Xưa): Cách bãi tắm trâu khoảng 300m về phía Đông 

trên đường rước trâu và rước kiệu về đền là Am thổ thần (Pù Xưa). Đây là nơi 

thờ các vị thần thổ địa cai quản vùng đất của đền.  

Am nghỉ (Pắc Thắng): Cách am thổ thần khoảng 300m dưới chân đồi là 

am nghỉ (Pắc Thắng). Đây là nơi du khách tạm nghỉ để sửa sang lại quần áo, 

tư trang trước lúc lên đền. 

Đền Chín Gian: Từ xưa, đền Chín Gian được dựng trên đỉnh núi Pú 

Chò Nhàng. Lúc này đền được xây dựng chủ yếu bằng chất liệu tranh, tre, 

nứa. Theo truyền thuyết: Một hôm dân làng đang mở hội chín mường vui vẻ. 

Thì bỗng dưng có một con rồng đến cuốn con trâu cái trắng của mường Tôn 

vào trong hang đá trong khi các Mo đang thực hiện nghi thức tắm trâu ở bến 

Tà Khoẳng (một đoạn sông Nậm Giải). Tạo mường thấy vậy thì cho rằng đây 

hẳn là điềm xấu và ông liền cho dân chúng giết trâu để lập đàn tế trời. Lúc cả 

mường đang làm lễ tế trời, bỗng dưng mây đen kéo đến, sấm chớp mịt mù. Và 

hòn đá có cái hang mà rồng kéo trâu vào bỗng nhiên nứt ra thành ba mảnh 

(hiện nay gọi là con Tạch Tà Khoẳng thuộc xã Châu Kim). Đến ngày hôm sau 
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có một con quạ cổ khoang trắng bay đến đậu trên tảng đá bị sét đánh, sau đó, 

bay lại cắp miếng xương trâu trắng, bay lên trời lượn chín vòng, rồi bay thẳng 

xuống ngọn đồi có tên là pú pỏm thuộc bản Piếng Chào thả khúc xương trâu 

trắng xuống đó. Lấy làm điều lạ, Tạo mường cho rằng thần linh Thẻn Phà và 

tổ tiên đã đồng ý chuyển đền về khu vực này (bản Piếng Chào xã Châu Kim 

ngày nay). Cả mường tập trung dựng đền tại nơi có khúc xương con trâu trắng 

mà quạ khoang đã thả. Đền lúc này chỉ mới xây dựng bằng những vật liệu đơn 

giản như tranh, tre, nứa, gỗ. Từ đó ngôi đền tồn tại cho đến ngày nay. 

Đền Chín Gian đã có gần 700 năm tuổi, gắn liền với quá trình khai phá 

của cộng đồng dân cư người Thái để lập thành Chín mường. Mường Tôn 

được xem là mường chủ (mường gốc) của đồng bào Thái, đây cũng là trung 

tâm hành chính của các mường và là nơi thực hiện các nghi lễ tâm linh để cầu 

an, cầu phúc cho nhân dân Chín mường. Đến năm 1927, tri phủ Quỳ Châu là 

Sầm Văn Huyên cho dân các mường khai thác gỗ lim trên rừng đem về tập 

trung tại bãi sông thuộc bản Piềng Pần, nay thuộc xã Châu Thắng để đẽo gỗ, 

sau đó vận chuyển bằng đường sông lên bến Tà Tạo để dựng lại ngôi đền 

hoàn toàn bằng gỗ lim kiên cố. 

Từ khi chế độ Châu Hủa bị bãi bỏ, các hoạt động thờ cúng tại đến Chín 

Gian không được duy trì nữa. Trải qua thời gian, chiến tranh, ngồi đền Chín 

Gian cũng bị xuống cấp nghiêm trọng theo đó. Đến năm 1994, đền chỉ còn là 

phế tích và lễ hội đền Chín Gian cũng không còn được tổ chức nữa. Thực hiện 

nghị quyết của Đảng Bộ huyện Quế Phong và theo nguyện vọng của đồng bào 

các dân tộc thì năm 2005 đền Chín Gian được tu bổ và phục hồi lễ hội nhằm 

bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc của lễ hội cũng như khu di tích này. 

Cổng đền: Cổng đền được cấu tạo bởi hai cột nanh lớn gồm nhiều bộ 

phận hợp thành: chân bệ, thân cột, hình nghê được làm bằng chất liệu bê tông 

vữa tam hợp.  
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Sân đền: Rời khỏi cổng đền, là đến sân đền với 164 bậc đá. Đền nằm ở 
độ cao 1864 mét so với mực nước biển. Bước qua 164 bậc đá là bắt gặp bộ 
phận kiến trúc hai cột nanh phía trước sân đền. Những cột nanh này có kích 
thước và kết cấu kiến trúc, chất liệu giống với cột nanh ở cổng đền. 

Kiến trúc đền Chín Gian : Đền là nơi thờ phụng các vị thần có công 

khai bản lập Mường, là nơi thể hiện các nghi lễ quan trọng liên quan đến lễ 

hiến trâu. Đền là không gian kiến trúc trung tâm của di tích. Đền Chín Gian 

được xây dựng theo kiểu nhà sàn Thái, là một công trình kiến trúc phối hợp 

hài hòa các vật liệu tạo ra nét đẹp rất riêng của dân tộc mình. 

Kết cấu khung nhà được làm bằng gỗ kết hợp với vôi vữa, gạch kiên 

cố. Đền có kiến trúc nhà sàn, là lối kiến trúc phổ biến nhà ở của đồng bào dân 

tộc Thái. Cho nên hai bên nhà sàn có hai cầu thang lên và xuống, mỗi thang 

có 9 bậc. Đền thờ có 9 gian thờ 9 Mường, diện tích xây dựng 177 m2; dài 

43,5m; rộng 8,4m ngoảnh mặt về hướng đông (là hướng sinh khí). 

 Giữa đền là nơi thờ tự chính: mường Tôn. Ở đây được đặt một bộ 

hương án 3 cấp, sơn son thiếp vàng, cao 2,0 m, dài l,8 m, rộng l,6 m. Mặt 

trước và 2 mặt bên trang trí 2 con hạc đồng cao l,5 m. Phía trên hương án từ 

trong ra ngoài đặt các pho tượng Ngọc Hoàng, Náng Xỉ Đả và Tạo Ló Ỳ. Phía 

trên bàn thờ treo một bức đại tự viết bằng chữ Hán: “Âm hà tư nguyên” - có 

nghĩa là “Uống nước nhớ nguồn”, tám gian thờ còn lại là nơi thờ tự của tám 

Mường: Mường Pắn, Mường Miếng, Mường Hà Quên, Mường Chiêng Ngám, 

Mường Puộc, Mường Quáng, Mường Chúm, Mường Hín.  

Sân lễ hội: Phía Bắc đền Chín Gian là sân lễ hội có diện tích khá rộng 

l00m x 63m. Hàng năm cứ đến ngày lễ hội là vạn du khách gần xa nô nức về 

trẩy hội đền Chín Gian và xin lộc. Núi rừng miền Tây xứ Nghệ bỗng trở 

thành mùa lên hội thu hút những hoạt động mang đậm đà bản sắc văn hóa 

của dân tộc Thái như hát múa, nhảy sạp, kéo co.. .Những hoạt động đó nhằm 
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gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Lễ hội đền Chín Gian đã tạo 

nên nét đẹp văn hóa truyền thống miền Tây xứ Nghệ. 

+ Nghi thức tế lễ 

Lễ hội đền Chín Gian nhằm tưởng nhớ các vị thần linh cùng tổ tiên các 

dòng họ người Thái đã có công khai lập bản mường. Các vị thần linh gắn liền 

với thần tích của dân tộc Thái ở đây như Thẻn Phà (Thần Trời), Tạo Ló Ỳ, 

Náng Xì Đà, Cắm Lự, Cắm Lạn. 

Lễ hội đền Chín Gian vốn được bắt nguồn từ tục hiến sinh, cầu mùa, 

cầu an xa xưa, đây là một tục phổ biến trong cư dân nông nghiệp. Ban đầu vật 

hiến tế thường là người con gái xinh đẹp hay là tù binh thua trận... về sau là 

động vật như lợn, gà, trâu, dê... là những con vật gắn với hoạt động nông 

nghiệp. Đặc biệt việc hiến tế con trâu trong lễ đâm trâu cũng là một nghi thức 

độc đáo trong lễ hội đền Chín Gian. Trong quá trình giao lưu và tiếp biến văn 

hóa, sự ảnh hưởng giữa các tộc người dẫn đến việc sử dụng con trâu làm vật 

thiêng để hiến tế cầu mùa. 

Nghi lễ chém trâu luôn được xem là nghi lễ quan trọng, chứa đựng 

nhiều yếu tố thiêng liêng và mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của các 

dân tộc thiểu số. Nghi lễ này không phải là một hoạt động văn hóa mang tính 

thuần túy cho một cộng đồng dân tộc mà còn phản án nhu cầu tâm linh to lớn. 

Mục đích của nghi lễ hiến trâu nhằm cảm tạ thần linh, con người qua đó cầu 

mong sự ấm no, hạnh phúc, mùa màng bội thu. 

Theo ông Mạc Văn Thẩu, bản Cỏ Lến, trước năm 1945, lễ hội đền Chín 

Gian được tổ chức 3 năm một lần theo chu kỳ vào ngày 18 tháng 8 âm lịch. 

Năm thứ nhất mở hội ở các bản (Xên Bản), năm tiếp theo mở hội ở cấp 

mường (Xên mường), đến trung tuần tháng tám năm thứ ba 9 mường tổ chức 

mở hội lớn tại đền Chín Gian. Dân gian có câu: “Bưởn xì Táo háy kẹp, Bưởn 
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pẹp Tảo Phắn Quái”. Có nghĩa là: “Tháng tư Tạo góp trấu nấu rượu, Tháng 

tám Tạo nộp trâu tế lễ”. 

Xưa kia đã thành lệ, lễ hội đền Chín Gian được chuẩn bị trước khi mở 

hội 3 đến 6 tháng, ông “Khoan Mường”, một chức dịch do mường cử ra lo các 

việc có liên tới các nghi thức, lễ tiết của mường mình, tiến hành thu gom lễ 

vật, hàng tiền từ các bản, mường để mua sắm lễ vật cho mường mình. 

Phần lễ theo truyền thống gồm: Lễ Xó Phí Pù - Phí Pò (lễ khai quang), 

lễ Khấy Quang (lễ yết cáo), Lễ Ton Đảm Ton Thèn (lễ rước và lễ chém trâu), 

lễ Xớ Thẻn, Xớ Đảm (lễ đại tế), lễ chả ơn - Thào Quan (lễ tạ). 

Theo ông Vi Công Thưởng ở bản Cọ, Châu Kim: dân mường Tôn phải 

hiến con trâu cái trắng. Bởi người Thái quan niệm rằng đối với trâu trắng và 

gà trắng được dùng làm vật lễ trong các cuộc tế linh thiêng nhất. Hai mường 

Quáng và mường Puộc cũng hiến trâu trắng nhưng lại là trâu đực trắng. Các 

mường còn lại cúng trâu đen. Những con trâu này đều chưa được dùng trong 

cày kéo và không có khuyết tật trên cơ thể. Ngoài một con trâu thì mỗi 

mường còn phải thêm 9 con lợn con, 90 con gà nhỏ, 90 gắp cá sông. 

Ban phụng sự tế lễ: Tạo Mường (tức Châu Hủa) là người đứng đầu, đại 

diện cho toàn thể chín mường về mặt tôn giáo trước trời và tổ tiên Tạo Ló Ỳ. 

Chà Mường đảm nhiệm công việc kiếm tra toàn bộ lễ vật tế thần. Mo 

Mường đảm nhiệm công việc kiểm tra trong quá trình hành lễ của chín mế 

một (tức chín bà Mo một để cúng cho chín mường). Pá Dong tức bà Mo chủ, 

chuyên cúng lễ cho Mường Tôn và phụ trách chín bà Mo một. Bào Chìa Pô là 

người đàn ông phục vụ Mo Mường, do mỗi Mường cử ra một chàng trai khỏe, 

đẹp. Xáo lực một là nỗi mường chọn một cô gái đẹp để phục vụ bà Mo một, 

gồm 9 cô gái. Bà Tạo Mường là người đàn ông phục vụ Tạo Mường và trông 

nom ngôi đền. 



62 

Lễ khai quang (Xó Phí Pù - Phí Pà): Lễ khai quang thường được tồ 
chức vào buổi sáng trước chính lễ một ngày, tức là ngày 14 tháng 2 âm lịch. 
Lễ khai quang là lễ xin các vị sơn thần, thổ địa cho phép Ban quản lý đền 
được dọn vệ sinh khu vực trong và ngoài di tích, lau dọn các bàn thờ, tượng 
thờ, đồ tế khí. Công việc được những người trông coi đền đảm nhận. Quá 
trình lau chùi đòi hỏi phải đúng quy cách, sự cẩn trọng, khéo léo bằng các loại 
lá thơm được hái từ rừng về. 

Lễ vật bao gồm những sản vật địa phương: 1 mâm ngũ quả, 1 đĩa trầu 
têm 9 miếng, 1 chai rượu, 1 con gà luộc, hương, hoa. Các lễ vật này được bày 
biện đẹp đẽ, cẩn thận ở bàn thờ giữa Mường Tôn. Trước khi hành lễ, ông Chà 
(Chà Mường) kiểm tra các lễ vật đã bày biện, sau đó thắp 9 cây hương trao 
cho Mo Chủ. Mo Chủ nhận hương tiến về phía bàn thờ làm nghi thức vái 3 
vái, sau đó cắm vào lư hương chính. Sau đó Mo Chủ trở về vị trí cũ đọc bài 
cúng được soạn theo ngữ cảnh cụ thể nhưng phải xướng đủ các lễ vật, xin sơn 
thần, thổ địa cho phép nhân dân và ban tổ chức dọn vệ sinh trong và ngoài 
khu vực đền. 

Lễ khẩy quan (Lễ yết cáo): Lễ Khẩy Quan được tổ chức vào chiều 14 
tháng 2 âm lịch tại đền Chín Gian. Nội dung buổi lễ là báo cáo, xin Thẻn Phá, 

Đức Mẹ Xi Đà, các vị thần linh tổ tiên Chín Mường (Tạo Ló Ỳ) phù hộ cho 
ngày chính lễ có thời tiết thuận lợi để bản Mường tổ chức mở hội được suôn 
sẻ, tốt đẹp. Đồng thời buổi lễ cùng mời các vị thần về tham dự lễ hội và 

hưởng thụ lễ vật để phù hộ cho bản Mường có một năm mới làm ăn khấm 
phá, tránh thiên tai, bệnh tật. 

“Lễ vật bao gồm: 1 mâm ngũ quả, 1 mâm xôi, gà, lợn, 1 chai rượu 

trắng, 1 vò rượu cần có 9 cần trúc, 1 đĩa trầu cau có 9 miếng, 9 búp hương. 
Các lễ vật được bày biện ở bàn thờ chính. Ngoài ra còn có 16 cặp nến thắp tại 
các bàn thờ còn lại”. 

Mo Mường tiến hành nghi lễ yết cáo bằng việc đọc bài cúng. Nội 
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dung bài cúng giới thiệu lý do buổi lễ và giới thiệu thành phần tham dự. Khi 
bài cúng của Mo Chủ hoàn thành là lễ xin theo âm dương bằng 2 thanh tre 
vót nhẵn, ông Mo ném 2 thanh tre vào thanh gỗ để dưới sàn nhà, khi thanh 
tre có một sấp, một ngửa tức là thần đồng ý. Lễ thành, các thành viên trong 

ban quản lý lễ hội thứ tự lên dâng hương. Sau khi hoàn thành lễ tại đền, các 
Mo chuẩn bị thêm một cỗ lợn quay và 1 vò rượu tiếp tục ra làm lễ tại am thờ 
Thành hoàng và lễ thả cá phóng sinh ở bãi tắm trâu. 

Lễ Ton Đăm Ton Thẻn (Lễ tắm trâu và lễ rước): Lễ tắm trâu và lễ rước 

được tiến hành vào sáng 15 tháng 2 âm lịch khi mặt trời mới ló qua ngọn sào, 

lễ vật cho lễ tắm trâu bao gồm: 1 đĩa trầu, cau, 2 ống nước sạch, 2 cây mía, 

hương và chiếu trải. Lễ tắm trâu được bắt đầu bằng việc Mo Chủ tiến hành 

thắp hương có khấn vái, nội dung là xin thần sông cho đền Chín Gian được 

tắm trâu ở dòng nước của thần để làm lễ hiến trâu tại đền. Ông Mo trao 2 ống 

tre (phía trong đựng nước sạch) cho chủ mường để khoát lên lưng trâu 9 lần. 

Sau đó hai ông Chà đưa trâu xuống bến để tắm trong tiếng cồng chiêng và reo 

hò của đoàn rước. Trâu phải được tắm thật sạch và được dắt về vị trí chuẩn bị 

cho lễ rước trâu về đền. 

Đoàn rước đi qua các điểm hành lễ: Am thổ thần, đoàn rước dừng để 

ban hành lễ xin phép thổ thần cho đoàn rước được lên đền. Tiếp theo đoàn 

rước đi qua cây Sy cổ thụ gọi là “Cỏ ba tạc, hạc ba chướn”. Theo phong tục 

của đồng bào Thái là nơi hội tụ khí thiêng sông núi nên khi qua chỗ này mọi 

người vừa đi vừa lạy. Đoàn rước đi đến suối tiên, lúc này có một cô gái mặc 

trang phục truyền thống màu đỏ, tay cầm một bát nước, dùng 3 ngọn cây từ bi 

và 3 ngọn gai buộc vào nhau, nhúng vào bát nước vẫy lên cho chủ tế và mọi 

người vừa đọc thần chú cầu bình an. Đoàn rước tiếp tục di chuyển đến gốc 

cây gạo (Tạt Cò Xản). Tại đây cũng có một cô gái chờ sẵn với chậu nước gạo 

để cho mọi người gội đầu tượng trưng bằng cách té nước lên đầu của những 
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người trong đoàn rước. Với ý nghĩa đuổi tà ma trước khi vào đền. Đoàn rước 

đến điểm cuối cùng tới bãi Gà trống, Mo mường tuyên bố đoàn rước đã đến 

mường trời. Khi đoàn rước lên đến đền, mọi người chuẩn bị cho lễ chém trâu. 

Lễ Phắn Quái (Lễ chém trâu): Theo quan niệm của người Thái lễ chém 
trâu là nghi thức tiến hành nghi lễ giết trâu lấy thịt để cúng lên Thẻn Phà và 
Tạo Ló Ỳ trong lễ đại tế tại đền Chín Gian. Khi đoàn rước lên đến sân đền ổn 

định, con trâu được các chà đưa lại cột buộc trâu. Nghi lễ chém trâu chính 
thức bắt đầu, trước khi hành lễ, chủ tế, mo chủ vào bàn thờ chính trong đền 
thắp hương khấn xin Thẻn Phà và các vị thần cho phép làm lễ chém trâu, sau 
đó trở ra sân và chuẩn bị chi nghi thức “hấp quái” (nộp trâu). Họ cột trâu vào 

cột gỗ có trang trí các sợi vải màu ở phần trên. Sau khi trâu được buộc cẩn 
thận vào cột, các ông Mo, chủ tế, Xảo Náng Mạc, Chìa Pô vừa đi 3 vòng 
quanh con trâu. Kết thúc vòng cuối cùng 1 thanh niên khỏe mạnh (đã trai 

giới) trong trang phục truyền thống, đầu chít khăn đỏ, tiến đến con trâu, vung 
rìu chém tượng trưng vào cổ con trâu trong tiếng hò reo của quần chúng nhân 
dân. Sau đó ông Chà Mường vung rìu chém thật mạnh vào đầu trâu. Theo 

quan niệm của người Thái khi con trâu bị chém 1 lần là đã ngã quỵ thì có 
nghĩa năm đó nhân dân được mùa; Sau khi trâu chết, các Chà tiến hành làm 
thịt trâu, chế biến các món ăn bằng thịt trâu làm lễ vật chuẩn bị cho lễ đại tế. 

Lễ khai mạc (Xớ Thẻn, Xớ Đăm): Lễ khai mạc là một thủ tục hành 

chính để nhân dân, du khách có điều kiện ôn lại lịch sử phát triển vùng đất 
chín mường và truyền thuyết về lễ hội đền Chín Gian. 

Lễ đại tế (Xớ Thẻo, Xớ Dặm) là nghi lễ quan trọng nhất. Nghi lễ nhằm 
mục đích cầu xin các vị thần ủng hộ cho nhân dân chín mường có một năm 
mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản mường ấm no, hạnh phúc. Lễ vật 
cho lễ đại tế soạn đủ cho 9 bàn thờ của các mường của đền. Mỗi mâm gồm 
những lễ vật: ngũ quả, các món chế biến từ thịt trâu, thịt gà, thịt lợn, cá 
nướng, lchai rượu, 1 đĩa trầu, 1 vò rượu cần, xấp vải thô trắng, 2 nén bạc... 
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Ban hành lễ gồm: Mo Chủ mặc quần áo tơ trắng, bên ngoài khoác áo 
dài đen, đầu đội khăn đỏ. Hai ông Chà mường mặc áo dài bằng tơ, đầu đội 
khăn xếp màu đen. Xảo Náng Mạc (9 cô gái xinh đẹp, chưa chồng mặc áo 
truyền thống màu đỏ, đầu đội khăn Piêu màu đỏ. Lễ tế gồm một số nghi tiết 
quan trọng: 

- Nghi tiết 1: Ông “Làm mường” đánh 9 tiếng cồng, mọi người tham 
gia lễ tế đứng nghiêm trang, 2 ông chà mường đứng sau Mo Chủ tiến đến các 
bàn thờ để kiểm tra lại các lễ vật. 

- Nghi tiết 2: Ông “Chà mường” tiếp tục đánh 9 tiếng cồng, bắt đầu cho 
lễ dâng hương. Ông chà mường tiếp tục thắp hương đưa cho chủ tế lên bàn 
thờ chính thắp hương, vái 3 vái rồi về vị trí cũ. 

- Nghi tiết 3: Lúc này “Mo chủ” đọc bài cúng, nội dung bài cúng xướng 
đủ các lễ vật, kính mời Thẻn Phà cùng các thần linh, tổ tiên dòng họ về dự lễ 
hội và thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho bản mường làm ăn phát đạt, lúa đầy đồng, 
cá đầy sông, rừng xanh tươi tốt... Mo chủ khấn xin âm dương khi mọi việc 
hoàn thành, Mo chủ cùng ban hành lễ vái 9 vái. 

- Nghi tiết 4: Khi lễ thành, các Mo cùng toàn thể nhân dân vào dâng 
hương và hưởng lộc của các thần linh, đại lễ kết thúc. 

Lễ tạ (chả ơn): Buổi chiều sau lễ Đại tế, mọi người tiến hành lễ tạ, nội 
dung tạ ơn thần linh để về dự hội và phù hộ cho nhân dân 9 mường. 

+ Các hoạt động trong phần hội 

Các hoạt động hội tại lễ hội đền Chín Gian diễn ra rất nhộn nhịp, phong 
phú, đa dạng với các trò chơi dân gian độc đáo và các trò diễn xướng dân gian 
đậm bản sắc dân tộc Thái.  

Trò chơi dân gian: Các trò chơi dân gian được diễn ra cả ngày tiếp 

theo, thu hút rất đông nhân dân khắp nơi về dự hội. Các trò chơi dân gian là 

những trò tiêu biểu mang đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc Thái miền núi 
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phía Tây - Nghệ An như: Nhảy sạp (Táp xạc), Đấu vật (Pằm cắn), Đánh 

Quay (Khiếc Xảng), Đi cà kheo (Nhảy cống Quến), chơi mạc lẹ, chọi gà, 

đánh khăng (Tành Tù), đẩy gậy (Chìm nếu)... 

Nhảy sạp: Trong tiếng Thái: Nhạp sạp có nghĩa là Tập xạc, nghĩa là vỗ 

chày. Theo tục xưa của người phụ nữ Thái dùng chày giã gạo vỗ vào nhau tạo 

nên nhịp điệu, tiết tấu để nhảy: Đầu tiên ngã 2 cái chày xuống đất, song song 

cách nhau khoảng l,5m. Tiếp đó, đặt những cái chày ngắn hơn ngang trên 2 

chày lớn đó. Từng đôi một nhảy theo nhịp gõ, xúng xính trong trang phục 

truyền thống kết hợp với tay cầm quạt để múa khi nhảy. Hiện nay các chày gỗ 

được thay thế bởi các thanh tre, trang trí hoa văn tạo tính thẩm mỹ và tăng 

tính chất nghệ thuật. 

Trò chơi đẩy gậy: Còn được gọi là “chìm nếu” cũng là một trò chơi khá 

quen thuộc. Mỗi người chuẩn bị một đoạn gậy có một đầu vót nhọn và chọn 

một chỗ đất mềm, đứng về một bên, rồi người cầm gậy của mình ném xuống 

đất sao cho cắm thật sâu. Người thứ 2 dùng gậy khác ném vào đúng chỗ gậy 

của người trước đã cắm gậy của người kia, bật ra ngoài mà gậy mình không 

đổ là sẽ thắng. 

Tò mạc lẹ: Mạc lẹ là một loại quả trong rừng, nó hình dáng tròn, dẹt và 

rất cứng. Đây là một trò chơi đòi hỏi sự khéo léo và nhẹ nhàng nên thu hút 

chủ yếu phụ nữ và trẻ em. Người ta ngồi xổm dùng hạt mạc lẹ bó trên đầu gối, 

lấy 2 ngón tay của hai tay cài vào nhau, bật cho hòn mạc lẹ bắn đi, sao cho 

trúng hòn mạc lẹ dựng dưới đất bật đi, ai xa nhất thì người đó thắng cuộc. 

Trò chơi đánh khăng: Trò đánh khăng (tành tù) là trò dùng 1 đoạn gậy 

dài 60 cm đánh con phăng dài 20 cm đi xa. Một bên chơi phăng có 2 người. 

Một người đặt con phăng xuống 1 cái rãnh nhỏ, sao cho 1 đầu nhô lên để 

dùng cái gậy đánh phăng bật lên và đánh tiếp cho nó bay đi xa. Người thứ 2 

đứng ở đầu kia bắt lấy con khăng, nếu bắt được tức là người thắng cuộc và trở 
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về thay chỗ cho người thứ nhất. Nếu không bắt được phải nhặt con khăng để 

ném cho trúng cái gậy lúc này đã để ngang trên cái rãnh dưới đất. 

Trò chơi đấu vật: Theo tiếng Thái đấu vật là “pằm cắm”, đây là trò 
chơi được nhiều người ưa thích và được xem khá đông. Hai bên đều phải 
cởi trần đóng khố. Người cầm chịch chỉ huy bằng tiếng trống, hễ nghe 
tiếng trống mới được vào vật. Người vật thắng thường được thưởng rượu 
thịt, bạc trắng, khăn vải... 

Trò chơi đánh quay: Đây là trò chơi đòi hỏi sự khéo léo và có sức khỏe 
có tên là “khiếc xảng”. Thông thường các loại quay thường làm bằng các loại 
gỗ chắc, con quay được quấn dây từ loại dây làm từ vỏ cây rừng. Đánh quay 
được chia làm hai phe, mỗi phe ba, bốn người. Trước khi đánh, tất cả thành 
viên trong hai đội quăng quay xuống sân để xem quay đội nào quay được lâu 
nhất thì bên đó được đánh trước. Tất cả các thành viên bị đánh sẽ xoay quanh 
xuống đất để “làm mồi” cho các thành viên bên đánh nhằm từng cái quay 
đang xoay dưới đất mà đánh bằng chính cái quay của mình. Nếu bên đánh 
trúng làm bật cái quay bên bị đánh đi xa và thay thế vào chỗ các quay bị đánh 
với thời gian xoay lâu nhất sẽ là người chiến thắng.  

Trò đi cà kheo: Tên tiếng Thái là Nhảng cốn kển, trò chơi bắt nguồn từ 
mùa mưa, người Thái thường dùng cà kheo để di chuyển. Trò chơi đòi hỏi ai 
đi nhanh hơn, cao hơn. Cà kheo được làm từ loại cây tre tốt gọi là mạy cày 
(nau cần), ngọn nhỏ nhưng chắc. Ngọn tre có chiều cao từ l,5m đến 2m. Trên 
thân tre có đục lỗ làm chỗ đứng chân. Trò cà kheo cũng như thi chạy, ai đi 
nhanh hơn về đích mà không bị ngã là người thắng cuộc. 

Trò chơi chọi gà: Trò chơi chọi gà rất được phổ biến với đồng bào Thái 

trong vùng. Để có gà chọi tốt phải chọn được những con gà rất công phu (gà 

nòi), và phải qua tập đấu thử nhiều lần mới tìm được con gà vào hội thi có kết 

quả. Trước khi cho chọi người ta phải chọn những cặp đấu có trọng lượng 

tương nhau. Mỗi hiệp đấu khoảng 20 phút, nghỉ 5 phút lại cho gà đấu tiếp đến 
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khỉ nào phân thắng bại mới thôi. Thi chọi gà người xem ngồi, đứng quanh cổ 
vũ rất đông thu hút nhiều lứa tuổi tham gia. 

Các trò diễn xướng dân gian trong lễ hội đền Chín Gian: Lễ hội 

đền Chín Gian là dịp diễn ra và lưu giữ những hoạt động văn hóa truyền 

thống văn hóa tốt đẹp, cũng là dịp lưu giữ các bản sắc văn hóa nổi bật 

trong đó có diễn xướng dân gian mang đậm sắc thái dân tộc Thái, Lăm, 

Nhuôn, Xuối, Khắp. Nội dung hát xướng chúc cho tạo mường sống lâu, 

chúc cho 9 bản mường “nhân khang vật thịnh”.  

Ngoài hình thức hát xướng trong lễ hiến sinh còn có hình thức (Hắp 

nẳng xử, lóng lái) tức hát thơ theo cốt truyện trường ca. Đặc biệt có điệu 

“Hắp bảo xảo”, hát trai gái giao duyên, hình thức này có nhiều làn điệu với 

những lời ca giản dị, những câu ca trữ tình xa xưa vẫn còn lưu truyền cho 

đến tận ngày nay. 

2.1.3. Lễ hội Xăng Khan  

2.1.3.1. Nguồn gốc của lễ hội Xăng Khan 

Ông Lương Thanh Chuyên, bản Na Cày kể: Tương truyền, từ lúc phèn 

đín tọ bở ba, phèn pha to kết hói, nơ pu nơ pạ to họi cày thường, cà mi xăng 

khản. (Mặt đất bằng lá đa, bầu trời bằng vảy con ốc, núi rừng bằng dấu chân 

con gà ri, đã có Xăng khan). Xăng khan theo nghĩa tiếng Thái là dặn dò và 

đáp lời (lời dặn của thần linh, tổ tiên). 

Cứ mỗi lần tổ chức lễ hội Xăng khan là cả dòng họ, cả bản, cả mường 

náo nức chờ đón giây phút thiêng liêng. Sự hội tụ của cả cộng đồng chứa 

đựng tất cả những khát vọng, những ước muốn tâm linh, củng cố niềm tin, 

giải toả ức chế. Là dịp để trai gái gặp gỡ, mở đầu cho mùa xuân hạnh phúc... 

để dân bản có dịp trả ơn các ông Mo đã chữa khỏi bệnh cho mình. Để ông Mo 

trả ơn thầy, trả ơn tổ tiên, trời đất đã bảo vệ, bày dạy cho mình biết làm Mo, 
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làm thuốc. Đồng thời cũng để ông Mo có dịp tạ lỗi với những gia đình mà ông 

Mo không thể khài cúng, chạy chữa để vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo. 

Đồng bào Thái ở miền Tây Nghệ An thường chia những người làm mo 

ra thành hai nhóm, nhóm mo môn làm Xăng khan, nhóm mo một làm xá. Mo 

một có thể là đàn ông hoặc đàn bà, thường dùng sáo đệm không dùng kiếm 

nhưng mo Môn thì chỉ đàn ông làm mà thôi. 

Mo là thuật ngữ của các tộc người thuộc hệ ngôn ngữ Tày - Thái, là 

chức danh xã hội hay tín ngưỡng chỉ những người chuyên phụ trách luật lệ và 

lễ nghi cúng bái của một bản hay mường (pò mo, ông mo, thầy mo). 

Trong giới những người làm mo, các bài mo cũng có nội dung khác 

nhau tuỳ theo mục đích và yêu cầu của buổi lễ. Các bài mo khoăn (cúng hồn) 

là những lời vỗ về, dụ dỗ với mục đích đem lại cho vía của những người còn 

sống thêm tinh lực. Các bài mo trong những ngày lễ tết, ngày vui của gia 

đình, làng bản, mường, mang những nội dung mời các vị thần thánh, ông bà 

tổ tiên đến chứng kiến và tham gia vào ngày vui nhằm phù hộ độ trì cho con 

người sức khoẻ. Cầu xin sự giúp đỡ của các lực lượng siêu nhiên, đồng thời là 

những bài răn dạy các thế hệ người Thái nhớ lại những kinh nghiệm sản xuất, 

các truyền thống tốt đẹp. 

