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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Trong tiến trình phát triển của lịch sử xã hội, gia đình luôn có vị trí và vai trò 

đặc biệt. Trong những vấn đề của gia đình thì văn hóa gia đình có vai trò quan trọng 

hàng đầu. Văn hóa gia đình vừa là giá trị phải hướng tới, vừa là cơ sở định hướng 

nhằm thúc đẩy sự phát triển bản thân gia đình, trên cơ sở đó thúc đẩy sự tiến bộ xã 

hội. Với quá trình vận động, phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất 

nước, những giá trị trong văn hóa gia đình truyền thống cũng đang dần có sự biến 

đổi. Đặc biệt, nước ta đang trong giai đoạn phát triển kinh tế thị trường, những mặt 

trái đã ảnh hưởng trực tiếp và có nguy cơ làm băng hoại một số giá trị văn hóa dân 

tộc nói chung, giá trị gia đình truyền thống nói riêng. Vì vậy, trong các chủ trương, 

chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm 

đến vấn đề xây dựng gia đình và văn hóa gia đình.  

Hoà Bình là địa bàn cư trú lâu đời và tập trung đông nhất của cộng đồng dân 

tộc Mường (chiếm 62% dân số toàn tỉnh và 1/2 dân số dân tộc Mường cả nước). 

Cùng với các dân tộc anh em như Kinh, Thái, Tày, Dao, H'mông... đồng bào 

Mường đã tạo nên những giá trị văn hóa quý giá trong kho tàng di sản văn hóa dân 

tộc. Các giá trị văn hóa đó có sức hấp dẫn lớn đối với nhiều nhà khoa học ở các lĩnh 

vực nghiên cứu khác nhau.  

Mặt khác, Hòa Bình là một tỉnh miền núi, hiện còn là vùng khó khăn. Trong 

bối cảnh mở cửa và hội nhập của nền kinh tế thị trường, việc xây dựng văn hóa gia 

đình tại đây cũng nảy sinh một số vấn đề phức tạp. Những biểu hiện về sự sa sút 

đạo đức, lối sống, sự đảo lộn về trật tự kỷ cương trong gia đình, bất bình đẳng giới 

là những vấn đề cần được quan tâm và nghiên cứu. Do vậy, vấn đề nghiên cứu văn 

hoá gia đình người Mường đã có nhiều đề tài, bài viết từ các khía cạnh khác nhau, 

nhưng chưa có một đề tài nào nghiên cứu về văn hóa gia đình truyền thống của 

người Mường và những biến đổi của nó ở tỉnh Hòa Bình một cách đầy đủ, hệ thống. 

Đây là một khoảng trống khoa học cần được tiếp tục nghiên cứu.  
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Từ ý nghĩa lý luận và thực tiễn như trên, chúng tôi chọn đề tài Văn hóa gia 

đình người Mường ở Hòa Bình làm đề tài luận án tiến sĩ là phù hợp và cần thiết. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Nhận thức sâu sắc và toàn diện về văn hóa gia đình của người Mường ở Hòa 

Bình, bao gồm những yếu tố truyền thống và biến đổi, nguyên nhân của sự biến đổi, 

trên cơ sở đó đặt ra một số vấn đề cho việc xây dựng văn hóa gia đình của người 

Mường trong điều kiện hiện nay.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích trên, luận án có nhiệm vụ: 

- Tổng hợp, thu thập các tư liệu có liên đến đề tài nghiên cứu thông qua điều 

tra điền dã, phỏng vấn sâu, các tư liệu sách báo viết về người Mường nói chung, 

người Mường ở Hoà Bình nói riêng. 

- Luận án trình bày, đánh giá tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan 

đến đề tài; xác định tiền đề lý luận làm định hướng cho triển khai nội dung luận án. 

- Mô tả và tìm ra những đặc điểm cơ bản trong văn hóa gia đình truyền thống 

của người Mường ở tỉnh Hòa Bình. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng biến đổi văn hóa gia đình của người 

Mường ở tỉnh Hòa Bình. 

- Dự báo sự tồn tại và biến đổi trong văn hóa gia đình của dân tộc Mường ở 

tỉnh Hòa Bình, từ đó đặt ra những vấn đề nhằm xây dựng và phát triển văn hóa gia 

đình người Mường ở tỉnh Hòa Bình thời kỳ hội nhập. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là văn hóa gia đình của người Mường ở tỉnh Hòa Bình 

biểu hiện trên các phương diện: quan niệm về gia đình; văn hóa ứng xử trong gia 

đình; giáo dục trong gia đình; nghi lễ trong gia đình từ truyền thống đến biến đổi 

hiện nay.  
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian: Phạm vi không gian nghiên cứu của đề tài chủ yếu ở 4 mường 

lớn gồm: Kim Bôi (Mường Động) [PL.4, tr.178], Tân Lạc (Mường Bi) [PL.4, tr.175], 

Cao Phong (Mường Vang) [PL.4, tr.177], Lạc Sơn (Mường Thàng) [PL.4, tr.176],. 

Đây là 4 Mường còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người Mường.  

- Thời gian: Luận án đi sâu nghiên cứu văn hóa gia đình truyền thống của 

người Mường ở tỉnh Hòa Bình trước năm 1986 (trước thời kỳ đổi mới) và sự biến 

đổi từ sau năm 1986 đến nay (thời kỳ đổi mới). 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Với nội dung nghiên cứu của đề tài này, tác giả sẽ sử dụng các phương pháp 

chính như sau: 

- Vấn đề được tiếp cận theo hướng liên ngành: Văn hóa học – Dân tộc học 

– Xã hội học. Đây là hướng nghiên cứu khá phổ biến hiện nay. Quan điểm nghiên 

cứu này được thể hiện qua các phương pháp cụ thể như sau:   

- Phân tích tài liệu thứ cấp: Đây là nguồn tài liệu quan trọng cho đề tài. Tác 

giả sẽ phân tích kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đi trước về văn hóa của 

người Mường. Những số liệu tổng hợp về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa sẽ được 

phân tích trong nội dung luận án. Nguồn tài liệu này là cơ sở cho sự so sánh, tiếp 

nối và đi sâu hơn của tác giả ở đề tài. 

- Nghiên cứu cấu trúc:  Văn hóa gia đình được hình thành trong một tổng thể 

cấu trúc. Việc đi tìm các thành tố cấu trúc của văn hóa gia đình sẽ quyết định hướng 

phân tích cho toàn bộ luận án. 

- Điền dã dân tộc học: Với mục đích trải nghiệm đời sống thực tế của người 

Mường, tác giả đã thực hiện nhiều chuyến điền dã ở các huyện Kim Bôi, Tân Lạc, 

Lạc Sơn, Cao Phong (Hòa Bình), đồng thời trực tiếp quan sát và tham dự một số 

đám ma, đám cưới, lễ lên nhà mới…Qua đó, tác giả ghi chép một cách chân thực 

nhất những sự kiện diễn ra trong đời sống tộc người, kiểm chứng được thông tin đã 

thu thập từ nguồn khác phục vụ cho quá trình hoàn thiện luận án.  
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- Điều tra xã hội học 

+ Điều tra bằng bảng hỏi: Tác giả thiết kế một bảng hỏi khoảng 20 tiêu chí 

về đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục, sinh hoạt, phong tục, tín ngưỡng của người 

Mường và chọn mẫu ngẫu nhiên theo bản (mang tính đại diện về địa lý). Tất cả sự 

phân tích định lượng trong đề tài này dựa trên kết quả của số phiếu điều tra [PL.2, 

tr.165]. Tổng số phát ra là 400 phiếu và thu về được 388 phiếu ( trong đó 12 phiếu 

không hợp lệ), phân bố theo 4 huyện như sau: Kim Bôi 52 phiếu; Lạc Sơn 99 phiếu; 

Tân Lạc 135 phiếu; Cao Phong 102 phiếu (trong đó, số phiếu điều tra ở hai huyện 

nhiều hơn ở nơi khác là do: Mường Bi ở huyện Tân Lạc là một trong bốn Mường 

lớn, còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của người Mường “Nhất Bi, 

nhì Vang, tam Thàng, tứ Động”; Cao Phong là huyện mới thành lập, tiếp giáp với 

thành phố Hòa Bình nên chịu nhiều ảnh hưởng của sự tác động CNH - HĐH).  

+ Phỏng vấn sâu: Là hoạt động quan trọng được sử dụng trong luận án để 

thu thập các thông tin làm nền tảng cơ bản. Với đề tài nghiên cứu văn hóa gia 

đình, các đối tượng phỏng vấn sâu được chúng tôi lựa chọn có sự đa dạng về nghề 

nghiệp, giới tính, lứa tuổi, gồm những người có uy tín (già làng, trưởng bản, 

trưởng họ, thầy cúng), những người tham gia công tác chính quyền địa phương, 

làm công tác văn hóa - xã hội… Nội dung các cuộc phỏng vấn sâu được chuẩn bị 

sẵn bằng một bộ câu hỏi phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài [PL.1, 

tr.160]. Hơn nữa, phỏng vấn sâu cho phép người dân nói tiếng nói của mình về các 

giá trị trong văn hóa gia đình truyền thống mà vẫn còn ảnh hưởng trực tiếp đến 

cuộc sống hiện nay. 

Cùng các phương pháp trên, phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so 

sánh được sử dụng nhằm thu thập dữ liệu chính xác trong quá trình nghiên cứu.  

5. Những đóng góp mới của luận án 

- Là công trình nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa gia đình của đồng bào dân 

tộc Mường ở tỉnh Hòa Bình dưới góc độ văn hóa học, luận án đưa ra bức tranh tổng 

quan chung về văn hóa gia đình người Mường, góp phần hệ thống hóa các nguồn tư 

liệu tạo thuận lợi cho những ai quan tâm nghiên cứu người Mường sau này. 
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- Luận án tập hợp nhiều nguồn tư liệu thành văn, bổ sung thêm tư liệu điền 

dã ở các vùng người Mường lựa chọn. Trên cơ sở đó, luận án đã chỉ rõ những nét 

chung và riêng văn hóa gia đình của người Mường ở tỉnh Hòa Bình truyền thống và 

biến đổi. 

- Từ kết quả nghiên cứu, tác giả luận án đưa ra dự báo về xu hướng biến đổi 

trong văn hóa gia đình của người Mường ở tỉnh Hòa Bình. 

- Đặt ra một số vấn đề về bảo tồn và phát huy các giá trị trong văn hóa gia 

đình của người Mường ở tỉnh Hòa Bình sao cho thiết thực với đời sống cộng đồng. 

- Luận án sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho các giảng viên, sinh viên ngành 

văn hóa học, dân tộc học, nhân học và các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực văn 

hóa gia đình của dân tộc Mường ở tỉnh Hòa Bình.  

6. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu (05 trang) và  kết luận, (04 trang)  phụ lục (26 trang), luận án 

gồm 04 chương: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát về người 

Mường ở Hòa Bình (28 trang). 