Người Thái ở miền Tây Nghệ An quan niệm rằng mọi vật đều có linh 

hồn (theo thuyết vạn vật hữu linh). Tiếng Thái gọi hồn là văn hoặc khoăn, gọi 

ma quỷ là phỉ, phi hươn (ma nhà), phi bản (ma bản), phi mương (ma mường), 

phi pà (ma rừng). Mỗi người có đến 80 hồn, tục ngữ Thái có câu: Hà xíp vắn 

táng ma, xảm xíp vắn táng lẳng (Năm mươi hồn trước mặt, ba mươi hồn sau 

lưng). Tuy có nhiều hồn nhưng chung quy lại chỉ có ba hồn chính: hồn ở 

chỏm đầu, hồn ở ngực và hồn ở chân tay. Trong đó hồn ở chỏm đầu là hồn 

chính (hồn chủ). 
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Quan niệm về linh hồn như vậy nên người Thái miền Tây Nghệ An 

thường có tục ê vẳn (làm vía) để gọi hồn, khài cúng, phù phép đuổi các con 

ma, diệt tà ma. Những ông mo có pháp thuật đuổi bắt được ma, trừ khử được 

ma, gọi được hồn về. Người Thái gọi là mo môn, Môn ở đây được hiểu là 

pháp thuật là sức mạnh siêu nhiên. Tuy nhiên không phải ông mo môn nào 

cũng trị được tất cả các ma quỷ cho dù có giỏi đến đâu! Mà mỗi mo chỉ quản 

lý được một số loại ma quỷ nhất định ở những khu vực nhất định, nên mo 

môn ở Nghệ An có nhiều (nhiều dòng) như: môn pha chẩu, môn thẻn vi, môn 

phá nhá mè, môn khum 

Theo ông Lữ Khắc Bằng ở bản Bua Lầu: trong quan niệm của người 

Thái miền Tây Nghệ An, vũ trụ được chia làm ba tầng theo trục dọc và trong 

mỗi tầng có nhiều vùng khác nhau với các loại vật thể khác nhau sinh sống: 

đấy là mường phạ hay mường then (mường trời, mường thần), mường piếng 

(mường người) và mường lùm (mường dưới đất). Tiếng Thái phạ là trời, then 

là một vị thần tối linh trong hệ thống thần linh của người Thái. Khái niệm 

mướng phạ hay mường then là nhằm để chỉ một thế giới ở trên trời, thế giới 

do vị thần tối linh Then cai quản và trị vì. Mường phạ được chia thành nhiều 

vùng khác nhau mỗi vùng có một loại thần hay ma sinh sống. Thế giới của 

các then là thế giới vĩnh hằng không có sự chết chóc, trẻ mãi không già. 

Mường piếng (mường người) theo quan niệm của người Thái thì mường 

piếng là thế giới của một cuộc sống tạm thời của nhiều sinh vật. Là nơi trú 

chân của con người trước khi lên sống một cuộc sống vĩnh hằng ở trên mường 

phạ. Ngoài con người còn bao gồm nhiều thực thể siêu nhiên khác như các 

loại ma rừng, ma sông, ma suối, ma cà rồng (phỉ pọc). Thế giới con người 

chịu sự quản lý và điều khiển của thế giới then. Các vị thần ở thế giới này có 

khả năng tạo ra con người, quản lý từng cá nhân con người từ lúc sinh ra cho 

đến khi về trời. Các vị thần cũng có thể đi xuống trần gian để bắt vạ con cháu 
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của những người chết trên trời khi họ vi phạm các luật định của then. Với 

quan niệm linh hồn là bất tử, ma nhà (tổ tiên) tồn tại mãi mãi và có tác động 

đến cuộc sống của con cháu ở trần gian, nên người Thái có tục thờ cúng tổ 

tiên. Cứ sau mỗi vụ thu hoạch mùa, các gia đình người Thái thường làm cơm 

mới (xơ khẩu mờ) dâng lên tổ tiên. Đối với lễ cúng tổ tiên của người làm mo 

môn được tổ chức rất công phu, nhiều ngày, nhiều nghi thức trò vui. Đặc biệt 

là có cây hoa xăng tang để thờ tổ tiên, có nhiều người đến chúc mừng, tham 

gia múa hát, uống rượu cần suốt ngày đêm như những ngày hội lớn của bản 

của cả mường. Người Thái Nghệ An gọi ngày lễ vui đó của các ông mo môn 

là lễ hội Xăng khan. Xăng khan là dịp để ông mo trả ơn thầy, trả ơn tổ tiên, trả 

ơn các vị thần linh đã bày dạy cho mình biết làm mo, làm thuốc. Đồng thời 

cầu xin trời đất cho mưa thuận gió hoà, nhân khang vật thịnh. 

2.1.3.2. Diễn trình lễ hội Xăng Khan 

+ Thời gian và không gian lễ hội 

Trước đây, thông thường cứ ba năm, đồng bào tổ chức một lần lễ hội 

Xăng khan, thời gian kéo dài ba ngày, ba đêm. Thời gian diễn ra lễ hội trong 

hai ngày 14 và 15 tháng 12 âm lịch. Các nghi thức trò diễn được thực hiện 

trong nhà ông mo chủ, các trò chơi truyền thống được tổ chức ở trước sân hay 

ở một bãi đất bằng phẳng trong bản.  

Địa điểm diễn ra lễ hội Xăng khan tại nhà ông mo chủ (những tư liệu 

trình bày ở đây do chúng tôi khảo sát được ở lễ hội Xăng Khan tại nhà các ông 

mo: Lương Văn Dương bản Ná Phí xã Mường Noọc, huyện Quế Phong; ông Vi 

Văn Độc bản Đôm, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). 

Để tổ chức một lễ hội Xăng Khan, đồng bào đã tiến hành một số bước: 

công tác chuẩn bị, nội dung lễ hội và kết thúc, lễ hội thành công nhiều hay ít 

tuỳ thuộc vào công tác chuẩn bị và uy tín, khả năng tổ chức, trình độ tay nghề 
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của ông mo. Từ khâu chuẩn bị lương thực, thực phẩm đến nguyên vật liệu 

làm cây hoa, làm đồ cúng lễ. 

+ Lễ vật cúng tế và người hành lễ 

 Lễ vật cúng tế: Rượu trấu (rượu cần) phải có ít nhất là 12 vò, trong đó 

có một chum to; Rượu chai (lầu xiểu) tuỳ số lượng người tham gia nhiều hay 

ít và số thầy mo tham gia; Vải thổ cẩm, vải thô, vải màu để làm pha tặng, cúp 

phụm, cúp pe, cúp hồm; Pán vạn (đan từ tre nứa kiểu như mâm cổ bồng) từ 20 

đến 120 cái để dựng hoa quả và các sản phẩm nông sản đồng bào làm ra; Pán 

thốn hay còn gọi là tành khái xến (mâm đựng lễ vật to hơn Pán vạn); Một số củ 

quả (gạo, trứng, muối...) dao, kiếm và một số dụng cụ khác để làm trò diễn. 

Lễ vật chính của lễ hội Xăng khan là cây xăng tang (cây hoa). Được làm bằng 

một cây nứa to, dài khoảng 3 đến 4 m, có chạm trổ hình chim, hoa và được 

đục thủng nhiều chỗ để cắm hoa. Thông thường hoa cắm vào cây từ 5 - 7 đến 

9 tầng. Có nơi nếu pò khu (thầy dạy) của mình còn sống thì mo chủ phải làm 

hai cây nứa kẹp sát vào nhau, xuyên ngang qua hai cây là một cái chốt bằng 

gỗ được tạo dáng và gọt đẽo công phu (hai cây này tượng trưng cho pò khu và 

mo chủ). 

Hoa được làm từ ruột bấc cây tang nhuộm các màu, cắt thành từng mẩu 

nhỏ, dài khoảng 2 - 3 cm và được xâu dọc vào thanh tre chẻ nhỏ thành hai - 

ba nhánh. Loại này gọi là tang chò. Loại hoa khác được xâu vào sợi vải, dài 

khoảng 70 cm đến 1m gọi là tang xoi. Có hai dây hoa như tang xoi nhưng dài 

từ trên đỉnh cây xăng tang xuống dài quá gốc cây hoa gọi là xải mướng. Theo 

quan niệm của đồng bào loại hoa này là con đường để các thần thánh từ trên 

mường phạ (mường trời) theo dây hoa ấy xuống dự lễ hội. Ngoài ba loại tang 

chò, tang xoi và xải mướng nói trên, cây xăng tang còn được làm mô phỏng 

các loại chim, thú, vật khác thường có trong rừng. Các loại chim nếu làm đủ 

phải có: Nộc chơ lôốc hốc tố (chim chơ lôốc 6 con). Nôộc cầu xảm xíp hôốc 
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(chim câu 36 con); xảm xíp nôộc chơ leo (30 chim chơ leo vẹt); pẹt xíp nôộc 

chờ lén phương (80 chim chờ lén phương); Nộc ổng lưỡng xảm xíp cầu (chim 

ống lướng 39 con); Nộc cốt cá (chim bìm bịp); Nộc xéo (chim chèo bẻo); Mè 

chắc chắn (con ve sầu); Mè lén (con sóc); Nộc cáy pà (con gà rừng) những 

vật này được đan bằng mây hoặc bằng sợi lạt rất công phu và đẹp mắt; Người 

ta còn làm thăm èn (hay én), tồn thạt, cúp phụm, cúp pe, xải co, coông tang, 

coông máy, coông tõm,  công cầu mả làm bằng tre, nứa và các sợi tơ nhuộm 

màu xanh, đỏ, tím, vàng; Coông xây làm bằng vỏ quả trứng gà, dùi trống 

bằng xương cá hoặc bằng con cá nhỏ nướng khô; Thàn, chết thàn (7 tầng), 

cầu thàn (9 tầng), ngược húng (cầu vồng, con rồng). Má pụt (ngựa bay), 

hứa lốm (thuyền bay), Mè nháng (con nhái); Đạp (kiến), vản (rìu), na (nỏ). 

Có nơi người ta còn làm cả tên lửa, máy bay..., Trên cây xăng tang ngoài 

các loài chim, hoa, vật cảnh trên, người ta còn cắm xen hoa tươi trừ hoa púm 

pình không được cắm (loại hoa chữa bệnh phụ nữ khi sinh đẻ). 

Đồ thờ có một mâm cúng gọi là phướn khài (mâm cúng tổ sư) gồm có 
đĩa trầu cau, hai chai rượu rót vào 4 chén, một đĩa hoa thờ gọi là khẳng hà, 
một cuộn sợi vải trắng gọi là phài coóng, một cái kiếm dài đạp, một bát gạo 
đầy trên đó để một quả trứng gà sống, 4 thỏi bạc  gọi là ngân xiên, một ngọn 
nến bằng sáp ong..., cúp hồm làm bằng vải tối thiểu phải có từ 8 cái trở lên. 

Đồ cúng tế: có pán thốn, pán vản, pán máy pảy. Pán thốn là mâm lễ 
lớn gồm các thứ xôi thịt, cá nướng, cơm lam, các loại rau quả, bầu bí... Pán 
thốn là mâm lễ để cúng tổ tiên mo chủ nên còn gọi là phướn chủ (mâm 
chủ); Pán vản là những mâm lễ nhỏ được đan bằng tre, nứa có đường kính 10 
- 15cm, cao 20 cm, trong đựng các loại nông sản đã nấu chín; Pán máy pảy là 
mâm lễ cúng ma chữa bệnh gọi là máy hỏm gồm có một bát nước trong có vài 
mẩu vỏ quế và mấy sợi vải. 

Người hành lễ: Gồm bộ phận thầy mo, bộ phận chà khay, chà cống, bộ 
phận bào tồn ô, xảo chìa pô. Bộ phận thầy mo có mo chủ (làm chủ tế) và các 
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mo bạn (làm bồi tế). Số lượng mo bạn nhiều hay ít tuỳ thuộc vào gia đình mo 
chủ mời và quy mô của cuộc lễ. Mo chủ và các mo bạn thay nhau đọc các bài 
cúng và thay nhau đóng các vai ma. Mo chủ chịu trách nhiệm đọc các bài 
cúng chính và đóng các vai ma quan trọng. Nếu mo chủ còn có mo pò khu 
(thầy dạy nghề cho mình) thì mới về làm chủ tế. Cuộc lễ có mo pò khu làm 
chủ tế bao giờ không khí lễ hội cũng trang nghiêm và thiêng liêng hơn. 

Bộ phận chà khay, chà cống: chà khay là một ông mo thạo việc có 
nhiệm vụ đánh cồng điều hành các nghi lễ, mời rượu các ông mo đóng các vai 

ma. Chà cống là những người đánh trống, chiêng, tăng boong, xụm xoẻng... 
phục vụ các trò diễn, múa hát của các mo. 

Bộ phận bào tồn ô và xảo chia pô: bào tồn tô là các chàng trai có 

nhiệm vụ làm cham, mời các mo và mọi người đến dự lễ hội uống rượu cần. 
Xảo chìa pô là các cô gái chưa chồng, xinh đẹp, chăm làm được chọn làm 
nhiệm vụ mời rượu, mời trầu, nước... Tay cầm cúp hồm theo hầu các mo 
làm lễ và nhảy múa quanh cây hoa xăng tang. Số bào tồn ô, xảo chìa pô 

này còn được gọi là (bào chơ, xảo chơ) được ông mo chủ mời về giúp việc 
trước ngày diễn ra hội lễ. 

+ Các nghi thức của phần lễ 

Nghi thức pay toọc tang (đi tìm cây lấy bấc làm cây hoa): Theo quan 
niệm của các thầy mo môn, pay toọc tang là nghi thức quan trọng đầu tiên của 
lễ hội nên phải đi vào ngày khoả ngáng (ngày tốt). Trước khi đi ông mo chủ 

phải mở vò rượu cần cúng báo với ma nhà và xin ma nhà phù hộ. Muốn có 
cây xăng tang phải vào rừng tìm cây tang hôồng là loại cây như đu đủ rừng, 
lấy ruột bấc của nó. Ngày đầu đi toọc tang nhất thiết phải có ông mo chủ, các 

ngày sau chỉ người nhà và bào tồn ô, xảo tồn ô đi cũng được. Ruột bấc cây 
tang đem về được cắt ra từng mẩu ngắn, nhuộm màu được bào tồn ô, xảo tồn 
ô cùng với người già trong bản làm các loại chim, hoa, thú, chuẩn bị cho cây 
xăng tang. 
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Nghi thức đón mo khu và mo bạn: Đến giờ hẹn, sáng ngày 14 tháng 12 

âm lịch mo khu và các mo bạn mang theo đồ hành nghề tuỳ thân như kiếm, 

quạt giấy, khăn môn dẫn các xảo chớ đến nhà mo chủ. Khi đến gần ngõ, mo 

khu và các mo bạn  cho xảo chớ đánh cồng báo hiệu, tiếng cồng vui theo gió 

chuyển đi, tiếng cồng hay theo gió gọi về... giục mo chủ mau ra đón khách. 

Nghe tiếng cồng, gia đình ra ngõ đón khách vào nhà, mo chủ mở mò rượu 

trấu xin ma nhà được đón tiếp mo khu và các mo bạn đến giúp lễ hội.  

Nghi thức xạc hủa (gội đầu): Trước khi vào cúng tế mọi người phải ra 

suối gội đầu. Nước gạo nếp thơm đến quả bồ kết được chuẩn bị chu đáo. Đội 

hình đi làm lễ gội đầu có pò khu tay cầm nến sáp ong đỏ, lưng đem kiếm, đầu 

chít khăn thổ cẩm đỏ đi trước, tiếp sau là các mo bạn, mo chủ và dân làng. Đi 

sau mỗi ông mo là các xảo chơ. Người bưng đĩa trầu cau, kẻ bưng rượu, chậu 

nước gạo có bồ kết... vừa đi vừa đánh cồng. Đến đầu nguồn nước, mọi người 

dừng lại đứng quanh mo khu khấn xin bò nậm, vẩy nước gội đầu. Các ông mo 

cũng không quên rửa kiếm cho mình, họ tin rằng sau khi rửa kiếm, kiếm của 

họ sẽ sắc hơn, linh niệm hơn khi dùng để diệt trừ yêu quái, tà ma.  

Nghi thức khạy đản (lễ mở đầu): Chày khay đánh lên một hồi cồng dài, 

các mâm lễ được đưa lên, các ông mo ngồi quanh phướn khài (mâm cúng tổ 

sư), sửa sang lại khăn chít đầu, kiếm được rút ra khỏi bao đặt vào phướn khài. 

Một tay cầm quạt, tay kia cầm nến, ngồi nghe mu khu đọc bài cúng bắc châu 

Hinh. Hinh là bàn thờ (nơi ở của ma chủ nhà), châu là chủ nhà. Nội dung của 

nghi thức này là mời tổ tiên ở bàn thờ môn xuống kiểm tra việc chuẩn bị lễ của 

con cháu. Đồng thời cúng báo cho các ma ở mường trời biết gia đình tổ chức lễ 

hội Xăng khan và mời về hưởng lễ. Đồng thời cúng báo cho tất cả các ma núi, 

ma sông, thổ công, thổ địa biết và xin đừng quấy phá để cuộc lễ được kết quả. 

Nghi thức dựng cây xăng Tang (cây hoa thờ): Nghi thức dựng cây xăng 

tang bao giờ cũng được tiến hành vào lúc 0  giờ, ngày 15 tháng 12 âm lịch. 
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Theo quan niệm của đồng bào, đó là giờ tốt đầu tiên của một ngày mới. Kim 
đồng hồ chỉ 24 giờ đêm, chà khay nổi cồng, chiêng trống nổi lên giục giã, mọi 

người chung tay vào dựng cây xăng tang. Một cây nứa to dài khoảng 4m, 

quanh thân cây đã được khoét sẵn thành nhiều lỗ được đưa ra dựng nghiêng 

khoảng 30O giữa nhà. Dù cây không to, không nặng nhưng càng nhiều tay, 

càng nặng nghĩa tình. Hãy nhường phía gốc cho vợ chồng mo chủ. Vì vợ 

chồng mo chủ phải gánh nặng, lo nhiều. Mọi người hối hả lấy các thứ: Tang 

chò, Tang xoi, chim muông, thú vật, hoa tươi... cắm vào các lỗ trên cây xăng 
tang. Trên đỉnh cây xăng tang người ta gói một con gà luộc, một nắm xôi gói 

bằng lá chuối cột vào, phía trên gắn một cái cúp hồm làm bằng thổ cẩm. 

Các mo đứng vòng quanh giơ kiếm đầu mũi có nến sáng, vừa soi, vừa 
cao giọng đọc bài cúng theo điệu nhuôn. Khi mọi thứ được cắm hết vào cây 

nứa, mo khu hô vang được một tiếng pục xăng tang (dựng cây hoa xăng tang). 
Cây hoa từ từ được nâng lên, đứng thẳng giữa nhà. Hai dây xải mướng từ trên 
đỉnh cây xăng tang thòng xuống giữa phướn khài (mâm cúng), dù dài đến đâu 

cũng chỉ được một mình mo khu nắm giữ bởi mo khu mới xứng đáng là người 
thay lời mời các vị thần linh về dự hội. Phía dưới chân cây hoa được cột vào 
ba vò rượu, một chum to và hai vò nhỏ tượng trưng cho ba mường: (mường 

phạ, mường lum, mường piếng). Số cần rượu được cắm vào vò nhiều hay ít 
tuỳ thuộc vào số lượng các mo, nhưng nhất thiết phải là số chẵn và nhiều nhất 
không quá 12.  

 Nghi thức Bắc tôn hinh: Mâm lễ vật được dâng lên ở bàn thờ mo 
môn gọi là pán thốn. Trên pán thốn, được bày nhiều thức ăn vật dụng quý 
hiếm: từ chai rượu trắng, ống cơm lam, nấm hương, cá nướng, thịt chua... 
và một cúp phụm cắm vào giữa tượng trưng cho cái ô che cho mo tổ ngồi 

dự lễ và ăn uống. 

Tôn hinh là tiếng gọi ma tạo mường ở trên mường trời. Bắc tôn hinh là 
cúng mời ma tạo và các ma của mường môn ở mường then (mường trời) 
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xuống dự lễ và hưởng lễ của gia đình. Bắc tôn hinh ở mường trời xuống kiểm 
tra cây xăng tang, xem có đủ các thức ăn, vật dụng để các thần linh khác 
xuống có dùng. Thần không ngớt khen ngợi vẻ đẹp của cây xăng tang, khen 
lòng thành kính và bàn tay khéo léo tài hoa của trai mường, gái bản. 

Cứ mỗi nhóm ma xuống gọi là muột, xuống trước là muột căm hươn 

(ma chống nhà), đến muột thẻn lôm (ma làm gió bão), muột quạt hươn (ma 

quét nhà), muột phủ phục (ma trải chiếu), muột mà khầu (ma ngâm gạo), muột 

èn mã (ma cưỡi ngựa), ngoài các ma mo ở mường môn còn có lễ chánh tang 

mời các ma muột náng kẹo lống (ma người con gái nói hay), muột nàng kẹo 

phu cháng pỏng (ma mo đỡ đẻ), muột mỏ moi khẩu (ma xuống ăn pán thốn, 

pán vản), các trò diễn như cắn lưỡi dao, ngậm sáp cháy trong miệng, dẫm 

chân lên kiếm đã nung đỏ, hút thuốc bằng quả ớt khô... Có trò phải dùng đến 

ảo thuật như dùng kiếm đâm qua người, cắm mũi kiếm vào bát gạo dùng quạt, 

quạt mà không đổ. 

Một người muốn thành ông mo môn không những hiểu rõ phong tục tập 

quán quy định, hiểu các nghi thức cúng bái thuộc các bài cúng khài mà còn 

phải có pháp thuật. Theo tín ngưỡng dân gian, người muốn làm mo phải có 

táy, tức được ông tổ nghề lựa chọn. Với quan niệm có táy và được truyền táy 

như vậy nên mỗi một ông mo đều có bàn thờ riêng để thờ táy (tổ sư) của 

mình. Trước mỗi lần đi làm lễ, ông mo đều phải xin phép ông tổ dùng các 

xeng (được hiểu là âm binh) mà mình có. Sau buổi lễ, ông phải làm mâm 

cúng để tạ lễ với ông tổ. 

Hính môn là (bàn thờ mo môn) không cùng vị trí với bàn thờ tổ tiên 

ở gian ngoài, bao giờ cũng ở gian trong, phía trên giường ngủ của ông 

mo. Trên bàn thờ để đồ cúng lễ như: đạp (kiếm), ngân xiên (bạc nén), 

chén đựng rượu, bát đựng gạo, thẻ bói, kề bàn thờ còn có treo áo của các 

con bệnh. 
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Nghi thức cúng pù xơn lắc xưa (cúng trời, đất, bản mường): Ông mo 
chủ thay mặt dân trong mường, trong bản mời các vị thần linh trên trời, dưới 

đất, các lực lượng ma quỷ thập phương, vong hồn tổ tiên về dự lễ để phù hộ 

cho bản mường mùa màng tốt tươi, dân lành khoẻ mạnh, làm ăn yên ổn, thịnh 

vượng, đừng quấy phá dân bản, dân mường. Vật quan trọng có ý nghĩa tượng 

trưng trong lễ này là chẩu xưa (chiếc áo của chúa đất). áo đó tượng trưng cho 

hồn chúa đất, hồn của chủ lễ và cũng bởi quan niệm chúa đất đại diện cho 

toàn mường. 

Nghi thức cúng trứng gà, gọi hồn: Theo quan niệm của người Thái 

miền Tây Nghệ An khi con người bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn... thì hồn của 

người sống rời khỏi xác một thời gian, hoặc rời vĩnh viễn khi bị chết. Người 

ốm muốn khỏi bệnh phải làm lễ cúng ma gọi hồn. Lễ vật cúng gồm một quả 

trứng gà (tươi) áo người bệnh, vòng vía bằng vải... khi cúng thầy mo xọc mũi 

kiếm vào áo, ý để đuổi ma đi và gọi hồn người ốm trở lại. Quả trứng gà tươi 

được ông mo cầm đưa đi, đưa lại trước người bệnh. Sau đó đập vỡ ra cho vào 

một cái bát để xem con bệnh đau ở bộ phận nào để điều trị. Sau mỗi đợt làm 
vía gọi hồn ê vẳn, người được làm vía thường được thắt một sợi chỉ ở tay 

hoặc ở cổ, nếu là đàn ông được thắt chỉ đen, đàn bà thì thắt chỉ trắng.  

 Nghi thức kỳ yên và hạ cây xăng tang: Khi trò diễn và các bài cúng sắp 

kết thúc, người ta bày ra 9 mâm xôi. Mâm có thủ lợn đặt trên bàn thờ tổ tiên. 

Một mâm có đùi lợn, một mâm có mông lợn. Còn 6 mâm xôi, thịt như nhau. 

Sau khi các thần linh đã về trời, chủ nhà mang ra một vò lầu chà ơn (vò rượu 

cảm ơn) và 2 vò rượu păm tang (hạ cây tang). Cần được cắm vào cả 3 vò. Mo 
khu cầm hai cần, một ở vò chà ơn và một ở chum rượu chính. Mo chủ cầm 2 

cần ở 2 vò păm tang, cúng và giả vờ uống. Bài cúng xổng vắn hầu hướn (đưa 

vía vào nhà). Đọc xong các mo chia nhau uống rượu, giao lưu cùng với khách 

gần xa. Tiếp đó mo khu đi mở các dây buộc trên cây xăng tang, cất kiếm, cột 

hai dây xái mường vào cây xăng tang. Khi cây vừa hạ xuống, già trẻ, trai gái 
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tranh nhau xông vào cướp nhành hoa, vật, cảnh đưa về nhà mình. Họ tin rằng 
sự may mắn tốt đẹp trong năm sẽ đến với họ. 

+ Các trò diễn, trò vui trong lễ hội Xăng Khan 

Lễ hội Xăng Khan không những có nhiều nghi thức, nghi lễ mà còn là 

lễ hội có rất nhiều trò diễn, trò vui. Nhưng lễ và hội ít tách bạch ra hai phần rõ 

rệt như nhiều lễ hội tín ngưỡng dân gian khác mà nó xen kẽ, đan xen lẫn nhau. 

Trò diễn: Các thầy mo được phân công đóng vai các vị thần, nhảy 

múa (lên đồng), hoá thân bằng các động tác rùng mình, nhún vai, cười nói, 

che mặt... Mô phỏng điệu bộ của các thần linh. Tiếp đến là mo đóng vai 

chống nhà, làm động tác chống nhà, vai thần gió, quét nhà, trải chiếu, phi 

ngựa, săn voi... 

Ngoài ra còn có những trò diễn là một mảng của cuộc sống đời thường 

được các mo thể hiện như những cảnh, những màn trên sân khấu vậy. Đấy là 

trò diễn cảnh dạy học, các ông mo cởi trần làm các vai ma thầy, ma học trò 

cúi đầu quanh ma thầy dạy để nghe thầy hỏi bài. Ma thầy phạt những ma trò 

không thuộc bài... Trò diễn ma gái chửa hoang, trò diễn này như là một tín 

ngưỡng cầu tự của đồng bào Thái. Số phụ nữ Thái muộn con hoặc khó có con 

thường chờ dịp lễ hội Xăng Khan để xin thần linh cho con. Lễ hội Xăng Khan 

cũng có nhiều trò diễn mang yếu tố ma thuật huyền bí, sa man giáo như các 

trò diễn dùng răng cắn lưỡi kiếm đã nung đỏ, đi trên lửa hay đọc thần chú 

điều khiển quả trứng gà tự dựng đứng trong lòng bàn tay. 

 Các trò chơi: Ngoài các trò diễn như đã nói ở trên, lễ hội Xăng Khan 

còn có nhiều trò chơi dân gian độc đáo không kém phần hấp dẫn như: khắc 

luống, đánh cồng chiêng. 

Thi đánh trống, cồng chiêng: Đến với lễ hội Xăng Khan, ngoài những 

trò chơi dân gian độc đáo. Chúng ta còn được chứng kiến những sinh hoạt văn 
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hoá cổ truyền của người Thái ở miền Tây Nghệ An xưa kia. Đó là lối đánh 

trống, cồng chiêng của các cô gái, chàng trai vô cùng điêu luyện, đến mức 

như một nghệ thuật múa tạo nên âm thanh tưởng chừng không bao giờ hết.  

Khắc luống: Khắc luống theo tiếng Thái gọi là “quành long, tung lòng” 

có nghĩa là gõ máng giã gạo. Người ta quan niệm, vừa giã gạo vừa gõ chày 

cho vui, chứ không khắc luống khi trong máng không có gạo vì như thế kiêng, 

chỉ làm vậy khi có đám tang hoặc đám hội. Khắc luống là một nghệ thuật diễn 

xướng được đồng bào trình diễn bằng cách dùng chày và cối giã gạo tạo nên 

các tổ hợp âm thanh theo những cốt truyện dân gian của người Thái. 

Có nhiều cách khắc luống, song người ta chủ yếu sử dụng cách khắc 

luống lồng hội. Khắc lồng hội là hai dãy người đứng hai bên máng, mỗi bên 

khoảng 5 người, đâm chày chéo nhau sang thành máng; khắc phặt phun, gõ 

chày vào máng theo kiểu dệt vải; khắc tỏ cáy, gõ chày vào thành máng theo 

kiểu chọi gà; tung lòng muổn tạo nên tiết điệu vui, rộn ràng (tùng tùng, tùng 

cắc, tùng cắc, tùng cắc, tùng cắc, cắc tùng) tạo ra sự rộn ràng, vui nhộn cho lễ 

hội. Tại lễ hội Xăng Khan, chúng ta còn được thưởng thức tiếng khèn lá, tiếng 

sáo bay bổng của những làn điệu dân ca "núi rừng" như: Nhuôn, xuổi, lăm, 

khắp, nhảy sạp, múa lăm vông quanh cây nêu, quanh vò rượu cần của trai 

làng, gái bản. 

Hát nhuôn là điệu hát khá phổ biến của đồng bào Thái. Nhạc điệu 

nhuôn rõ ràng, tương đối mạnh, thường dùng trong những lúc trai gái hát đối 

đáp với nhau. 

Hát xuổi của người Thái là một loại ngâm vịnh, có sáo đệm. Xuổi có 

nhiều loại: xuổi uống rượu, xuổi đi rẫy, xuổi xăng xảo...  

Hát lăm phải có người đệm khèn bè. Lăm có hai loại: lăm tền là lăm 

theo nhịp đi, nhịp nhảy. Lăm dợt dơi là lăm chậm, thong thả, khoan thai, tuỳ 

theo ứng của người lăm và cũng tuỳ theo tính chất của cuộc vui. 
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Khắp cũng có nhiều điệu khác nhau: khắp xú: là điệu hát kể lại câu 

chuyện đời xưa. Khắp ổi: là điệu hát khá phổ biến khi đi rừng, làm nương rẫy. 

Khắp ọt èo: là điệu khắp dùng riêng cho thanh niên nam nữ thổ lộ tâm tình 

với nhau. Khắp ăm pừn là điệu khắp dùng trong khi uống rượu đã say. 

Uống rượu cần lẩu xá được coi là một tập tục có tính cộng đồng của 

người Thái nơi đây. Không ít bạn bè xa gần sau khi một lần được thưởng thức 

loại đặc sản miền núi này, vẫn còn ngạc nhiên vì men say và vị ngọt của nó. 

2.2. Đặc điểm và giá trị của lễ hội 

2.2.1.Một số đặc điểm của lễ hội 

+ Lễ hội truyền thống của người Thái là sự phản ánh trung thực hoàn 

cảnh và đời sống của các cư dân lấy nghề nông trồng lúa nước làm phương thức 

sinh hoạt chủ yếu. 

Qua nghiên cứu chúng ta có thể khẳng định rằng, lễ hội truyền thống của 

người Thái ở miền Tây Nghệ An được hình thành từ nền nông nghiệp lúa nước. 

Việc thờ cúng chúa đất, bản mường, tổ tiên... tổ chức nghi thức hội hè hàng năm 

theo mùa sản xuất thường ghép với các nghi lễ nông nghiệp nhất là những hội lễ 

xên bản, xên mường, xên hươn được tổ chức rất long trọng. Họ mời thần đất, 

thần sông, thần núi... về dự và tổ chức các cuộc vui, các trò diễn mang đậm yếu 

tố văn hoá cổ truyền, mang màu sắc tôn giáo, liên quan đến tín ngưỡng phồn 

thực của các cư dân nông nghiệp.Vì vậy có thể nói lễ hội truyền thống của người 

Thái nói chung và người Thái ở miền Tây Nghệ An nói riêng thực chất là các lễ 

hội nông nghiệp. Các lễ hội này chịu sự chi phối của các mùa sản xuất, hay nói 

cách khác, lịch lễ hội của người Thái phụ thuộc vào lịch sản xuất nông nghiệp và 

chủ yếu vào đầu mùa và cuối mùa. Các nghi thức lễ hội diễn ra ở thời điểm vào 

mùa với mục đích là cầu cho mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa, âm dương 

tương hợp. Những nghi lễ, hội hè diễn ra sau mùa thu hoạch là để tạ ơn thần 

thánh, trời đất, tổ tiên đã mang lại cho họ mùa màng phong đăng. 
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+ Lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An phản ánh 

những sinh hoạt mang tính cộng đồng, cố kết cộng đồng. 

Tuy xã hội truyền thống của người Thái có sự phân chia giai cấp khá sâu 

sắc và quan hệ giai cấp đã chi phối nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhưng bên 

cạnh đó vẫn là quan hệ cộng đồng. Nhu cầu giao lưu, cố kết cộng đồng trở thành 

một đặc trưng nổi bật và cũng là nét tiêu biểu trong văn hóa của người Thái ở 

Nghệ An. 

Tính cộng đồng trong lễ hội truyền thống của họ được thể hiện qua việc 

cùng tôn thờ một biểu tượng thần núi Phí-pu-phá-hủng đã cưu mang, che chở 

dân và giúp dân đánh lại thần nước; Náng Xi Đà, người con gái của Thẻn Phà, 

có nhiệm vụ xuống trần gian để thay cha mình thực thi nhiệm vụ cai quản 

chín Mường; Tạo Ló Ỳ - người đã thiết lập các bản mường người Thái ở miền 

Tây Nghệ An.  

Theo quan niệm dân gian đây là các thế lực siêu nhiên nắm bắt vận 

mệnh và bảo hộ cho cả cộng đồng làng bản người Thái. Đời sống tâm linh là 

nền tảng vững chắc của quan hệ cộng đồng bản làng, mà trước hết đó là ý 

thức hướng về cội nguồn qua việc thờ cũng các vị thần và người có công lập 

nên bản làng. Vì thế trong lễ hội con người đến với nhau bằng sự đồng cảm 

của tâm hồn, đó là sự đồng cảm về các hoạt động tâm linh và các sinh hoạt 

văn hóa cộng đồng. Trong sinh hoạt lễ hội, mọi người đều được tham gia 

trình diễn, sáng tạo, thưởng thức và thụ hưởng, tạo nên sự cộng cảm giữa các 

thành viên trong cộng đồng. 

+ Lễ hôi truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An thể hiện tinh 
thần dân chủ, bình đẳng trong sinh hoạt. 

Mặc dù trong xã hội của người Thái trước đây có sự phân hóa rõ rệt giữa 
các tầng lớp bóc lột và bị bóc lột, nhưng khi bước vào lễ hội tất cả mọi người 
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đều bình đẳng, hòa đồng. Trong lễ hội ai cũng có phần việc của mình, mọi người 
đến dự bất kể sang hay hèn đều có thể tham gia các trò chơi, diễn xướng, thi tài 
với nhau và hưởng thụ các sinh hoạt văn hóa cộng đồng. 

+ Lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An lưu giữ và 
phản ánh nhiều hình thức tín ngưỡng sơ khai. 

Qua khảo sát cho thấy cả ba lễ hội tiêu biểu của người Thái ở Nghê An 
đều liên quan đến tín ngưỡng thờ đa thần. Trong các lễ hội này, việc đầu tiên là 
phải dâng lễ xin phép mở hội với các vị thần linh, thổ địa như thần đất, thần 
nước, thần mưa, thần đá, thần núi, thần thành hoàng. Đây là những vị thần được 
con người cho là hiện thân của sức mạnh tự nhiên, có tác động trực tiếp đến sản 
xuát nông nghiệp và sức khỏe của con người. 

Quan niệm vận vật hữu linh là một trong những biểu hiện của tín ngưỡng 
sơ khai của nhiều tộc người ở Việt Nam trong đó có người Thái. Đời sống tâm 
linh của người Thái tồn tại quan niệm mọi vật đều có linh hồn. 

Hơn nữa, tín ngưỡng phồn thực là một hiện tượng rất phổ biến ở nhiều lễ 

hội của người Thái, trong đó có lễ hội Hang Bua. Tín ngưỡng phồn thực được 
biểu hiện ở vật thờ cúng, ở phong tục nam nữ chưa có gia đình vào hang để tìm 
nhau, hoặc thể hiện trong các trò chơi như tung còn. 

2.2.2. Giá trị của lễ hội 

+ Giá trị cố kết cộng đồng 

Lễ hội nào cũng là của và thuộc về một cộng đồng người nhất định. Lễ hội 
Hang Bua, lễ hội đền Chín Gian và lễ hội Xăng Khan thuộc về cộng đồng người 

Thái ở miền Tây Nghệ An. Chính các lễ hội này đã và đang góp phần biểu 
dương sức mạnh của cộng đồng và là chất kết dính tạo nên sự cố kết cộng đồng 
người Thái nơi đây. 

Mỗi cộng đồng hình thành và tồn tại trên cơ sở của những nền tảng gắn 
kết, như gắn kết do cùng cư trú trên một lãnh thổ (cộng cư), gắn kết về sở hữu tài 
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nguyên và lợi ích kinh tế (công hữu), gắn kết bởi số mệnh chịu sự chi phối của 
một lực lượng siêu nhiên nào đó (cộng mệnh), gắn kết bởi nhu cầu sự đồng cảm 
trong các hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hoá (cộng cảm)... Lễ hội của 
người Thái ở miền Tây Nghệ An là môi trường góp phần quan trọng tạo nên sự 

cộng cư, cộng mệnh và cộng cảm của sức mạnh cộng đồng.  

Với lễ hội hang Bua, lễ hội đền Chín Gian tính cộng đồng và cố kết 
cộng đồng cũng là đặc trưng tiêu biểu của đồng bào các dân tộc vùng cao, đặc 

biệt là dân tộc Thái ở đây. Mọi người đến dự hội vừa cảm thấy mình là người 
chứng kiến, vừa là người tham gia cuộc vui đầy hào hứng. Sự cộng mệnh, 
cộng cảm cũng là nét thể hiện của tính cộng đồng. Cộng mệnh là sự gắn bó 

giữa những con người trong cộng đồng thông qua vận mệnh của cộng đồng. 
Đó là việc thờ cúng, một biểu tượng có sức mạnh siêu nhiên bảo vệ sự tồn 
vong của cộng đồng. Trong lễ hội, từ sự cộng mệnh tới sự cộng cảm thông 

qua các hoạt động của lễ và hội. Ngay trong cộng mệnh đã có cộng cảm, đó là 
sự đồng cảm về các hoạt động tâm linh và các sinh hoạt văn hóa cộng đồng. 

Hội gần như là dịp duy nhất phô diễn những sinh hoạt văn hóa cộng 
đổng : từ múa hát giao duyên, các trò diễn phong tục, vui chơi giải trí... trong 

sinh hoạt hội, mọi người có quyền bình đẳng tham gia sáng tạo và hưởng thụ 
những giá trị văn hóa. Vì vậy nó tạo nên niềm cộng cảm giữa các thành viên. 
Sự tái hiện lại ở phần lễ hay phần hội cũng là dịp khẳng định giá trị tầm vóc 

của cộng đồng mình đối với lịch sử và các thế hệ mai sau. 

Ngày nay, trong điều kiện xã hội hiện đại, người Thái ở Nghệ An càng 
ngày càng khẳng định “cái cá nhân”, “cá tính” của mình, và có điều kiện giao 

lưu, tiếp thu giá trị văn hóa của các dân tộc khác, thì không vì thế cái “cộng 
đồng” bị phá vỡ, mà nó chỉ biến đổi các sắc thái và phạm vi, con người nơi đây 
vẫn phải nương tựa vào cộng đồng, có nhu cầu cố kết cộng đồng. Trong điều 

kiện như vậy, lễ hội truyền thống của người Thái vẫn giữ nguyên giá trị biểu 
tượng của sức mạnh cộng đồng và tạo nên sự cố kết cộng đồng ấy. 
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+ Giá trị hướng về nguồn (nguồn gốc tự nhiên và xã hội) 

Nhu cầu trở về cội nguồn là nhu cầu vĩnh hằng của con người ở mọi thời 

đại. Mọi lễ hội đều mang trong nó bản chất trở về với cội nguồn. Cái cội nguồn 

ấy chính là “chim tìm tổ, người tìm tông”. Điều đó được thể hiện thông qua các 

nhân vật được thờ cúng trong các lễ hội truyền thống của người Thái. Cụ thể: 

Theo truyền thuyết, đền Chín Gian thờ nhân vật Náng Xi Đà, người con 

gái của Thẻn Phà, có nhiệm vụ xuống trần gian để thay cha mình thực thi nhiệm 

vụ cai quản chín Mường. Thẻn Phà sai Náng Xi Đà xuống Mường đất để làm vợ 

Khủn Tinh cai quản chín Mường ở Quỳ Châu. Khủn Tinh đã giúp bản Mường 

giết thú dữ, đánh giặc ngoại xâm. Trong lúc đó thì Xi Đà ở nhà nuôi con, làm 

rẫy, bày vẽ cho các cô gái trong Mường trồng bông, kéo sợi, dệt vải, thêu thùa, 

làm thức ăn... 

Tạo Ló Ỳ trực tiếp khai phá và cai quản mường Tôn (mường gốc) có 

nghĩa là mường chủ. Mường chủ bao gồm: bản Piếng Chào, bản Đô, bản Giang 

xã Châu Kim, bản Đỏn Cớn xã Mường Nọc, bản Pỏi, Đỉn Đảnh xã Châu Thôn, 

Mường Chò Lè thuộc xã Tri Lễ. Sau khi Tạo Ló Ỳ qua đời, để tỏ lòng biết ơn và 

kính trọng vị Tạo mường đã có công lập ra chín bản, mười mường. Đồng bào 

Thái ở đây đã tôn ông thành một vị thần và thờ phụng trong đền Chín Gian. 

Người tạo mường đầu tiên đến Mường Nọoc là cha con Cắm Lự, Cắm 

Lạn hùng cứ một phương thường gọi là vua áo đỏ. Cắm Lạn sinh được 4 con trai 

là Cắm Cần, Cắm Cật, Cắm Pinh và Cắm Pính và 2 người con gái. Trong số các 

người con trai của Cắm Lạn chỉ duy nhất Cắm Cần là có con trai nối dõi là Cắm 

Hiền. Sau khi Cắm Cần qua đời, để tưởng nhớ công lao của cha, chú, con nhà 

Cắm Cần và Cắm Lự, Cắm Lạn có công trong việc khai bản lập mường nên bà 

con người Thái ở đây đưa các nhân vật này vào phối thờ trong đền Chín Gian. 

Ngày nay, trong thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật, tin học hoá, toàn 

cầu hóa, con người bừng tỉnh về tình trạng tách rời giữa bản thân mình với tự 
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nhiên, môi trường; với lịch sử xa xưa, với truyền thống văn hoá độc đáo đang bị 

mai một. Chính trong môi trường tự nhiên và xã hội như vậy, hơn bao giờ hết 

con người càng có nhu cầu hướng về, tìm lại cái nguồn cội tự nhiên của mình, 

hoà mình vào với môi trường thiên nhiên; trở về, tìm lại và khẳng định cái nguồn 

gốc cộng đồng và bản sắc văn hoá của mình trong cái chung của văn hoá nhân 

loại. Chính nền văn hoá truyền thống, trong đó có lễ hội cổ truyền là một biểu 

tượng, có thể đáp ứng nhu cầu bức xúc ấy. Đó cũng chính là tính nhân bản bền 

vững và sâu sắc của lễ hội có thể đáp ứng nhu cầu của con người ở mọi thời đại. 

+ Giá trị cân bằng đời sống tâm linh 

Bên cạnh đời sống vật chất, đời sống tinh thần, tư tưởng còn hiện hữu đời 
sống tâm linh. Đó là đời sống của con người hướng về cái cao cả thiêng liêng - 
chân, thiện, mỹ - cái mà con người ngưỡng mộ, ước vọng, tôn thờ, trong đó có 
niềm tin tôn giáo tín ngưỡng. Như vậy, tín ngưỡng thuộc về đời sống tâm linh, 
tuy nhiên không phải tất cả đời sống tâm linh là tín ngưỡng. Chính tín ngưỡng, 
các nghi lễ, lễ hội góp phần làm thoả mãn nhu cầu về đời sống tâm linh của con 
người, đó là “cuộc đời thứ hai”, đó là trạng thái “thăng hoa” từ đời sống trần tục, 
hiện hữu. 

Xã hội hiện đại với nhịp sống công nghiệp, các hoạt động của con người 
dường như được “chương trình hoá” theo nhịp hoạt động của máy móc, căng 
thẳng và đơn điệu, ồn ào, chật chội nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Một đời sống 
như vậy tuy có đầy đủ về vật chất nhưng vẫn khô cứng về đời sống tinh thần và 
tâm linh, một đời sống chỉ có dồn nén, “trật tự” mà thiếu sự cởi mở, xô bồ, “tháo 
khoán”... Tất cả những cái đó hạn chế khả năng hoà đồng của con người, làm 
thui chột những khả năng sáng tạo văn hoá mang tính đại chúng. Một đời sống 
như vậy không có “thời điểm mạnh”, “cuộc sống thứ hai”, không có sự “bùng 
cháy” và “ thăng hoa”. 

Trở về với lễ hội cổ truyền con người nói chung và người Thái nói riêng 
dường như được tắm mình trong dòng nước mát đầu nguồn của văn hoá dân tộc, 
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tận hưởng những giây phút thiêng liêng, ngưỡng vọng những biểu tượng siêu 
việt, cao cả “Chân - Thiện - Mỹ”, được sống những giờ phút giao cảm hồ hởi 
đầy tinh thần cộng đồng, con người có thể phô bày tất cả những gì là tinh tuý, 
đẹp đẽ nhất của bản thân qua các cuộc thi tài, qua các hình thức trình diễn nghệ 
thuật, cách thức ăn mặc lộng lẫy, đẹp đẽ khác hẳn ngày thường... Tất cả đó là 
trạng thái “thăng hoa” từ đời sống hiện thực, vượt lên trên đời sống hiện thực. 
Nói cách khác, lễ hội đã thuộc về phạm trù cái thiêng liêng của đời sống tâm 
linh, đối lập và cân băng với cái trần tục của đời sống hiện thực. 

+ Giá trị sáng tạo và hưởng thụ văn hoá 

Lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An là một hình 

thức sinh hoạt tín ngưỡng - văn hoá cộng đồng. Trong các lễ hội đó, nhân dân 

tự đứng ra tổ chức, chi phí, sáng tạo và tái hiện các sinh hoạt văn hoá cộng 

đồng và hưởng thụ các giá trị văn hoá và tâm linh, do vậy, các lễ hội này bao 

giờ cũng thấm đượm tinh thần dân chủ và nhân bản sâu sắc. Đặc biệt trong 

“thời điểm mạnh” của lễ hội, khi mà tất cả mọi người chan hoà trong không khí 

thiêng liêng, hứng khởi thì các cách biệt xã hội giữa cá nhân ngày thường 

dường như được xoá nhoà, con người cùng sáng tạo, và hưởng thụ những giá 

trị văn hoá của mình. 

Điều này có phần nào đối lập với đời sống thường nhật của những xã hội 

phát triển, khi mà phân công lao động xã hội đã được chuyên môn hoá, nhu cầu 

sáng tạo và hưởng thụ văn hoá của con người đã phần nào tách biệt. Đấy là chưa 

kể trong xã hội một lớp người có đặc quyền có tham vọng “cướp đoạt” các sáng 

tạo văn hoá cộng đồng để phục vụ cho lợi ích riêng của mình. Đến như nhu cầu 

giao tiếp với thần linh của con người cũng tập trung vào một lớp người có “khả 

năng đặc biệt”. Như vậy, con người, đứng từ góc độ quảng đại quần chúng, 

không còn thực sự là chủ thể của quá trình sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn 

hoá một cách bình đẳng nữa. Xu hướng đó phần nào xói mòn tinh thần nhân bản 



88 

của văn hoá, làm tha hoá chính bản thân con người. Do vậy, con người trong xã 

hội hiện đại, cùng với xu hướng dân chủ hoá về kinh tế, xã hội thì cũng diễn ra 

quá trình dân chủ hoá về văn hoá. Chính nền văn hoá truyền thống, trong đó có 

lễ hội cổ truyền là môi trường tiềm ẩn những nhân tố dân chủ trong sáng tạo và 

hưởng thụ các giá trị văn hoá ấy. 

+ Giá trị bảo tồn, làm giầu và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 

Lễ hội truyền thống của người Thái không chỉ là tấm gương phản chiếu 

nền văn hoá dân tộc Thái, mà còn là môi trường bảo tồn, làm giầu và phát huy 

nền văn hoá dân tộc ấy. 

Cuộc sống của con người Việt Nam không phải lúc nào cũng là ngày hội, 

mà trong chu kỳ một năm, với bao ngày tháng nhọc nhằn, vất vả, lo âu, để rồi 

“xuân thu nhị kỳ”, cuộc sống nơi bản làng vốn tĩnh lặng ấy vang dậy tiếng trống 

chiêng, từng bừng mở hội, người người tụ hội nơi đình, đền. Nơi đó, con người 

hoá thân thành văn hoá, văn hoá làm biến đổi con người, một “bảo tàng sống” về 

văn hoá dân tộc được hồi sinh, sáng tạo và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ 

khác. Bên cạnh phần nghi lễ thành kính, trang nghiêm, phần hội diễn ra sôi nổi 

với các hoạt động văn hóa văn nghệ cùng các trò chơi dân gian như: bắn nỏ, ném 

còn, vui đánh cồng chiêng, nhảy sạp, khắc luống, thi viết chữ Thái, thi ẩm thực 

và trình diễn trang phục dân tộc và thi người đẹp lễ hội… 

Ông Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy Quế Phong, khẳng định: “Lễ hội Đền 

Chín Gian với nội dung mang đậm dấu ấn, bản sắc văn hóa dân tộc Thái đã góp 

phần giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước; giữ gìn và tôn tạo các giá 

trị di sản văn hóa của dân tộc Thái thuộc Quế Phong nói riêng và đồng bào dân 

tộc Thái ở Nghệ An nói chung”. Đúng vậy, bản làng người Thái chính là cái nôi 

hình thành, bảo tồn, sản sinh văn hoá truyền thống của dân tộc họ nhất là trong 

hoàn cảnh bị xâm lược và đồng hoá. 
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 Điều này càng cực kỳ quan trọng trong điều kiện xã hội công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá và toàn cầu hoá hiện nay, khi mà sự nghiệp bảo tồn, làm giầu và 

phát huy văn hoá truyền thống dân tộc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, thì 

bản làng và lễ hội truyền thống lại gánh một phần trách nhiệm là nơi bảo tồn, 

làm giầu và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 

+ Giá trị kinh tế, du lịch  

Lễ hội của người Thái ở Nghệ An hiện nay đang là một trong những điểm 
du lịch hấp dẫn của Nghệ An. Xét về mặt lợi thế, lễ hội của người Thái có nhiều 
thuận lợi. Trước hết, nó có vị trí thuận lợi cho các “tour” du lịch trong vùng. Các 
lễ hội diễn ra ở những nơi mà cộng đồng người Thái sinh sống, các phong tục 
tập quán, các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể còn mang đậm nét đặc trưng của 
người Thái. Nơi diễn ra lễ hội chỉ cách khu du lịch thác Xao Va nổi tiếng khoảng 
7 km; cách khu du lịch sinh thái lòng hồ thuỷ điện Hủa Na khoảng 20 km. Ngoài 
ra trong vòng bán kính 80 km còn có nhiều di tích, đền chùa nổi tiếng của tỉnh 
Nghệ An như : Lễ hội Làng Vạc huyện Nghĩa Đàn, lễ hội uống nước nhớ nguồn 
huyện Anh Sơn. Việc kết nối các điểm du lịch dựa vào lễ hội truyền thống trong 
cộng đồng người Thái với các điểm du lịch khác là khá thuận lợi cho phát triển 
khu du lịch văn hoá vùng.  

Ông Vi Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết: Mục 
tiêu phát triển du lịch của Quỳ Châu đề ra đến năm 2015 (có tính đến năm 2020) 
là Quỳ Châu trở thành điểm du lịch hấp dẫn vùng Tây Bắc Nghệ An. Lễ hội 
hang Bua là điểm nhấn để phát triển du lịch cộng đồng ở Quỳ Châu, do đó, 
huyện đã đầu tư nâng cấp các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ lễ hội, đồng thời, 
tăng cường quảng bá về Lễ hội hang Bua; quảng bá các tuyến, tour: hang Bua -
Thẳm Chàng - Thẳm Ồn -Tôn Thạt; Hang Bua - hang Cỏ Ngạn - leo núi Phá 
Xăng bằng nhiều hình thức.  

Nắm bắt được chủ trương này nhiều bà con người Thái ở đây đã tham 
gia các khâu dịch vụ phục vụ lễ hội. Anh Vi Văn Hải trú tại bản Hoa Tiến chia 
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sẻ: từ khi gia đình tôi được chọn làm nơi lưu trú của du khách, tôi đã đi tham 
quan, học hỏi ở nhiều nơi điển hình về loại hình du lịch cộng đồng, như: Bản 
Nưa, xã Yên Khê, huyện Con Cuông; bản Lát, Mai Châu (Hòa Bình). Sau đó, 
tôi đã tu sửa căn nhà sàn cổ của mình và xây thêm công trình phụ khép kín để 
phục vụ du khách. 

Tuy nhiên, để trở thành khu du lịch hấp dẫn, lễ hội truyền thống của người 

Thái ở Nghệ An cần phải có những điều chỉnh, đầu tư hợp lý. Trước mắt, cần 

phải có kế hoạch trùng tu lại các di tích Hang Bua, Đền Chín Gian... theo đúng 

quy mô, nguyên trạng của nó như trước đây. Cần phải khôi phục lại mặt bằng 

khuôn viên của các khu di tích để tạo không gian, cảnh quan môi trường cho lễ 

hội. Điều này cần tới sự đóng góp của người dân và phải có sự hỗ trợ kinh phí 

của Nhà nước. Tiếp đó cần có sự khôi phục các hoạt động ở cả phần lễ và phần 

hội để có được một lễ hội truyền thống mang đậm màu sắc riêng của người Thái. 

Tiểu kết 

Các lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An về cơ bản 

vẫn giữ được các giá trị truyền thống cả trong tổ chức phần lễ và phần hội. 

Các nghi thức cúng tế được phục hồi. Các vật phẩm cúng tế truyền thống vẫn 

được lưu truyền như cúng xâu cá nướng, chém trâu để tế, hoặc đi tìm cây 

xăng tang. Các nghi thức này mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của dân 

tộc thiểu số nói chung và dân tộc Thái nói riêng. 

Lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An vừa có đặc 

điểm văn hóa chung với lễ hội của người Thái ở Việt Nam vừa có bản sắc văn 

hóa riêng. Các đặc điểm chung được thể hiện thông qua các đặc điểm lễ hội 

truyền thống của họ như: lễ hội truyền thống bắt nguồn từ sản xuất nông 

nghiệp và gắn với mùa vụ (đầu mùa hoặc cuối mùa), có tín ngưỡng đa thần, lễ 

hội thể hiện tính cố kết cộng đồng cao và sự bình đẳng trong hưởng thụ, tham 

gia lễ hội. Tuy nhiên, lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ 
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An có một số đặc điểm khác so với lễ hội của người Thái ở Tây Bắc nước ta, 

đó là, nếu như người Thái thường thờ các nhiên thần thì một số lễ hội của 

người Thái ở miền Tây Nghệ An thờ cả nhiên thần và nhân thần. Điều minh 

chứng rõ ràng nhất là các nhân vật được thờ ở đền Chín Gian. Ngoài các 

nhiên thần như: Thẻn Phà, Náng Xì Đà, Khủn Tinh, đền còn thờ Tạo Ló Ỳ 

(người có công lập nên các bản mường người Thái ở Quế Phong, Nghệ An), 

Cắm Lự, Cắm Lạn (người tạo mường đầu tiên đến Mường Nọoc). Đặc điểm 

này có phần ảnh hưởng văn hóa của người Kinh (truyền thống thờ cúng tổ 

tiên hoặc người có công với dân làng). 

Lễ hội truyền thống của người Thái có một số đặc điểm như: phản ánh 
trung thực hoàn cảnh và đời sống của các cư dân lấy nghề nông trồng lúa 

nước làm phương thức sinh hoạt chủ yếu; phản ánh những sinh hoạt mang 

tính cộng đồng, cố kết cộng đồng; thể hiện tinh thần dân chủ, bình đẳng trong 

sinh hoạt; lưu giữ và phản ánh nhiều hình thức tín ngưỡng sơ khai. 

Lễ hội truyền thống của người Thái ở Nghệ An đã thể hiện được các 

giá trị như: sự cố kết cộng đồng; hướng về nguồn (nguồn gốc tự nhiên và xã 

hội); tạo sự cân bằng đời sống tâm linh; sáng tạo và hưởng thụ văn hoá; bảo 

tồn, làm giầu và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; và giá trị du lịch. 
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Chương 3 
BIẾN ĐỔI TRONG LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI 

Ở MIỀN TÂY NGHỆ AN 
 

3.1. Những biểu hiện của sự biến đổi 

3.1.1. Biến đổi về vị trí và vai trò của lễ hội 

Lý giải về những biến đổi của nghi lễ trong phong tục tập quán nói 

chung, lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An nói riêng, các nhà nghiên 

cứu cũng như người Thái cho rằng, sự thay đổi trong nhận thức và điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là nguyên nhân chính dẫn tới những 

thay đổi đó. Do địa bàn cư trú của người Thái khá gần với các đô thị, người 

Kinh nên sự giao thoa, thích ứng văn hoá của người Kinh, của đô thị rất rõ 

nét. Theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu, người Thái có sự nhanh nhạy 

trong thích ứng với điều kiện sống mới. Khi có các luồng văn hoá bên ngoài 

xâm nhập thì họ cũng khá dễ dàng chấp nhận và thay đổi. Có mấy điều lí giải 

về sự mất còn của văn hóa dân tộc này: Thứ nhất là dân tộc này ham thích 

tiến bộ theo trào lưu chung. Bị ảnh hưởng của thời kỳ cách mạng đỏ, sau hòa 

bình lập lại ở miền Bắc (sau 1954). Thứ hai là các loại hình văn hóa hấp dẫn 

khác tràn vào một cách ào ạt làm cho người dân choáng ngợp, lấn át những 

sinh hoạt văn hóa cổ truyền của mình. Đại đa số lớp người trung niên và già 

có trình độ nhận thức thấp, họ không chú ý tới việc chỉ bảo, hướng dẫn con 

cháu trở về với truyền thống văn hóa cổ truyền của dân tộc mình. Họ còn cho 

rằng văn hóa dân tộc Kinh hoặc dân tộc khác hấp dẫn hơn. Còn một số ít 

người già có trình độ học thức vẫn giữ gìn được văn hóa cổ truyền và tiếc 

(đau lòng) về sự lai căng văn hóa của dân tộc mình. Song họ gần như bất lực 

về sự giáo dục đối với lớp trẻ. 

Đánh giá về vai trò của lễ hội trong đời sống hiện nay, nhiều người 

Thái cho rằng, việc tổ chức các lễ hội theo phong tục tập quán là rất cần thiết. 
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Ông Mạc Văn Thẩu ở bản Cỏ Noong cho biết: Lễ hội trước đây vui lắm, khi 

chúng tôi đang ở tuổi thanh niên thì Lễ hội là cơ hội để chúng tôi gặp gỡ, giao 

lưu với các bạn người Thái ở các vùng về đây trẩy hội, nhiều người đã tìm 

được vợ, chồng qua tham gia lễ hội. Cũng từ lễ hội mà chúng tôi biết rõ hơn 

về lịch sử thành lập bản, mường, quá trình đánh giặc, bảo vệ bản, mường của 

cha ông ta trước đây. Trong mấy năm gần đây, Ban tổ chức lễ hội đã mở rộng 

thêm nhiều hoạt động mới mang tính hiện đại, theo tôi là cần phải chọn lọc 

hơn, chẳng hạn có một số hoạt động nên hạn chế trong lễ hội như vui chơi có 

thưởng hay có quá nhiều hàng quán kinh doanh trong lễ hội. 

Chị Lang Thị Dung ở bản Na cày tâm sự: Em rất thích đi lễ hội Hang 
Bua. Lễ hội có nhiều trò chơi dân gian truyền thống để chúng em được tham 

gia. Các nghi lễ cúng trang nghiêm, không gian linh thiêng giúp em hiểu được 
nhiều hơn văn hoá của người Thái. Tuy nhiên, em rất thích các hoạt động mới 
trong lễ hội như hội chợ, các trò diễn xướng dân gian, sân khấu ca nhạc, thi 
người đẹp hang Bua. 

Qua việc so sánh lễ hội người Thái ở miền Tây Nghệ An hiện nay với 
lễ hội truyền thống của họ trước đây chúng ta thấy có sự biến đổi về nhân sinh 
quan và thế giới quan. Thái độ ứng xử của người Thái trong xã hội cũ mang 

tính đẳng cấp. Họ sùng kính, thờ phụng thần linh một cách tuyệt đối và 
thường trực. Trong xã hội hiện đại mọi quan hệ đã chuyển từ đẳng cấp sang 
quan hệ bình đẳng, thể hiện tính dân chủ trong xã hội mới. Sự biến đổi này 

còn bắt nguồn từ hiện thực khách quan. Ví dụ, người Thái xưa hễ có bệnh là 
họ mời thầy cúng, thầy mo chữa bệnh, làm lễ cho họ. Nay hệ thống y tế của 
Nhà nước phát triển, ở các mường, bản đều có trạm y tế, ở huyện có bệnh 

viện huyện và trung tâm y tế huyện. Nên mỗi khi ốm đau họ đến bệnh viện 
thay vì đến thầy cúng.  

Với ý nghĩa đó ở lễ hội Xăng Khan thầy mo không còn quyền lực tuyệt 
đối nữa. Lễ hội vẫn tồn tại bởi lẽ mo không chỉ chăm lo sức khỏe chữa bệnh, 
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mà mo còn lo việc tâm linh cho các gia đình với các thủ tục tâm linh liên quan 
đến vòng đời của họ. 

Lễ hội truyền thống của người Thái mang nhiều tính tín ngưỡng tôn 

giáo còn lễ hội đương đại của họ lại có phần mang tính thế tục nhiều hơn. Các 

hành động hội tập trung nhiều cho đám đông với nhu cầu vui chơi giải trí. 

3.1.2. Biến đổi về thời gian và không gian tổ chức lễ hội 

+ Thời gian/thời điểm tổ chức lễ hội 

Do tác động của điều kiện sống mới nên lễ hội truyền thống ở miền Tây 

Nghệ An hiện nay có biến đổi về thời gian và thời điểm tổ chức lễ hội. Nếu 

như lễ hội truyền thống trong cả nước hiện có hai xu hướng biến đổi chính về 

thời gian, trong đó, xu hướng thứ nhất là rút ngắn thời gian và xu hướng thứ 

hai là giữ nguyên hoặc kéo dài thời gian tổ chức lễ hội so với trước đây thì 

các lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An hiện nay đã và 

đang chuyển biến theo cả hai xu hướng này.  

Trước đây, phần lễ ở lễ hội hang Bua chỉ được tổ chức vào ngày mùng 

một đầu năm mới thì hiện nay được tổ chức trong ba ngày. Ngược lại phần 

hội của lễ hội hang Bua trước đây kéo dài khoảng một tuần thì nay cũng chỉ 

diễn ra trong ba ngày.  

Trước đây, thông thường cứ ba năm, đồng bào tổ chức một lần lễ 

hội Xăng khan, thời gian kéo dài ba ngày, ba đêm. Ngày nay, tuỳ theo 

điều kiện kinh tế và công tác chuẩn bị, người Thái ở miền Tây Nghệ An tổ 

chức lễ hội Xăng khan một năm một lần vào dịp cuối mùa đông, đầu mùa 

xuân, khi ngô trên nương đã hái hết về nhà, lúa ngoài đồng đã gùi hết về 

bản. Thời gian diễn ra lễ hội trong hai ngày 14 và 15 tháng 12 âm lịch. 

Các nghi thức trò diễn được thực hiện trong nhà ông mo chủ, các trò chơi 

truyền thống được tổ chức ở trước sân hay ở một bãi đất bằng phẳng trong 
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bản. Như vậy số ngày tổ chức lễ hội Xăng Khan có sự thay đổi. Theo các 

cụ già làng, trước kia lễ hội Xăng Khan được tổ chức ba ngày ba đêm thì 

này chỉ còn một đến hai ngày. Đặc biệt lễ hội đền Chín Gian xưa chỉ được 

tổ chức ba năm một lần, và mỗi lần tổ chức ba ngày thì nay số ngày vẫn 

giữ nguyên, nhưng lễ hội lại được tổ chức hàng năm. 

Bên cạnh sự biến đổi về thời gian, còn có sự biến đổi về thời điểm tổ 
chức ở một số lễ hội. Trước đây các lễ hội như: đền Chín Gian, Hang Bua, 
Xăng Khan đều được tổ chức theo lịch của người Thái thì nay đều được điều 
chỉnh theo lịch âm phổ biến đối với người Kinh. Cụ thể, vào khoảng tháng 11 
âm lịch, khi bắp ngô trên nương đã gùi hết về nhà, lúa ngoài đồng đã gánh hết 
về bản, hoặc tháng 2, tháng 3 Âm lịch của năm sau là tháng tốt, tháng lành, ở 
nhiều bản Thái mở hội Xăng Khan để chào mừng xuân mới và cầu mong sức 
khỏe. Song hiện nay lễ hội Xăng Khan của người Thái ở miền Tây Nghệ An 
được ấn định vào ngày 14 và 15 tháng 12 âm lịch. Theo truyền thống của 
người Thái Phủ Quỳ xưa, lễ hội đền Chín Gian được tổ chức 3 ngày từ 18 đến 
20 tháng 8 theo lịch Thái thì nay lễ hội được tổ chức từ 14 đến 16 tháng 2 âm 
lịch. Tương tự như hai lễ hội trên, lễ hội Hang Bua xưa kia được tổ chức vào 
ngày mùng 1 đầu năm mới thì nay được tổ chức từ 21 đến 23 tháng 1 âm lịch.  