Chương 2: Văn hóa gia đình truyền thống của người Mường ở Hòa Bình 

(49 trang). 

Chương 3: Sự biến đổi văn hóa gia đình truyền thống của người Mường ở 

Hòa Bình (30 trang). 

Chương 4: Các yếu tố tác động, dẫn đến sự hình thành, biến đổi văn hóa gia 

đình truyền thống của người Mường ở Hòa Bình và những vấn đề đặt ra hiện nay 

(28 trang). 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN  

VÀ KHÁI QUÁT VỀ NGƢỜI MƢỜNG Ở HÕA BÌNH  

1.1. Tổng quan nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đề tài 

1.1.1. Các nghiên cứu chung về văn hóa của người Mường  

Nghiên cứu về văn hóa người Mường đã có nhiều tác giả quan tâm. Chúng 

tôi có thể khái quát những công trình nghiên cứu sau: 

- Người Mường với văn hóa cổ truyền Mường Bi (1988) [79]: Đây là công 

trình tập thể do nhiều tác giả biên soạn nghiên cứu về thiên nhiên và con người 

Mường Bi. Sinh hoạt văn hóa của người Mường Bi được đề cập đến nhiều, khá đầy 

đủ và sâu sắc như: Lịch Mường Bi; tín ngưỡng, tục thờ, lễ hội; tiếng Mường; dân 

ca, tục ngữ, truyện cổ ở Mường Bi… 

- Tỉnh Mường Hòa Bình (1994) [81] của Pierre Grossin: Đây là công trình 

mang tính khảo cứu, tác giả đã giới thiệu hầu như tất cả những gì liên quan đến vùng 

đất Mường tỉnh Hòa Bình: Từ địa lý tự nhiên đến lịch sử hình thành tỉnh Mường; từ 

những vấn đề về dân tộc học đến đời sống kinh tế, văn hóa của bà con các dân tộc 

sống trên vùng đất này; từ những gì thuộc về tiềm năng đến dự đoán tương lai. 

- Người Mường - Địa lý nhân văn và xã hội (1995) [18] của Jeanne Cuisiner, 

cuốn sách đề cập đến hai nội dung lớn: Một phần là địa lý nhân văn, một phần là xã 

hội học. Địa lý nhân văn bao gồm 8 chương nghiên cứu về tính chất địa lý, sự phân 

bố, nhân chủng học, nhà ở, nông nghiệp, săn bắt, ăn uống và trang phục của người 

Mường. Phần Xã hội học gồm 12 chương nghiên cứu về gia đình, làng xã, thờ 

phụng tổ tiên, thờ phụng cộng đồng, thờ phụng trong nhà, thờ phụng cá nhân, lễ 

thức gia đình, lễ thức tang ma, lễ thức phù phép, lễ tiết năm mới và nông nghiệp. 

 - Người Mường ở Tân Lạc tỉnh Hòa Bình, do Nguyễn Thị Thanh Nga - 

Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên (2003) [71]. Đây là cuốn sách được khảo sát kỹ, chứa 

nhiều tư liệu có giá trị về vị trí địa lý, phong tục tập quán, nghi lễ, lối sống từ xa xưa 

của người Mường nói chung và người Mường ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nói 
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riêng. Nhóm tác giả có nói tới sự biến đổi của văn hóa Mường nhưng cũng chỉ nêu 

vấn đề chứ chưa chỉ ra được nguyên nhân và đề ra những giải pháp để bảo tồn và 

giữ gìn những nét văn hóa truyền thống đó. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu trên là 

nguồn tài liệu quý cho đề tài luận án này. 

- Tỉnh uỷ - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hoà Bình xuất bản 

cuốn “Địa chí Hoà Bình” (2005), cuốn sách gồm năm phần: Phần thứ nhất: Khái 

quát về tổng thể địa lý tự nhiên, dân cư  và hệ thống quần cư các dân tộc ở Hòa 

Bình; Phần thứ hai: Khái quát về lịch sử tỉnh Hòa Bình từ thời kỳ tiền sử, sơ sử  đến 

ngày nay; Phần thứ ba: Khái quát về đặc điểm và tiến trình phát triển kinh tế và 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2010; Phần thứ tư: 

Tổng quan về quá trình phát triển văn hóa - xã hội của tỉnh Hòa Bình; Phần thứ 

năm: giới thiệu chung về các huyện, thị xã của tỉnh Hòa Bình (địa giới hành chính, 

địa lý tự nhiên, lịch sử, kinh tế, dân cư, dân tộc, văn hóa, y tế, giáo dục...). Đây là 

một công trình khoa học liên ngành địa - lịch sử, địa - kinh tế, địa - văn hoá, địa xã 

hội của vùng đất Hoà Bình từ thời tiền sử, sơ sử cho đến nay, đồng thời nêu bật 

được những tiềm năng, thế mạnh, đặc trưng, phổ quát, riêng biệt cũng như thuận 

lợi, khó khăn của mảnh đất và con người Hoà Bình. Trong cuốn địa chí, nhóm tác 

giả đề cập đến sự phân chia các Mường theo địa bàn sinh sống, cho chúng ta biết 

được từng huyện có những danh lam thắng cảnh như  thế nào, trong mỗi huyện có 

những đặc trưng sinh hoạt văn hóa ra sao...   

- Đề tài cấp Bộ “Bản sắc văn hóa Mường cổ truyền và xu hướng biến đổi 

hiện nay” (Qua khảo sát văn hóa Mường tỉnh Hòa Bình) (2008) [57] do PGS.TS 

Lương Quỳnh Khuê chủ nhiệm đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài này chỉ rõ thực 

trạng biến đổi và những nguy cơ đang mất dần các giá trị văn hóa Mường cổ truyền. 

Ngoài ra, nhóm tác giả còn dự báo xu hướng vận động của bản sắc văn hóa Mường 

trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đồng thời đề xuất những 

giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Mường trong bối cảnh hiện nay. 

Đây là công trình nghiên cứu công phu, khoa học và là nguồn tài liệu tham khảo 

quý cho việc nghiên cứu đề tài này. 
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- Văn hóa người Mường huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình (2009), do Hoàng 

Hữu Bình (Chủ biên) [11] đã đi sâu tìm hiểu phân tích một số yếu tố văn hóa truyền 

thống của người Mường huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và đặt chúng trong bối cảnh 

phát triển kinh tế, văn hóa hiện nay… Với nguồn tư liệu khá phong phú giúp tác giả 

luận án so sánh với người Mường ở những nơi khác.  

 - Những biến đổi văn hóa và tính cố kết cộng đồng hiện nay – Nghiên cứu 

trường hợp Dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình (2015) [39], luận án Tiến sĩ của 

Nguyễn Thị Hằng vận dụng các lý thuyết xã hội học và các phương pháp tiếp cận 

liên ngành để tìm hiểu thực trạng biến đổi văn hóa và những thay đổi về tính cố kết 

cộng đồng của dân tộc Mường; làm rõ các nguyên nhân tác động đến sự biến đổi từ 

đó, đề xuất các giải pháp về mặt chính sách nhằm củng cố các thiết chế xã hội, phát 

triển các chính sách quản lý xã hội, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc Mường. Luận án tập trung đi sâu nghiên cứu sự biến đổi một số thành tố 

văn hóa cơ bản, cấu thành bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Cụ thể, về văn hóa vật 

chất, tác giả tập trung nghiên cứu tập quán sản xuất, ăn, mặc, ở, đi lại; về văn hóa 

tinh thần, tác giả tập trung nghiên cứu ngôn ngữ, tập quán tín ngưỡng, lễ hội, ma 

chay, cưới xin; về văn hóa xã hội, tác giả tập trung nghiên cứu quan hệ gia đình, 

dòng họ và quan hệ thôn bản...Nhìn chung, tác giả nhìn nhận văn hoá dân tộc 

Mường như một hệ thống được cấu thành từ ba loại hình: văn hóa vật chất, văn hóa 

tinh thần và văn hóa xã hội. Đây là một công trình nghiên cứu chuyên sâu, là nguồn 

tài liệu mới để tác giả tham khảo. 

- “Bản sắc tộc người, di sản văn hóa và du lịch: Nghiên cứu trường hợp 

người Mường và người Thái Hòa Bình” (2015) [21], luận án Tiến sĩ của Nguyễn 

Tuệ Chi. Luận án là công trình nghiên cứu trường hợp về mối quan hệ và sự tác 

động qua lại giữa sự phát triển du lịch và vấn đề phục hồi, tái tạo các thực hành văn 

hoá cổ truyền. Từ nghiên cứu trường hợp ở Mai Châu và Cao Phong, luận án tìm 

hiểu mối quan hệ giữa sự phát triển của du lịch ở bản Lác và Giang Mỗ. Tìm hiểu sự 

tác động ảnh hưởng của du lịch đến kinh tế và văn hóa nới có sự hiện hữu của du 

lịch. Vấn đề phục hồi và tái tạo bản sắc tộc người qua những cách khai thác, tái tạo 
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ra sản phẩm văn hóa để phục vụ cho du lịch của người dân. Qua đó cho thấy việc 

người dân lựa chọn bản sắc, sáng tạo truyền thống trong bối cảnh du lịch như thế 

nào. luận án đóng góp vào các tranh luận học thuật liên quan đến vấn đề bản sắc tộc 

người nói chung và sự tác động qua lại giữa du lịch, di sản văn hóa bản sắc tộc 

người nói riêng.  

Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy sự tác động của du lịch làm biến đổi 

đời sống văn hóa của người dân ở hai huyện Mai Châu và Cao Phong thuộc tỉnh Hòa 

Bình. Du lịch không những tạo hiệu quả về mặt vật chất, tạo công ăn việc làm cho 

người dân, nâng thu nhập mà còn tạo ra được những nét văn hóa mới. Với sự tác 

động của du lịch bản sắc tộc người luôn được kế thừa và tái tạo phù hợp với từng 

bối cảnh. Kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn tư liệu tham khảo cho các nhà 

quản lý văn hoá và du lịch trong vấn đề quản lý và phát huy di sản ở Hoà Bình nói 

riêng và ở các địa bàn tộc người thiểu số khác ở Việt Nam nói chung.  

- Ngoài những công trình nghiên cứu Dân tộc học, Văn hóa học có liên quan 

trực tiếp đến chủ đề nghiên cứu của luận án, thì các khía cạnh khác của người 

Mường như lịch Mường; tín ngưỡng, tục thờ, lễ hội; dân ca, tục ngữ, truyện cổ, mo 

trong tang lễ, nghi lễ mo và vai trò của ông Mo trong đời sống người Mường… đến 

những giá trị và xu hướng biến đổi ở một số lĩnh vực của văn hóa Mường trong quá 

trình đô thị hóa hiện nay như nhà sàn, trang phục, phong tục được đề cập đến trong 

các công trình [25], [56], [59], [82], [101], [103]. Đây là cứ liệu giúp chúng tôi có 

cơ sở so sánh văn hóa Mường truyền thống với những biến đổi hiện nay. 