Như vậy các lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An được khảo sát 
trong nghiên cứu này đều có sự biến đổi về thời gian và thời điểm tổ chức lễ 
hội. Nếu như trước đây lễ hội được tổ chức theo lịch của người Thái thì nay 
được điều chỉnh theo lịch âm và các lễ hội xưa được tổ chức dựa vào thời 
điểm liên quan đến mùa vụ nông nghiệp, lâm nghiệp,.. thì nay đều được tổ 
chức vào tiết Xuân – mùa lễ hội truyền thống phổ biến của người Kinh. 

+ Không gian và địa điểm tổ chức lễ hội 

Tương tự như thời gian và thời điểm tổ chức lễ hội, không gian lễ 
hội cũng biến đổi theo hai chiều hướng. Nếu như ở một số cộng đồng 
người khác như Katu, Cor, Xơ đăng, Ca Dong,.. một số lễ hội bị thu hẹp 
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lại về mặt không gian, phạm vi lan tỏa, ảnh hưởng thì các lễ hội truyền 
thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An có xu hướng mở rộng về 
không gian và phạm vi ảnh hưởng.  

Trước đây, người dự và người tổ chức lễ hội hang Bua chủ yếu là dân 

bản thuộc mường Chiềng Ngam. Tương tự, ở lễ hội đền Chín Gian, trước đây 

chỉ có một số người Thái thuộc chín mường, bao gồm: Mường Tôn, Mường 

Pắn, Mường Chừn, Mường Hin, Mường Puộc, Mường Quáng, Mường Pha 

Quèn, Mường Miểng, Mường Chón ở vùng Quỳ Châu và một số bản ở bên 

Lào sang dự lễ hội với số lượng vài trăm người. Đặc biệt người lên đền dự lễ 

phải được chọn lọc kỹ càng, không vi phạm các hành vi đạo đức, không ăn 

cắp, không hút thuốc phiện, phụ nữ chưa chồng, người chưa thành niên không 

được đến lễ tại đền. Tuy nhiên, ngày nay thành phần tham dự các lễ hội trên 

rất đa dạng lên đến hơn một vạn người, không chỉ người Thái mà còn có bà 

con thuộc dân tộc khác trong và ngoài khu vực tham dự, thậm chí có cả khách 

nước ngoài.  

Do vậy, không gian ảnh hưởng của các lễ hội truyền thống của người 

Thái như lễ hội đền Chín Gian và lễ hội hang Bua có sức lan tỏa và phạm vi 

ảnh hưởng lớn. Lễ hội Hang Bua và lễ hội đền Chín Gian hàng năm thu hút 

trên một vạn người tham dự. Điều đó khiến các lễ hội này không còn là lễ hội 

của một mường cụ thể hoặc chín mường như ở lễ hội đền Chín Gian nữa mà 

đang có xu hướng biến thành lễ hội vùng, thậm chí là lễ hội chung của cả 

huyện. Không gian lễ hội đền Chín Gian là ở khu vực miền núi cao, nơi có 

nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, thể hiện màu sắc văn hóa bản địa. Lễ 

hội đền Chín Gian diễn ra tại một ngọn đồi có tên là Pú Pỏm, thuộc bản Piếng 

Chào, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, nơi có ngôi đền Chín Gian. Nhưng 

sức lan tỏa của lễ hội thì gần như phủ kín toàn bộ miền đất Phủ Quỳ xưa (nay 

là các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và một phần huyện 
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Tân Kỳ). Tương tự, ở lễ hội hang Bua xưa kia, người đến chơi hang thường là 

các thanh niên nam nữ chưa vợ, chưa chồng. Quan niệm rằng mỗi người chỉ 

được vào hang 1 lần trong ngày cho tới khi tìm được người bạn (trai hoặc 

gái). Hiện nay, không gian tổ chức lễ hội chủ yếu ở khu vực bãi đất quanh 

hang Bua chứ không còn giới hạn trong lòng hang nữa.  

3.1.3. Biến đổi về chủ thể tổ chức và thành phần tham dự lễ hội 

+ Chủ thể tổ chức lễ hội 

Lễ hội dân gian, đúng theo nguyên nghĩa của nó, là lễ hội do cộng đồng 

làm chủ thể. Chính vì vậy, sự xuất phát ban đầu của nó tất yếu là do cộng 

đồng người dân làm chủ thể của lễ hội, cụ thể là do già làng, trưởng bản đứng 

ra tổ chức, cộng đồng tham gia. Ở lễ hội đền Chín Gian xưa, trước khi lễ hội 

diễn ra, ngoài việc các mo thông báo cho 9 mường biết đồ vật cúng lễ, thời 

gian tổ chức lễ hội thì các bộ phận khác như: Mo Mường, Mo Chà, Bà 

Đống,… lo xếp đồ vật tế lễ. Châu Hủa phải thu xếp các việc trong nhà lễ, bãi 

tổ chức ngày hội. Ba ngày lễ là 3 ngày toàn thể nhân dân 9 mường lên ở nhà 

trời. Xưa kia đã thành lệ, lễ hội đền Chín Gian được chuẩn bị trước khi mở 

hội 3 đến 6 tháng, ông “Khoan Mường”, một chức dịch do mường cử ra lo các 

việc có liên quan tới các nghi thức, lễ tiết của mường mình, tiến hành thu gom 

lễ vật, hàng, tiền từ các bản, mường để mua sắm lễ vật cho mường mình. 

Theo như các già làng kể lại, dân mường Tôn phải hiến con trâu cái trắng. Bởi 

người thái quan niệm rằng đối với trâu trắng và gà trắng được dùng làm vật lễ 

trong các cuộc tế linh thiêng nhất. Hai mường Quáng và mường Puộc cũng 

hiến trâu trắng nhưng lại là trâu đực trắng. Các mường còn lại cúng trâu đen. 

Tạo Mường (tức Châu Hủa) là người đứng đầu, đại diện cho toàn thể chín 

mường về mặt tôn giáo trước trời và tổ tiên Tạo Ló Ỳ. Chà Mường đảm 

nhiệm công việc kiếm tra toàn bộ lễ vật tế thần. 
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Hiện nay, ở nước ta, hầu hết các lễ hội ở làng quê, miền núi đều do 

chính quyền các cấp chỉ đạo sát sao. Nhiều lễ hội đồng bằng, ban tổ chức thuê 

các công ty sự kiện, các đoàn nghệ thuật đứng ra dàn dựng chương trình, 

đứng ra làm dịch vụ tổ chức. Người dân, chủ thể của lễ hội, bị “gạt ra rìa” và 

chỉ đóng vai trò thụ động như các du khách. Như vậy, vai trò của cộng đồng 

địa phương, vai trò của người dân - chủ thể sáng tạo của lễ hội cổ truyền, đã 

bị đánh mất. Trong ba lễ hội được khảo sát ở nghiên cứu này chỉ còn lễ hội 

Xăng Khan là do các mo đứng ra tổ chức còn lễ hội đền Chín Gian và lễ hội 

hang Bua hiện nay do chính quyền huyện tổ chức, đôi khi mời cả các huyện 

lân cận tham gia. 

Ở miền Tây Nghệ An, có một thời gian, lễ hội cũng rơi vào tình trạng 

chịu sự quản lý chặt chẽ, sự can thiệp sâu của chính quyền. Cụ thể, từ khi chế 

độ Châu Hủa bị bãi bỏ, các hoạt động thờ cúng tại đến Chín Gian không được 

duy trì nữa. Trải qua thời gian, chiến tranh, đền Chín Gian cũng bị xuống cấp 

nghiêm trọng theo đó. Đến năm 1994, đền chỉ còn là phế tích và lễ hội đền 

Chín Gian cũng không còn được tổ chức nữa. Thực hiện nghị quyết của Đảng 

Bộ huyện Quế Phong và theo nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thì năm 

2005 đền Chín Gian được tu bổ và phục hồi lễ hội. Với lý do đó, hàng năm lễ 

hội đền Chín Gian đều do Ủy ban nhân dân huyện đứng ra tổ chức, dàn dựng 

chương trình và tài trợ lễ hội. 

Ngoài ra, Hội liên hiệp phụ nữ, Văn phòng HĐND-UBND huyện, 

Phòng Tài chính – Kế hạch, Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Phòng 

Nội vụ, Phòng Công thương, Phòng Dân tộc, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và 

đào tạo, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Công an, Ban chỉ huy quân sự 

huyện, Ban quản lý Đầu tư xây dựng cơ bản huyện, Câu lạc bộ Dân ca nhạc 

cụ các dân tộc thiểu số huyện, Chi nhánh điện Quế Phong, UBND các xã và 

thị trấn trong huyện đều tham gia những nhiệm vụ khác nhau. 
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Qua phần phân công công việc trên, tác giả nhận thấy có sự biến đổi 
trong chủ thể tổ chức lễ hội. Trước đây chủ thể tổ chức lễ hội chủ yếu là 
người dân thi nay chủ thể tổ chức các lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ 
An phân ra thành hai mảng. Chủ thể phần lễ do người dân đảm nhận và chủ 
thể đảm nhận phần hội do chính quyền các cấp ở địa phương đảm nhận. Thời 
gian gần đây, mức độ can thiệp của chính quyền đã giảm bớt, chỉ can thiệp 
ở mức độ tham gia định hướng, hỗ trợ an ninh hoặc hỗ trợ kinh phí, nhờ đó 
đã huy động được tối đa sự tham gia của người dân ở một số lễ hội. Điển 
hình có thể kể đến là lễ hội đền Chín Gian hay lễ hội hang Bua của người 
Thái với số lượng người trực tiếp tham gia vào lễ hội khá đông đảo.  

Vấn đề đặt ra là ở một số lễ hội khác, phải thừa nhận rằng, sau thời 
gian, do nhiều yếu tố (quên lãng hình thức và ý nghĩa lễ hội, giá trị tín 
ngưỡng, tâm linh, cộng cảm cộng đồng bị suy giảm) nên người dân đang 
rơi vào tình trạng khó tiếp nhận vai trò chủ thể của mình. Có chăng, chỉ 
một số người được chọn vào ban tổ chức lễ hội mới tham gia trực tiếp vào 
lễ hội, còn đa số người dân, dù là thờ ơ, vô cảm, dù là háo hức, quan tâm 
cũng chỉ dừng lại ở hành vi quan sát, chiêm ngưỡng… Điều này khiến cho 
một số lễ hội, dù được tổ chức quy mô như thế nào thì về tính chất vẫn là 
sự trình diễn đối với người dân, và cộng đồng vẫn ở trạng thái tham dự chứ 
chưa phải tham gia thực sự.  

Tuy nhiên, ở các lễ hội lớn của người Thái ở miền Tây Nghệ An do 
huyện đứng ra tổ chức, vì không còn chế độ Châu Hủa và Chà Mường, nên 
đại diện cho Mường là Chủ tịch huyện đương nhiệm lên làm lễ dâng hương. 
Tiếp đó, Mo Mường tiến hành nghi lễ yết cáo bằng việc đọc bài cúng. Nội 
dung bài cúng giới thiệu lý do buổi lễ và giới thiệu thành phần tham dự 

+ Thành phần tham dự lễ hội 

Đối tượng người tham dự lễ hội càng ngày càng có xu hướng tăng 

nhanh. Trước đây lễ hội Hang Bua hoặc lễ hội đền Chín Gian chỉ có vài 
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trăm người tham dự thì đến nay đã có hàng nghìn người trong và ngoài 

vùng tham dự. Nếu như trước đây, lễ hội truyền thống chủ yếu của người 

Thái và có sự tham gia của người Thổ, Khơ Mú thì nay lễ hội truyền thống 

của người Thái đã thu hút một bộ phận không nhỏ người Kinh từ nhiều 

vùng khác nhau, kể cả ở thành phố, các tỉnh lân cận và thậm chí ở xa cũng 

đến tham dự. 

Lễ hội hang Bua trước đây chỉ là hội của người dân mường Chiềng 

Ngam. Mỗi năm cứ dịp xuân về, trai gái trong vùng lại rủ nhau vào lòng 

Thẳm Bua tình tự như chia sẻ, cảm thông với mối tình trong sáng của người 

con gái đẹp đất Mường. Năm này qua năm khác, dần dần thói quen đó trở 

thành một lễ hội hàng năm với người dân vùng sơn cước. Mọi người vào 

hang chơi hội trong khung cảnh tối mít như đêm đen. Nam nữ thanh niên 

từng tốp một vào hang, họ tản ra và cứ thế tiến sâu vào hang tối. Trong 

hang nữ thanh niên thường cứ 2 hoặc 3 người đứng nép mình vào những 

hẻm trong lòng hang, nam thanh niên cũng từng tốp đi tìm người bạn gái 

của mình. Mọi hành động cử chỉ được thực hiện bằng tay, bằng chân, 

nghiêm cấm không được gọi nhau hoặc nói chuyện la hét, khi tìm được 

người bạn khác giới người con trai có quyền thầm thì trò chuyện và tỏ tình 

với người bạn gái ngay tại hang nếu ưng thuận họ dắt nhau ra khỏi hang về 

nhà bạn trai để trình báo với bố mẹ. Trước đây, người Thái ở miền Tây 

Nghệ An còn có tục lệ cho phép trai gái sau khi hát đối đáp, có thể tự do ân 

ái với nhau. Đây là lễ hội tín ngưỡng mang ý nghĩa phồn thực. Như vậy, lễ 

hội này chỉ dành cho trai chưa vợ, gái chưa chồng.  

Tuy nhiên, sau khi hang Bua được công nhận là danh thắng Quốc gia, 

bắt đầu từ năm 1997, lễ hội hang Bua được phục hồi và duy trì cho đến 

ngày nay. Vào các ngày từ 20-23 tháng giêng âm lịch hàng năm, hang Bua 

lại tưng bừng vào hội. Đặc biệt, trong những năm gần đây, lễ hội hang Bua 
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được tổ chức với quy mô ngày càng lớn và có nhiều nét mới trong tổ chức 

cũng như trong các hoạt động, tạo điều kiện cho nhân dân, nhất là lớp trẻ 

tham gia sáng tạo các giá trị văn hóa, đáp ửng nhu cầu hưởng thụ đời sống 

văn hóa tinh thần của nhân dân và du khách gần xa. Năm nay, ngoài bà con 

đủ thành phần, lứa tuổi và du khách thập phương đến dự còn có đại diện 

lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 

các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh, các huyện kết nghĩa với huyện 

Quỳ Châu là Trà Bồng, Tây Trà của tỉnh Quảng Ngãi. 

Hơn nữa, chủ nhân của lễ hội trước đây là người Thái thì đến giờ bên 

cạnh người Thái còn có cộng đồng người Kinh cùng tham gia tổ chức các 

hoạt động vui chơi, giải trí trong lễ hội. Đặc biệt, sau khi được quảng bá 

trên các trang web du lịch thì các lễ hội ở miền Tây Nghệ An đã trở thành 

điểm đến của hàng trăm du khách với nhiều quốc tịch khác nhau.  

Như vậy, quy mô của lễ hội ngày càng mở rộng cả về số lượng người 

tham gia đã gây sự quá tải về không gian tổ chức lễ hội. Các ngọn đồi hay 

bãi đất tổ chức lễ hội cổ xưa đến nay đều trở nên quá tải khi đón hàng ngàn 

du khách tham dự. Từ sự quá tải này đã nảy sinh hàng loạt những vấn đề 

bức xúc về vệ sinh môi trường, sự chen lấn xô đẩy, quá tải các dịch vụ ăn, 

nghỉ, hành lễ, về cách thức điều hành tổ chức. 

Đặc biệt, trong phần hội ngày nay ở lễ hội đền Chín Gian năm 2016, 

ngoài dân bản trực tiếp tham gia còn có các cơ quan đoàn thể trong huyện 

tham gia. Cụ thể, trong lễ hội đền Chín Gian năm 2016, theo sự phần công 

của Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong, các cơ quan tham gia làm trại gồm cả 

Bệnh viên đa khoa huyện, Trung tâm y tế huyện, Ban quản lý Khu bảo tồn 

thiên nhiên Pù Hoạt, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện. Bên cạnh đó còn có 

trại chỉ huy của Khối dân đảng, UBND huyện, Công an – Quân sự huyện. 
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3.1.4. Biến đổi cấu trúc và nội dung lễ hội 

Nhân học văn hoá tiếp cận văn hoá theo động thái học, nên hầu hết các 

nhà Nhân học như Ellen Harrison tới Victor Turner, Mikhail Bakhtin, 

Berverly J. Stoeltje đều ghi nhận khả năng biến đổi tiềm tàng của các nghi 

thức lễ hội truyền thống luôn theo thời gian. 

Cấu trúc lễ hội được các tác giả Việt Nam xem xét trên các bình diện 

như: mục đích, ý nghĩa của lễ; thời gian, không gian tổ chức lễ; công tác 

chuẩn bị; lễ vật dâng cúng; phần tế lễ và hội. Diễn trình lễ hội Việt Nam được 

tác giả Lê Văn Kỳ đúc kết dựa vào diễn trình lễ hội truyền thống của lễ hội 

Việt Nam bao gồm: lễ rước, lễ mộc dục, tế gia quan, rước (đám rước), tế đại 

lễ, lễ túc trực, lễ hèm. 

Lễ hội cổ truyền đang có xu hướng biến đổi cả về nội dung và quy mô. 

Theo GS. Ngô Đức Thịnh, từ chỗ thực hiện những nghi lễ của một tín ngưỡng 

dân gian để cầu mong sự che chở giúp đỡ của thế giới siêu nhiên cho cuộc 

sống hiện tại của con người, dần dần việc tập hợp cả cộng đồng để thực hiện 

những nghi lễ ấy trở thành ngày hội. Điều này có nghĩa là đối với lễ hội, phần 

lễ luôn có trước và phần hội là yếu tố phái sinh sau này.  

Tuy nhiên, phải thấy rằng, mỗi lễ hội ở thời kỳ đỉnh cao phát triển của 

nó và đúng nguyên nghĩa của nó, là đều tồn tại song song cả lễ nghi và hội hè. 

Thực tế là trước đây, hai hoạt động “lễ” và “hội” luôn gắn bó chặt chẽ với 

nhau, tuy nhiên hiện nay, có những lễ hội chỉ còn phần lễ, không còn phần 

hội, trong khi đó, lại có những lễ hội có phần hội mà không có phần lễ.  

Nhìn chung, các lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An hiện nay 

về cơ bản vẫn giữ được cấu trúc xưa, đó là gồm cả phần lễ và phần hội. Theo 

các cụ già kể lại, trước mặt hang Bua có bãi đất bằng phẳng, một thời có đồn 

lính đóng ở đây nên gọi là “piêng đồn”. Tại Piêng Đồn, có cây thị cổ thụ, bên 
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cạnh cây thị là ngôi đền lớn có tên là Tẻn Bò. Hàng năm, vào tháng 1 (theo 

lịch Thái), dân bản chọn ngày tốt để cúng tế thần linh như: thần núi, những 

người có công khai phá lập bản mường, những linh hồn người chết trận và hai 

anh em Cầm Lư, Cầm Lạn là người có công dẫn dắt người Thái đến đây định 

cư. Lễ vật cúng gồm có xôi, thịt trâu, thịt bò hoặc dê, rượu cần, hoa quả. 

Những năm hạn hán, dân bản cũng tổ chức cúng cầu mưa ở đây. Lễ vật bắt 

buộc phải có con trâu trắng (quai đòn) và rượu cần.  

Theo các cụ già kể lại, lễ vật cúng tế được bày trên 5 chiếc mâm: Mâm 

thứ nhất cúng thần núi (thần núi ở đây là ông Phù Xưa, người đầu tiên đến đất 

này). Mâm thứ hai cúng những người có công lập bản làng: Ông Xiêu Luông 

lập bản Luồng, ông Xiêu Bọ lập bản Bua (tức bản Na Nhàng ngày nay), ông 

Xiêu Ké lập bản Lầu. Mâm thứ ba cúng “bò nặm”, tức là các nguồn nước từ 

trên núi chảy xuống. Mâm thứ tư cúng hai anh em Cầm Lư, Cầm Lạn là 

những người có công đưa người Thái đến đây sinh cơ lập nghiệp. Mâm thứ 

năm cúng linh hồn của những người chết trận. Sau khi lễ vật chuẩn bị xong, 

thầy cúng đọc bài văn cúng. Chắc chắn là ngày xưa có nhiều bài văn cúng ở 

hang Bua; nhưng do thời gian, phần lớn đã bị thất truyền, đến nay chưa có 

điều kiện sưu tầm đầy đủ được. Cúng xong, thầy cúng cầm hai thanh nứa để 

xin âm dương. Nếu một âm, một dương (một thanh sấp, một thanh ngửa) thì 

thần đã đồng ý nhận lễ. Nếu sấp cả hoặc ngửa cả thì thầy cúng lại tiếp tục 

cúng đến khi thần nhận lời mới thôi. Tiếp đến, thầy cúng múc 3 gáo nước tưới 

lên vò rượu cần để mời thần linh uống rượu. 

Mấy năm gần đây, chính quyền và nhân dân địa phương còn tổ chức tế 

lễ ở đền Chiềng Ngam. Lễ tế diễn ra vào sáng sớm ngày 22 tháng Giêng (âm 

lịch). Lễ vật gồm: trầu cau, bánh kẹo, rượu, 1 con gà, 1 bát cơm, 9 đôi đũa, 1 

con dê. Chủ tế là một thầy cúng. Ngoài thầy cúng chủ tế, còn có vài ông khác 

và 5 người con trai, 5 người con gái phụ việc. Theo lời kể của cụ Vi Văn 
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Thước (77 tuổi, bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến) thì việc lựa chọn những 

người tham gia tế lễ rất cẩn thận, nhất là thầy cúng. Nhiều khi người ta còn đi 

xem bói các thầy cúng để chọn ra ông đủ tiêu chuẩn vào làm chủ tế. 

Tương tự, trước đây ở lễ hội đền Chín Gian, theo như các già làng kể 

lại, dân mường Tôn phải hiến con trâu cái trắng. Bởi người Thái quan niệm 

rằng đối với trâu trắng và gà trắng được dùng làm vật lễ trong các cuộc tế 

linh thiêng nhất. Hai mường Quáng và mường Puộc cũng hiến trâu trắng 

nhưng lại là trâu đực trắng. Các mường còn lại cúng trâu đen. Những con 

trâu này đều chưa được dùng trong cày kéo và không có khuyết tật trên cơ 

thể. Ngoài một con trâu thì mỗi mường còn phải thêm 9 con lợn con, 90 con 

gà nhỏ, 90 gắp cá sông. 

Trâu tế xong được làm thịt ngay trước đền thờ phi. Thịt trâu sau khi 

nấu chín được dọn vào mâm cúng thành 3 nhóm thịt xen kẽ 2 nhóm lòng 

(gọi là quái hà); còn đầu, chân trước và đùi để riêng thành 1 nhóm; ngoài 

ra, mâm cúng còn nhiều đồ lễ khác như rượu, cơm nếp và trầu cau. Mỗi 

mường bầy mâm lễ cúng của mường mình vào vị trí theo thứ tự quy định. 

Năm 2016, trong ngày khai hội đền Chín Gian ở xã Châu Kim (Quế Phong 

– Nghệ An) vào sáng ngày 23/03/2016, con trâu trong lễ rước là của hộ 

ông Ngân Văn Cường bản Kim Khê (Châu Kim – Quế Phong) đã được 

nuôi 8 năm và bán lại cho ban tổ chức lễ hội với giá 45 triệu đồng. Trâu 

hiến tế trong lễ hội sau khi làm lễ hiến tế con trâu bị dẫn ra cách đó không 

xa để thịt chứ không làm theo cách truyền thống như mô tả trên. Trước khi 

chém, những người thực hiện nghi thức đã dùng bạt quây kín nhằm tránh 

hình ảnh “phản cảm”. Sau khi bị giết con trâu được thịt để cúng tại đền. 

Trước đây, vào ngày cử hành lễ hội, mo mường (ở mường nhỏ thì ông 
đăm) mặc bộ đồ lễ màu đen (loại áo dài, gọi là xửa Tay), đeo thắt lưng màu 
đỏ dẫn tất cả những người tham  gia cử hành lễ hội, cùng các đồ lễ cúng tới 
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vùng đất trước đền mường (gọi là đon mường). Tại đây, mo mường khai 
mạc lễ hội  bằng nghi lễ mời gọi tất cả các thần linh trong bản - mường tôn 
kính về dự. Sau đó, mo mường cho đưa trâu ra trước đền thờ phi để làm lễ 
tế. Ngày nay, chủ tịch huyện hoặc bí thư huyện sẽ là người khai mạc lễ hội. 

Như vậy, cấu trúc của các lễ hội này về cơ bản vẫn được giữ nguyên 

nhưng các nội dung chi tiết của phần lễ đã có sự thay đổi. Trước đây phần lễ 

ở cả đền Chín Gian và Hang Bua đều hiến trâu trắng với số lượng khác 

nhau. Ở lễ hội Hang Bua, dân mường thường cúng 1 con trâu trắng, trong 

khi ở lễ hội đến Chín Gian, dân các mường cúng 3 con trâu trắng và 6 con 

trâu đen.  

Hiện nay nội dung hiến trâu tế thần ở lễ hội Hang Bua không còn nữa. 

Lễ hiến trâu ở đền Chín Gian cũng đã có sự thay đổi, thay vì hiến trâu trắng 

thì nay dân bản hiến trâu đen, thay vì dân mỗi mường hiến 1 con trâu thì nay 

họ không phải hiến nữa mà do chính quyền huyện Quế Phong bỏ tiền mua 1 

con trâu đen để làm lễ hiến. Ví dụ, năm nay (2016) huyện đã mua con trâu 

của ông Ngân Văn Cường, ở bản Kim Khê (Châu Kim – Quế Phong) với giá 

45 triệu đồng. Hơn nữa, trong phần lễ vật hiện nay đồng bào người Thái 

không chỉ cúng các mâm lễ truyền thống mà còn cúng cả bánh kẹo. 

Bên cạnh những biến đổi về nội dung lễ hội, các lễ hội truyền thống 

của người Thái ở miền Tây Nghệ An có những biến đổi về kiến trúc thờ tự 

và đối tượng thờ tự. Theo truyện kể, Đền Chín gian được xây cất từ thế kỷ 

14, thờ Then Phạ. Trải qua nhiều giai đoạn, mặc dù hằng năm vẫn được tu 

sửa, song do làm bằng gỗ tre, nứa, nên đền xuống cấp. Thời kháng chiến 

chống Mỹ và thời bao cấp, đền bị hư hại hoàn toàn, chỉ còn dấu chân cột. 

Năm 2004, huyện Quế Phong xây dựng dự án trình Sở VH-TT-DL tỉnh 

Nghệ An xin kinh phí xây dựng lại bằng xi măng lõi thép, lợp ngói, gồm 9 

gian kết hợp kiểu dáng kiến trúc cũ với kiến trúc mới. Từ năm 2006, Bộ 



106 

VH-TT và DL cho phép huyện tổ chức lễ cúng hằng năm như một hoạt động 

văn hóa truyền thống của bà con người Thái và các dân tộc vùng đường 48. 

Bên cạnh Đền chính, phần diện tích phía sau bên trái Đền còn có một dãy 

nhà xây, trong đó dành 2 gian thờ (1 gian thờ Bác Hồ và 1 gian thờ Phật Bà 

Quan Âm). 

Trong phần hội, nhiều tiết mục dân gian cổ truyền của đồng bào Thái 

được phục  hồi. Có thể kể ra đây một số tiết mục mang đậm bản sắc văn hoá 

của cư dân vùng sơn cước: 

- Chơi hang: Những người tham gia lễ hội, nhất là nam thanh nữ tú rủ 

nhau vào thăm thú cảnh đẹp trong hang Bua. 

- Ném còn: Một bên trai, một bên gái ném còn cho nhau. Người tung, 

người đón. Nếu ai đón còn trượt, phải “nộp phạt” khăn hay đồ trang sức; tan 

hội gặp nhau xin “chuộc lại”, có cớ mà tâm sự tìm hiểu lẫn nhau. Trước đây, 

tung còn là trò chơi quý phái chỉ dành riêng cho phái nữ nhi hay nói đúng hơn 

là của các tiểu thư con nhà có điều kiện. Ngày nay tung còn vẫn giữ được nếp 

chơi của thời trước, nhưng không còn dành riêng cho các sơn nữ, các tiểu thư 

gia đình quý phái, mà của mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp yêu thích trò chơi này. 

- Khắc luống: Sáu cô gái mỗi bên ba cô, cầm chày gỗ dài khoảng 1,5 m 

cùng gõ theo nhịp trong một khúc gỗ dài khoét rỗng tạo nên âm thanh giòn dã 

hoà chung với tiếng cồng chiêng, tiếng nhảy sạp, nghe thật vui tai. 

- Thi bắn nỏ: Người ta dựng cây chuối to, trên thân chuối vẽ các vòng 

tròn đồng tâm. Người thi bắn đứng cách cây chuối từ 15-20 bước chân. Nỏ 

của ai, người nấy dùng. 

- Thi đi cà kheo: Những người dự thi vừa đi trên cà kheo, vừa xô đẩy 

nhau. Ai đến đích nhanh và không ngã là thắng. 

- Thi hát các làn điệu dân ca như hát nhuôn, hát xuôi, hát lăm. 
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- Uống rượu cần: Người tham dự chia thành từng tốp (theo số chẵn) thi 

uống rượu cần. Tốp nào uống chậm, để rượu tràn ra ngoài thì bị “phạt”. 

Hiện nay, để phần hội thêm phong phú, đáp ứng nhu cầu của người 

tham dự, nhất là lớp trẻ, ngoài các trò chơi dân gian xưa, người ta còn tổ chức 

các trò chơi mới như thi đánh bóng chuyền, bóng bàn, kéo co, chiếu phim, thi 

nấu nướng các món ăn cổ truyền, dệt thổ cẩm, tham quan các di tích lịch sử - 

văn hoá trong vùng, thi người đẹp hang Bua v.v… 

Hơn nữa, lễ hội đền Chín Gian nay còn cẩu thả trong việc sử dụng trang 

phục, kiệu, lọng...không đúng với nét đặc trưng của đồng bào Thái. Nghi lễ 

chém trâu vốn là nghi lễ chính của lễ hội nhưng lại tổ chức ở trước không 

gian chật hẹp của đền. Điều này một phần tác động đến người dự hội không 

có điều kiện tham gia. Điều này vô tình tạo nên những khoảng cách đối với 

những người dự hội trong việc tiếp cận và tìm hiểu những nghi thức độc đáo 

chốn thiêng liêng này. Hơn nữa việc mổ xẻ thịt trâu ở sân đền cũng một phần 

làm ô uế không gian linh thiêng của đền. 

Xét về phương diện văn hóa tinh thần thì lễ là hoạt động chính của lễ 

hội, thông thường phần lễ phải đạt được các thỏa mãn của con người đó là 

tính cố kết cộng đồng, tính cộng cư, tính thiêng và hơn ai hết là thể hiện tình 

cảm một mạc của con người gửi gắm những ước vọng một năm mới mưa 

thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Chính trong phần lễ đã toát lên những giá 

trị văn hóa cũng như bản sắc độc đáo cho lễ hội truyền thống thông qua trang 

phục, văn cúng, các tục hèm mà chúng ta thường gọi là giá trị văn hóa phi vật 

thể. Đây chính là điểm nhấn của lễ hội mà chúng ta cần phát huy trong tương 

lai, cũng là một cách để bảo tồn các giá trị truyền thống của dân tộc. 

Bên cạnh khâu chú trọng đến nội dung kịch bản đi sâu nghiên cứu 

những giá trị văn hóa vốn có của lễ hội cổ truyền, chúng ta cũng phải thừa 

nhận một thực trạng chung phụ thuộc vào quy luật phát triển khách quan 
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của xã hội đó là yếu tố thời đại cũng đã ảnh hưởng ít nhiều trong tư duy của 
những người tham gia lễ hội và những người tổ chức lễ hội. Những hoạt 

động hội truyền thống xưa đang dần bị phai nhạt, thay vào đó là những hoạt 

động hiện đại lấn át. Con người tham gia lễ hội đã bị vật chất hóa. Bên cạnh 

đó ban tổ chức cũng có nhiều thay đổi: tổ chức những gian hàng bán đồ 

chơi trẻ em... tạo nên những hoạt động không phù hợp với một lễ hội truyền 

thống linh thiêng. 

Lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An ngày trước thông qua hoạt 
động của mình luôn thể hiện giá trị giáo dục và gắn kết cộng đồng, giá trị bảo 

tồn và trao truyền văn hóa, giá trị cân bằng đời sống tâm linh, giá trị sáng tạo 

và hưởng thụ đời sống văn hóa… Lễ hội ngày nay cũng hướng đến các giá trị 

đó, tuy nhiên, bên cạnh đó còn bổ sung thêm giá trị phát triển kinh tế du lịch, 

và cái trao truyền dường như đang có xu hướng thay bằng bảo tồn và phát huy 

bản sắc văn hóa. 

Lễ hội truyền thống của người Thái hiện nay đã trở thành một lễ hội 

chung cho cả vùng. Những nét văn hoá của người Thái được diễn ra trong lễ 
hội là các hoạt động tế lễ, hát dân ca, dân vũ và một số trò chơi dân gian 

nhưng phần nào đó đã bị pha tạp nhiều yếu tố của người Kinh như rất ít người 

Thái đi dự lễ hội còn mặc trang phục của dân tộc mình, một số trò chơi dân 

gian truyền thống bị mất đi và thay vào đó là những hoạt động văn hoá thể 

thao hiện đại như: ca nhạc thời trang, thi người đẹp, bóng đá, bóng chuyền, cờ 

tướng... Tuy nhiên, nơi tổ chức các lễ hội hiện nay dường như đã chật hẹp 

hơn do số lượng người đến dự hội quá đông. Ngoài những người Thái sống tại 
địa phương và ở các địa phương khác, lễ hội còn thu hút hàng chục nghìn 

người các dân tộc khác trong vùng đến trẩy hội. 

Nhận định trên đây không chỉ riêng của tác giả mà còn là cảm nhận 

chung của mỗi du khách khi đến với các lễ hội hiện nay của người Thái. 

Chúng ta cũng cần phải phân tích rõ hơn những biến đổi và các yếu tố tác 
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động tới lễ hội truyền thống của người Thái tại các điểm nghiên cứu ở 
Nghệ An. 

Bên cạnh các hoạt động cúng tế và lễ hội truyền thống, hiện nay đã có 

thêm các hoạt động mới như hội chợ. Lễ hội hàng năm có tới hàng trăm quầy 

hàng lưu động do các tiểu thương ở các chợ trong vùng, thậm chí có tiểu 

thương từ các huyện đồng bằng, thành phố Vinh mang hàng hoá lên bán. 

Nhiều hoạt động dịch vụ hiện đại cũng đang xuất hiện đi cùng với lễ hội như: 

dịch vụ chụp ảnh, trông giữ xe đạp, xe máy, dịch vụ ăn uống, dịch vụ ca 

nhạc… đã làm thay đổi đáng kể không khí của lễ hội so với trước đây. Lễ hội 

hiện nay đang xen lẫn những nghi thức truyền thống với những thành tố mới 

của lễ hội hiện đại. 

Ngoài ra, lễ hội cũng là cơ hội để cho một số đồng bào Thái mang các 

sản phẩm nông nghiệp ra bày bán cho khách du lịch. Nhiều hộ gia đình sống 

gần khu di tích đã tranh thủ mở các dịch vụ quán ăn, quán giải khát, trông xe, 

thậm chí có cả dịch vụ hát karaôkê để phục vụ du khách thập phương. 

Trang phục trong lễ hội cũng có nhiều thay đổi. Trước đây, các bà, chị 

em phụ nữ đến dự lễ hội thường mặc bộ trang phục dân tộc với quan niệm cho 

rằng đó là bộ trang phục đẹp nhất. Hiện nay những người tham gia, dự lễ hội 

chỉ những thiếu nữ được lựa chọn mang lễ vật đến cúng tế ở đền hay đội văn 

nghệ của xã, huyện mới mặc trang phục truyền thống. Hầu hết người dân đã 

mặc trang phục hiện đại, thậm chí còn “mốt” thời trang để tham dự lễ hội. 

Điều này cũng thể hiện những thay đổi trong quan niệm về cái đẹp trong trang 

phục của người Thái hiện nay. Tuy nhiên, đây là xu hướng khó tránh khỏi 

trong bối cảnh phát triển hiện nay.  

Một số nghi lễ trong lễ hội của người Thái cũng đang có sự thay đổi rõ 
nét. Phần tế lễ đã được rút ngắn thời gian, các nghi lễ dâng hương, dâng rượu 
có phần được giảm bớt, phần nghi lễ mít tinh thì lại được chú trọng, đầu tư và 
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kéo dài thời gian, đặc biệt khi tổ chức lễ hội lớn do Ban tổ chức của huyện, xã 
điều hành và tiếp khách. Một số nghi lễ đã được giảm bớt. Theo các cụ già 
người Thái kể lại, trước những năm 1980, lễ hội vẫn còn duy trì hát nhuôn, 
xuổi, lăm, khắp cho đến thâu đêm, suốt sáng. Rất nhiều cụ bà, cụ ông người 
Thái hát dân ca giỏi thì hiện nay không còn và cũng không truyền dạy được 
cho con cháu nữa. 

Về các khoản đóng góp cho lễ hội cũng đã thay đổi. Trước đây, mỗi 
mường phải đóng góp lễ vật và đồ hiến tế như: Trâu, lợn, gà, xôi, bánh…. Từ 
khi khôi phục các lễ hội đến nay, kinh phí chi cho các hoạt động, đồ cúng tế 
đều do chính quyền bao cấp và một phần lấy từ nguồn công đức. UBND các 
xã huy động những người trong làng, bản nơi có Lễ hội tham gia vào các công 
việc chuẩn bị lễ vật. Ban hậu cần cũng được phân công giúp cho các nhóm 
đăng cai có thể mổ trâu, bò, lợn để làm lễ. 

Về các lễ vật, trước đây rất chú trọng đến việc mua các con trâu để 
làm lễ cúng. Trâu được chọn mua phải là trâu đực, to, khoẻ… hiện nay, do 
điều kiện kinh tế không cho phép nên phần lớn các đồ lễ thường chỉ cúng 
bằng lợn hoặc dê. 

Phần nghi lễ tế các vị thần trong lễ hội cũng có nhiều thay đổi. Nếu 
trước đây phần nghi lễ tế bắt buộc người đọc bài tế phải thuộc lòng, phải đọc 
theo chữ Thái cổ thì hiện nay, ai biết đọc chữ thì chọn vì cũng không còn 
người biết chữ thái như trước nữa. Các bài khấn cúng tế đều phiên âm tiếng 
Thái (như người Kinh gọi là khấn nôm). 

Cùng với sự thay đổi trong nghi lễ tiến hành trong lễ hội, các nghi lễ 
thờ cúng cũng đã có nhiều thay đổi. Các bước tiến hành nghi lễ đã được lược 
bớt, phần rước, các lễ vật cũng có sự pha trộn truyền thống của người Kinh.  

Trong phần hội cũng có nhiều điểm khác so với lễ hội trước đây. Thay 
vào các nhóm nam nữ hát đối, hát dân ca thì nay trở thành sân khấu hoá được 
các nhà quản lý, các cơ quan chuyên môn dựng lên với các chương trình ca 
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nhạc nghệ thuật hoành tráng phục vụ người dân đến tham gia lễ hội. Các trò 
chơi dân gian vẫn còn được tổ chức như ném còn, đẩy gậy, đi cà kheo, kéo 
co… nhưng mang tính chất là các cuộc thi thể thao quần chúng giữa các làng 
trong xã, giữa các xã trong huyện. Ông Sầm Nga Di là người con của dân tộc 
Thái đã nhận xét: Người Thái đang bị tác động mạnh mẽ của xã hội hiện đại 
và đang mất dần đi nhiều giá trị trong văn hoá truyền thống. Cái mất thứ nhất 
là lễ hội, cái mất thứ hai là ma chay, mất thứ ba là tục lệ đám cưới. Cái mất 
dần thứ tư là hệ thống ngôn ngữ tiếng nói và chữ viết, cái mất thứ năm là hát 
nhuôn và kho tàng các bài hát dân ca, dân vũ, cái mất thứ sáu là trang phục, 
cái mất thứ bảy là hệ thống cúng tín ngưỡng chỉ còn khoảng 70%. Nếu đội 
ngũ thầy cúng trẻ (trí thức dân tộc) không được chú ý đào tạo thì sự mất dần 
càng lớn hơn. 

Đặc biệt, trước đây ở lễ hội Hang Bua không có phần thi người đẹp thì 

nay nội dung này được tổ chức bài bản và thu hút rất nhiều sự chú ý của 

người xem và cộng đồng. Đến với hội hang Bua ngoài các trò chơi dân gian 

cổ truyền còn có hội thi người đẹp dân tộc Thái. Những cô gái Thái trong các 

bộ trang phục truyền thống lần lượt bước ra sân khấu với nét mặt rạng rỡ của 

mùa xuân càng làm nổi bật sự trẻ trung, xinh đẹp, tự tin và duyên dáng. Trên 

đầu các cô gái đội những chiếc khăn piêu được trang trí rất công phu với 

những đưòng viền song song, răng cưa, hình xoáy ốc.  

Qua màn trình diễn “người đẹp hang Bua” đã đem đến cho chúng ta 

xúc cảm thẩm mỹ trong sự hoàn thiện về trang phục cũng như dáng người của 

các cô gái “núi rừng”. Họ đến với lễ hội là để mặc váy đẹp, khăn piêu đội đầu, 

tay đeo vòng bạc, quả đào, dây xà tích bằng bạc. Sự hài hòa ở đây đã tạo nên 

cái đẹp bình dị vốn có của đổng bào các dân tộc vùng cao. Lễ hội hang Bua 

không những có các trò chơi trò diễn mà còn có cả gian hàng bán đồ lưu 

niệm, đặc sản, bánh kẹo. Đặc biệt là hàng thổ cẩm dệt bằng tơ tằm. 
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Không khí ngày hội thật tưng bừng náo nhiệt. Trên đường vào vùng đất 

trước cửa hang Bua có hàng trăm lều quán mọc lên như có phép lạ (quanh 

năm nơi đây chỉ là vùng đất vắng vẻ) nhũng người dân buôn bán hàng tạp 

hóa, hàng lưu niệm từ Châu Bính, Tân Lạc, Quế Phong đều đổ về đây. Dù ai 

bán hàng gì cũng có vò rượu nếp cẩm thơm ngon đến ngây ngất. Cờ lễ hội 

phất phói dưới ánh nắng xuân, giữa cảnh núi rừng hùng vĩ, non nước, mây 

trời, thung  lũng xanh, làng Thái cổ, hang Bua huyền ảo cùng với biển người 

rực rỡ muôn màu của trang phục  truyền thống.  

3.2. Nguyên nhân của sự biến đổi 

3.2.1. Tác động của việc thực hành các chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước 

Trước đây, đã có lúc nhiều người cho rằng, khi nhận thức con người 
phát triển tới trình độ cao, khi khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, khi đời 
sống con người sung túc,... thì ảnh hưởng của tín ngưỡng, tôn giáo trong đó 
có lễ hội truyền thống đối với đời sống con người sẽ thu hẹp dần và thậm chí 
nó tự tiêu vong.  

Cụ thể, sự chuyển đổi ý thức hệ thượng tầng kiến trúc, sự ấu trĩ của các 

tầng lớp cán bộ thừa hành ở các địa phương nói chung và khu vực miền Tây 

Nghệ An nói riêng trước đây đã dẫn đến việc các di tích đền, miếu bị phá bỏ, 

các hoạt động văn hoá truyền thống như lễ hội bị kìm nén. Có thể gọi giai 

đoạn này là sự đứt gãy truyền thống. Nhưng từ những năm 90 của thế kỉ 

trước, khi mà chính sách mở cửa thông thoáng của Nhà nước được thực thi thì 

các giá trị văn hoá truyền thống lại có dịp khôi phục trở lại và phát triển mạnh 

mẽ khiến cho nhiều nhà nghiên cứu gọi đây là hiện tượng bùng phát. Nếu như 

cuộc sống là một dòng chảy thì sự bùng phát trở lại của các hiện tượng văn 

hoá truyền thống là sự thức dậy của những dòng chảy sau một thời gian bị 

kiệt dòng. Khi thời cơ đến nó lại trỗi dậy, tuôn chảy từ những mạch ngầm để 
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đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hiện tượng ấy bộc lộ nhu cầu cuộc sống, tâm lí 

xã hội, thể hiện khát vọng tìm lại những giá trị truyền thống có từ ngàn năm 

của cha ông, và càng bức thiết hơn khi nền kinh tế thị trường đang mở ra, ở 

đó thật, giả, trắng, đen, lẫn lộn, con người cần đến một niềm trấn an tâm linh. 

Tôn giáo, tín ngưỡng vẫn cần cho cuộc sống của nhân dân, vẫn là thuốc phiện 

của nhân dân ở một mức độ tích cực nhất. Ở giai đoạn đó, nhiều giá trị văn 

hoá cổ truyền bị coi là lạc hậu, mê tín thậm chí còn bị coi là phản động phong 

kiến làm cho người dân không dám tổ chức các lễ hội. Bây giờ do chính sách 

mở cửa của nhà nước, nhận thức đúng đắn của người dân về các giá trị quý 

giá của dân tộc nên lễ hội cũng dần được khôi phục. 

Với sự thay đổi nhận thức, Đảng và Nhà nước ta ban hành nhiều chính 
sách có tác động lớn đến việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Tiêu 
biểu là Nghị quyết TW 5 khóa VIII về việc “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” và gần đây là Nghị quyết TW 9 
khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Ngoài ra, còn có một số Chỉ thị, 
Thông tư của Chính phủ và bộ, ngành như: Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 12 
tháng 01 năm 1998 của Bộ Chính trị về việc Thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tiếp theo đó, Bộ Văn hóa Thông tin 
(nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Thông tư số 
04/1998/TT-BVHTT ngày 17 tháng 7 năm 1998 hướng dẫn Thực hiện nếp 
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Ngày 25 tháng 11 năm 
2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội nhằm thống nhất việc thực hiện 
công tác này trên toàn quốc trong thời kỳ mới. 

Nhờ các chính sách này mà nhiều lễ hội truyền thống trong đó có một 
số lễ hội truyền thống của người Thái ở Nghệ An như lễ hội Hang Bua, lễ hội 
Đền Chín gian được khôi phục và phát triển như hiên nay. 
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3.2.2. Nhận thức của chính quyền địa phương 

Nhà nghiên cứu Ngô Đức Thịnh cho rằng: Lễ hội dân gian do cộng 
đồng làng xã tạo dựng nên. Nó xuất phát từ nhu cầu, ước vọng của từng người 
dân, của cộng đồng đó từ ngàn đời truyền lại đến nay. Mỗi cộng đồng, mỗi lễ 
hội đều có những đặc tính riêng. Đã lễ hội là dân dã, đông vui, náo nhiệt. Lễ 
hội không phải là một cuộc duyệt binh phải chỉnh tề, đúng khuôn phép. 

Tuy nhiên, ở các huyện Quỳ Châu và Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang 
có hiện tượng các cơ quan quản lý Nhà nước nhúng tay vào việc điều hành, tổ 
chức lễ hội truyền thống của người Thái ở địa phương quá nhiều. Thực tế lịch 
sử cho thấy một lễ hội cụ thể là cái riêng có của một cộng đồng cho nên hãy 
để cho cộng đồng người Thái ở địa phương tổ chức lễ hội mà không cần các 
cơ quan Nhà nước đứng ra tổ chức theo một khuôn mẫu và bài bản nhất định 
thì mới có bản sắc, mới đặc sắc vì chưa chắc là những người làm công tác 
quản lý thấu hiểu hết mọi nội dung và hình thức của lễ hội truyền thống dẫn 
đến tình trạng lễ hội Hang Bua, lễ hội Đền Chín gian do Ủy ban nhân dân các 
huyện tổ chức đều na ná giống nhau, cùng chung kịch bản sự kiện, rập khuôn, 
đánh mất bản sắc, đánh mất sự sáng tạo của cư dân trong cộng đồng tại chỗ 
vốn là chủ thể vừa là sáng tạo, vừa là người thụ hưởng các giá trị của lễ hội. 
Chính quyền đã tổ chức các nghi lễ mang tính chất mít tinh, các hoạt động hội 
hiện đại như thi người đẹp, thi cắm trại, thi đấu thể thao... diễn ra quá nhiều 
lấn át với hoạt động mang tính dân gian, truyền thống như kéo co, đánh 
khăng, chọi gà, ném còn, đánh đu. 

3.2.3. Tác động của các yếu tố kinh tế - xã hội 

Trong nhiều năm trở lại đây, các cấp chính quyền từ Trung ương đến 
địa phương đã quan tâm, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, phát triển 
kinh tế thông qua việc định hướng cho người dân thay đổi các hoạt động kinh 
tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng nguồn thu nhập. Đặc biệt, 
sự đầu tư trực tiếp của Nhà nước qua các chương trình, dự án phát triển lớn, 



115 

như: 134, 135, 167 ; hỗ trợ phát triển, như: vay vốn tín dụng, đào tạo nghề, hỗ 
trợ nhà ở; Hệ thống cơ sở hạ tầng và chính sách tự do lưu thông hàng hóa phát 
triển làm thay đổi các hoạt động và cơ cấu kinh tế.  Từ đây, người dân biết 
đến những giá trị văn hóa mới và chấp nhận chúng nhiều hơn. Đây là một 
trong những yếu tố làm thay đổi về quan niệm, cách thực hành nghi lễ và lễ 
vật thờ cúng trong các lễ hội truyền thốn của tộc người Thái.  

Hơn nữa, sự phát triển của kinh tế kéo theo thông tin truyền thông cũng 
phát triển mạnh mẽ, là yếu tố quan trọng giúp các dân tộc gần nhau hơn. Các 
công cụ tiếp nhận truyền thông như: ti vi, radio, đài phát thanh, sách báo… 
đặc biệt là các thiết bị di động như điện thoại, ipad, máy tính có kết nối 
internet, mạng xã hội như facebook, twitter, youtube đã góp phần làm thay 
đổi đời sống văn hóa tinh thần và vật chất của người dân. 

Qua quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa, người Thái ở miền Tây Nghệ 
An đã tiếp nhận những yếu tố mới làm cho văn hóa tộc người thêm phong 
phú, đa dạng. Nhiều yếu tố văn hóa Việt xuất hiện trong lễ hội, tín ngưỡng 
của người Thái. Một số biểu hiện đó là người dân Thái nơi đây đã xây thêm 
một nhà 2 gian ở đến Chín Gian trong đó 1 gian thờ Bác Hồ và 1 gian thờ 
Phật. Hơn nữa, do các yếu tố kinh tế, năm 2010 huyện Quế phong đã đầu tư 
hơn 600 triệu đồng, xây dựng 14 khung trại bằng bê tông phun giả gỗ làm nhà 
sàn, trang trí trên khung có sẵn. Trong nhà sàn sẽ trưng bày các sản vật thể 
hiện nét văn hóa độc đáo của bà con người Thái. 

3.2.4. Do biến cố lịch sử và thời gian 

Trong thời gian dài với những biến cố thăng trầm của thiên tai, chiến 

tranh, con người hay những biến cố trong những thời đại lịch sử khác nhau, lễ 

hội đền Chín Gian, lễ hội Hang Bua đã có những thay đổi so với nguyên mẫu 

của nó và được thêm bớt bổ sung một số yếu tố của thời đại ngày nay. Với sự 

tàn phá của thiên nhiên, cũng như chiến tranh, cùng với sự nhận thức kém của 

con người đã làm cho lễ hội đền Chín Gian thay đổi khá nhiều so với lễ hội 
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lúc mới hình thành. Trong bối cảnh đó, khu di tích đền Chín Gian xưa cũng 

đã bị phá hủy nghiêm trọng. 

Đặc biệt, sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cùng với sự sụp đổ của chế 

độ của triều đình phong kiến cuối cùng ở Việt Nam các lễ hội truyền thống 

như lễ hội Đền Chín gian và lễ hội Hang Bua không còn được tổ chức. Đến 

năm 1996 lễ hội Hang Bua và năm 2008 lễ hội Đền chín gian mới được khôi 

phục. Như vậy trong suốt nửa thế kỷ các lễ hội này không được tổ chức, trong 

khoảng thời gian ấy nhiều lớp người xưa – những người trực tiếp là chủ thể và 

tham gia lễ hội không còn nữa trong khi đó cháu chắt của họ lại không được 

kế tục liên tiếp các nghi thức, trò chơi trong lễ hội, không không biết và 

không nhớ các lễ hội xưa nên đã tạo ra sự “đứt gãy truyền thống”. Vậy nên 

cho dù chính quyền đã nghiên cứu, sưu tầm tư liệu cũ để phục hồi lễ hội 

truyền thống song sự biến đổi là điều tất nhiên. Như vậy, vấn đề thời đại đã 

làm cho lễ hội và cách thức tổ chức lễ hội cũng tự bị mai một dần các nghi lễ 

cổ xưa và biến đổi cho phù hợp với thời đại ngày nay. 

Tiểu kết  

Kết quả nghiên cứu cho thấy các lễ hội truyền thống của người Thái ở 

miền Tây Nghệ An đang biến đổi là xu thế tất yếu, phản ánh quy luật khách 

quan của xã hội và thể hiện rõ nhu cầu văn hoá tâm linh, giao lưu giữa các 

cộng đồng người Thái và giữa người Thái với các dân tộc khác. 

Những biến đổi trong lễ hội truyền thống của người Thái ở Nghệ An 

được biểu hiện ở nhiều phương diện bao gồm: biến đổi trong nhận thức về trị 

trí, vai trò của lễ hội; biến đổi về thời gian, không gian, địa điểm tổ chức lễ 

hội; biến đổi về chủ thể và thành phần tham gia lễ hội; biến đổi về cấu trúc và 

nội dung lễ hội. Nhìn chung, lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An cơ 

bản còn lưu giữ và tái hiện được các giá trị văn hóa truyền thống, mang tính 
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đặc trưng của người Thái nơi đây. So với một số dân tộc thiểu số khác ở Việt 

Nam, người Thái ở Việt Nam nói chung và người Thái ở miền Tây Nghệ An 

vẫn duy trì các tín ngưỡng và lễ hội dân gian của họ. Các lễ hội vẫn gắn với 

tín ngưỡng nông nghiệp, niềm tin đa thần trong khi một bộ phận không nhỏ 

người dân tộc thiểu số ở Việt Nam như người Hmông, người Stiêng,.. đang 

cải đạo theo Tin Lành.  

Việc khôi phục các lễ hội truyền thống  của người Thái mang nhiều ý 

nghĩa tích cực. Lễ hội giúp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật 

thể của người Thái, đó là phong tục, tập quán, các loại hình nghệ thuật dân 

gian; Giúp người dân nơi đây tăng cường sự gắn kết cộng đồng; Nuôi dưỡng 

và phát triển văn hóa tâm linh; Góp phần giáo dục các thế hệ con cháu ý thức 

bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đạo lí uống nước 

nhớ nguồn, tinh thần đoàn kết; Góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu 

của địa phương, thông qua đó phát triển du lịch, nâng cao đời sống cho nhân 

dân địa phương. 

Những biến đổi trong lễ hội truyền thống của người Thái hiện nay là kết 

quả tác động của nhiều yếu tố, nhiều chiều trong bối cảnh hiện đại hóa, đô thị 

hóa và kinh tế thị trường. Các nguyên của biến đổi chủ yếu như: Tác động của 

việc thực hành các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Nhận 

thức của chính quyền địa phương; Tác động của các yếu tố kinh tế - xã hội; 

Do biến cố lịch sử và thời gian.  
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Chương 4 

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY ĐỐI VỚI LỄ HỘI 
CỦA NGƯỜI THÁI Ở MIỀN TÂY NGHỆ AN  

 

4.1. Vai trò của lễ hội truyền thống 

4.1.1. Mối quan hệ giữa truyền thống và biến đổi 

Từ những kết quả nghiên cứu đạt được của luận án cho thấy, lễ hội 

truyền thống là một thành tố quan trọng trong kho tàng văn hoá phi vật thể 

của cộng đồng người Thái ở Nghệ An. Lễ hội truyền thống luôn là nét đẹp 

văn hoá, được hình thành, nuôi dưỡng và làm giàu, phát triển theo thời gian, 

qua các thế hệ trong một không gian văn hoá tộc người. Chính nét đẹp văn 

hóa đó đã và đang cho thấy sức sống lâu bền, sự sáng tạo của cộng đồng 

người Thái ở Nghệ An; đồng thời góp phần làm nên sắc thái phong phú của 

nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc. Trong bối cảnh hiện nay, lễ hội của người Thái đang trở thành nhu cầu 

không thể thiếu của đồng bào, vừa thoả mãn nhu cầu giải trí, nhu cầu văn hoá 

tâm linh và đồng thời cũng là nhu cầu giao lưu, học hỏi, kết bạn trong và 

ngoài cộng đồng.  

Việc duy trì và tổ chức lễ hội truyền thống hiện nay là rất cần thiết và 

có ý nghĩa đặc biệt trong việc bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống tộc 

người, tăng cường tính cố kết cộng đồng và trao truyền văn hoá giữa các thế 

hệ. Lễ hội truyền thống của người Thái còn có tính giáo dục lịch sử rất cao, 

“là sự kết nối các giá trị quá khứ với hiện tại, là dịp để người dân tri ân với 

những người đã có công xây dựng và bảo trợ cho người dân tại địa bàn cư 

trú cuộc sống làm ăn trong xã hội đương đại. Ngày nay, điều kiện kinh tế - 

xã hội càng lên cao, lễ hội truyền thống còn có thêm chức năng kinh tế, đặc 

biệt khai thác các giá trị của lễ hội phục vụ nhu cầu tham quan du lịch của 

du khách” [12, tr.52]. 
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 Lễ hội đã làm hồi sinh ý thức trở lại cội nguồn, nhiều giá trị văn hóa 

tộc người được tìm kiếm, khai thác và phát huy cho con cháu trong bối cảnh 

kinh tế thị trường. Lễ hội của người Thái cũng tạo ra nguồn lợi kinh tế to lớn 

đối với các cộng đồng người Thái, tạo cơ hội phát triển kinh tế cho dân bản, 

cho địa phương. Tuy nhiên, những mặt trái của kinh tế thị trường cũng được 

biểu hiện rõ nét trong lễ hội hiện nay. Đó là những hoạt động mua bán, kinh 

doanh trong lễ hội ngày càng mang yếu tố thị trường mà làm phai nhạt đi 

phần nào các giá trị cố kết của cộng đồng. 

Lễ hội còn được coi là những “nguồn sữa mẹ” nuôi dưỡng các loại hình 

nghệ thuật. Lễ hội hỗn dung các tầng văn hóa của tộc người và các yếu tố văn 

hóa của tộc người trong tiến trình lịch sử. Lễ hội là bảo lưu, nuôi dưỡng và 

phát triển nhiều truyền thống văn hóa của cộng đồng các làng xã. Lễ hội còn 

là chỗ dựa tinh thần cho người nông dân, thể hiện quan niệm đối với cái đẹp 

và khát vọng vươn lên cái đẹp của họ [35]. 

Đối với đồng bào Thái, lễ hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc tổ 

chức lễ hội không chỉ là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu, mà còn có ý nghĩa tinh 

thần đặc biệt về giáo dục truyền thống lịch sử, về ý thức cộng đồng, bảo tồn 

và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tộc người. 

Qua những lễ tiết của lễ hội ta có thể thấy những bước phát triển rất cổ 

xưa của nông nghiệp. Từ những lễ phẩm trong lễ hội: xôi, gạo, cá, thịt, bánh, 

rượu… chính là hình ảnh của sự phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, 

một nền nông nghiệp, sản xuất nương, rẫy, ruộng có lịch sử rất lâu đời và có 

một địa vị rất quan trọng trong đời sống từ xưa đến nay của dân tộc Thái, đã 

được lễ hội ghi nhận và phản ánh rõ ràng. 

Có thể thấy, lễ hội truyền  thống vẫn có một giá trị to lớn cả về tinh thần và 

kinh tế đối với người Thái ở Nghệ An. Lễ hội truyền thống của người Thái ở tỉnh 
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Nghệ An hướng tới giá trị trong quá khứ được tôn vinh thành linh thiêng, tổ 

chức theo chu kỳ và trở thành sinh hoạt truyền thống của cộng đồng  làng, bản 

và có tầm ảnh hưởng lớn đến cộng đồng dân tộc Thái và các dân tộc miền Tây 

Nghệ An. Các hoạt động của lễ hội truyền thống tái hiện lại cuộc sống hiện 

thực của con người, cộng đồng làng bản thông qua các trò chơi, trò diễn dân 

gian. Cho đến nay, nhiều lễ hội truyền thống của người Thái trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An vẫn được bảo lưu và phát huy các giá trị của nó. Khi nói tới lễ hội 

truyền thống của người Thái, phải kể đến các lễ hội lớn: Hang Bua, Đền chín 

gian, Xăng khan là những lễ hội lớn nhất, tiêu biểu nhất của người Thái ở tỉnh 

Nghệ An. 

Tương tự như các thành tố khác trong văn hóa tộc người, lễ hội truyền 

thống của người Thái ở Nghệ An không phải là bất biến, mà nó luôn có sự 

biến đổi để thích nghi với điều kiện mới. Mặc dù vậy, điều đó vẫn không làm 

phai nhạt ý thức của cộng đồng người Thái về bản sắc văn hóa của mình. Do 

vậy, bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị văn hóa trong lễ hội truyền 

thống của người Thái phục vụ cho sự phát triển hiện nay là rất cần thiết. 

4.1.2. Phát huy các giá trị của lễ hội truyền thống phục vụ phát triển 

Phân tích các quan điểm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An cho 

thấy, Nhà nước ta đã rất cố gắng để bảo tồn và phát huy các giá trị của lễ hội 

truyền thống nhằm phục vụ cho phát triển trong bối cảnh hiện nay. Các quan 

điểm, định hướng, chính sách là rất đúng đắn nhưng trong quá trình triển khai 

thực hiện đang còn nhiều vấn đề đặt ra. Một số địa phương đã xuất hiện xu 

hướng chính trị hoá lễ hội hay Nhà nước, cụ thể là các cấp chính quyền địa 

phương can thiệp quá sâu vào tổ chức lễ hội khiến cho lễ hội truyền thống mất 

phương hướng. Nhận định về vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc 

bảo tồn và phát huy các giá trị của lễ hội truyền thống, một số nhà nghiên cứu 

cho rằng, vai trò của Nhà nước là quản lý hay điều tiết việc bảo tồn bằng chủ 
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trương, chính sách thông qua hệ thống chính quyền các cấp và các cơ quan 

chuyên môn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào tạo được mối quan hệ hài hoà giữa 

Nhà nước và cộng đồng trong tổ chức và quản lý lễ hội để phát huy tốt nhất 

vai trò chủ thể của cộng đồng [38]. 

Từ kết quả nghiên cứu các lễ hội truyền thống của người Thái ở Nghệ 

An, chúng tôi thấy có một số vấn đề cần trao đổi như sau:  

- Làm thế nào để phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong lễ hội 

của người Thái 

Những giá trị văn hoá tích cực trong lễ hội và phong tục tập quán của 

người Thái ở tỉnh Nghệ An, xét đến cùng cũng là những giá trị đạo đức tốt 

đẹp mà ngay cả con người hiện đại cũng cần vươn tới. Sự phát triển văn hoá 

tốt đẹp của một dân tộc phụ thuộc vào sự phát triển của các yếu tố tích cực 

trong lễ hội, đó cũng là những yếu tố căn bản để giữ gìn bản sắc văn hoá của 

dân tộc ấy. Chính vì vậy cần phải đề cao, khắc hoạ hơn nữa những yếu tố tích 

cực bằng các hình thức giới thiệu một cách rộng rãi trên nhiều lĩnh vực của 

đời sống xã hội. Đặc biệt cần triển khai nghiêm túc và hiệu quả các quy ước 

thực hiện lễ hội, để cho người Thái thực sự thấy rằng đây là lễ hội của họ, là 

dịp để họ được giao lưu văn hoá, thoả mãn nhu cầu vui chơi, nhất là đối với 

các đối tượng thanh thiếu niên.  

Về các nghi lễ và trang phục trong lễ hội, mặc dù có nhiều ý kiến cho 

rằng cần phải bảo tồn những bộ trang phục truyền thống, tuy nhiên, trong bối 

cảnh không gian lễ hội, thanh niên nam nữ Thái cũng như các tộc người khác 

có thể tự do lựa chọn trang phục của mình đến dự lễ hội. Tuy nhiên, trong 

trang phục của những người chấp sự làm lễ trong đình thì vẫn phải gìn giữ và 

bảo tồn theo bộ trang phục truyền thống.  

Song song với những công việc đó, cần tăng cường hơn nữa cho việc 

bảo tồn các giá trị văn hoá của người Thái. Những năm gần đây, chúng ta đã 
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tiến hành công tác này theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

Nhà nước hàng năm thường xuyên dành một số kinh phí cho công tác nghiên 

cứu, sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hoá trong lễ hội của người Thái dưới các 

hình thức như: quay phim, chụp ảnh, in sách, ghi âm, sưu tầm hiện vật... 

Đồng thời giới thiệu rộng rãi những giá trị này trên các phương tiện thông tin 

đại chúng trong và ngoài nước. Cũng cần phải có chính sách đãi ngộ đúng 

mức cho các nghệ nhân để họ có điều kiện phổ biến, lưu truyền các giá trị văn 

hoá của người Thái cho con cháu trong cộng đồng.  

Mặt khác, phải có những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người 

Thái về giá trị của những sinh hoạt trong lễ hội của họ. Đó là những vốn quý 

cần được giữ gìn, bảo vệ và phát huy nhằm phục vụ cho chính sự nghiệp phát 

triển kinh tế, xã hội, văn hoá của người Thái. Nhiệm vụ này thuộc về tất cả 

các cấp, các ngành, trong đó vai trò quan trọng thuộc về các trung tâm văn 

hoá - thông tin huyện, xã. Phải có các kế hoạch cụ thể, thường xuyên tổ chức 

các cuộc liên hoan, hội thi văn hoá dân tộc theo từng chuyên đề nhằm khai 

thác  tốt nhất những giá trị văn hoá đặc trưng trong lễ hội của người Thái, tạo 

ra phong trào sôi nổi tự tìm hiểu, tự khai thác trong mọi tầng lớp nhân dân với 

nhiều khía cạnh của đời sống văn hoá lễ hội. Tuy nhiên, cần phải tránh 

khuynh hướng cải biên làm biến dạng các giá trị văn hoá truyền thống hoặc áp 

đặt các quy định không phù hợp với lối sống hay cách thức tổ chức lễ hội của 

người Thái. 