1.1.2. Nghiên cứu về văn hóa gia đình người Mường  

1.1.2.1. Các nghiên cứu tổng hợp về văn hóa gia đình người Mường 

Hiện nay, nghiên cứu về văn hóa gia đình người Mường đã có một số công 

bố, tiêu biểu là công trình như: 

Gia đình truyền thống với việc xây dựng gia đình văn hóa mới của người 

Mường ở Hòa Bình (2005) [73]. Luận văn mô tả đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa 

của người Mường, khái quát các giá trị văn hóa gia đình truyền thống trên các mặt 
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đời sống văn hóa, xã hội, kinh tế trong đó đề cập tới vấn đề xây dựng gia đình văn 

hóa, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của người Mường ở Hòa Bình. Luận 

văn cũng phân tích thực trạng, xu hướng phát triển, vai trò của gia đình truyền 

thống, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm kế thừa những giá trị văn hóa trong việc 

xây dựng gia đình văn hóa mới của người Mường ở Hòa Bình. Đây là một trong số 

ít nguồn tư liệu sát nhất với đề tài của chúng tôi đang nghiên cứu. Kết quả dừng lại 

ở việc khảo tả và liệt kê một số đặc điểm trong văn hóa gia đình truyền thống của 

người Mường. Trong chương 3 tác giả cũng có đề cập tới vấn đề biến đổi văn hóa 

trong gia đình truyền thống của người Mường ở Hòa Bình nhưng chưa đi sâu, chỉ ra 

nguyên nhân của những biến đổi đó. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng thu được nhiều tư 

liệu quý trong đề tài này, nhất là vấn đề xây dựng gia đình văn hóa mới ở Hòa Bình. 

- Văn hóa gia đình người Mường (2012) [110]. Bài viết không chỉ đề cập tới 

quan hệ giữa cha mẹ và con cái; cách giáo dục của cha mẹ với con cái trong công 

việc cũng như cách ứng xử trong gia đình và cộng đồng; mối quan hệ giữa anh em 

ruột thịt trong gia đình mà còn khái quát vấn đề lễ tục trong hôn nhân truyền thống 

của người Mường như: Tục ở rể, việc định giá cô dâu trước ngày cưới, truờng hợp 

xảy ra ly dị sẽ xử lý ra sao, những người góa vợ hoặc goá chồng phải chịu tang theo 

luật tục như thế nào... Đây là một bài viết khá hay nhưng mô tả vắn tắt và chỉ nhắc 

tới một khía cạnh nhỏ trong hôn nhân truyền thống của người Mường. 

- Văn hóa gia đình người Mường (nghiên cứu trường hợp tại xã Kì Phú, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) (2013) [61]. Luận văn khảo sát thực trạng văn 

hóa gia đình, những nghi lễ gia đình truyền thống của người Mường (chủ yếu là 

cưới xin và tang ma). Những giá trị còn được lưu giữ và những giá trị văn hóa mới 

được hình thành trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Cuối cùng, tác giả luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy 

giá trị văn hóa gia đình người Mường tại địa phương. Đây là một luận văn có giá trị, 

cung cấp và làm phong phú thêm nguồn tài liệu nghiên cứu về gia đình và văn hóa 

gia đình nói riêng và văn hóa của người Mường nói chung tại địa bàn xã Kỳ Phú, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, góp phần xây dựng cơ sở khoa học để xây dựng, 



 14 

quản lý công tác gia đình ở địa phương. Tuy nhiên, do hạn chế về địa bàn khảo sát, 

luận văn chỉ nghiên cứu tại ba bản: Ao, Sau, Cả ở xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình, nên tầm khái quát chung về người Mường còn hạn chế. Mặt khác, luận 

văn tập trung chủ yếu đi vào mô tả, mang tính chất tổng kết nhiều hơn, thiếu tính 

khám phá và không đầy đủ (dân tộc Mường ở Ninh Bình chỉ chiếm 12,5% dân số 

chung của toàn tỉnh). Luận văn chưa đưa ra dự báo về xu hướng biến đổi trong văn 

hóa gia đình của người Mường ở tỉnh Ninh Bình; thiếu những đề xuất đề cập đến 

vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy các giá trị trong văn hóa gia đình 

của người Mường ở tỉnh Ninh Bình sao cho thiết thực đối với đời sống cộng đồng. 

1.1.2.2. Các nghiên cứu về thành tố của văn hóa gia đình người Mường 

- Gia đình và hôn nhân của người Mường ở tỉnh Phú Thọ [90] (2005) của  

Ngọc Thanh, tác giả đã chỉ ra những đặc trưng về gia đình hôn nhân từ truyền thống 

đến hiện đại; nêu những khuynh hướng phát triển của quan hệ gia đình, hôn nhân; 

những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của người Mường ở Phú Thọ.  

- Tang lễ cổ truyền của người Mường (2010) [119] của Bùi Huy Vọng đã mô 

tả khá chi tiết những công việc, sự kiện diễn ra trong tang lễ cổ truyền của người 

Mường ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, tác giả chưa có sự so sánh với 

những vùng khác của người Mường, ít chú ý sự biến đổi và chưa chỉ rõ những giá 

trị văn hóa của người Mường được thể hiện qua các nghi lễ trong đám tang. 

- Phong tục đi hỏi vợ đám cưới cổ truyền Mường [121] (2014) của tác giả 

Bùi Huy Vọng đã giới thiệu về phong tục đi hỏi vợ tiến tới hôn nhân của người 

Mường. Đây là một phong tục mang sắc thái văn hóa đặc sắc, có nhiều nét văn hóa 

độc đáo, là tập hợp nhiều nghi lễ nghi thức phản ánh tín ngưỡng dân gian, cầu mong 

sự sinh sôi nảy nở, giữ gìn sự bền vững trong gia đình. 

Ngoài ra, còn có nhiều công trình của tác giả Nguyễn Ngọc Thanh được 

công bố như: Mấy ghi chép về lễ cưới cổ truyền người Mường (1991) [87]; Tục lệ 

cưới xin của người Mường huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (1995) [88]; Tục lệ sinh 

đẻ và nuôi con ở người Mường huyện Thanh Sơn , tỉnh Phú Thọ (1997) [89]...Các 
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công trình này chứa đựng nguồn tư liệu dân tộc học quý giá, có ý nghĩa về mặt khoa 

học và cần thiết đối với bất kỳ ai quan tâm nghiên cứu về người Mường.  

1.1.2.3. Nghiên cứu về các phong tục khác trong gia đình:  

 - Mo Mường (1996) [64] của nhóm tác giả Đặng Văn Lung, Bùi Thiện, Bùi 

Văn Nợi. Đây là cuốn sách nghiên cứu Mo trong tang lễ Mường, quan sát, miêu tả 

Mo trong trạng thái sống thật của nó; nghiên cứu Mo trong sự tồn tại sống động 

giữa lễ nghi với đời sống khá công phu. 

 - Một số tục lệ cổ của dòng họ Đinh Văn (2010) [6] của Đinh Văn Ân. Cuốn 

sách mô tả một số tục lệ cổ của dòng họ Đinh Văn của người Mường ở bản Thải, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La như: Tục lệ cưới, dựng và lễ lên nhà mới, lễ tang 

cổ...Đây là nguồn tài liệu quan trọng để chúng tôi so sánh với một số phong tục của 

người Mường ở Hòa Bình. 

- Nghi lễ trong chu kỳ đời người của người Mường ở Hòa Bình (2012) [41] 

của Nguyễn Thị Song Hà...Đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu về các phong 

tục cổ truyền của người Mường, đặc biệt là nghi lễ chu kỳ đời người của người 

Mường so sánh những tương đồng và khác biệt trong các nghi lễ chu kỳ đời người 

của người Mường ở Hòa Bình với người Mường ở các tỉnh khác. Nghiên cứu sự 

biến đổi của các nghi lễ trong chu kỳ đời người từ truyền thống đến hiện nay, những 

nguyên nhân biến đổi;đề xuất một số kiến nghị góp phần bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hóa này trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.  

Nhìn chung, các công trình nêu trên đã cung cấp và làm phong phú thêm 

nguồn tài liệu nghiên cứu về gia đình và văn hóa gia đình nói chung và văn hóa của 

người Mường nói riêng, góp cơ sở khoa học cho việc xây dựng, quản lý công tác 

gia đình ở địa phương. Đặc biệt, đây là nguồn tài liệu tham khảo để chúng tôi so 

sánh văn hóa người Mường ở Hòa Bình với văn hóa người Mường ở nơi khác, nhất 

là vấn đề xây dựng gia đình văn hóa mới. 

Những công trình nghiên cứu trên là những tư liệu về văn hóa cổ truyền của 

người Mường, cho chúng ta thấy kho tàng văn hóa của người Mường ở Hòa Bình 
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rất phong phú, đa dạng. Tuy những nhà khoa học đi trước đã có nhiều công trình 

nghiên cứu về văn hóa Mường, tìm hiểu ở những góc độ khác nhau, trong đó cũng 

có một số công trình đã có manh nha tìm hiểu về văn hóa gia đình người Mường và 

sự biến đổi của nó trong xã hội hiện đại nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ khảo tả, 

liệt kê, chưa có công trình nào tiếp cận một cách hệ thống vấn đề văn hóa gia đình 

người Mường cùng những biến đổi của nó và đi tìm nguyên nhân của sự biến đổi ấy 

trong đời sống xã hội hiện nay ở tỉnh Hòa Bình. 

1.2. Cơ sở lý luận về văn hóa gia đình và lý thuyết nghiên cứu 

1.2.1. Các khái niệm cơ bản và cấu trúc của văn hóa gia đình 

1.2.1.1. Các khái niệm cơ bản 

- Gia đình  

Các nhà nghiên cứu ở những lĩnh vực khác nhau đã đưa ra nhiều định nghĩa 

về gia đình, trong đó đáng chú ý là định nghĩa của C.Mác và Ph.Ăngghen khi luận 

chứng về điều kiện tiền đề cho sự tồn tại của con người, cho rằng: Hằng ngày tái tạo 

ra đời sống của bản thân mình, con người còn tạo ra những người khác sinh sôi, nảy 

nở. Đó là quan hệ giữa chồng và vợ, cha mẹ con cái, đó là gia đình [17]. 

Xem gia đình được định nghĩa là một nhóm có cấu trúc và đảm nhận những 

chức năng nhất định trong xã hội, trong Từ điển xã hội học của G. Endrweit và G. 

Trommsdorff, các tác giả đưa ra định nghĩa gia đình như sau:  

Gia đình là một nhóm thuộc loại đặc biệt vì nó biểu hiện một cấu trúc, 

vai trò nhất định (bố/mẹ/con gái/con trai/cháu/em...), với nó thì sự tách 

biệt về giới tính và thế hệ là tiêu chí của cơ cấu gia đình (một hay đa thế 

hệ: nam/nữ); nó sẽ chuyển hóa một quan hệ hợp tác và đoàn kết rất đặc 

biệt mà ở tất cả các xã hội đều tổ chức theo nghi lễ sự thành lập của nó. 