Cần phải xác định việc bảo lưu, gìn giữ hoặc duy trì các hoạt động của 

lễ hội ngay trong cuộc sống thường nhật của cộng đồng người Thái là cách 

giữ gìn sinh động và có hiệu quả nhất. Điều này hiện nay rất thuận lợi bởi vì 

phong trào văn hoá văn nghệ ở cơ sở đang được phát triển một cách mạnh mẽ. 

Những giá trị văn hoá nghệ thuật như hát dân ca đối đáp, giao duyên, các điệu 

múa diễn tả cảnh sinh hoạt lao động hoặc cầu phúc, cầu lành sẽ được khai 

thác phục vụ cho phong trào văn hoá văn nghệ ở cơ sở. 



123 

Đặc biệt hiện nay chúng ta đang thực hiện cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với quy mô rộng khắp. 

Những phong tục tập quán tốt đẹp cũng như lễ hội truyền thống của đồng bào 

Thái đang được các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội quan tâm thúc đẩy. Đó 

là điều kiện thuận lợi để đồng bào xây dựng nếp sống phù hợp, vừa loại bỏ 

được những yếu tố không phù hợp vừa tiếp thu được những yếu tố lành mạnh 

làm phong phú hơn lễ hội truyền thống của cộng đồng người Thái ở Nghệ An. 

- Khắc phục những yếu tố hạn chế trong lễ hội hiện nay: Cần hạn chế 

sự lai tạp các yếu tố văn hoá của người Kinh và chấm dứt hiện tượng vay 

mượn trong cách thức cúng tế và trang phục của các chấp sự như hiện nay. 

Ở phần lễ, cần phải sử dụng trang phục tế lễ của người Thái. Các văn chúc, 

văn tế phải được thực hiện bằng tiếng Thái. Đặc biệt những công việc chuẩn 

bị như "hiến trâu" cũng phải được nghi lễ hoá như trước đây nhằm tránh sự 

lai tạp, gây ra phản cảm với những người đến dự lễ. Ở phần hội, khôi phục 

lại các trò chơi dân gian của người Thái như: thi vật, thi trình diễn trang 

phục người Thái, thi đẩy tay, đẩy gậy, bắn nỏ, ẩm thực... Duy trì và phát 

triển tục ném còn thành nhiều điểm với những nghi lễ mang cấp độ lớn, nhỏ 

khác nhau. Đặc biệt tổ chức tốt sinh hoạt hát dân ca, dân vũ. Tổ chức thi 

giữa các làng bản, giữa các gia đình nghệ nhân và chú ý đào tạo lớp trẻ về 

mọi mặt. Những năm gần đây, địa phương đã khôi phục và tổ chức thành 

công các đội hát, múa rất điêu luyện, đã sưu tầm được nhiều lời hát cổ có giá 

trị, từng bước thu hút khách đến lễ hội để cùng hát giao duyên hoặc tham gia 

vào các điệu múa, nhảy sinh hoạt như: múa xoè, lăm vông, nhảy sạp… của 

người Thái. Bên cạnh đó, hạn chế đưa các hoạt động văn hoá mang tính hiện 

đại, không phù hợp với văn hoá của người Thái như mở băng đĩa, loa đài 

quá to với các bài hát không phù hợp; tổ chức các trò chơi ăn may, vui chơi 

có thưởng, đánh bài. 
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Cùng với việc khôi phục và phát triển các sinh hoạt trong lễ hội, địa 

phương cần có kế hoạch quy hoạch lại làng bản người Thái. Nhà nước cần hỗ 

trợ kinh phí để giữ lại các làng cổ với nhiều ngôi nhà sàn lợp lá cọ đã có hàng 

trăm năm nay. Có sự tuyên truyền, hướng dẫn để đồng bào Thái thao tác lại 

những sinh hoạt hàng ngày như:  giã gạo bằng chày tay, nấu cơm lam, làm các 

món ăn truyền thống, tổ chức các lễ cầu mùa, cầu an... trong những ngày lễ 

hội để khách du lịch được thưởng ngoạn và có thể cùng được tham gia. 

Việc tổ chức lễ hội cũng cần có sự chuẩn bị chu đáo. Cần phải có 

những biện pháp mạnh để loại bỏ những hoạt động thiếu văn hoá trong lễ hội 

như: Bói toán, mở quá nhiều dịch vụ ăn uống trong khuôn viên lễ hội hoặc 

tranh giành khách, để môi trường cảnh quan thiếu vệ sinh... Việc thương mại 

hoá trong lễ hội cũng đang có chiều hướng gia tăng khi có nhiều người từ nơi 

khác đến tham dự lễ hội, do vậy phải quản lý chặt chẽ các dịch vụ trong lễ hội 

tại các địa phương. 

- Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá, nâng cao dân trí 

Nâng cao dân trí là một biện pháp cơ bản nhằm kế thừa, phát huy một 

cách tốt nhất các lễ hội của người Thái ở Nghệ An. Muốn vậy, Nhà nước cần 

tăng cường hơn nữa các chính sách hỗ trợ, đầu tư cho việc xây dựng cơ sở hạ 

tầng ở miền núi. Trước hết là các chương trình, dự án nhằm hoàn thiện hệ 

thống đường giao thông đến các xã, hệ thống điện lưới tới tận thôn bản. Đây 

là những điều kiện cơ bản nhất giúp đồng bào Thái có được sự giao lưu, tiếp 

cận các thông tin trên mọi lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt là tiếp cận các 

thông tin về phát triển sản xuất như kiến thức khoa học kỹ thuật: áp dụng 

giống mới vào chăn nuôi, trồng trọt để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

một cách có hiệu quả. Tiếp cận với nguồn vốn cũng như các giải pháp bao 

tiêu sản phẩm nhằm thúc đẩy sản xuất, phá bỏ cơ chế tự cung, tự cấp, tạo điều 
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kiện xây dựng môi trường sản xuất hàng hoá giúp đồng bào nhanh chóng 

thoát khỏi cảnh đói nghèo. 

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hiện nay ở hầu 

hết các tỉnh miền núi hệ thống nhà văn hoá huyện, cụm xã đã được xây dựng. 

Đây là những thiết chế văn hoá cơ sở thuận lợi để các hoạt động tổ chức 

hướng dẫn sinh hoạt văn hoá cho đồng bào các dân tộc có điều kiện được diễn 

ra. Cần phải thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, thông tin 

tuyên truyền, sinh hoạt câu lạc bộ, thể dục thể thao... thu hút đông đảo các 

tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua các sinh hoạt văn hoá sẽ phát huy 

được những khả năng còn tiềm ẩn trong quần chúng, đồng thời nâng cao được 

hiểu biết của họ về những giá trị văn hoá trong lễ hội của dân tộc mình, từ đó 

người dân có ý thức giữ gìn và kế thừa tốt các giá trị văn hoá đó. 

Có thể bằng nhiều cách khác nhau để mau chóng nâng cao tình độ dân 

trí cho đồng bào Thái. Khi người dân đã có cuộc sống kinh tế ổn định, có 

trình độ hiểu biết được nâng lên thì đồng bào sẽ có ý thức kế thừa và phát huy 

tốt nhất các giá trị văn hoá trong lễ hội. Đồng thời sẽ có sự lựa chọn tiếp thu 

những yếu tố văn hoá mới phù hợp để bổ sung cho vốn văn hoá truyền thống 

của người Thái thêm phong phú.  

- Gắn lễ hội của người Thái ở Nghệ An với phát triển du lịch 

Lễ hội của người Thái là một hoạt động chứa đựng trong đó những giá 

trị văn hoá đặc sắc và biểu thị sức mạnh tinh thần của cộng đồng. Lễ hội luôn 

là điểm hấp dẫn cho tất cả mọi người. Người ta đến với lễ hội để được hoà 

nhập vào niềm “cộng cảm” tâm linh, để bày tỏ lòng thành kính thiêng liêng 

đối với các vị thánh, thần và hy vọng nhận được ở đó sự phù hộ, ban phát hay 

chí ít một niềm an ủi tinh thần. Lễ hội còn là nơi để mọi người bày tỏ thái độ 

ứng xử, được tìm hiểu và thưởng thức những giá trị văn hoá truyền thống của 

cộng đồng. Lễ hội thường gắn với cảnh quan môi trường sạch đẹp, tạo nên 
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không khí trong lành để những người đến tham dự lễ hội được thư thái, lấy lại 

sự cân bằng khi cuộc sống thường nhật có đầy những lo âu căng thẳng. Nhiều 

người Thái đến lễ hội còn mong muốn được bộc lộ khả năng của mình qua 

các trò chơi, các hoạt động sáng tạo trong hội.  

Với những yếu tố đó, lễ hội của người Thái luôn là sự hấp dẫn đối với 

khách du lịch, nhất là trong giai đoạn hiện nay chúng ta tiến hành công cuộc 

đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập. Khi mà đời 

sống vật chất nói chung của nhân dân đã có những bước cải thiện đáng kể thì 

du lịch càng trở thành một nhu cầu thiết yếu trong đời sống của mọi người. Sự 

phát triển du lịch sẽ mang lại nhiều nguồn lợi trong phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, kể cả ở vùng đồng bào Thái tỉnh Nghệ An. Những năm gần 

đây, Nghệ An đã có những khai thác bước đầu các lễ hội truyền thống để 

phục vụ du lịch, nhưng vẫn còn khá nhiều lễ hội truyền thống còn đang trong 

dạng tiềm năng. Các cấp chính quyền cần có cái nhìn thực tế hơn, mạnh dạn 

hơn trong việc khai thác lĩnh vực này nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế cũng như văn hoá của địa phương. Đó cũng là giải pháp tốt nhất để 

giữ gìn, kế thừa và phát triển một cách có hiệu quả những giá trị văn hoá lễ 

hội truyền thống trong đời sống cộng đồng người Thái ở tỉnh Nghệ An. 

Có thể thấy nhiều yếu tố tích cực thể hiện trong lễ hội truyền thống 

của người Thái ở Nghệ An. Rõ nhất là biểu hiện ở ý thức xây dựng giáo dục 

con người để trở thành con người của cộng đồng, sống vì cộng đồng với 

những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đó là sự kính trọng, biết ơn tổ 

tiên, cha mẹ, biết lẽ phải, tránh xa cái xấu, biết hy sinh san sẻ cùng đồng 

loại, sống chân thành, hoà hợp với thiên nhiên... 

Các hoạt động trình diễn dân gian và các trò chơi dân gian trong lễ hội 

cần được mở rộng và thu hút sự tham gia của du khách. Đến với các lễ hội 

của người Thái, du khách có thể hoà mình vào với không khí sôi động của 
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dân vũ, sự mượt mà, sâu lắng của dân ca, thưởng thức sự tinh tế trong ẩm 

thực, men say trong đồ ăn, thức uống …và cao hơn tất cả đó là sự gắn chặt cố 

kết cộng đồng trong đồng bào dân tộc Thái và các dân tộc anh em. Các điệu 

hát dân ca giúp cho các du khách có thể hát để làm quen nhau, hát để thử tài 

cao thấp, hát để tỏ tình giao duyên, để ca ngợi công lao to lớn của tổ tiên, đề 

cao truyền thống tốt đẹp của dòng họ, cộng đồng... Cứ như thế, hát dân ca trở 

thành một trong những lối ứng xử rất riêng thể hiện giao lưu, kết nối cộng 

đồng của người Thái, một nét đẹp văn hoá cần được gìn giữ và phát huy. 

 Như vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ giữ 

gìn bản sắc văn hóa tộc người. Tổ chức tốt các sinh hoạt văn hóa dân gian 

cũng như các lễ hội truyền thống để giáo dục con em giữ gìn, phát huy những 

giá trị văn hóa riêng đặc sắc của chính người Thái. Dạy hát các điệu dân ca, 

dân vũ dân tộc. Tổ chức thường xuyên hơn nữa các trò chơi dân gian, sinh 

hoạt cộng đồng để khuyến khích ủng hộ đồng bào tổ chức các hoạt động sinh 

hoạt văn hóa truyền thống lành mạnh.  

4.1.3. Vai trò của cộng đồng người Thái trong quản lý lễ hội 

Lễ hội truyền thống của các tộc người thiểu số, trong đó có lễ hội của 

người Thái ở Nghệ An thường xuất phát từ sinh hoạt cộng đồng. Tính cộng 

đồng trong lễ hội luôn được đề cao và giữ vai trò chủ thể của các lễ hội. Tuy 

nhiên, hiểu về khái niệm cộng đồng như thế nào cho đúng để có được những 

giải pháp hữu hiệu trong quản lý lễ hội hiện nay là một vấn đề rất cần để đưa 

ra bàn luận. 

Theo phương thức tổ chức lễ hội truyền thống, mọi công việc, hoạt 

động của lễ hội được tổ chức bàn bạc công khai, có sự đồng thuận của những 

người có trách nhiệm trong cộng đồng và được người dân ủng hộ. Các lễ hội 

hiện nay đang phát triển đa dạng và được tổ chức quản lý theo quy định của 

Nhà nước, với sự điều hành của Ban tổ chức lễ hội (thường là những người 
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thuộc cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, chính quyền địa phương…). Vai 

trò của cộng đồng dường như chưa được chú ý đúng mức. 

Ở góc nhìn khác, cộng đồng hiện nay cũng đang phát triển đa dạng và 

phức tạp hơn bởi nhiều yếu tố hiện đại đang xâm nhập vào các hoạt động sinh 

hoạt thường ngày, trong các hoạt động văn hoá tinh thần, tín ngưỡng và lễ 

hội. Một bộ phận người dân trong cộng đồng dường như dễ chấp nhận những 

cái mới, thuận theo những cái được cho là “thuận tiện” với cuộc sống.  Mặt 

khác, việc tổ chức lễ hội hiện nay còn mang nặng đặc trưng của các “nhóm lợi 

ích”. Những người tổ chức lễ hội thường là những người được hưởng lợi ích 

trực tiếp, nhất là lợi ích về kinh tế nên phần nào họ đã coi nhẹ những lợi ích, 

nhất là lợi ích về mặt tinh thần của cộng đồng.  

Từ sau đổi mới đến nay, lễ hội truyền thống đã và đang “bùng phát” 

mạnh mẽ, một mặt đã khẳng định được giá trị văn hoá truyền thống vẫn còn 

được lưu giữ và phát huy trong xã hội hiện nay. Mặt khác, trong bối cảnh 

mới, lễ hội đang được sử dụng và khai thác với mục tiêu mới - phục vụ du 

lịch nhằm phát triển kinh tế của địa phương. Trong bối cảnh mới, các lễ hội 

truyền thống có diện mạo mới với sự biến đổi và thích nghi văn hoá tộc người 

trong hội nhập và phát triển, nhiều nghi lễ, dịch vụ mới ra đời. Đây cũng là 

vấn đề cần hết sức chú trọng trong quản lý xã hội, bởi lẽ, những yếu tố thích 

nghi, hội nhập mới đang có xu hướng làm nhạt đi, tan bớt những giá trị văn 

hoá truyền thống mang đậm bản sắc tộc người. 

Do vậy, đổi mới phương thức quản lý lễ hội của người Thái, cần có sự 

thay đổi trong chủ thể tổ chức. Đó là huy động sự tham gia nhiều hơn nữa của 

những người có uy tín, có kinh nghiệm tổ chức trong cộng đồng. Vai trò tổ 

chức lễ hội chính cần trao lại cho cộng đồng người Thái ở các địa phương với 

các phương thức và hình thức tổ chức phù hợp nhất với phong tục tập quán, 

nhu cầu sinh hoạt lễ hội của từng cộng đồng, từng địa phương. Cần duy trì các 



129 

thành phần của Ban tổ chức theo quy định của Quy chế tổ chức lễ hội năm 

2001 bao gồm: Chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội tại cộng đồng 

nhưng cũng hết sức chú trọng vai trò của Ban khánh tiết của cộng đồng do 

người dân tự lập nên. 

Về không gian và thời gian lễ hội, việc mở rộng không gian lễ hội cho 

khách thập phương là hết sức cần thiết, nhưng cũng rất cần chú ý tới không 

gian nghi lễ bên trong của lễ hội để đảm bảo giữ được sự uy nghi, linh thiêng 

trong phần lễ của lễ hội. Đối với lễ hội của người Thái, các nghi lễ tổ chức 

trong cúng đang có xu hướng giảm bớt hoặc đơn giản hoá nghi lễ, rút ngắn 

thời gian hành lễ, hành chính hoá phần lễ… nhằm thuận tiện hơn cho các cán 

bộ làm công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, các nhà quản lý đã “quên” mất 

một mục tiêu quan trọng của lễ hội và đáp ứng nhu cầu đông đảo của người 

dân trong cộng đồng, đó là tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động giao 

lưu văn hoá truyền thống như hát dân ca, biểu diễn dân vũ… Đây cũng là một 

trong những tiền đề ảnh hưởng đến việc bảo tồn các giá trị văn hoá tộc người 

vốn đã và đang bị tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường, giao thoa văn hoá 

và hội nhập. 

Cùng với việc khôi phục phát triển các sinh hoạt trong lễ hội, các địa 

phương của tỉnh Nghệ An có kế hoạch quy hoạch và mở rộng diện tích lễ hội 

tại các di tích thuộc vùng dân tộc miền núi. Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí để 

phục dựng các di tích và mở rộng sân bãi để phục vụ lượng du khách ngày 

càng đông đến tham dự lễ hội. Ngoài ra, cũng cần có kế hoạch phục dựng các 

sinh hoạt truyền thống như: giã gạo bằng tay, nấu cơm lam, các món ăn 

truyền thống, tổ chức các nghi lễ cúng cầu mùa, cầu an... trong những ngày lễ 

hội để khách du lịch được thưởng ngoạn và có thể cùng được tham gia. 

Qua nghiên cứu lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An cho thấy, 

việc tham gia của cộng đồng vào tổ chức và quản lý lễ hội là rất cần thiết. Ban 



130 

khánh tiết của lễ hội là những người có uy tín trong cộng đồng sẽ có những 

hoạt động thiết thực nhất trong tổ chức lễ hội phù hợp với nhu cầu, nguyện 

vọng và tâm lý của người dân trong cộng đồng. Bên cạnh đó, việc quản lý 

hòm công đức, các khoản chi tiêu trong lễ hội được quản lý công khai, minh 

bạch với sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng. Một số quan điểm hiện nay cho 

rằng, tổ chức lễ hội là nhằm phát triển kinh tế địa phương, thu hút khách du 

lịch và bằng mọi cách có nguồn thu cao nhất từ các hoạt động của lễ hội. 

Nhưng các quan điểm này đã không chú ý tới mục tiêu chính yếu của việc tổ 

chức lễ hội là tôn vinh các giá trị của lễ hội nhằm phục vụ cho các nhu cầu 

văn hoá tâm linh của người dân trong cộng đồng. Do vậy, vai trò quản lý của 

nhà nước là rất quan trọng và mang tính chất định hướng cho lễ hội nhưng 

phải có sự kết hợp chặt chẽ với cộng đồng dân cư địa phương. Có như vậy 

mới thể hiện rõ vai trò chủ thể văn hoá của cộng đồng người Thái trong quản 

lý lễ hội của họ tại địa phương. 

4.2. Lễ hội trong đời sống xã hội cộng đồng người Thái 

  4.2.1. Mặt tích cực và hạn chế 

Các lễ hội ở miền Tây Nghệ An thể hiện tính cộng đồng và cố kết cộng 

đồng cao. Đây là một đặc trưng tiêu biểu trong đời sống văn hoá của đồng bào 

Thái Nghệ An. Mọi người đến dự hội vừa cảm thấy mình là người chứng 

kiến, vừa là người tham gia cuộc vui đầy hào hứng. Họ đến với lễ hội để thoả 

mãn sự khát vọng cháy bỏng trong mỗi con người một niềm hứng khởi, giải 

toả sự dồn nén sau những ngày tháng "một nắng, hai sương làm ăn vất vả". 

Hội gần như là duy nhất phô diễn những sinh hoạt văn hoá cộng đồng, từ múa 

hát giao duyên, các trò diễn, phong tục, vui chơi... tiềm ẩn nhiều giá trị văn 

hoá tộc người. 

Bản chất trở về cuội nguồn là nhu cầu vĩnh hằng của con người ở mọi 

thời đại. Mọi lễ hội đều mang trong nó bản chất trở về với cội nguồn. Cái cội 
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nguồn ấy chính là: "con chim tìm tổ, con người tìm tông". Hoạt động lễ hội, 

từ phần nghi lễ cũng như các trò diễn, nhất là những trò diễn mang tính phong 

tục, bao giờ cũng chứa đựng nội dung tài liệu lịch sử, tìm về với cội nguồn 

của cộng đồng. Các nghi thức tưởng niệm, tế tự, các trò diễn đều làm sống lại 

đời sống của thần linh dù đó là các thiên thần hay nhân thần. Những nhân 

thần đã có công tạo nên mảnh đất, con người, đồng ruộng, bản làng... Đây là 

dịp "uống nước nhớ nguồn" biết ơn những người đã có công dựng bản, lập 

mường mà đồng bào đang thờ phụng. Các nghi lễ cũng như các trò diễn nói 

chung đều bộc lộ rõ mối liên quan gắn bó với nghề nông và các tín ngưỡng 

phồn thực. 

Lễ hội chứa đựng tất cả những khát vọng, những ước muốn tâm linh 

vừa trần tục, vừa thiêng liêng của mọi người. Thời gian trôi qua, bao nhiêu 

lớp sa bồi văn hoá, lịch sử, tín ngưỡng đã lắng đọng trong lễ nghi, trò diễn 

khiến nó trở thành một hiện tượng văn hoá có sức thu hút, lôi cuốn nhiều thế 

hệ con người. Họ đến với lễ hội bằng tấm lòng thành kính, biết ơn và sự thầm 

kín của riêng mình. Mỗi thành viên trong cộng đồng không cần đến bất cứ 

tầng lớp trung gian nào. Họ trực tiếp giao cảm, đồng cảm với thần linh để tạ 

ơn và cầu mong sự che chở của lực lượng siêu nhiên với bản thân và cộng 

đồng của mình. 

Họ còn trực tiếp tham gia sáng tạo và hưởng thụ những giá trị văn hoá, 

được đắm mình trong dòng nước mát đầu nguồn của văn hoá dân tộc. 

Được tận hưởng những giây phút thiêng liêng, được sống trong giờ 

phút giao cảm hồ hởi đầy tinh thần cộng đồng. Con người tự mình phô bày tất 

cả những gì tinh tuý nhất, đẹp đẽ nhất của bản thân qua các cuộc thi tài. 

Trên mặt cắt đồng đại, thần không phải là dấu hiệu xấu để ta bác bỏ 

nhân vật lịch sử ẩn tàng trong đó, và các tín ngưỡng xưa tàng ẩn trong các trò 

diễn, lễ nghi. Những vết tích của tín ngưỡng cổ đã chìm vào dĩ vãng nên 
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người ta dễ nhận ra nó ở một dạng khác như mê tín dị đoan. Hầu bóng và lên 

đồng (tương tự lên đồng của người Kinh) dưới dạng các trò diễn, các lễ thức 

trong lễ hội. Cái vỏ có thể là mê tín, nhưng cốt lõi của hiện tượng có lẽ không 

mê tín chút nào. Đây là hiện tượng khó phân biệt, là mê tín hay không mê tín, 

là văn hoá hay phi văn hoá, chúng ta cần phải nghiên cứu, xem xét trên cơ sở 

khoa học.  

Mối quan hệ giữa người với thần, một phương tiện để nhập thần, một 

hình thức để nhập hồn thần linh vào thể xác của những người theo tín ngưỡng 

dân dã của cư dân nông nghiệp sốn với nghề lúa nước. Đây là một hình thức 

khá nguyên sơ của sân khấu dân gian, đó là hình thức diễn xướng sân khấu 

tâm linh, ở đó con người không chỉ nhập thân mà còn hoá thân thành những 

thần linh và sống đời sống của các thần linh. 

Mỗi loại hình tôn giáo, tín ngưỡng đều nảy sinh và tồn tại trong một 

môi trường xã hội nhất định. Nó phản ánh ý nguyện và trình độ tư duy của 

con người. Bởi thế, cũng giống như mọi hình thái ý thức xã hội khác Nó đều 

biến đổi chậm so với cơ sở kinh tế, xã hội mà nó được sản sinh. Tính lạc hậu, 

bất cập và lỗi thời khiến nhiều hình thức tôn giáo, tín ngưỡng bộc lộ mặt phản 

giá trị, phản văn hoá và trở thành lực lượng kìm hãm sự phát triển xã hội. Các 

loại ma thuật, nhất là ma thuật chữa bệnh (cúng khài) có giá trị nào đó trong 

xã hội nguyên thuỷ, nay không còn thích hợp với hiện trạng xã hội văn minh. 

Không phải tất cả các tôn giáo tín ngưỡng đều chủ trương con người ngồi yên 

chờ đợi phép màu của thần thánh. Tuy nhiên, tư tưởng thiếu tự tin vào bản 

thân, trông chờ sự giúp đỡ của lực lượng siêu nhiên, cũng là những cản trở 

đáng kể cho sự tiến bộ xã hội. 

Ranh giới giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan thường rất khó phân biệt. 

Có trường hợp cùng một hiện tượng, nếu đứng ở góc độ này thì là tín 

ngưỡng, nhưng ở góc độ khác lại cho là mê tín dị đoan. Thực chất mê tín dị 
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đoan là những biểu hiện của tôn giáo bị lợi dụng, có lúc nó núp dưới danh 

nghĩa tôn giáo để dễ bề hoạt động. Chúng ta phải coi quá khứ như máu thịt 

của hiện tượng. Các tín ngưỡng đều mang yếu tố tâm linh, được đồng bào 

chấp nhận từ xưa. 

Về mặt văn hoá, chúng ta phải đánh giá nó trong kho tàng văn hoá dân 

tộc. Bởi thế cần có ứng xử đúng đắn với tín ngưỡng tôn giáo và phải có giải 

pháp phù hợp. Muốn đẩy lùi và tiến tới bài trừ mê tín dị đoan, chúng ta cần 

đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, xây 

dựng làng, bản văn hoá. Tôn trọng tự do tín ngưỡng niềm tin của từng người, 

miễn là những tôn giáo tín ngưỡng đó không phương hại tới tinh thần đoàn 

kết dân tộc, không cản trở công việc quốc gia, tính mạng con người và đạo 

đức xã hội. 

4.2.2. Hệ quả của sự biến đổi trong lễ hội truyền thống 

Hiện nay, việc phục hồi và tổ chức lễ hội truyền thống của người Thái 

ở Nghệ An ngày càng được chính quyền các cấp và nhân dân địa phương 

quan tâm. Bên cạnh những nỗ lực của các cấp chính quyền, địa phương cũng 

như những nhà quản lý lễ hội nhằm mang lại cho cộng đồng dân cư và du 

khách một không gian lễ hội vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh vừa đáp 

ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh.  

Sự biến đổi của các lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây 

Nghệ An đã tạo ra một số tác động tích cực đến môi trường văn hóa, xã hội; 

có ý nghĩa giáo dục cộng đồng cư dân về truyền thống, đạo lý uống nước nhớ 

nguồn; giúp cân bằng và phát triển văn hóa tâm linh; phát triển kinh tế và  

chính trị của địa phương. 

 Xét ở phương diện môi trường văn hóa, xã hội, việc phục hồi lại các lễ 

hội truyền thống hiện nay đã giúp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 
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phi vật thể của người Thái, đó là phong tục, tập quán, các loại hình nghệ thuật 

dân gian. Lễ hội đã tạo điều kiện gắn kết và thu hút sự quan tâm của cộng 

đồng địa phương và du khách. Đây là cơ hội để bà con đồng bào dân tộc Thái 

có dịp giao lưu, thể hiện tinh thần cố kết cộng đồng thông qua các hoạt động 

tập thể như tế, lễ, ném còn, hát dân ca như:  Nhuôn, Xuổi, Lăm, Khắp, các 

hình thức nghệ thuật âm nhạc, dân vũ như: múa xoè, múa quạt, nhảy sạp, thổi 

khèn bè, khèn lá, đánh cồng chiêng, khắc luống. Cũng qua lễ hội này mà du 

khách thập phương mới có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về người Thái và văn hóa 

Thái ở miền Tây Nghệ An.  

Xét về phương diện chính trị, kinh tế, việc phục hồi các lễ hội truyền 
thống của người Thái ở Nghệ An hiện nay đã góp phần xây dựng và quảng 
bá thương hiệu của địa phương. Thông qua các lễ hội này mà hàng vạn du 
khách trong và ngoài nước biết đến các giá trị văn hóa đặc trưng của tộc 
người Thái nơi đây từ đó thu hút và thúc đẩy sự đầu tư của các cấp chính 
quyền địa phương cũng như các doanh nghiệp trong nước. Hiện nay nhiều 
dự án phát triển du lịch cộng đồng, tâm linh kết hợp sinh thái đã được đầu tư 
ở Quế Phong.  

Xét về giá trị nuôi dưỡng và phát triển văn hóa tâm linh, lễ hội truyền 
thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An là dịp để người dân nơi đây tỏ 
lòng thành kính, biết ơn các bậc tiền nhân có công khai phá đất rừng hoang 
miền tây bắc Nghệ An, lập nên bản mường và cầu mong năm mới mưa thuận 
gió hòa, mùa màng tốt tươi, người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc và cầu 
cho quốc thái dân an. Ngoài yếu tố tâm linh, việc phục hồi các lễ hội truyền 
thống còn có ý nghĩa giáo dục thế hệ con cháu ý thức bảo tồn, giữ gìn, phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống, đạo lí uống nước nhớ nguồn, tinh thần 
đoàn kết, lòng tự hào dân tộc. 

Tuy nhiên, xét về giá trị gắn kết cộng đồng, bảo tồn và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc, việc khôi phục các lễ hội theo hướng sân khấu hóa sai lệch, 
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áp dụng một mô hình chung mà chưa quan tâm đúng mức đến yếu tố đặc thù 
của từng lễ hội khiến các lễ hội đền Chín Gian và lễ hội Hang Bua hiện nay 
còn mang nặng tính hình thức, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu vui chơi, hội hè 
hơn là nhu cầu giáo dục và gắn kết cộng đồng.  

Đồng thời, việc tái hiện lễ hội theo hướng “nhất thể hóa”, “sự kiện hóa” 
khiến lễ hội mất đi sự đa dạng và đặc sắc riêng. Mặt khác, cộng đồng dân cư 
khi không còn tham gia lễ hội với tư cách là chủ thể mà chỉ với tư cách là 
người tham dự, đã nảy sinh tâm lý thờ ơ, vô cảm với chính lễ hội diễn ra trên 
quê hương mình, của dân tộc mình. Du khách tham dự lễ hội cũng không 
được truyền thông và cảm nhận chính xác ý nghĩa của lễ hội. 

4.2.3. Hướng bảo tồn và phát huy lễ hội ở miền Tây Nghệ An 

Hoạt động của lễ hội là hoạt động văn hoá nghệ thuật quần chúng. 

Thông qua lễ hội, diễn xướng dân gian cổ truyền được khôi phục. Các lễ thức, 

phong tục tái hiện niềm tin và biểu hiện của thế giới tâm linh. Tiếng nhạc 

cồng chiêng, những điệu múa, trò chơi, những món ăn truyền thống, các bài 

cúng lâm ly tràn đầy chất văn nghệ dân gian... mang đậm sắc thái riêng của 

tộc người. 

Ngôn ngữ của lễ hội là ngôn ngữ biểu tượng, vượt lên trên đời sống 

thường nhật. Một số sinh hoạt vui chơi thi tài diễn ra trong lễ hội. Thậm chí 

các trò chơi mang tính phồn thực thì nó vẫn mang tính nghi lễ phong tục chứ 

không còn là cái trần tục thuần tuý, mà đã trở thành cái tục của thế giới thiêng 

liêng. Bởi thế hệ quả mang tính thực tiễn là hiện nay chúng ta đang phục hồi, 

phát huy lễ hội truyền thống thì phải luôn hiểu rằng lễ hội thuộc phạm trù cái 

thiêng, cái biểu tượng, vượt lên trên thế giới trần tục, thực tại. Nếu biến lễ hội 

thành cái trần tục thì lễ hội với đúng nghĩa của nó sẽ không còn nữa. 

Trong lễ hội cổ truyền diễn xướng dân gian được hiểu với hàm 

nghĩa khá rộng. Bao gồm những hành động, lời nói nhằm biểu đạt một 



136 

thông tin nhất định giữa một người hay một nhóm người với cộng đồng. 

Mọi sinh hoạt văn hoá dân gian đều được tồn tại, tiếp cận trong môi 

trường diễn xướng. Từ đó mà người ta muốn tái hiện lịch sử, tái hiện xã 

hội, tái hiện cội nguồn của tự nhiên và của con người. 

Mặc dù các tín ngưỡng và lễ hội dân gian vẫn được hình thành trong 

chiều sâu lịch sử dân tộc với những biểu tượng đặc thù dân tộc và trong 

những điều kiện sinh hoạt cũng mang dấu ấn của một thời đại đã qua, 

nhưng những tín ngưỡng, lễ hội và biểu tượng đó đã thấm sâu vào đời sống 

nhân dân và định hình thành phong tục tập quán xã hội. Ngày nay điều 

kiện sinh hoạt xã hội đã khác xa so với xã hội phong kiến nước ta thời xa 

xưa và vẫn còn đó một số phong tục tập quán, vừa như những biểu tượng 

của bản sắc dân tộc, vừa như một thế lực bảo thủ. Nếu cấm đoán, bỏ hẳn 

thì vô tình lại trở lại thời kỳ ấu trĩ, tả khuynh. Hay nếu giữ gìn nguyên thì 

thật hữu khuynh, thiếu trách nhiệm. 

Vấn đề cách tân lễ hội không thể hấp tấp vội vàng. Cho nên gìn giữ, 

gạn đục khơi trong những giá trị văn hoá lễ hội cổ truyền, từng bước thận 

trọng thử nghiệm đổi mới là cần thiết. 

Gần đây trong việc tổ chức lễ hội nói chung đã xuất hiện sự thái quá. 

Cái thái quá đó, không nằm trong bản thân các lễ hội cổ truyền mà chủ yếu do 

tổ chức lễ hội. Nguyên nhân chính là ở những kẻ buôn thần, bán thánh, 

thương mại hoá lễ hội, lợi dụng lễ hội để kiếm lời, cầu lợi nhảm nhí ở chốn 

linh thiêng, làm mất đi cái chân, thiện, mỹ vốn có của lễ hội như xem sớ, 

đồng bóng, bói toán, đoán quẻ... 

Để khôi phục thuần phong mỹ tục trong lễ hội, trước hết cần tổ chức 

tốt lễ hội, thông tin tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa văn hoá của lễ hội cổ 

truyền, giáo hoá phong tục, giữ gìn, bảo lưu những giá trị văn hoá, tín 

ngưỡng dân tộc. 
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Việc quản lý các lễ hội dân gian cần phải được tiến hành trên cơ sở 
pháp luật và khoa học. Phải thấy hết sự phức tạp và tinh tế của vấn đề. Bởi 

đây là lĩnh vực liên quan đến tâm linh của người dân, không thể dùng biện 

pháp quản lý hành chính một cách máy móc và tuỳ tiện. Quyền tự do, tín 

ngưỡng của nhân dân được tôn trọng, nhưng cũng không thể để những ai 

đó lợi dụng để tuyên truyền cho mê tín. Làm sao để lễ hội dân gian trở 

thành những sinh hoạt văn hoá cộng đồng lành mạnh. 

 4.2.4. Lễ hội truyền thống ở miền Tây Nghệ An hiện nay 

Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, lễ hội truyền thống ở 

Nghệ An thời gian qua có nhiều biến động lớn, với những biến cố lịch sử của 

đất nước ta từ sau cách mạng tháng 8 năm1945. Nhà nước non trẻ của ta còn 

tập trung sức mạnh của toàn dân tham gia chống giặc dốt, giặc đói và giặc 

ngoại xâm. Trong kháng chiến chống Pháp, một số vùng trong tỉnh vẫn mở lễ 

hội như: lễ hội hang Bua, lễ hội Đền Cuông, lễ hội vua Lê.... Nhưng do chiến 

tranh nên nhiều nghi thức bị hạn chế, thu nhỏ về quy mô. Tâm lý dự hội 

không hoàn toàn yên tâm phấn khởi. Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng 
cùng với biến động của cải cách ruộng đất, với nhận thức ấu trĩ của một số 

người nên hầu hết các lễ hội đều được coi là “di sản phong kiến lạc hậu”, các 

di tích lịch sử Văn hóa như đình, chùa, miếu, mạo phải chịu số phận “hương 

lạnh, khói tàn”. Trong thời kỳ chiến tranh phá hoại, để toàn tâm, toàn lực cho 

ngày thắng lợi cuối cùng của đất nước, tỉnh Nghệ An lại là tuyến lửa càng có 

lý do để quên lãng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước được hoàn toàn 

thống nhất. Với những khó khăn mới của nền kinh tế cả nước làm cho những 
người làm công tác quản lý văn hóa vẫn chưa có điều kiện quan tâm đến nhu 

cầu được mở hội của nhân dân. 

Ngày 4 tháng 4 năm 1984 pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử- 

Văn hóa và danh lam thắng cảnh đuợc ban hành. Đây là cơ sở pháp lý đầu 

tiên tạo điều kiện để phục hổi lễ hội. 
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Hầu hết các lễ hội có tiếng ở Nghệ An từ trước đến nay đã được mở 

lại, làm sống lại một phần không khí hội xưa. Tâm lý, nhu cầu được mở lễ 

hội của nhân dân các địa phương bị dồn nén hàng mấy chục năm nay đã có 

cơ hồi phục. 

Tính đến nay, tỉnh Nghệ An đã có hơn 100 di tích đã được xếp hạng di 

tích lịch sử - văn hóa quốc gia, 131 di tích chờ làm hồ sơ trình lên bộ xếp 

hạng và rất nhiều những di tích khác xếp trong danh sách được kiểm kê, bảo 

hộ. Đây là những điều kiện thuận lợi để tổ chức lễ hội truyền thống của mỗi 

địa phương trong tỉnh. Có thể nói sau mấy năm thực hiện quy chế mở hội 

trên địa bàn Nghệ An, không khí hội hè đã hình thành một cách thoáng 

đãng, cởi mở. 

Như lễ hội đền Cuông (Diễn Châu); lễ hội rước bằng di tích lịch sử - 

văn hóa đình Trung Cần, di tích lịch sử - văn hoá đền thờ Mai Hắc Đế (Nam 

Đàn), di tích lịch sử - văn hóa đền Bạch Mã (Thanh Chương), di tích lịch sử - 

văn hóa đền Đinh Bạt Tụy, đền thờ Nguyễn Xí (Nghi Lộc), lễ hội được sống 

lại với một sức sống mãnh liệt như: lễ hội Cầu Ngư ở Vạn Lộc (Nghi Lộc), lễ 

hội đua thuyền của xứ chài vùng biển Nghi Thiết, lễ hội rước hến Cầu mùa 

làm ăn của vùng Hưng Lam (Hưng Nguyên) v.v... 

Hầu hết các lễ hội ở Nghệ An ngay từ đầu khi khôi phục đã được sự 

quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, những người làm công tác văn 

hóa thông tin ở địa phương. Do đó các lễ hội đều được tổ chức tốt đảm bảo 

được sự an toàn, lành mạnh. Tuy vậy, bên cạnh những yếu tố tích cực, lễ hội 

diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn có những hạn chế, lệch lạc nhất định. 

Về mặt tổ chức, phần lớn đều lúng túng, từ chương trình đến điều hành, 

hướng dẫn đến kinh phí đều bị hạn chế nên các hình thức tế, rước, lễ yết 

cáo.... còn có khiếm khuyết, việc tế có nơi chưa đúng, chưa đẹp, trang phục tế 

còn tùy tiện, thiếu nghiêm trang. Có đám rước còn lộn xộn, ồn ào mất trật tự... 
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Trong lễ hội thường gắn liền với yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo. Đảng và 

Nhà nước đã tôn trọng tự do tín ngưỡng của mọi người. Chúng ta cần phân 

biệt rõ ràng giữa nhu cầu tâm linh và mê tín dị đoan trong các sinh hoạt lễ 

hội ở các di tích, danh thắng để thu lợi thông qua việc bán các loại văn hóa 

phẩm mang nội dung mê tín dị đoan không có điạ chỉ xuất bản cần được 

chấn chỉnh. Một số lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín như lên đồng, xóc 

thẻ, bói toán... và bày vẽ ra các nguồn thu, các loại phí, các hòm công đức 

mà thực chất là để bóp nặn khách hành hương. Do quản lý chưa chặt chẽ, ở 

các lễ hội cũng xuất hiện các tệ nạn xã hội như buôn lậu cờ bạc, nghiện hút, 

mại dâm... làm cho môi trường xã hội của lễ hội vẩn đục mất đi vẻ văn hóa 

lịch sự, trong lành cần có. 

Chúng ta cần tổ chức và quản lý tốt các lễ hội ở Nghệ An để các lễ hội 

giữ đúng được bản chất văn hóa truyền thống tốt đẹp. Các ngành các cấp các 

tổ chức quần chúng và xã hội cần có trách nhiệm chung. Đi đôi với việc tôn 

trọng tự do tín ngưỡng, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan và nghiêm trị nhưng 

kẻ lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan, kiếm lời bất chính...Hãy hành 

động để lễ hội đúng là các hoạt động văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc. 

Lễ hội truyền thống góp phần nhiều vào đời sống văn hóa trong thời kỳ 

công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Những năm gần đây, do công cuộc 

đổi mới do Đảng ta khởi xướng ngày càng giành được những thành tựu to lớn, 

đời sống nhân dân ngày một nâng cao, quyền dân chủ được mở rộng hoạt 

động văn hóa du lịch tăng dần, lễ hội có dịp được phát triển. 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã làm cho toàn bộ 

đời sống kinh tế - xã hội của Nghệ An biến đổi một cách sâu sắc. Các nhu cầu 

về đời sống vật chất của nhân dân sẽ được đáp ứng ngày càng tốt hơn tạo điều 

kiện cho hoạt động văn hóa tinh thần phát triển. Nhưng chúng ta cũng phải 
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thấy rằng, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa sẽ làm nẩy sinh không ít 

vần đề phức tạp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.  

Trong quá trình mở cửa, đòi hỏi nền kinh tế Nghệ An phải hội 

nhập với kinh tế khu vực và kinh tế thế giới nhằm tiếp thu những thành 

tựu khoa học công nghệ tiên tiến, đi đôi với việc mở cửa các yếu tố văn 

hóa ngoại lai, nẩy sinh những thói quen, nếp sống của “xã hội tiêu 

dùng” của “lối sống tiện nghi’, nhiều hình thức hoạt động văn hóa của 

xã hội công nghiệp cũng sẽ phát triển.  

Tất cả nhũng yếu tố ấy sẽ có ảnh hưởng, tác động sâu sắc đến truyền 

thống lâu đời của dân tộc Việt Nam nói chung và văn hóa truyền thống xứ 

Nghệ nói riêng. Đòi hỏi Đảng ủy, các cấp, các ngành, các địa phương, quản 

lý, phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa phát huy những yếu tố tích cực, đẩy 

lùi những hiện tượng tiêu cực giữ gìn bản sắc con người xứ Nghệ trong quá 

trình đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Nghị quyết trung ương lần thứ 4 (khóa VIII) của Đảng ta khẳng định: 

“Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” [20], trong nền tảng tinh 

thần đó gia đình văn hóa và các cộng đồng văn hóa chính là nền tảng trực tiếp 

của đời sống văn hóa tinh thần của mọi người. Đây cũng là vấn đề mà ngành 

văn hóa Nghệ An trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa đã hướng toàn 

xã hội cùng quan tâm xây dựng các cộng đổng văn hóa như gia đình văn hóa 

làng bản văn hóa, văn hóa vùng. 

Tiểu kết 

Lễ hội truyền thống vẫn có vai trò quan trọng trong đời sống cộng 

đồng của người Thái. Lễ hội truyền thống đã trở thành nhu cầu không thể 

thiết trong đời sống tinh thần của đồng bào. Việc duy trì và tổ chức các lễ hội 

truyền thống không chỉ làm tăng thêm ý thức về cội nguồn, lưu truyền cho 
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các thế hệ về các giá trị văn hoá tộc người, tăng cường thêm tính cố kết cộng 

đồng và còn thoả mãn được nhu cầu giải trí, văn hoá tâm linh và giao lưu học 

hỏi của người Thái trong và ngoài cộng đồng. 

Các giá trị của lễ hội truyền thống đến nay vẫn được gìn giữ và phát 

huy trong đời sống tộc người. Nhiều giá trị tích cực của lễ hội truyền thống đã 

góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của người Thái trong quá trình 

hội nhập và phát triển. Bên cạnh đó, cũng có nhiều vấn đề đặt ra trong bảo tồn 

và phát huy các giá trị của lễ hội truyền thống trong bối cảnh hiện nay. Đó là 

nâng cao nhận thức của người Thái trong việc bảo tồn các nghi lễ, trang phục 

truyền thống, hạn chế đưa các hoạt động văn hoá hiện đại, không phù hợp với 

văn hoá của người Thái. Phát triển văn hoá đi đôi với nâng cao dân trí, chú 

trọng đào tạo con em người Thái duy trì và phát triển các nghệ thuật trình 

diễn, các hoạt động của lễ hội, gắn hoạt động của lễ hội với phát triển du lịch, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Thái nói riêng, tỉnh Nghệ 

An nói chung.  

Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ngành chuyên môn, 

nên coi trọng và phát huy vai trò của cộng đồng người Thái trong tổ chức và 

quản lý lễ hội. Cần phải xuất phát từ nhu cầu và sự đồng thuận của cộng đồng 

người Thái trong tổ chức và quản lý lễ hội. Huy động nhiều hơn nữa sự tham 

gia của cộng đồng trong các hoạt động của lễ hội, đồng thời cũng có những 

giải pháp hữu hiệu nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của người Thái 

trong bối cảnh hội nhập, phát triển mà không bị hoà tan. 
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KẾT LUẬN 
 

Lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An vừa có đặc điểm văn hóa 

chung với người Thái ở Việt Nam vừa có bản sắc văn hóa riêng. Các đặc 

điểm chung được thể hiện thông qua các đặc điểm lễ hội truyền thống của họ 

như: lễ hội truyền thống bắt nguồn từ sản xuất nông nghiệp và gắn với mùa 

vụ, có tín ngưỡng đa thần, lễ hội thể hiện tính cố kết cộng đồng cao và sự bình 

đẳng trong hưởng thụ, tham gia lễ hội. Tuy nhiên, lễ hội truyền thống của 

người Thái ở miền Tây Nghệ An có một số đặc điểm khác so với lễ hội của 

người Thái ở Tây Bắc nước ta, đó là, nếu như người Thái thường thờ các 

nhiên thần thì một số lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An thờ cả nhiên 

thần và nhân thần.  

Lễ hội truyền thống của người Thái có một số đặc điểm như: phản ánh 

trung thực hoàn cảnh và đời sống của các cư dân lấy nghề nông trồng lúa 

nước làm phương thức sinh hoạt chủ yếu; phản ánh những sinh hoạt mang 

tính cộng đồng, cố kết cộng đồng; thể hiện tinh thần dân chủ, bình đẳng trong 

sinh hoạt; lưu giữ và phản ánh nhiều hình thức tín ngưỡng sơ khai. 

Lễ hội truyền thống của người Thái ở Nghệ An đã thể hiện được các 

giá trị như: sự cố kết cộng đồng; hướng về nguồn (nguồn gốc tự nhiên và xã 

hội); tạo sự cân bằng đời sống tâm linh; sáng tạo và hưởng thụ văn hoá; bảo 

tồn, làm giầu và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; và giá trị du lịch. 

Lễ hội truyền thống của người Thái ở miền Tây Nghệ An đang biến 

đổi là xu thế tất yếu, phản ánh quy luật khách quan của xã hội và thể hiện rõ 

nhu cầu văn hoá tâm linh, giao lưu giữa các cộng đồng người Thái và giữa 

người Thái với các dân tộc khác.  

Những biến đổi trong lễ hội truyền thống của người Thái ở Nghệ An 

được biểu hiện ở nhiều phương diện bao gồm: biến đổi trong nhận thức về trị 
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trí, vai trò của lễ hội; biến đổi về thời gian, không gian, địa điểm tổ chức lễ 

hội; biến đổi về chủ thể và thành phần tham gia lễ hội; biến đổi về cấu trúc và 

nội dung lễ hội. Nhìn chung, lễ hội của người Thái ở miền Tây Nghệ An cơ 

bản còn lưu giữ và tái hiện được các giá trị văn hóa truyền thống, mang tính 

đặc trưng của người Thái nơi đây. So với một số dân tộc thiểu số khác ở Việt 

Nam, người Thái ở Việt Nam nói chung và người Thái ở miền Tây Nghệ An 

vẫn duy trì các tín ngưỡng và lễ hội dân gian của họ.  

Về cơ bản các biến đổi trong lễ hội của người Thái đang theo xu hướng 

tích cực. Lễ hội giúp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của 

người Thái, đó là phong tục, tập quán, các loại hình nghệ thuật dân gian; Giúp 

người dân nơi đây tăng cường sự gắn kết cộng đồng; Nuôi dưỡng và phát 

triển văn hóa tâm linh; Góp phần giáo dục các thế hệ con cháu ý thức bảo tồn, 

giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đạo lí uống nước nhớ 

nguồn, tinh thần đoàn kết; Góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu của 

địa phương, thông qua đó phát triển du lịch, nâng cao đời sống cho nhân dân 

địa phương. 

Những thay đổi trong giá trị văn hóa truyền thống của người Thái hiện 

nay là kết quả tác động của nhiều yếu tố, nhiều chiều trong bối cảnh hiện đại 

hóa, đô thị hóa và kinh tế thị trường. Các nguyên nhân của biến đổi chủ yếu 

như: Tác động của việc thực hành các chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước; Nhận thức của chính quyền địa phương; Tác động của các yếu tố 

kinh tế - xã hội; Do biến cố lịch sử và thời gian. 

Việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống của người Thái bên 

cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ngành chuyên môn, cần coi 

trọng và phát huy vai trò của cộng đồng người Thái trong tổ chức và quản lý 

lễ hội. Cần phải xuất phát từ nhu cầu và sự đồng thuận của cộng đồng người 
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Thái trong tổ chức và quản lý lễ hội. Huy động nhiều hơn nữa sự tham gia của 

cộng đồng trong các hoạt động của lễ hội, đồng thời cũng có những giải pháp 

hữu hiệu nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của người Thái trong bối 

cảnh hội nhập, phát triển mà không bị hoà tan. 
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Phụ lục 1. Bản đồ hành chính tỉnh Nghệ An 
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Phụ lục 2. Danh sách các thông tin viên cung cấp tư liệu cho luận án 
 

TT Họ và Tên Tuổi Dân tộc Địa chỉ 

1 Lô Văn Tình 55 Thái Bản Hồng Tiến 1 

2 Lương Văn Mê 41 Thái Bản Hồng Tiến 2 

3 Lo Kăm Diệp 65 Thái Bản Hoa Tiến 1 

4 Vi Văn Hòa 45 Thái Bản Hoa Tiến 2 

5 Lương Ngọc Thương 58 Thái Bản Hanh Tiến 

6 Lương Minh Loãn 60 Thái Bản Ban 

7 Lương Văn Chúc 57 Thái Bản Bua Lầu 

8 Sầm Văn In 54 Thái Bản Kim Khê 

9 Hủn Văn Huấn 65 Thái Bản Hợp Tiến 

10 Sầm Văn Việt 75 Thái Bản Hoa Tiến 1 

11 Lương Văn Phiết 62 Thái Bản Hồng Tiến 2 

12 Lữ Minh Phương 67 Thái Bản Hồng Tiến 2 

13 Lô Văn Dũng 63 Thái Bản Hồng Tiến 2 

14 Lữ Khắc Bằng 54 Thái Bản Bua Lầu 

15 Quàng Thái Khải 60 Thái Bản Hoa tiến 

16 Hủn Vi Văn 68 Thái Bản Bua Lầu 

17 Quang Xuân Đông 47 Thái Bản Tảm 

18 Lang Văn Đại 64 Thái Bản Luống 

19 Lang Thị Dung 55 Thái Bản Na Cày 
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TT Họ và Tên Tuổi Dân tộc Địa chỉ 

20 Sầm Văn Thiết 62 Thái Bản Pảo 

21 Sầm Thế Công 48 Thái Bản Hăn 

22 Lò Viết Hùng 53 Thái Piêng Chào 

23 Hủn Vi Huyên 61 Thái Bản Mờ 

24 Lang Viết Hùng 49 Thái Bản Chiềng 

25 Lang Văn Đại 66 Thái Bản cỏ  Lến 

26 Vi Công Thưởng 56 Thái Bản Cọ 

27 Vi Văn Dương 70 Thái Bản Ná Phí 

28 Sầm Nga Di 65 Thái Bản Lông Không 

29 Lô Khánh Xyên 79 Thái Bản Dốn 

30 Lô Hải Minh 60 Thái Bản Cỏ Lến 

31 Lang Văn Thuyết 58 Thái Bản Ná Phày 

32 Vi Văn Thắng 60 Thái Bản Piếng Chào 

33 Quang Văn Toản 57 Thái Bản Ná Ngá 

34 Quang Văn Bảo 54 Thái Bản Cỏ Noong 

35 Lô Văn Thước 70 Thái Bản Piếng Chào 

36 Mạc Văn Thẩu 83 Thái Bản Cỏ Noong 

37 Vi  Thị Thuận 55 Thái Bản Cỏ Lến 

38 Lương Thanh Chuyên 70 Thái Bản Na Cày 

39 Vi Văn Độc 75 Thái Bản Đôm 1 
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Phụ lục 3. Bài cúng trong lễ hội (Bản tiếng Thái) 
 

Người biên soạn: Mỏ Lo Kăm Diệp - Hoa Tiến 1, Quỳ Châu, Nghệ An 

Hối ní khoi chàng nộp xóng mứ tằm hủa lống pai, khoi chàng đây cào 

nhái xỏng xọc lông quý, cắm mí cốc mí pải tâu tín chiếng khoi cào xỏ vay: Láy 

họt châu đín cắp châu nha, Châu phá đè ổng cải, ổng đính tấng ổng Nghè, Táo 

châu cắp ổng xớn. 

Hóng hả phắc chí lá dù xuổn bở lưa, Ống Pù Xưa lắc táu ban càu lải 

tới. Cắm cốc léo mỏ la nhắng pày cốn lải, cắm pải léo mỏ mướng nhắng pày 

cốn ê, pày kề thuôn ho cốn chiến nắm pù mướng huổng. Ngến đí léo mơi ngái 

Tỉnh, huyện, xà mướng lục má váu, mơi ngái khăm lục má khảy hối (Hang 

Bua) thăm mè món hơ khạch tành xư tàng viến pườn lục má nhái. Dặc tành lá 

cổ kè cắm hái, dặc tành lải cố kè cắm xau. 

Hẻ tốc nắm xảm xọc mí chỏm, đỉn xảm pỏm mí châu, máy câu lầu mí 

quán, bò mí léo mới ngái nhắng hả, bò má té đoàn thể nhắng cháy, ngến đí 

mơi ngái khăm tành pổng khâu, mứ dù thâu khăm cào pổng ngái, pổng ngái 

hâu tín chiếng hấu tàn táo châu, ngoạc na hâu pổng khâu tỉn thăm tỉn cúm 

hấu tàn nái phả, hấu tàn châu đín. Tành đây khâu hấu mế khôn mơi ngái 

đoàn thể pườn bò hú nải, tành đay ngái mơi ngái bò hú vay. 

Mán pạc hơ mỏ la khoi lục má nải, thái quám hơ mỏ mướng khoi lục má 

vay, khoi chằng xỏn lày hau nọp khâu hấu mế phả quang hấu tàn cải pú, háu tàn 

châu đỉn. 

Mỏ la má nọp phưởn nọp pá tín chiếng dan bò mí lặc, nọp phưởn nọp 

pá tỉn pú tỉn phả dan tò bò xong, mí việc phưởn việc pá tỉn chiếng pày mướng 

xỏ pù má váu, mí việc khâu tỉn thăm tỉn kém mới pù mả chứng, pù châu tâu 

nắm mọc khăm má nắm mọc á ốm, Pù mướng má nắm phổn nắm lốm lú lú 

phai nắm cu nắm là xáo xáo, phaui cảng hảo má pòng, phai tóng pá má họt 
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tỉn chiếng (tỉn cò dắp hau cán cắm bào bòng, tỉn cò don hau cán còng bào 

hản) Ngải tả má tỉn chiếng cư nằng chứng khâu, ngoạc na hâu tỉn thăm tỉn 

cúm cư nằng chứng ngái. 

Mới pù mướng má nằng phục căm tỉn chiếng pủ lạt, má nằng xạt pủ 

liến, má nằng xiến cọp cắm pảy mướng pủ tha, tâu nằng cha kẻm chiến nắm 

kè mỏ mướng. Dù chỏ chộc chỏ chối xỏ tha, dù ha chộc hày cóng, mí việc 

phưởn việc pá mỏ mưởng nhắng hiệc lải bương, đây xương khâu hâu tỉn cúm 

mỏ la nhắng hiệc lải pái. 

Khoi chàng ơn có khỏng hóng cào: hóng họt: 

  - Pú bắc đè pú bằm, pú tằm đè pú xủng, pú tằm mằn đủ ná, phả xủng 

mằn đủ tồng, mồng đủ ban đủ pày hướn xón. 

 - Mới họt tả ngến tốc cài cỏn nộc iêng, phá xiêng tong tốc tà chớ đẻo 

 - Mới họt òn châu pò phả cảng, Náng đỉ xang tến Bò tè tới nhám còn 

 - Hóng họt Òn châu pò thăm cảng, Náng đỉ thăm mè món Thăm Bủa tè 

tới nhám còn 

 - Mới họt pù tàn châu tỉn cúm mằn hắp nắm má ná: Cháng châu nhờ 

ngá hỏ, Pù Bọ xang mướng huống tè tới nhám còn 

- Mới họt có cạp đảnh, xảnh cạp co Pù tàn châu pến táo tành hờ ná 

xáo, Cháng châu nhờ ngá bẻ: Pù Kẻ xang mướng huổng tè nham pổng 

câu (1) 

 - Mới họt châu Ngá Huổng; Pù Luống xang mướng huổng tè tới 

nhám còn 

 - Mới họt có cạp đảnh, Pù tàn châu pển táo hướn tàn Ló Kắm, 

Cháng Châu nhờ ngá đắm Ló Kắm Pìng Cắm Ping xang mướng huổng tè 

tới pởng còn. 
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Mí việc phưởn việc pá nhắng hiệc lải bương, đay xương khâu mở hối xỏ 

hiệc lải pái. Mới họt cạc pò bổn mè thẻn Pú Pỏm xỏ lục má váu, mới cạc táo 

châu dù tến cau hong xớ phá cò lục má chốm, mới họt tè có cạp đảnh, xảnh 

cạp câu, pò tàn châu hướn phá thẻn tành lống piếng: Ló ai lống nằng tì, Ló ỳ 

lống nằng mướng, Cắm Lứ lống nằng ban, Châu Cắm Lán lống nằng pú quái, 

Táo Hải lông nằng tến chóng, Táo Ụt lống nằng Chiếng Ngám. 

Mí việc phưởn việc pá phớ cò má váu, mí việc khâu mở hối (Hang Bua) 

phớ cò má chốm. 

Khoi chàng mới họt Tống kháng luốn máy cò, ai tớng nóng hó tàn nái 

phả, hó tàn cải pú, hóa tàn nái phả, hó tàn cải pú hó tán châu đỉn. Xắm tè 

náng đỉ nùng xưa òn chu la lố pớ phảnh tàn (nái phả, cải pú, châu đỉn). 

Mí việc phướn việc pá phớ cò má váu, mí việc khâu tỉn thăm tỉn cúm 

phớ cò má chốm. Nhá xiêu phớ chằm hía, nhá cỉa xó phớ chằm xâu, Mơ ngái 

cạc cấp má tành khâu tỉn cúm pườn tành mí đẻn, xẻn pỉ mơ ngái cạc cấp má 

khảy hối Hang Bua mí mừa, bò chờ mơ ngái đoàn thể tâu tành tỉn cúm xút 

chồ bả đới. 

Mỏ mướng mới Nái Phả - Cải Pú - Cạc pù mướng chàng tào tỉn tâu té 

bó, mỏ la mới cạc táo châu pù châu phớ cò tào tỉn má, má nằng phục ní tín 

chiếng pủ lạt, má nằng xạt pủ liến má nằng xiển cọp cắm pủ tha má nằng cha 

kẻm chiến nắm mù phưởn bo?  

Tả nói léo khoi bò hển xở, tảo nhớ bò hển chang, khoi khăm xỏ bắc á 

máy tỉn chiếng ế lè, phè á máy tỉn chè ế hển (thim lè). 

Khoi chàng nhỏ mứ hưn mứa nửa pốn bà, mỏ la ngọac na hâu nọp 

khâu tỉn cúm xỏ chà mứ ẩn, hìa hủa láy táo châu hìa cau láy tàn cải pú, láy 

tàn nái phả, cắm cốc hơ mỏ la khăm cào cốn lải, cắm cải léo mỏ mướng khăm 

cào cốn ế, kề thuôn ho cắm chiến cọp khau nắm cạc ổng cải nắm tàn nái phả. 
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Bò tằm nắm khăm ọc lải la, bò đây cốn cắm nắc cắm nả xỏ cải pú - Nái 

phả - tấng lải hạc hú, bò đay tan mút múa chó chằm hẩng nán. 

Chiến tè mừa còn hắn mừa đải, xắm tè học mừn cảng tấng láng mừn 

thâu, xắm tè máy đổng má họt máy làu, hăm học thâu má xờ học cảng, xắm 

học mừn cảng má xờ láng mừn la. Mướng Chiếng Ngám xọt đỉ mí tiếng, tiếng 

mướng hấu tốc nắm mà, tiếng mướng há tốc tà nhốn, tốn mướng hấu tốc mún 

kè thảnh mỉ tiếng: Mương hấu mí chắc kí thư xử lá tâu dù mướng hấu, mướng 

chiếng ngám hâu chàng đỉ tắn tì phả lóm, nắm chàng lảy pặp om cốt cống 

pặp phèn đỉn uổn, cọp mừa phá tùm hóng bưởn mờ pổng xiểng, chiếng cắm 

tăng vắn má pỉ mờ, tất tấng lải cốn chiếng ngám lặng má hâu thăm, phớ cò 

má hau thăm mè món tặp xạc vít cón. 

Khôn mừa còn á mừa đải, tải tò bương tơ nược nhá hấu á nhắng hồn 

xấc xửa, pái nửa léo nhắng hộc xấc tây, lực lản tau bò đay thăm mè món váng 

pàu mỏng. 

Chớ ní nhớ xờ Đảng tấng Bác pá chưởn ưởn khựt, Hòa Bình đay lập lái 

tôn tào má lẳng. Đảng tấng Bác bọc hơ dẩn hấu làu mướng pánh ban, chù 

ngò nắm chù tào má ná, chù ngấu pú ngấu phả tào má hả ban, chù tục quan 

hướn hán đay tôn tào đỉ má. 

Chuộp nừng phá phá tùm hóng bưởn mờ pổng xiểng, chiếng cắm tăng 

vẳn má pỉ mờ, ngến đỉ léo táy Chiếng Ngám - Quý Chủ - Pú Quái chù cốn 

pổng khâu, mứ dù thâu phớ cò pổng ngái, pổng ngái bưởn chiếng mứa tàn 

đăm châu, pổng khâu cò tôm phưởn ốm mứa tàn đăm hướn. Khâu nắm cạc 

đăm châu lửa tàn kí cải, lánh ngái cạc đăm châu lửa tành kí léo, mơi ngái cạc 

cấp nhắng ngăm họt hối thăm mè món nhắng pày mí khảy, mơi ngái chằng 

bọc hơ xà mướng háu tăng lục má thải, thải quám hơ xà mướng háu lục váu, 

cạc bào la chàng ngoạc na hâu thăm quan phả quang hướn mế thăm thùa lải 

xánh, tành táng huổng hau thăm huổng ò thổng ò thông táng cồng hau lề hối 
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mừa ní mí chù nhỏ nhóng. Mói hển cớ lưởng tong cớ đẻng héo hẹt, cớ xiu 

tong cớ xẹt ưởng tướng, cớ mướng chiếng ngám pàu píu xóng phạc, mí tè 

bóng điền chăng lải háng hùng hừa khứ đảo. Khảo táng má thăm huống xật 

đỉ mí quang, cạc cơ quan xà huyện ngoạc na hâu tành hối hùng hừa lải xánh. 

Nặp mứ ní thành xí ngến đỉ chàng măn, tắc tăn mèn mừa ngến ngám, 

ngến đỉ léo mơi ngái cạc cấp khăm lục má váy, ngoạc na tâu tỉn thăm mè món 

hơ pườn má nhái. 

Dặc tành lá cố kè cắm hái, dặc tành đải cổ kè cắm cu, bò mí đé mơ ngái 

chàng hả, bò má té mơi ngái nhắng cháy, cháy tốc nọc chàng mí cháy đay quái 

cành xăn mướng mướng lùm xù tốm, có cổm mằn xu ạch, khạch nhờ tau pườn 

bò mí cánh, đỏng hặc đỏng pánh pườn bò mí xù, pườn dỏm cư ha xù lề hối mừa 

ní mứa việc tế mướng.  

Quái tành khâu hấu mế pườn bò lón xái, quái tế mướng khảy hối pườn 

bò lón om. Păm quái bò hơ lốm mứa nắm dan tặp xảnh pả, păm quái bọ hơ 

lốm mứa ná dan tặp xảnh khau, bò hơ lốm hau căm pái ban pé pày lải 

mướng. Păm quái hơ quái chàng lốm khụp hầu quý cỏn, quái chàng nón quý 

châu, quý cạc tàn châu quý mế quý tàn nái phả. 

Lục má ha ến mắn phắn ế chín, mứa xứ nắm vắng tà ế đỉ, phí dù tảu ế 

xúc, thành xờ phưởn nhỏ má, tành xờ pá nhỏ tau. Hâu tành khâu hấu mè châu 

pển mế cạc táo châu mừa ní mí mơi ngái bí thư, chủ tịch huyến xà má thải. 