Ngoài ra xã hội cũng trao cho nhóm đặc biệt này những chức năng rất 

đặc biệt [37, tr. 640]. 

Gia đình có các cấu trúc và chức năng của nó trong mối quan hệ với hệ thống 

xã hội. Trong La Sociologie et les sciences de societe, định nghĩa về gia đình được 

nêu như sau: 
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Gia đình là một nhóm xã hội không thể qui về các nhóm khác: sự hình 

thành của nó, cấu trúc, các chiều hướng, các quan hệ giữa các thành viên 

và các quan hệ của nó với toàn bộ cơ chế xã hội, các chức năng biến đổi 

trong thời gian và không gian gắn liền với hệ thống xã hội và các hình 

thức văn minh [132,tr. 233]. 

Ở Việt Nam, Đại từ điển Tiếng Việt [126], cũng định nghĩa về gia đình như 

sau: Gia đình là tập hợp những người có cùng quan hệ hôn nhân và huyết thống, 

sống trong cùng một nhà. 

Trong công trình khoa học của mình, tác giả Lê Như Hoa cho rằng: “Một số 

nhà xã hội học quan niệm gia đình là một nhóm người” [44, tr.24]. Nhà nghiên cứu 

Lê Thi quan niệm:  

Khái niệm gia đình được sử dụng để chỉ một nhóm xã hội hình thành 

trên cơ sở quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống nảy sinh từ quan 

hệ hôn nhân đó và cùng chung sống (cha mẹ, con cái, ông bà, họ hàng, 

nội ngoại). Đồng thời gia đình cũng có thể gồm một số người được gia 

đình nuôi dưỡng, tuy không có quan hệ huyết thống các thành viên gia 

đình gắn bó với nhau về trách nhiệm và quyền lợi (kinh tế, văn hoá, 

tình cảm), giữa họ thường có những điều ràng buộc có tính pháp lý, 

được nhà nước thừa nhận và bảo vệ (được ghi rõ trong luật hôn nhân và 

gia đình của nước ta). Đồng thời trong gia đình có những quy định rõ 

ràng về quyền được phép và cấm đoán quan hệ tình dục giữa các thành 

viên [50, tr.42].  

Gần đây, UNESCO cũng đưa ra quan niệm, gia đình là một nhóm người có 

quan hệ họ hàng cùng chung sống và có ngân sách chung. Luật hôn nhân và gia 

đình của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2000, khẳng định: “Gia 

đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống 

hoặc do quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền lợi giữa họ với 

nhau theo luật định” [63, tr.12].  
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Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học định nghĩa: “Gia đình là hình thức 

cộng đồng xã hội đặc biệt, được hình thành duy trì và củng cố trên cơ sở hôn nhân 

và huyết thống” [48, tr.178].  

Như vậy, các nhà nghiên cứu từ nhiều phương diện khác nhau để quan niệm 

về gia đình. Gia đình nằm trong phạm trù cộng đồng với tư cách là một nhóm nhỏ 

xã hội đặc thù, đồng thời như một thiết chế xã hội, gia đình đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng trong quá trình xã hội hoá con người. 

Vì thế, khó có thể đưa ra một định nghĩa nào chuẩn xác cho tất cả các loại 

hình gia đình. Trên cơ sở thừa nhận sự đa dạng trong định nghĩa về gia đình, bước 

đầu chúng tôi đưa ra định nghĩa về gia đình làm định hướng cho luận án như sau: 

Gia đình là một nhóm xã hội được hình thành dựa trên cơ sở các quan hệ hôn nhân, 

quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng. Gắn bó với nhau về tình cảm, chia sẻ 

kinh tế, trách nhiệm, quyền lợi và được xã hội thừa nhận và bảo vệ. 

- Văn hóa gia đình 

Để tìm hiểu về văn hoá gia đình, trước tiên phải đề cập đến khái niệm văn 

hoá, bởi văn hoá chính là cơ sở của văn hoá gia đình. 

Văn hoá: Có rất nhiều quan niệm khác nhau về văn hoá, để thuận tiện cho 

việc thu thập dữ liệu và triển khai luận án, chúng tôi đưa ra một định nghĩa về văn 

hóa như sau: Văn hóa là những sản phẩm vật chất và tinh thần do con người sáng 

tạo ra, hình thành nên hệ thống giá trị, các truyền thống và biểu thị những đặc tính 

riêng của mỗi dân tộc qua từng thời kỳ lịch sử.  

Trong xã hội Việt Nam truyền thống, văn hoá gia đình chính là gia phong 

(nếp nhà). Gia phong chính là thuần phong, mỹ tục, nếp sống, tác phong của các 

thành viên trong gia đình.  

Từ phương diện xã hội học, các nhà khoa học chia văn hoá thành hai dạng cơ 

bản: văn hoá cá nhân và văn hoá cộng đồng. 

Văn hoá cá nhân là toàn bộ tri thức, kinh nghiệm, phương thức ứng xử mà 

mỗi cá nhân đã học tập, đã tích luỹ được trong quá trình tham gia các hoạt động 
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thực tiễn của đời sống cộng đồng. Văn hoá cộng đồng là văn hoá của một khu dân 

cư hay nhóm xã hội. Nó là toàn bộ hệ giá trị, chuẩn mực, thị hiếu, những đặc tính 

riêng của mỗi cộng đồng. Văn hóa gia đình có thể được xem là văn hóa cộng đồng 

xét trên một quy mô nhỏ nhất. 

Gia đình là một hiện tượng xã hội, các quan hệ và hoạt động sống của gia 

đình đều biểu hiện đặc trưng văn hoá của một cộng đồng rộng lớn hơn. 

Hệ thống giá trị văn hoá của gia đình khi đã hình thành có vai trò chi phối, điều 

tiết các quan hệ của gia đình, chi phối các phương thức ứng xử của các thành viên gia 

đình. Đồng thời nó được thể chế hoá bằng các chuẩn mực quy định trong gia đình và 

bằng pháp luật của nhà nước, bằng dư luận xã hội. Hệ thống giá trị đó là cơ sở tồn tại 

của gia đình và giữ cho đời sống gia đình bền vững, an sinh, hạnh phúc. Như vậy, gia 

đình không chỉ là một nhóm xã hội đặc thù mà còn là một thực thể sinh học - văn hoá, 

một thiết chế xã hội văn hoá. Với tư cách là một phạm trù vận động, văn hóa gia đình 

có các đặc trưng, quy luật hình thành và phát triển, cấu trúc và chức năng của nó. 

Những nét khu biệt, tính đặc thù hay bản sắc của gia đình là đối tượng của nghiên cứu 

văn hóa gia đình. Nghiên cứu văn hóa gia đình là nghiên cứu những dấu ấn để lại trong 

đời sống vật chất, tinh thần của gia đình được biểu hiện thông qua các mối quan hệ, cấu 

trúc, chức năng, sinh hoạt,... của gia đình. Đó là những dấu ấn được duy trì qua lịch sử, 

trở thành truyền thống, ăn sâu vào tiềm thức, tâm lý, chi phối hành vi, cách ứng xử giữa 

các thành viên trong gia đình, giữa gia đình với xã hội.   

Như vậy, khái niệm văn hóa gia đình có thể hiểu như sau: Văn hóa gia đình 

là hệ thống những giá trị, chuẩn mực có tính đặc thù, điều tiết mối quan hệ giữa 

các thành viên trong gia đình và mối quan hệ giữa gia đình với xã hội; phản ánh 

bản chất của các hình thái gia đình đặc trưng cho các cộng đồng, các tộc người, 

các dân tộc và các khu vực khác nhau; được hình thành và phát triển qua lịch sử 

lâu dài của đời sống gia đình, gắn liền với những điều kiện phát triển kinh tế, môi 

trường tự nhiên và xã hội. 

- Văn hóa gia đình truyền thống được nhìn nhận theo phương  pháp lịch đại, 

trước năm 1986 được tính là truyền thống và sau 1986 được tính là hiện đại. Mốc 
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tính này xác định bởi thời kỳ mở cửa trong nền kinh tế, theo đó văn hóa cũng bước 

vào thời kỳ giao lưu và hội nhập với thế giới. Trước năm 1986 dù đã có sự giao lưu 

văn hóa với bên ngoài nhưng đối với xã hội người Mường ở Hòa Bình, sự giao lưu 

này vẫn diễn ra hết sức chậm. 

- Biến đổi văn hóa: Các cuốn Từ điển Nhân học hiện nay tương đối thống nhất 

định nghĩa về biến đổi văn hóa như sau: “Biến đổi văn hoá bao hàm những sự chia sẻ, 

những sự biến đổi tương đối lâu dài của những mô hình ứng xử và niềm tin văn hoá. 

Nhìn ở khía cạnh lịch sử, xã hội nào cũng biểu lộ những sự biến đổi, cũng trộn lẫn 

những sự tiếp nối và biến đổi” [20, tr. 11]. 

Các nhà nghiên cứu trong nước cũng đưa ra quan niệm của mình về biến đổi 

văn hóa. Trong một chuyên luận nghiên cứu, tác giả Nguyễn Duy Bắc quan niệm: 

Có nhiều cách quan niệm về sự biến đổi văn hóa. Một cách hiểu rộng 

nhất, đó là một sự thay đổi so với một tình trạng văn hóa hoặc một nền 

văn hóa có trước dưới tác động của những nhân tố chính trị - kinh tế - xã 

hội. Trong một phạm vi hẹp hơn, người ta cho rằng sự biến đổi văn hóa 

được đề cập đến là sự biến đổi về cấu trúc của văn hóa, về các thành tố 

của văn hóa và các giá trị văn hóa [9, tr. 36]. 

 Để nghiên cứu các chiều cạnh của biến đổi văn hoá, các nhà văn hóa học 

cũng như xã hội học, nhân học… thường gắn nó với phát triển, với toàn cầu hoá, 

hiện đại hoá, đô thị hoá, công nghiệp hoá và đương nhiên cả với sự chuyển đổi xã hội. 

Các nhà nghiên cứu đều thống nhất cho rằng sự biến đổi văn hóa là xu hướng tất yếu 

trong quá trình toàn cầu hóa và sự biến đổi ấy đã và đang diễn ra đa dạng, ở nhiều cấp độ 

và theo nhiều chiều hướng khác nhau… 

Chúng ta có thể hiểu: Biến đổi văn hóa là một quá trình qua đó những hệ 

thống các giá trị, chân lý, chuẩn mực và mục tiêu mà con người cùng thống nhất 

với nhau thay đổi theo thời gian. 

Bất cứ nền văn hóa nào, dù ở trong những xã hội đóng kín không có những 

tiếp xúc với bên ngoài, vẫn ít nhiều thay đổi theo thời gian. Sự biến đổi có thể 
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nhanh hay chậm tùy theo hoàn cảnh, trường hợp. Văn hóa gia đình người Mường 

cũng nằm trong quy luật đó theo thời gian và không gian. 

1.2.1.2. Cấu trúc văn hóa gia đình 

Cấu trúc của văn hoá gia đình được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau 

nhưng cơ bản nhất, theo các nhà nghiên cứu, có 2 dạng:  

- Văn hoá gia đình được thể hiện ở các dạng hoạt động cơ bản của gia đình: 

văn hoá nuôi dạy con cái, văn hoá vật chất và tiêu dùng các sản phẩm vật chất, văn 

hoá tinh thần và hưởng thụ các sản phẩm tinh thần. 

- Văn hoá gia đình thể hiện ở hệ giá trị của gia đình: giá trị cấu trúc (giá trị 

gắn với quan hệ bên trong của gia đình); giá trị chức năng (giá trị thể hiện vai trò 

của gia đình đối với sự phát triển xã hội); giá trị tâm linh (giá trị không vụ lợi, mang 

tính thiêng liêng)…Tuy nhiên, sự chia tách trên đây cũng chỉ là tương đối.  

Có thể thấy, văn hoá gia đình vừa là sự biểu hiện giá trị trong quá trình phát 

triển, vừa có vai trò định hướng cho sự phát triển gia đình qua mỗi thời đại lịch sử. 

Đối với chúng ta, văn hoá gia đình là cơ sở để xây dựng gia đình văn hoá trong sự 

nghiệp đổi mới đất nước.  

Cấu trúc văn hóa gia đình gồm những thành tố cơ bản sau: 

 Quan niệm về gia đình 

Quan niệm của các thành viên trong gia đình về chính gia đình của mình 

thường mang tính đặc thù theo dân tộc, khu vực hoặc thời đại. Đó là những quan 

niệm về quy mô gia đình, tính chất gia đình và phương châm sống của gia đình. 

Quy mô gia đình được quan niệm là lớn hay nhỏ; tính chất của gia đình được quan 

niệm là động hay tĩnh; phương châm sống của gia đình được quan niệm là hòa đồng 

hay khép kín đối với xã hội. 

Văn hóa ứng xử trong gia đình 

Văn hóa ứng xử được thể hiện qua các mối quan hệ gia đình: 

- Ứng xử giữa cha mẹ và con cái. 

- Ứng xử giữa vợ chồng. 
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- Ứng xử giữa anh chị em. 

- Ứng xử giữa gia đình với họ hàng và xã hội. 

 Giáo dục trong gia đình 

Giáo dục được xem như một thành tố của văn hóa. Trong gia đình thường có 

những hình thức giáo dục sau: 

- Giáo dục trực quan. 

- Dùng bằng ca dao, tục ngữ. 

- Giảng giải, khuyên nhủ bằng tình cảm. 

- Răn đe bằng quát mắng, roi vọt. 

 - Dùng sức ép của cộng đồng gia đình dòng họ. 

 Nghi lễ trong gia đình  

Khác với các thành tố khác của văn hóa gia đình, nghi lễ trong gia đình là 

một hệ thống các khuôn mẫu văn hóa mang đậm sắc thái tộc người. Các nghi lễ sau 

đây thuộc văn hóa gia đình bởi nó chỉ được thực hiện trong đời sống gia đình: 

- Nghi lễ vòng đời người (hôn nhân, tang ma...); 

- Nghi lễ thờ cúng tổ tiên. 

1.2.2. Lý thuyết nghiên cứu  

- Thuyết cấu trúc - chức năng: do G. Spencer và E. Durkheim khởi xướng. 

Trong bối cảnh của xã hội châu Âu đầu thế kỷ XX đầy những loạn ly và khủng 

hoảng, những người theo quan điểm chức năng mong muốn nhanh chóng lập lại trật 

tự để có một xã hội ổn định và phát triển. 

Tiêu biểu là B. Malinowski, Radcliffe - Brown, Talcott Parsons. Lý thuyết 

cấu trúc - chức năng của các tác giả này như một công cụ quan trọng trong việc tiếp 

cận nghiên cứu văn hóa và xã hội. Theo cách nhìn này, mỗi hiện tượng văn hóa hay 

xã hội đều được cấu thành bởi những bộ phận hay yếu tố nhất định, trong đó mỗi bộ 

phận hay yếu tố đều phải đảm bảo một hoặc nhiều chức năng. Khi các chức năng 

này bị rối loạn sẽ dẫn tới sự bất ổn định của cấu trúc tổng thể, thậm chí có thể phá 
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vỡ cấu trúc tổng thể. Còn việc thực hiện đúng chức năng của các thành phần tạo nên 

cấu trúc sẽ đảm bảo cho cấu trúc tổng thể (hệ thống) vận hành một cách ổn định và 

bền vững. Vì coi văn hóa như một hệ thống mang tính hợp nhất và ổn định cao qua 

thời gian nên thuyết cấu trúc - chức năng có tác dụng gợi mở trong việc sắp xếp cấu 

trúc chung của văn hóa ra sao để nó có thể đáp ứng các nhu cầu của con người một 

cách tốt nhất [40]. 

Thuyết cấu trúc - chức năng được sử dụng là cơ sở để tác giả luận án nghiên 

cứu cấu trúc và chức năng của gia đình và văn hóa gia đình người Mường ở Hòa 

Bình. Cấu trúc - chức năng trong gia đình và văn hóa gia đình vận hành trong một 

thể thống nhất, nếu một chức năng nào đó bị thủ tiêu hoặc rối loạn, tất yếu dẫn đến 

sự bất ổn trong cấu trúc chung của cả gia đình và văn hóa gia đình. Cấu trúc gia 

đình thay đổi thì cấu trúc xã hội thay đổi và cấu trúc gia đình cũng thay đổi theo. 

- Thuyết giao lưu, tiếp biến văn hóa: Giao lưu - tiếp biến văn hóa là phương 

pháp định vị văn hóa dựa trên lý thuyết các trung tâm và sự lan tỏa văn hóa hay còn 

gọi là thuyết khuếch tán văn hóa với các đại biểu như F. Rasel, L. Frobenius, F. 

Giabner, W. Schmidt, G. Elliot Smith, W. Riers,... 

Thuyết này cho rằng, sự phân bổ văn hóa mang tính không đồng đều. Văn 

hóa gốc tập trung ở một số khu vực, sau đó lan tỏa ra các khu vực kế cận. Càng xa 

trung tâm, ảnh hưởng của văn hóa gốc càng giảm – cho tới khi mất hẳn (lan tỏa tiên 

phát). Cơ chế này tạo ra các vùng giao thoa văn hóa – nơi chịu ảnh hưởng, đồng 

thời cũng tạo ra nhiều trung tâm văn hóa và cả vùng tối - nơi sức lan tỏa không tới. 

Các vùng giao thoa cũng có khả năng tự phát triển để hình thành nên các trung tâm 

văn hóa mới và tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực kế cận. 

Quá trình giao lưu có thể xảy ra hiện tượng những yếu tố của nền văn hóa 

này xâm nhập vào nền văn hóa kia (tiếp thu thụ động); hoặc nền văn hóa này vay 

mượn những yếu tố của nền văn hóa kia (tiếp thu chủ động ); rồi trên cơ sở đó, 

những yếu tố nội sinh và ngoại sinh được điều chỉnh, cải biên cho phù hợp, gây ra 

sự giao thoa văn hóa. 
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Có thể hiểu giao lưu tiếp biến văn hóa là sự gặp gỡ, thâm nhập và học hỏi 

lẫn nhau giữa các nền văn hóa. Trong quá trình này, các nền văn hóa bổ sung, tiếp 

nhận và làm giàu cho nhau, dẫn đến sự biến đổi, phát triển và tiến bộ văn hóa. 

 Lý thuyết này là cơ sở để tác giả luận án nghiên cứu sự giao thoa, tiếp biến 

văn hóa trong văn hóa gia đình của người Mường với người Kinh và giữa các vùng 

Mường khác nhau. 

Trong thời đại ngày nay, văn hóa gia đình người Mường chịu ảnh hưởng của 

quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa và quá trình hiện đại hoá, đặc biệt là ở xã hội đang 

chuyển đổi từ kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp. Văn hóa gia đình của người 

Mường biến đổi từ văn hóa gia đình truyền thống đến hiện đại. Văn hóa gia đình của 

người Mường ít bị ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài nên có thể nói rằng quá trình 

giao lưu tiếp biến văn hóa trong nước và quá trình hiện đại hoá là hai nhân tố cơ bản và 

quan trọng nhất tác động mạnh mẽ đến quá trình biến đổi văn hoá gia đình của người 

Mường. Công cuộc đổi mới ở nước ta đã làm chuyển biến rất nhiều giá trị văn hóa 

truyền thống, hình thành những giá trị văn hóa mới trong bối cảnh hội nhập của quá 

trình toàn cầu hóa. Nền kinh tế thị trường tạo ra những cơ hội mới, thách thức mới 

trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. 

1.3. Khái quát về ngƣời Mƣờng ở Hòa Bình 

1.3.1. Địa bàn cư trú  

73 km về phía Đông Nam. 

Hòa , trong đó 

có 67 xã đặc biệt khó khăn, 64 xã vùng cao, 23 xã vùng hồ thủy điện Hòa Bình. 

Tổng diện tích tự nhiên là 4.662.5 km
2
, trong đó đất lâm nghiệp chiếm hơn 51% 

(đất có rừng đạt 45,5%), đất sản xuất nông nghiệp 12%, đất nuôi thủy sản 0,27%).  

Hoà Bình có 5 dòng sông, đặc biệt có sông Đà bắt nguồn từ Trung Quốc 

chảy qua Hoà Bình dài 151km. Hồ thuỷ điện Hoà Bình có dung tích 9,5 tỷ m
3
. 

Ngoài ra còn các hồ khác như Đồng Bài, Đồng Bến, Sam Tạng,… 
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Hiện nay, dân số Mường đứng thứ 4 trong 54 dân tộc Việt Nam, sau dân tộc 

Kinh, Tày và Thái. Người Mường cư trú ven các thung lũng hẹp, trên sườn núi và 

bên các dòng suối. Trước năm 1975, người Mường tập trung chủ yếu ở phía Tây 

Bắc của tỉnh Yên Bái, toàn bộ tỉnh Hoà Bình và 6 huyện miền núi của tỉnh Thanh 

Hoá (Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Bá Thước, Như Xuân, Lang Chánh). Ở 

tỉnh Phú Thọ, người Mường sống ở các huyện Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn và rải 

rác ở một vài huyện của tỉnh Sơn La, Hà Tây (cũ), Ninh Bình. Ngày nay do di cư 

nên người Mường có mặt ở hầu khắp các nơi trên đất nước Việt Nam, nhưng ở Hòa 

Bình vẫn đông người Mường cư trú nhất, chiếm hơn 60% dân số toàn tỉnh.  