Ngải tả má tành ngái tín chiếng mí cạc cấp lải mướng má tành, hâu tành khâu 

pườn tành lải pái, cạc cấp đoàn thể má tành ngái hấu táo châu, nái phả, 

chàng tành lải bương, hâu tành khâu mí cù nhỏ nhóng. 

Mí tè xí lắp con chín tằng, xí lằm chín mằm hả, Pú nả xu nha òn nha 

kè, pặc pè mạc xày lẳng, chúng chắng mí tè xay, mí tè xay tấng nám cắp mạc 

hủa chở, nớ xỏng mí tè iêm, đay mí iêm hiếu hía cắp xờ xẳn lẳng.. Mí tè tóng 

cộp nừng cắn ná, mí tả nừng tả thù, mù xóng nừng hết đảo, hảo xở pản mè 
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mi, á mèn phèn phe tóng màn tá xẩng, mí tè chín mè lẹt tẹt phạc chù ẳn pắn 

chông, mí tè puống pía nói pía òn kí vản. Chù chông chù mí khắp, nặp ẳn hăn 

nặp xánh chù cốn tành đù, bò đay xiêu xó mù ắn lớ. 

Khoi cải pển làm phá khôn pày hú noi quám pahs thục ẳn, khoi cái pến 

;àm tấng pắn, khôn pày hú noi cắm pắm thục thoi, xỏn lày hau cọp khâu nắm 

cạc táo châu - Pù Châu - mè tàn châu pển mế, pày nừng khoa nừng xiều lải 

mướng, hày chấp xỏ tấng lải cải pú nai phả xỏ chai, khứ nừng nừng xưa đai 

máy lẹp chấp quám, chấp khoi háu ngá cháng tì tắn, chấp khoi hâu xắn quái 

tố, mè, chấp khoi hâu cư kè nớ có. 

Mỏ huổng á pườn đờ điếu khâu, mỏ thâu nhắng đờ điểu quái, váng 

quám hơ mỏ mướng khoi lục má váy, khoi chàng xỏn lày hâu tành khâu tỉn 

thăm tỉn kém mới tàn cải pú, mới tàn nái phả, mới tàn châu đỉn. 

Mới: Táo châu cải pú châu đỉn nái phả xỏ xạt má khơ, dù tơ tằm léo 

khăm xặt má hả, nằng hâu phưởn háu thù, nằng hâu phưởn tấng pá nhá dù, 

nằng hâu thuôi hâu thù nhá xấu, mí xải khăm thù ngá, mứ vả khăm thù keo, 

mứ xọt xeo khăm thù lái tiến, thù tắm xốp khăm tành đỉ mạc, thù tắm pạc 

khăm tành đỉ ký, kí tè xỉ lắp………….. 

Xốp pạc núa núa, pủa có kỳ nùm nùm, khứ nừng nộc cùm phá kí mạc 

kiểng, kí xờ mốc hơ lửa, kí xờ chở xờ có hơ ìm, chốm khâu léo nhá cào chốm 

đải, chốm ngái léo nhá cào chốm lá chôm tè lau xờ lé ké xờ chen. 

Đây chốm ngái xó tấng lải khăm tành cắm cu, hơ mơ ngái bí thư chủ tịch 

huyến xà cạc cấp, tấng lải chù cổn dẩn hấu cu đây khâu hâu tỉn thăm hấu cạc 

táo châu mè châu phả quang xó tành cắm cúm cắm khóa, khúm nứng 

cày……..khủn ngống. 

Cổng và đắp pỉ hái vai ọc pỉ đỉ, xốp pạc hơ mơi ngái mí dảng, cốc cáng 

phơ cò mí man, hơ mí han bọc máy thẻm xờ cắm búa, pạc nắm cháng hơ tào 
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hủa na, pạc nắm ống tấng quản hơ pườn tứ thoi, noi nắm cạc cơ quan cấp ốm 

hơ pườn đủ lải. Tơ nắm mương hấu đay từm néo pả, tếnh ná huyện Quỳ Châu 

đay từm néo khâu, tau cạc ban đay cù nhỏ nhóng. Hơ mơi ngái lãnh đáo cạc 

cấp chàng dù thâu cắm cốc pển pò, dù thau mừn lán cắm cò pển, dù đỉ lải cư 

tành mưởng uổn ban, phớ cò dù thau mừn lán hói tuổi pắn pỉ. Dù đỉ cư lải pỉ 

tâu thăm huổng ế muồn, dù thâu cư đay cồng ô tâu chốm hối xút chồ bả đới, 

hơ pỏm hùa phớ cò pển bọc tấu, con cau phớ cò pển bọc bủa bọc bản, hơ đay 

nừng mỏ la khoi lục má tắm, đay nừng quám khoi noi, noi xờ cạc táo châu xỏ 

ìn lóng xưởng. 

Cổng và ngến đỉ pày mướng pổng mứ dù thau cạc ban pống ngái, pống 

ngái hấu cạc táo châu, pống khấu hấu mế hấu tàn nái phả, hấu tàn cải pú hấu 

tàn châu đỉn, đay chốm ngái tấng lải xỏ cạc ban cu đay hấu cạc táo châu, xỏ 

tành căm cúm cắm cuốm, cổng đắp pỉ hái vai ọc pỉ đỉ, tơ nắm hơ cạc ban 

cuống huyện nồi pả, têng ná cạc ban huyện hâu nổi khâu, tâu tành ban phớ cò 

mí quan lải háng hướn tầng lải lảng. Táng huống hâu cạc ban mướng háu 

khú pú xừa hóng lúa lọt, pườn mồng xọt hâu ban khứ nừng hoa dển, phớ cò ế 

pển ế pế hơ pày mướng pườn lục má cấu, hơ đay chắc ki thư xứ lá má dù 

mướng háu. Bủn đỉ hơ phớ mí lực nhính lực chái má pái hướn xựp nén tén 

chứa. Cắm cốc tò ê lải mới cạc đăm châu na………..đỉn chù cốn má lằm 

phưởn khâu, côm cạp láy cạc táo châu mè châu pến mế má lằm phưởn ngái, 

bương lớ pày đay………….lằm ngái đay xỏng thốc xỏ dà, lằm khau đay xỏng 

từa khăm váng, pổng thù cư mí táng, váng thù cư phưởn hơ mí thoi, tỉ tùm 

phu nắm páo, mứ tứ pa khẳn đáo chệt pạc, bươn nừng mơi ngai cạc cấp tanh 

ngai, pái xỏng léo mơi ngái tành lau, nhăng mí lau hảy nhờ má pắc, cu đay 

lâu hảy nắc má xù, kháy xó pí tấng tỏng kẹp nhú khâu ngăm, mứ khằm hăng 

hằm pứn á bùa má pắc, tắc nắm hưn têng hảy la liền, tiền nắm hưn póm cù 

chù hảy. Kí khâu léo nhá cào kí lải, kí ngái léo nha hềnh nhăm mạc, mới cạc 

táo châu ngoạc na má xờ ké lé tá má xờ lau mới:  
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Cháng châu nhờ ngá hỏ: Lo kăm ping kăm pìng,….nga đỉ: Hủn vi, lo 
kăm, mừn quáng, hủn kếm, hủn mạc.  

-Òn châu pò phả cảng náng đỉ xang tến bò 

-……………………………………..hó 

-…………………………………….be…pù kẻ 

- ……………………………………huổng 

(giống khúc 1) 

 Dù cáy léo khăm xặt má khơ, tơ tằm léo khăm xặt má hả, phớ cò 
pương xọc hưn xỏng màng hơ quẻn, nhỏ hẻn hưn mứa nửa hặp bùa, phớ cò 
má khằm á bùa máy lắm, cắm á bùa máy hột, kí ké pái nửa xờ phỏng pái tơ 
đơ mới tiến xóng làu khoi mới, kí lau kí nắm pành, khành lau bưởi tấng 
phỏng, là bạt kí đây là bưởi páo, là bạt náo đay là phỏng quái, tấng lải má 
tùm túm hảy lau, nắm ké cài mứa hủa nhá cào, ……….cắm cúm 

Kí ké đay từa một: cạc ban cuống huyện háu luống xà bò bò cột ắn lớ 

Kí ké đay từa xỏng: đay hóng má cuống tỉnh huyện cuống xà liếu liếu 

……………….xảm: hảm khâu hâu má xù chiếng ngám  

……………….xì: Chù vị nắm lảy quàng má ná, nắm nhọt pú nhọt phả 
lảy lằng má tồng, chù ki căm tồng quang ná ốm nớ cằm chổn bản, hạc chàng 
xóng nừng hến háng, cốc xỏ xáng khứ nhóng tóng ván. 

Ki ké……….từa ha: mới ngái lãnh đáo huyến xà phớ cò dù thâu đay 
nằng tằng pha pển táo pển pù cốc mướng. 

Kí ké đay từ 2,3,4,5,6,7,8 pày đay. 

Kí ke đay từ câu mơi ngái đoàn thể chằng cồng ô tâu chốm hối dù tiêng 
ngám lấng, chù pỏm hủa………………………………………………………. 

Chớ ní lau chàng chựt pế nắm tà, là pến nắm lái, khúy khóa hả khốm 
tấng ưởn bò đay, òi pả xam pá xẹt bò kí, lằm ké đay xỏng thốc léo dà, bạt và 
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léo hưn bùa váng xống, lít bùa hơ mí táng váng bùa hơ mí thoi, côm na mứa 
xờ mạc ngoạc na mứa xờ pú, pú bò khắp……….là cốn kếp là cắm, là cốn pắn 
là manh, bành hoa cạc táo châu kí póm kí chù hủa cốn…….. 

Tành khau tành ngái chàng tành lải bương, đay xương khâu tỉn củm mì 

cù nhỏ nhóng, mi tè mờ kiêng pườn lục má thải, mí tè mạc táo pườn lục má 

ton, ngoạc na tâu tỉn cúm pồm xờ phưởn ngái. 

Mí việc ngái tín chiếng khoi cào mới tau, xong việc khâu thăm nhằm 

kém khoi cào mới mứa. Khâu bò lải pườn tành lệ lải, ngái bò ê pườn tành lệ 

ê, mí lệ huổng lệ hắm phai, lệ quang câu lắm póm ế lệ tiến tỉn, phở cò lạc á 

máy tỉn chiếng má tạc. lạc á máy tỉn chè má pẳn, pẳn lỏ hơ đay là cốn tấng 

ha, mứa na ton nâu kính cóm phổm chùm pái. 

Việc tành khâu chàng cải, việc tành ngái chàng xong, còng việc khâu 

mốn léo khoi cào mới mứa 

Mới cải pú nái phả phớ cò tào tỉn tau, xong việc khâu cạc táo chau phớ 

cò tào tỉn mứa, phớ mứa hả hược tì chướn, mứa hả hướn tì xang mứa hả có 

hả cù tì xáu. 

Tơ nắm xỏ cạc pù châu ế nổi pả, tếnh ná cạc pù mướng cu nổi khâu, 

tâu pái ban cúm á pày hướn xón. 

Mí việc pù mướng má váu, xong việc khâu nhớ ống nhớ pù má, xong 

việc ngái mới pù mướng khăm tào tỉn tau, xong việc khâu pù châu tín cúm 

khăm tào tỉn mứa. Pù mướng lục mứa phớ cò dù an, cuổng ban pày póng phớ 

cò dù tiềng ngám lấng, bưởn đắp hơ pày mướng pốc hủa xưa cái tà, phá 

xiêng xau bưởn cói nhá hơ quày póng phớ pốc hủa xưa cải ban cải mướng. 

Tơ nắm xỏ pù châu xẳng cỏn pả, Tếng ná xó pù xẳng cỏn khâu 

Hâu pái ban xỏ pù châu xẳng mù cỏn mướng. 

Tó! 
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Phụ lục 4. Bài cúng trong lễ hội (Bản dịch sang tiếng Việt) 

 

Giờ này tôi giơ hai tay cúi đầu vái lạy, lời nói có đầu có đuôi tôi xin lạy 

đến tận thần đất, lạy đến tận ông trời “châu phá đè ống cái” ông đất ruộng ông 

nghè, táo châu cắp ống xớn. 

Gọi đến rau thì là trong vườn, ông hoàng làng giỏi mấy đời, lời đầu ông 

mo la chưa nhắc lại, lời cuối rồi mo mường chưa nói hết. chưa kể hết câu nói 

với ông cố mường lớn.  Ngày đẹp rồi các ông ở tỉnh, huyện, xã , bản đến vây 

quanh tổ chức, tất cả đều sắp đến tổ chức hội Hang Bua cho khách thập 

phương các tỉnh, huyện khác đến thăm quan, vui chơi. 

Chài quăng sông phải có múi, đất phải có chủ, rừng núi phải có các vị 

thần,  dù không có gì để cúng cũng phải lấy bằng được, các đoàn tổ chức phải 

kiếm được con vật để cúng tế và tổ chức hội. ngày đẹp các vị sắp dọn mâm 

cúng, chuẩn bị dọn mâm trưa, dọn mâm trưa đến tận chân chiềng vào tận tạo 

châu, quay mặt vào đặt cơm chân hang chân núi cho thần núi, vào tận thần 

đất, bảy mâm cỗ nhưng các vị đoàn thể không biết mời. 

Mượn lời cho các vị tôi đứng dậy xin mời. thay lời cho mo mường tôi 

đến đây tôi xin vái lạy vào nộp cơm tới tận núi lớn vào tận các núi vào tận 

thần đất. 

Thầy mo đến dâng mâm cúng chân rừng chân núi sợ không xong, có 

việc mâm việc cúng, có việc mâm việc cúng xin các thần đến đông đủ. Thần 

châu tâu tới từ nước sương mù, thần mường đến từ nước mưa, gió. Bước từ 

trên trời xuống tới, bước qua núi đến được chân đền. Các thần đến đây dừng 

chân để ngồi vào mâm cơm, cùng nhau quay quần vào trong mâm. 

Mời thần mường đến ngồi vào chiếu vàng pu lạt, đến ngồi trong đây, 

đến ngồi mâm cùng nói chuyện với ông mo mường. dù có việc gì nhưng cũng 

đến dự với các vị mo mường mo, mo la này. 
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Núi bắc dây núi bằm, núi thấp đây núi cao, núi thấp trông đồng ruộng, 

núi cao trông coi bản làng. 

- Mời đến mặt trời lặn ngang tổ chim iểng, trăng sáng soi bóng nước 

dưới sông. 

- Mời đến òn châu giữa trời, mời tới nàng đẹp trong Hang Bua từ thuở 

xưa đến nay. 

- Mời tới thần tàn châu hay ngăn nước đến cho đồng ruộng. các thần 

linh từ thời xưa. 

- Mời tới các thần lớn, thần luống sang mường lớn từ xưa đang còn. 

Có việc mâm việc cúng lớn, đây xin mở hội được suôn sẻ, mời các vị 

thần linh đến ngồi vào mâm cơm. “thần tàn châu ông trời xuống dưới dân bản, 

ló ai xuống ngồi đây, ló ỳ xuống ngồi mường, cắm lã xuống ngồi bản, châu 

căm lán xuống ngồi núi trâu, táo hải xuống ngồi trên giường, táo ụt xuống 

ngồi chiêng ngam. 

Có việc mâm việc cúng ai cũng đến xum vầy, có việc mừng hội Hang 

Bua ai cũng đến vui mừng. 

Tôi mời tớ tống kháng luốn gỗ dẻ, anh với em họ hàng núi rừng, đất 

đai, đến tận nàng đẹp, các chú, các thím ở các rừng núi đất đai. 

Có việc mâm việc cúng ai cũng đến, có việc hội hè ai cũng đến mừng, 

không ai được vắng mặt.  Các vị các cấp đến bày mâm cúng, các vị các cấp 

đến mở hội Hang Bua có ngày. 

Mo mường mời thần núi, thần rừng, các thần mường ai cũng đặt chân 

tới đây, ngồi vào chiếu, vào mâm cùng ăn uống trò chuyện. 

Tôi xin chặt que tre ở chân đền làm chẵn lẻ, chẻ gỗ để ném lẻ xin quẻ 

âm dương. tôi giơ hai tay lên tôi nói ông mo la quay mặt vào dâng cơm xin 
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cảm ơn. Lời nói đầu cho mo la xin nhắc lại tiếp lời cho mo mường xin nói 

sâu. Ai cũng chuyện trò và cùng mời cơm. 

Từ trước tới nay, tới đến ngày này, từ núi to tới đến vạt rừng lớn, ống 

nước to đến ống nước nhỏ: Mường Chiêng ngam có tiếng từ thời xưa, bao 

nhiêu cái hay cái đẹp, sự tích cũng có ở đây. Mường Chiêng ngam rộng lớn, 

quang cảnh hùng vĩ. Tất cả mọi người mường Chiêng ngam đều tập trung về 

Hang Bua, ai cũng đến Hang Bua nhảy sạp, ném còn. Những ngày trước đây 

ở trong hang có hổ có cáo, bên ngoài có giặc chiếm đóng, con cháu chưa quan 

tâm tới được Hang Bua để hang không ở đó. 

Giờ này nhờ vào Đảng, Bác Hồ mới có được ngày hôm nay, có ḥa b́nh 

rồi mới tôn tạo lại. Đảng và Bác Hồ nói nhân dân ta xây dựng lại bản mường, 

từ các nguồn sông nước dẫn vào đồng ruộng từ núi rừng đến làng bản, các tập 

tục nhà sản, tập quán luôn được giữ gìn và phát huy. 

Năm mới rồi, nay là ngày đẹp mường Chiêng ngam đặt mâm cúng, 

mâm trưa mời các vị thần linh đến đây xum vầy. mâm cúng có đầy đủ các 

thứ, xôi, bánh chưng to, nhỏ, thịt, cá dâng lên. Các vị trong các ngành các cấp 

biết đến hội hang Bua ai cũng đến, các vị còn gọi bản mường ta đến đông đủ, 

có các chàng trai cô gái vào thăm trong hang Bua có nhiều thứ, các ngõ 

đường vào hang Bua đều đông đúc, nhìn thấy các cờ vàng, cờ đỏ, cờ xanh cờ 

tím, cờ hội tung bay phớt phới. có các bóng điền long lanh, óng ánh tròn như 

quả cà. Các cơ quan xã, huyện tổ chức rầm rỗ đa dạng, quy mô. 

Đếm đầu ngón tay thành 4 ngày đẹp là ngày chắc chắn nhất. Ngày đẹp 

rồi các cấp tiến hành làm lễ, xong rồi để khách đến thăm quan vui chơi. 

Muốn bày mâm cúng không có gì thì không được, sợ các thần linh 

không phù hộ cho nhân dân, không có cũng phải tìm kiếm một con trâu gầy 

để cúng, như khách quý đến cũng không thể tiếp đãi, thông gia có quý đến 

đâu cũng không thể đãi đành phải để đến ngày này đãi việc cúng mường. 
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Cúng con trâu không bao giờ cúng muộn, trâu tế mường khai hội 

không nên quay quanh con trâu. Đập trâu ngã không bao giờ để ngã phía 

sông sở lấp đi bóng rừng, đập trâu không để ngã phía ruộng không đè 

bóng lúa, không để ngã xuống phía bản, làng. Đập trâu để trâu tự ngã quỳ 

gối, cho trâu nhẹ nhàng ngã. 

Sáng tờ mờ thức dậy làm thịt, lấy nước ở sông cho sạch, than lửa ở bếp 

nấu cho chín xong rồi bày mâm cố bưng lên. Ta bày mâm có cả các tạo 

mường, hôm nay có các ông Chủ tịch, Bí thu huyện xã đến bày mâm cúng 

bày nhiều thứ khác trong mâm. Các cấp đoàn thể đến bày mâm cúng bày 

nhiều phía. Bày mâm cúng có cả táo châu, nái phá, bảy mâm cơm có cả cụ 

nhó nhong. 

Có cả xí lắp con chín tằng, xí lằm chín mằm hả, pù nả xu cỏ non cỏ giả 

có các loài hoa quả có cả ếch ngồi bờ ruộng, có đẩy đủ các thứ, có cả các 

buồng vèo non gác bếp, có tất cả mọi người cùng bảy mâm không được thiếu 

cái gì. 

Mặc dù tôi là người chưa biết nhiều, những lời người chưa được thông 

thảo  nhưng xin vào đây để được mời mâm cơm mời các vị thần táo châu - pù 

châu - mẹ tàn châu nên mẹ, mời thần núi, mời thần đất. 

Thầy mo lớn đỡ lấy mâm cơm, thầy mo giả đỡ lấy mâm trâu, thay lời 

cho mo mường tôi dạy mời. tôi xin lấy vào mâm cơm mời các vì thần núi 

rừng, thần đất. 

Mời các vì thần xin ngồi lại gần, ai ở thấp thì ngồi lên đây, ngồi vào 

mâm cầm đũa, cầm bát..có đũa có bát rồi xin mời dùng bữa. 

Lời nói vui nhộn, ai cũng ăn rầm rồ giống như các loại chim ăn quả ăn 

uống với nhau cho no đủ, ăn rồi không được ăn không mà phải cầm chén lên 

uống rượu.  
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Được dùng bữa trưa rồi xin được đỡ lời cho các ông Bí thư, Chủ tịch 

huyện, xã các cấp tất cả mọi người dân có mùa màng gặt hái lúa như đẩy 

hang, lời nói ai cũng giỏi. 

Hết năm cũ bước sang năm mới cho các vị có được tiếng nói tốt đẹp, có 

chữ có nghĩa, hiểu biết có được tiếng nói với dân chúng. Các cơ quan đều 

phát triển thành công…nước tưới ruộng thì có nhiều đến tận chân núi. Tất cả 

ruộng lúa huyện Qùy Châu có đẩy đủ giống lúa, các bản làng gặt hái được 

nhiều bội thu, phù hộ cho các vị lãnh đạo các cấp, các ngành sống được lâu 

trăm tuổi có tiếng nói, sống tuổi già với con cháu, dạy dỗ được con cháu nên 

người đưa bản mường đi lên phát triển. nhân dân ai cũng sung túc sống đến 

đầu bạc, sống để làm vui, sống như các cố ngày xưa trăm tuổi như lời mo la. 

Được như ngày đẹp các bản mường bày mâm cho các tạo châu, bày 

cơm lên mời các thần núi, rừng, đất tôi xin được mời nói lời phù hộ cho: 

Từ năm cũ bước sang năm mới dưới sông cả huyện ta luôn có nhiều cá, 

ruộng đồng cho nhiều lúa, các xóm bản có nhiều cửa hàng, các ngôi nhà có 

nhiều tầng. 

Đường xá thì luôn rộng rãi luôn sạch đẹp, bê tông hóa vào nhà bản làng 

có nhiều cái đẹp đa dạng hơn nhiều nơi khác. Mọi người ai cũng có con trai 

con gái để kế thừa dòng dõi, nuôi nấng ta về giả lời nói dù không nhiều nhưng 

các vì thần hãy phù hộ cho. 

Mời các vị thần ngồi vào mâm cơm, các táo châu, mẹ châu nêm mẹ 

đến mời lại mâm trưa, bên nào chưa dùng được thì dùng cho được, dùng 

cơm trưa xong rồi tôi xin thưa: Đặt đũa xuống mâm phải cho gọn gàng, 

cơm trưa xong rồi các vị xin bày rượu cần, các vị còn có chum rượu cần 

đến cắm vòi, có vò rượu ngon đến tiếp đãi, lấy vòi đến cắm lấy nước rót 

vào vò rượu cho đầy như: “múc nước lên tần nài la liền, thêm nước các vò 

cho đầy lên tận chân núi” . 
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Ăn cơm xong rồi khoan đã chào, khoan đã nhai trầu mời các vì thần táo 
châu hãy quay mặt về phía chum rượu cần, mời các vị thần ở xã xích lại gần 

nhau hơn, ở thấp thì lại đây, ai cũng giơ tay ra cầm lấy vòi. Uống rượu cần 

uống từ trên xuống dưới, người uống ở trên làm cham ở dưới. Cho anh cham 

thêm nước vào vò tôi xin mời: Uống rượu cần phải uống đến nhạt, uống rượu 

cần phải có gáo và phong bằng sừng trâu, mối lần uống phải được một gáo và 

một phong đầy. 

- Uống rượu lượt 1: Các xóm, bản trong huyện đều yên bình. 

- Uống rượu lượt 2: Có nhiều của cải về xã, huyện nhiều. 

- Uống rượu lượt 3: Mùa màng đều bội thu, tươi tôt. 

- Uống rượu lượt 4: Các nhánh sông chảy về các đồng ruộng nhiều, ếch 

nhái sinh sôi nảy nở. 

- Uống rượu lượt 5: Các vị lãnh đạo huyện xã ai cũng sống lâu tuổi già, 

làm ông cố, già làng cho các cháu. 

- Uống rượu được lượt 2,3,4,5,6 chưa được. 

- Uống rượu được lượt 9 các vị đoàn thể mới được vui mừng mở hội.   

Giờ này rượu đã nhạt như nước lọc, rượu đắng và đặc đã hết các vì thần 

thả vòi lên cho đúng hướng, đúng đường, cúi mặt xuống lấy trầu cau, quay 

lưng về phía núi mỗi người nhặt một nắm, mỗi người chia mỗi miếng. 

Bày mâm cúng bày nhiều phía, được cơm rồi có cả các thứ hoa quả 

như: quả cam, quả táo tới đón. 

Có việc cúng việc trưa tôi mời các thần đến xong việc cơm tôi mời các 

thần về cơm cúng, cơm trưa bày chu đáo đẩy đủ, có cả các lễ vật dâng lên như 
vải làm lề đi về, có cả các loại gỗ quấn vào chân vào người để về được. 

Việc bày cơm vừa no say, việc bày cơm trưa vừa xong việc cơm xong 

rồi tôi xin mời về.  
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Mời các vì thần quay về vượt núi vượt đèo, xong việc cơm nước ai 

cũng đi về nhà nấy, về đến tận các chốn mình ở. Dưới nước xin các thần sông 

cho có nhiều cá, dưới đồng ruộng xin các thần phù hộ cho có nhiều lúa, ở 

trong bản xin các thần bảo vệ yên bình. 

Có việc thần mường đến đây, xong việc cơm đặt chân quay về, xong 

việc cơm pù châu cũng đặt chân về, thần mường dậy về ai cũng an lành, trong 

bản được tốt đẹp. Dưới nước xin thần sông pù châu đóng cổng cho cá khỏi ra, 

dưới ruộng xin pù châu đóng cổng cho lúa khỏi mất mùa, trong bản xin pù 

châu đóng cổng lại ai cũng bình an.  

Xong xin cẩn tấu ! 
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Phụ lục 5. Một số hình ảnh về lễ hội của người Thái 

Các hình ảnh về lễ hội đền Chín Gian, huyện Quế Phong 

(Các ảnh trong Phụ lục này do tác giả chụp) 

 

Hình 1: Nghi thức tắm trâu, lễ hội Đền Chín gian năm 2013, tại bến Tà Tạo thuộc 

xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh nghệ An. 

 

Hình 2: Đoàn rước đưa trâu đi lên đền chín gian thuộc bản Piêng Chào, xã Châu 

Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 
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Hình 3: Lãnh đạo Huyện Quế Phong và thầy mo thắp hương ở Miếu, trước khi đưa 

trâu lên tế lễ tại đền chín gian. 

 

Hình 4: Đoàn rước lên lưng chừng đồi thuộc bản Piêng Chào, xã Châu Kim, huyện 

Quế Phong, tỉnh Nghệ An, trong lễ hội đền chín gian. 
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Hình 5: Thầy mo Vi Thị Hoa, bản Đô, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ 

An, làm lễ trước cổng đền. chín gian. 

 

Hình 6: Dụng cụ để thầy mo xin quẻ âm dương (Thim lè), lễ  vật có chín miếng cau 

và chín miếng trầu. 
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Hình 7: Trước khi làm lễ hiến trâu, thầy mo Vi Thị Hoa và chín cô gái chưa chồng 

(gọi là xảo náng mạc), cùng chín nam thanh niên chưa vợ (bào chìa pô) đi quanh 

con trâu hiến tế ba vòng, các nam thanh nữ tú được tuyển chọn ở bản Kim Khê xã 

Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 

Hình 8: Ban thờ chính trong đền chín gian thuộc bản Piêng Chào, xã Châu Kim, 

huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An  
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Hình 9: Ông Lô Xuân Kính chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Quế Phong 

thông qua chương trình lễ hội đền chín gian năm 2014.

 

Hình 10: Các đơn vị gồm 14 xã và 42 cơ quan,  tham gia lễ hội tại đền chín gian, xã 

Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An  
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Hình 11: Món ăn hò moọc (một món ăn truyền thống của người Thái ở Nghệ An), 

món ăn này được đồng bào chế biến từ gạo nương giã nhỏ trộn lẫn với cá suối và 

gia vị được bọc vào lá dong đem nướng hoặc đồ lên ăn rất thơm ngon. 

 

Hình 12: Văn nghệ chào mừng của các cô gái đến từ bản Kim Khê, xã Châu Kim, 

huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An  
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Các hình ảnh về lễ hội Hang Bua, huyện Quỳ Châu, Nghệ An 

 

Hình 13: Cổng đền Chiềng Ngam ở lễ hội Hang Bua mới được xây mới vào năm 

2005, thuộc bản Hồng Tiến II, xã Châu Tiến huyện Quỳ Châu, tỉnh nghệ An. 

 

Hình 14: Thầy mo Lò Cắm Diệp, bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, làm lễ trước đền 

Chiềng Ngam ở bản Hồng Tiến II, (tên gọi trước đây là bản Na Nhàng)  xã Châu 

Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. 
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Hình 15: Các đại biểu ở trung ương và địa phương tham dự lễ trước sân đền Chiềng 

Ngam, trong lễ hội Hang Bua. 

 

Hình 16: Thầy mo Lò Cắm Diệp làm lễ cúng trong đền, các cô gái chưa chồng được 

chọn tiếp nước và rượu trong quá trình làm lễ. 
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Hình 17: Cây nêu được dựng trước sân đền Chiềng Ngam  trước khi là lễ yết. 
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Hình 18: Đánh trống, cồng chiêng trước sân đền thông báo lễ yết bắt đầu tại bản 

Hồng Tiến II, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 

 

Hình 19: Điệu múa khăn Piêu các cô gái Thái đến từ bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến 

mở màn văn nghệ chào mừng tại lễ hội Hang Bua. 
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Hình 20: Trò diễn Tăng Bu, tái hiện các hoạt động sản xuất nương rẫy, động tác 

chọc lỗ tra hạt của đồng bào Thái ở miền Tây Nghệ An, trong lễ hội Hang Bua 

 

Hình 21: Trò chơi nhảy sạp không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng trong lễ hội 

Hang Bua của người Thái. 
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Hình 22: Khắc luống hay còn gọi là quành loong một hình thức gõ máng tạo ra âm 

thanh sôi động trong dịp lễ hội Hang Bua của người Thái ở Nghệ An 

 

Hình 23: Phần thi bắn nỏ của các đơn vị tham gia lễ hội Hang Bua, ở bản Hồng 

Tiến II, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu năm 2014. 
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Hình 24: Thi đấu bóng chuyền giữa hai đội xã Châu tiến và đội xã Châu hội thuộc 

huyện Quỳ Châu, trong lễ hội Hang Bua. 

 

Hình 25: Ban giám khảo chấm thi ẩm thực, trưởng ban giám khảo bà Sầm Thị 

Hương, giám đốc trung tâm văn hóa thông tin huyện quỳ châu, tỉnh nghệ an trong lễ 

hội Hang Bua. 
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Hình 26: Thi hát nhuôn (dân ca Thái) trong lễ hội Hang Bua, đến cổ vũ động viên 

các nghệ nhân có ông Lô Trung Thành phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch 

tỉnh Nghệ An (bên trái ngoài cùng) và ông Lữ Đình Thi Bí thư huyện ủy Quế Phong 

(ngoài cùng bên tay phải) 

 

Hình 27: Thi uống rượu cần trong khoảng thời gian nước chảy hết trong sừng trâu, 

đội nào uống được nhiều rựu hơn  là thắng cuộc và được nhận phần thưởng của ban 

tổ chức trong lễ hội Hang Bua. 
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Một số hình ảnh về lễ hội Xăng Khan tại nhà ông Vi Văn Độc, bản Đôm, 

xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An 

 

Hình 28: Ông mo Vi Văn Độc cùng hai cô gái chưa chồng vào rừng tìm cây Xăng 

Tang (cỏ tang hồng) trong lễ hội Xăng Khan. 

 

Hình 29: Nghi lễ đón mo khu, mo bạn trong lễ hội Xăng Khan tại bản Đôm, xã 

Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An  
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Hình 30: Nghi thức Xạ Hủa (gội đầu) trước khi làm lễ, các ông mo phải gội đầu 

bằng nước vo gạo với quan niệm đầu óc sạch sẽ, thanh tịnh trước không gian thiêng, 

để dễ dàng gặp được các đấng thần linh trong các nghi thức của lễ hội Xăng Khan. 

 

Hình 31: Nghi thức dựng cây Xăn tang (cây nêu) vào thời khắc o giờ đêm ngày 14 

tháng 11 (âm lịch) hàng năm tại nhà ông mo chủ Vi Văn Độc ở bản Đôm, xã Châu 

Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. 
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Hình 32: Các thầy mo làm lễ sau khi cây nêu đã dựng xong tại nhà ông mo chủ 

 

Hình 33: Dân làng tập trung làm lễ tại nhà ông mo chủ trong hội Xăng Khan tại nhà 

ông Vi Văn Độc, thuộc bản Đôm, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An  
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Hình 34: Các thầy mo làm phép trong lễ hội Xăng Khan. 

 

 