Hoà Bình là mảnh đất có chiều dày lịch sử, nơi có truyền thống đoàn kết, đấu 

tranh kiên cường trong quá trình dựng nước và giữ nước. Thời Pháp thuộc, nhằm thi 

hành chính sách chia để trị, người Pháp đã chia đất đai có đông dân Mường sinh 

sống thuộc tỉnh Hưng Hóa, Sơn Tây, Hà Nội và Ninh Bình, thành lập một tỉnh mới 

gọi là tỉnh Mường (tỉnh Hoà Bình ngày nay). Đến năm 1896, địa giới Hoà Bình 

tương đối ổn định, diện tích toàn tỉnh là 4.749km
2
, dân cư chủ yếu là người Mường, 

ngoài ra còn có các dân tộc khác như người Tày, Thái, Dao… Vì thế, trong dân gian 

vẫn truyền nhau câu: “Nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng; tứ Động” để chỉ bốn mường 

lớn của người Mường ở Hoà Bình. Theo đó, mường Bi ở huyện Tân Lạc, mường 

Vang ở huyện Lạc Sơn, mường Thàng ở huyện Cao Phong, giờ một phần thuộc 

huyện Kỳ Sơn (do tách huyện) và mường Động ở huyện Kim Bôi.  

1.3.2. Lịch sử tộc người 

Người Mường có tên theo tiếng Mường là Mol (hoặc Mon, Moan, Mual); các 

nhóm địa phương: Ao Tá (Âu Tá), Mọi Bi. 

Không phải ngay từ buổi đầu lịch sử, dân tộc Mường đã có tộc danh như 

ngày nay. Trước đây, người Mường không dùng danh từ này làm tên gọi cho dân 

tộc mình. Theo Trần Từ, mường là từ dùng để chỉ một vùng cư trú của người 

Mường gồm nhiều làng. Mỗi vùng được đặt dưới sự cai quản của một nhà Lang. 

Qua sự tiếp xúc giao lưu giữa người Mường và người Kinh, người Kinh đã sử dụng 
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từ Mường để gọi dân tộc này. Hiện nay, người Mường vẫn tự gọi mình là Mol, 

Moăn như ở Hoà Bình, Mon như ở Thanh Hoá. Ở Phú Thọ người Mường tự gọi 

mình là Mol, Monl. Mặc dù, những từ này có biến âm hơi khác ở mỗi vùng, mỗi địa 

phương nhưng đều cùng một nghĩa là người. Vì lẽ đó người Mường thường xưng 

mình là con Mol hoặc là con Monl: con người. Còn từ mường vốn là từ mương, 

người Mường dùng để chỉ nơi cư trú chứ không liên quan gì đến tộc danh ngày nay 

của mình. Mặc dù vậy, theo sự biến động của lịch sử cũng như quá trình giao lưu 

kinh tế, văn hoá với các dân tộc anh em khác, cho đến nay từ “Mường” đã được 

người Mường chấp nhận và coi đó là tộc danh của mình. Do đó, Mường đã trở 

thành tên gọi chính thức và duy nhất của tộc người này để phân biệt với các dân tộc 

khác, và là tên gọi được sử dụng rộng rãi.  

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, người Mường cùng nguồn gốc với người 

Kinh (Việt) - cư dân tiền Việt - Mường. Về thời điểm chia tách Việt cổ thành hai 

tộc Việt và Mường còn có nhiều ý kiến khác nhau. Các nhà ngôn ngữ học xác định 

tiếng Việt và tiếng Mường tách khỏi nhau khoảng cuối thời Bắc thuộc (trước thế kỷ 

X), từ đó suy ra quá trình chia tách Việt - Mường diễn ra từ thế kỷ VII hoặc VIII. 

Theo nhóm tác giả cuốn Góp phần tìm hiểu tỉnh Hoà Bình thì quá trình chia tách 

kéo dài từ khi nhà Đông Hán thôn tính nước Nam Việt của Triệu Đà đến khi Việt 

Nam giành độc lập - đến thế kỷ X, sau khi dân tộc Việt Nam giành được độc lập và 

đến thế kỷ XI, khi thành Thăng Long xuất hiện thì sự phân chia ra dân tộc Mường 

và dân tộc Việt (Kinh) đã thành một sự việc hiển nhiên của lịch sử [59, tr.12-14]. 

Về mặt nhân chủng học, người Việt và người Mường là đồng nhất. Trên cơ sở 

nghiên cứu của khoa học, có thể nói rằng người Mường và người Việt là hai chi của 

một dòng họ, hay nói cách khác, người Mường là một bộ phận người Việt cư trú lâu 

đời ở vùng rừng núi [59, tr.12]. Cho đến nay, về cơ bản họ vẫn giữ được cái gốc của 

tổ tiên để lại như: 

Người Việt có tục gói bánh chưng để thờ cúng vào những ngày lễ tết thì người 

Mường cũng vậy. 
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Người Việt có truyền thuyết Âu Cơ đẻ trăm trứng nở được trăm con, 50 theo 

cha xuống biển, 50 theo mẹ lên rừng, người Mường lại có truyền thuyết “Đẻ đất đẻ 

nước” và truyện trăm trứng. 

Một số người Việt ở Ba Vì, Vĩnh Phúc có tục thờ thần Tản Viên Sơn Thánh, 

người Mường có tục thờ Vua Tản hay Đức Thánh Tản, đều là thần núi và sông. 

Qua những công trình nghiên cứu về Lịch sử, Khảo cổ học, Dân tộc học, Văn 

hóa học… chúng ta có thể tin rằng Việt - Mường là một thực thể nhưng đã bị chia 

tách bởi những hoàn cảnh lịch sử nhất định. Nghiên cứu về người Mường ở Việt 

Nam không chỉ cho thấy bức tranh toàn cảnh về một nền văn minh độc đáo mà qua 

đó còn có thể xác định được cội nguồn của nền văn hóa Việt. Ngoài ra, mối quan hệ 

Việt - Mường còn thể hiện sự giao lưu sinh động trong quan hệ giữa văn hóa 

Mường với các tộc người khác trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

Hòa Bình luôn được coi là cái nôi của người Mường ở Việt Nam. Vì vậy đời 

sống văn hóa của người Mường phong phú và đậm đà bản sắc. Ở Hòa Bình, vẻ đẹp 

văn hóa được in đậm trong mọi hoạt động của cuộc sống. Cùng với thời gian, các 

giá trị văn hóa Mường chứng tỏ một sức sống bền bỉ trong đời sống của người dân. 

Điều đó khẳng định sự phong phú, đa dạng của văn hóa Mường đang sinh sôi và 

phát triển không ngừng trong không gian rộng mở của thời đại mới. 

1.3.3. Đời sống kinh tế  

Môi trường tự nhiên đã tạo điều kiện cho người Mường sống chủ yếu bằng 

nghề trồng lúa nước. Ruộng lúa nước của người Mường thường có hai loại: ruộng 

lầy trũng và ruộng bậc thang, kỹ thuật làm thuỷ lợi khá phát triển, đặc biệt là thuỷ lợi 

nhỏ. Ngoài ra, còn canh tác nương rẫy, trên nương người Mường thường trồng lúa 

nương, ngô, khoai, sắn và một số cây họ đậu, rau quả. 

Đời sống sinh hoạt gắn chặt với các dòng suối, dòng suối lớn chảy xuyên dọc 

thung lũng, nối thung lũng này với thung lũng khác, với các dòng suối nhỏ từ rừng 

đổ về nhập dòng với suối lớn. Hệ thống suối lớn suối nhỏ dẫn nước về, nhờ các hệ 

thống thủy nông (mương, phai), dẫn nước vào ruộng tưới nhuần cho đất, là nơi kéo 
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vó, quăng chài bắt con cá con tôm làm giàu cho bữa ăn hàng ngày, là nơi cung cấp 

nguồn nước tắm giặt, sinh hoạt... Là một nền kinh tế tự cấp tự túc, hoạt động sản 

xuất của họ tạo ra gần như đầy đủ những những nhu cầu thiết yếu cho sản xuất và 

sinh hoạt hàng ngày; bởi vậy, các hoạt động tiểu thủ công đã có từ rất lâu như dệt, 

làm gốm, mộc, rèn... nổi bật hơn cả là nghề dệt vải, làm thổ cẩm, tạo ra các sản 

phẩm độc đáo như vải, mặt chăn, cạp váy, khăn, túi... 

Công cụ sản xuất của người Mường khá đơn giản nếu canh tác lúa nước chủ 

yếu dùng cày, bừa (chiếc cày chìa vôi và bừa bằng răng tre là hai công cụ cổ xưa 

của họ). Canh tác nương rẫy có rìu, dao và gậy chọc lỗ... 

Thủ công nghiệp gia đình khá phát triển. Hầu hết các dụng cụ và đồ dùng gia 

đình, người Mường đều tự làm lấy. Phụ nữ Mường giỏi dệt vải, làm chăn đệm (theo 

tục lệ, khi lấy chồng phải có đủ chăn đệm cho nhà chồng). Đàn ông làm các vật 

dụng phục vụ cho việc săn bắt và đan lát các đồ gia dụng khác khi thấy cần thiết. 

Họ chỉ phải mua các thứ đồ kim loại, đồ gốm sứ, diêm, muối và thuốc lào.  

Thương nghiệp kém phát triển, hầu như ở vùng Mường rất ít chợ, nền kinh tế 

hàng hoá chưa hình thành, trước đây việc mua bán thông qua hình thức trao đổi vật 

lấy vật rất phổ biến.  

Nhìn chung, nền kinh tế truyền thống của người Mường chủ yếu là tự cấp tự 

túc. Ngoài canh tác lúa nước, người Mường còn chăn nuôi gia súc, gia cầm, săn bắt, 

và khai thác các nguồn lợi tự nhiên. Người nông dân bị nhà lang bóc lột nặng nề, 

đời sống bấp bênh, thiếu thốn.  

Ngày nay do sự giao lưu với các vùng miền và ảnh hưởng của kinh tế thị 

trường, nên kinh tế của người Mường ở Hòa Bình cũng có những chuyển biến tích 

cực. Nhịp độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm từ 7,7 đến 9,5%; GDP bình 

quân đầu người đạt trên 6,7 triệu đồng, tương ứng 464 -551USD, bằng 58-69% 

trung bình cả nước. Cơ cấu các ngành kinh tế có xu hướng chuyển dịch quan trọng, 

tỷ lệ phát triển ngành du lich và dịch vụ tăng hơn các giai đoạn trước, cụ thể như 

sau: nông- lâm- thủy sản: 47,71%; công nghiệp - xây dựng cơ bản: 17,96%; du lịch 

và dịch vụ: 34,33% [112]. 
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Hòa Bình có nhiều điểm du lịch hấp dẫn như Ðộng Tiên ở huyện Lạc Thủy, 

động Tiên Phi ở thành phố Hòa Bình, các khu bảo tồn thiên nhiên, suối nước 

khoáng Kim Bôi, hồ sông Ðà và đặc biệt nhà máy thủy điện Hoà Bình (lớn nhất 

Đông Nam Á) đã trở thành một địa điểm du lịch thu hút du khách đến thăm quan. 

Ngoài ra, điểm đến du lịch còn là các bản văn hóa truyền thống của các dân tộc 

trong tỉnh như bản Giang Mỗ (dân tộc Mường) huyện Cao Phong, bản Lác, bản Văn 

(dân tộc Thái) huyện Mai Châu; bản Xóng Dướng (dân tộc Dao) huyện Ðà Bắc... 

Hòa Bình còn có khu du lịch Suối Ngọc - Vua Bà huyện Lương Sơn và nhiều di tích 

lịch sử, văn hóa, kiến trúc, ngành nghề truyền thống, lễ hội, phong tục tập quán, 

nghệ thuật dân gian của nhiều dân tộc rất phong phú, đa dạng, độc đáo. Đây là 

những sản phẩm của nền “Văn hóa Hòa Bình”. 

1.3.4. Đặc trưng văn hóa  

Người Mường trong quá trình sinh tồn từ bao đời nay đã để lại cho thế hệ sau 

một kho tàng văn hoá đặc sắc. Từ văn hoá vật chất cho đến văn hoá tinh thần đều 

gắn liền với đặc điểm môi trường sinh sống, gắn với nghề trồng lúa nước của họ, 

những sinh hoạt văn hoá ấy vẫn tồn tại trong đời sống và tiềm thức của người 

Mường, tuy không ít trong số đó đã và đang thay đổi theo thời gian.  

Người Mường vốn chịu thương chịu khó, lao động để tạo ra những trung tâm 

trù phú và nổi tiếng với những cánh đồng lúa rộng mênh mông, đầy màu mỡ. Khi 

đời sống ấm no, họ còn tạo ra được kho tàng văn hoá và nghệ thuật dân gian với 

nhiều thể loại; truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, truyện thơ dài, ca dao, tục ngữ, 

dân ca... để lại cho thế hệ sau thừa hưởng và kế tục. 

Nền văn học nghệ thuật ấy đã phản ánh được phần nào tinh thần của người 

Mường và xã hội Mường trong lịch sử. Chẳng hạn như câu tục ngữ Mường nói về 

xã hội Lang đạo lúc bấy giờ: 

“Nòi nhà lang là dòng máu chó” 

Nòi kẻ khó là máu khú( máu rồng)” 

Hay: “Gần lang mất gà” 

“Lang đến nhà như ma đến cửa”            
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Truyền thuyết Mường cũng bám sát được những sự kiện lịch sử của xã hội 

Mường từ thời đại nguyên thuỷ đến thời đại có giai cấp, như truyền thuyết Đẻ Đất 

Đẻ Nước. 

Cùng với văn hoá dân gian thì nghệ thuật dân gian cũng khá phát triển, rất đa 

dạng, phong phú. Có nhiều điểm độc đáo và đặc sắc không giống như ở nhiều dân 

tộc khác, chẳng hạn như sinh hoạt nghệ thuật cồng chiêng. Chiếc cồng Mường đã 

được sử dụng vào nhiều công việc, trong hội hè đình đám, hiếu hỷ, nhất là trong dịp 

tết và hát xéc bùa không bao giờ thiếu được tiếng cồng. 

1.3.4.1. Ẩm thực  

Người Mường vốn chịu thương chịu khó, thông minh và được hưởng nhiều 

ưu đãi của thiên nhiên. Núi rừng, sông suối, ruộng vườn đem lại cho họ nguồn thức 

ăn dồi dào, phong phú: lúa gạo, hoa màu, gia súc, gia cầm và các sản phẩm khác: 

Củ mài, rau sắng, măng đắng, mật ong  

Hoặc: Cơm nếp, cơm chăm, trên nương, trên nà 

Cá nhỏ, cá to trong ao, dưới suối 

Săn đuổi trong rừng được thú, được chim  

Đi hái, đi tìm được rau được quả. 

Hay: Cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui, tháng tới. 

Từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên, họ chế biến thành những món ăn quen 

thuộc vừa ngon, lạ, có ý nghĩa và mang đậm đà bản sắc dân tộc. 

Cũng giống như nhiều dân tộc trên đất nước Việt Nam, mặc dù các món ăn 

được chế biến từ những nguyên liệu giống nhau, nhưng mỗi dân tộc đều có cách chế 

biến, sử dụng khác nhau.  

Đặc điểm món ăn của người Mường là những món chế biến theo kiểu đồ 

hoặc nướng như cơm nếp đồ, các món cá, ốc đồ... Do vậy, món ăn của người 

Mường trong thường ngày cũng như ngày lễ, tết đều có hương vị riêng, hợp với 

khẩu vị và phong tục tập quán của họ. 
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1.3.4.2. Trang phục  

Trang phục đậm nét cổ truyền, gắn với phong tục và có giá trị thẩm mỹ cao. 

Trang phục của phụ nữ Mường giữ được nhiều nét cổ truyền hơn nam giới, có phần 

cầu kì như mũ, yếm, áo cánh, váy, cạp váy, thắt lưng, khăn thắt áo, áo chùng. 

Mũ: Gọi là cại mu, là chiếc khăn đội đầu màu trắng, chất liệu bằng vải dệt 

thô, trông giản dị nhưng lại toát lên nét văn hoá dân tộc. Cho dù xã hội đã phát 

triển, thay đổi, cái mũ ấy vẫn giữ nguyên hình dáng và màu sắc xưa kia. 

Yếm: Gọi là áo báng hay cái yệm. Nó là một cái áo lót ngực, giống yếm của 

phụ nữ Kinh, đặc biệt chỉ là màu trắng chứ không nhiều màu như yếm người Kinh. 

Váy: Gọi là cại vạt, chất liệu bằng vải sợi bông hoặc vải tơ tằm và được 

nhuộm màu đen hoặc màu tím than.  

Cạp váy: Gọi là klôốc, gồm ba mảnh vải nhỏ can lại, mỗi mảnh được dệt 

thành một tấm riêng, hoa văn trang trí khác nhau và có tên gọi khác nhau: Rang 

trên, rang dưới và cao. 

Áo: Gọi là áo pắn hay cái ạo. Áo pắn được cắt rất ngắn, chớm đến eo mà 

không cắt lượn vào eo hay gọi là không có eo, đặc biệt không kết hợp nhiều màu 

sắc mà chỉ một màu duy nhất là màu hồng, trắng hoặc xanh.... 

Thắt lưng (cại tênh): Làm bằng vải sợi tơ tằm hoặc lụa dài khoảng 160cm, 

rộng 24cm. Cại tênh thuần một màu: Hoặc trắng, hoặc xanh, hoặc tím, hoặc 

vàng…Khăn: Là một dải vải nhuộm đen hoặc tím than giống váy, dùng để quấn cổ. 

Áo chùng (cại áo chung): Là cái áo choàng bên ngoài, dài quá đầu gối, phần trên 

giống áo pắn, phần từ eo trở xuống may nở dần và không xẻ tà.  

Những dịp lễ hội, tết, đám cưới…phụ nữ Mường quan tâm nhiều đến trang 

phục truyền thống hơn. Áo pắn mới, đẹp, đóng bộ cùng váy đẹp đầu rồng, đầu 

hươu, cùng tênh tím, tênh xanh thi nhau khoe sắc. Trang sức gồm vòng tay, chuỗi 

hạt và xà tích 2 hoặc 4 dây bạc có treo hộp quả đào và móng vuốt hổ, gấu bịt bạc. 

Trang phục nam giới: Bộ y phục của nam giới giống y phục cổ của người 

Kinh. Áo may cổ thấp bằng đốt ngón tay, dài quá mông, xẻ tà hai bên, vai có miếng 
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vải đệm, nẹp áo được may thẳng từ cổ xuống, có khuy, cài cúc, có túi hai bên, tay 

được may liền với vai áo (không khoét nách). Thân áo may rộng vừa phải, tạo dáng 

khoẻ khoắn của người đàn ông miền núi. Quần được may khá rộng, dài chùm mắt 

cá chân, cạp to, luồn chun hoặc dây rút. Dùng khăn quấn bụng, dài giống khăn của 

phụ nữ. Trang phục nam cũng có áo chùng, được dùng trong lễ hội, lễ cưới… Áo 

chùng màu đen, dài tới đầu gối, cổ cao và cứng hơn áo thường, đằng trước có một 

vạt rộng trùm từ bên trái sang phải, khuy vai cài ở nách và sườn, áo xẻ tà đến hông.  

Ngày nay trang phục truyền thống của phụ nữ Mường vẫn được dùng trong 

thường ngày. Người sử dụng chủ yếu là những phụ nữ có tuổi và người già, thanh 

niên chỉ sử dụng khi tham gia lễ hội, cưới xin... Ngày thường, nam giới hầu như bỏ 

hẳn trang phục truyền thống, chỉ mặc vào dịp lễ tết, tang ma, cưới hỏi, song cũng ít 

hơn so với nữ giới. Trang phục của nam giới hiện nay đã được thay bằng bộ quần 

âu, áo sơ mi. Kể cả trong ngày lễ, nếu họ có mặc trang phục truyền thống thì cũng 

chỉ còn chiếc áo chùng, còn quần thì được thay bằng quần âu.  

1.3.4.3. Nhà ở 

Từ ngàn xưa dân tộc Mường vẫn duy trì ngôi nhà sàn. Ngôi nhà Mường là 

nơi để cả xóm, cả làng đến hội tụ và sinh hoạt văn hoá, vì thế mà nhà sàn Mường 

được thiết kế có hai cầu thang (cầu thang chủ và cầu thang khách), hai bếp lửa (bếp 

chủ và bếp khách), có gian khách (gian ngoài), gian chủ (gian trong). Cầu thang chủ 

đặt ở gian cuối, cầu thang khách thì đặt ở gian đầu. Bếp chủ đặt ở gian trong, bếp 

khách đặt ở gian ngoài. Ngôi nhà truyền thống của người Mường có 4 mái: 2 mái 

trước và sau có hình thang cân; 2 mái đầu hồi có hình tam giác cân. Có 2 vì kèo, 4 

cột cái và 8 cột con, ngoài ra có các đòn tay và xà ngang. Cột nhà được chôn dưới 

đất hoặc dùng các hòn đá tảng để kê chân cột [11, tr.37-38]. Nét đẹp trong ngôi nhà 

Mường xưa được thể hiện ở sự hài hoà giữa con người với cộng đồng trong làng, xã 

và sự tồn tại của mỗi con người, mỗi gia đình không thể tách rời với cộng đồng đó. 

Người Mường sống ở thung lũng chân núi và chịu ảnh hưởng khí hậu vùng 

núi thấp nên rét hơn vào mùa đông, nóng hơn vào mùa hè, nhưng không phải chịu 

gió bão dữ dội như ở đồng bằng. Vì thế mà người Mường đã tạo ra ngôi nhà sàn 
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phù hợp với cảnh quan thiên nhiên. Nhà (nhá) thường dựng ở khu vực trung tâm đất 

thổ cư. Quan niệm của người Mường cho rằng hướng đất, hướng nhà tốt không 

những mang lại không khí mát mẻ mà còn làm cho gia đình hòa thuận và làm ăn 

thịnh vượng. Do sống ở khu vực có điều kiện thời tiết hai mùa nóng lạnh rõ rệt, nên 

người Mường chọn hướng đất, hướng nhà phù hợp nhằm ứng phó tối đa với thời tiết 

đảm bảo cuộc sống. Vì vậy, hướng nhà trước hết phải quay ra khu vực có không 

gian thoáng như hướng cánh đồng, hướng sông, không bị núi đồi che chắn. Nếu 

những hướng này mà trùng với hướng nam, đông nam sẽ được coi là đắc địa.  

Ngày nay nhà sàn truyền thống dần được thay bằng nhà kiên cố và bán kiên 

cố (nhà ngói, nhà bê tông, nhà cao tầng). Thậm chí ở những vùng giáp ranh với 

đường quốc lộ, thị trấn, hầu như 100% nhà được bê tông hóa. Với tốc độ đô thị hóa 

ngày càng mạnh như hiện nay thì sự biến mất của ngôi nhà sàn Mường càng diễn ra 

nhanh chóng.  

1.3.4.4. Các hình thức tín ngưỡng dân gian  

Người Mường theo tín ngưỡng đa thần, tin vạn vật hữu linh. Đối với họ, các 

hoạt động tín ngưỡng dân gian là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất trong đời sống 

tinh thần của mình. Họ có các nghi lễ thờ cúng khác nhau, cụ thể như sau: 

Thờ nhân thần: Như việc thờ đức Thánh Tản, vị vua ở núi Ba Vì (là nhân vật 

huyền thoại, có công trị thuỷ thời Vua Hùng, khai phá ra đất Mường); thờ Quốc 

Mẫu Vua Bà, gọi là Bà Chúa Thượng Ngàn (mẹ núi rừng); thờ nhân vật khổng lồ có 

tên là ông Tùng (người anh hùng có công diệt chim ác cứu dân Mường)... 

Tục thờ đá: Dân Mường thường tưởng tượng ra những hòn đá, nhũ đá, mầm 

đá có hình hài kỳ lạ thành vật thần có khả năng diệt trừ cái ác, củng cố điều thiện, 

mang điều tốt lành đến cho con người.  

Tục thờ cây, thờ quả: Người Mường thường coi vạn vật đều có linh hồn, nên 

mỗi loại cây họ thờ đều có ý nghĩa riêng. Họ hay thờ cây lúa, cây si, cây chu đồng... 

Người Mường hay thờ quả bầu, bí, mang ý nghĩa trường tồn, duy trì nòi 

giống, mang lại nhiều điều may mắn, sức khoẻ cho con người. 
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Tục thờ nước: Người Mường thờ mó nước (là nước trong khe núi chảy ra 

được người Mường thường dùng trong sinh hoạt), để mong mưa thuận gió hoà, giúp 

cây lúa sinh sôi nảy nở, mang đến mùa màng bội thu.  

Thờ vật kiêng: Một số dòng họ ở người Mường có những kiêng kị riêng. 

Chẳng hạn, có dòng họ thờ con chó, họ coi con chó là vật ân nhân cứu người. Ngoài 

ra còn tục thờ con khú, con rùa... Nếu là vật kiêng thì không đánh bắt và ăn thịt.  

Lễ cầu mưa: vào tháng tư, người Mường làm lễ này mong trời mưa xuống:  

Người Mường cho rằng do ma khú ngủ quên, không nghe thấy sấm gọi, 

không dậy lấy nước cho dân chúng làm vụ mùa. Muốn có nước họ phải 

làm lễ cúng những món ăn từ trứng và gạo để ma khú ăn thì mới cho 

mưa xuống (Nguồn PVS). 

Lễ rửa lá lúa: Được tổ chức vào khoảng tháng 7, 8 âm lịch. Lúc này lúa đang 

ra bông, làm lễ rửa lá lúa là để mong vụ mùa ít sâu bệnh, cho mùa màng tươi tốt và 

để tưởng nhớ tới bà Chúa mường đã cho giống lúa, dạy người Mường biết cách gieo 

trồng. Ngoài ra người Mường ở Hòa Bình còn có lễ Cầu mát, lễ Nhóm lửa... 

1.3.4.5. Lễ hội 

Xuất phát từ tín ngưỡng, lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hoá của cộng đồng, 

mang tính tập thể, giáo dục cao. Các lễ hội lôi cuốn đông đảo người tham gia và 

phản ánh được hiện thực xã hội Mường xưa, lòng tôn kính đối với người có công, 

khát vọng về cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc.  

Lễ hội xuống đồng (khuống mùa): Là lễ hội phổ biến của người Mường 

xưa, có ý nghĩa giống như Lễ hội Lồng tồng của dân tộc Tày, Nùng ở vùng Lạng 

Sơn, Cao Bằng, Hà Giang. Hội diễn ra vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Đây là lễ 

hội lớn được người Mường Bi tổ chức ở xóm Lý xã Phong Phú và xã Địch Giáo. 

Ở xóm Lý xã Phong Phú dựng một miếu lớn bằng gỗ thờ Đức Thánh Tản, trong 

miếu có tượng người bằng đá. Trong ngày hội, ông mo làm lễ rước Thánh Tản về 

Miếu. Còn Lễ hội Xuống đồng ở xã Địch Giáo là lễ cúng tưởng nhớ tới người đầu 

tiên làm ra con mương, có tên là Ải Lý, Ải Lo. Ngày nay lễ hội xuống đồng này 



 35 

được người Mường Bi tổ chức ở xóm Luỹ xã Phong Phú, còn ở xã Địch Giáo 

không tổ chức.   

Hội Chùa Kè: Đây cũng là hội lớn, hàng năm tổ chức vào ngày 16 tháng 2 âm 

lịch. Tín ngưỡng thờ phụng là một hòn đá được dân coi đó là bụt. Chùa không có sư 

chủ trì, dân đến tự cầu. Chùa thu hút được đông đảo người dân đến tham gia từ già 

cho đến trẻ, có lẽ phần hấp dẫn nhất của chùa là phần hội. Các sinh hoạt văn hoá 

như ném còn, đánh quay, bắn tên và bắn súng hoả mai, thi thổi khèn, xéc bùa... 

trong ngày hội thật sôi nổi, đặc sắc. Còn các bà, các cô cũng không quên khoác trên 

mình bộ áo váy đẹp nhất để khoe tài thêu thùa của mình. 

1.3.4.6. Một số phong tục khác 

Khi dựng vợ gả chồng cho con, cưới xin, ma chay thì thường lấy ngày theo 

lịch Mường (lịch đoi) [PL.5, A.1, tr.179]. Tính theo người Mường thì lịch đoi chậm 

hơn lịch âm khoảng 15 ngày. Chính vì thế mà hiện nay người Mường ăn tết hai lần, 

một lần Tết Nguyên đán theo lịch âm, và một lần ăn tết theo lịch đoi. Đợt ăn tết thứ 

hai sau đợt Tết Nguyên đán khoảng 15 ngày gọi là ăn tết lại, tết đoi. 

Trên đây là những phong tục và một số lễ hội của người Mường xưa. Nay 

một số nghi thức đã bị mất, chỉ tồn tại trong kí ức của người già. Một số lễ hội 

mang tính chất cộng đồng vẫn đang tồn tại song mang hình thức lễ nhiều hơn hội. 

Tiểu kết  

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về gia đình, chúng ta có thể hiểu: Gia đình 

là một nhóm xã hội được hình thành dựa trên cơ sở các quan hệ hôn nhân và quan hệ 

huyết thống nảy sinh từ quan hệ hôn nhân đó, gắn bó với nhau về tình cảm, chia sẻ 

kinh tế, trách nhiệm, quyền lợi và chịu sự ràng buộc có tính pháp lý được xã hội thừa 

nhận và bảo vệ tạo thành một nền văn hóa chung. 

Văn hóa gia đình là hệ thống những giá trị, chuẩn mực có tính đặc thù, điều 

tiết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và mối quan hệ giữa gia đình 

với xã hội, phản ánh bản chất của các hình thái gia đình đặc trưng cho các cộng 

đồng, các tộc người, các dân tộc và các khu vực khác nhau được hình thành và phát 
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triển qua lịch sử lâu dài của đời sống gia đình, gắn liền với những điều kiện phát 

triển kinh tế, môi trường tự nhiên và xã hội. 

Văn hóa truyền thống của người Mường ở Hòa Bình là một hệ thống phong 

phú, đồng bộ mà mỗi thành tố này lại có các loại hình khác nhau như văn hóa vật 

chất, văn hóa xã hội và văn hóa tinh thần, nhưng vẫn mang đậm tính nguyên hợp, 

gắn chặt các hoạt động, qua đó thể hiện khát vọng của người dân miền núi trong 

cuộc sinh tồn, chinh phục thiên nhiên, gây dựng cuộc sống ấm no, đề cao giá trị sự 

cố kết cộng đồng trong lịch sử. Văn hóa truyền thống của người Mường ở Hòa Bình 

là bức tranh phản ánh đời sống kinh tế - xã hội tộc người, đồng thời là nguồn tư liệu 

quý nghiên cứu nguồn gốc lịch sử, quá trình phát triển, đấu tranh để bảo tồn bản sắc 

dân tộc. Người Mường có đời sống văn hóa vật chất và tinh thần phong phú, từ 

những nếp nhà sàn, những trang phục dân tộc, đến những tín ngưỡng, nghi lễ, sinh 

hoạt văn hóa dân gian đặc sắc. Trong đó có văn hóa gia đình của người Mường. 
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Chƣơng 2 

VĂN HÓA GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI MƢỜNG Ở HÕA BÌNH 

2.1. Những biểu hiện văn hóa gia đình truyền thống của ngƣời Mƣờng ở 

Hòa Bình 

2.1.1. Quan niệm truyền thống về gia đình của người Mường  

Phần lớn người Mường đều quan niệm một gia đình đông con cháu là có 

phúc, vững chắc. Cơ sở xã hội của quan niệm này là người Mường cần có đông lao 

động sản xuất, cần sự giúp đỡ, tương trợ, để ứng phó với cuộc sống bấp bênh (do 

cuộc sống nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên), hoặc để ứng phó với các 

dòng họ, các gia đình khác trong cùng cộng đồng. 

Theo quan niệm, điều bất hạnh của mỗi cặp vợ chồng là không có con trai. 

Chế độ phụ hệ được xác lập, sau hôn nhân, cô gái cư trú ở nhà chồng. Vì vậy, người 

ta thường quý con trai, còn con gái chỉ được coi như là thành viên tạm thời trong gia 

đình, không thể là nơi nương tựa của cha mẹ khi về già. Người Mường quan niệm: 

Gia đình gồm nhiều thế hệ sống chung trong một mái nhà, đông con cháu là gia 

đình hạnh phúc bởi có sự gắn bó với nhau về tình cảm (đầm ấm, sum vầy). 

Gia đình phụ quyền, tính chất gia trưởng ít nhiều được thể hiện rõ trong quan 

hệ giữa các thành viên. Người đàn ông là người cha, người chồng, người chủ gia 

đình có vai trò quan trọng trong nhiều mặt của cuộc sống. Đồng thời, họ còn là 

người thay mặt gia đình để quan hệ với làng xóm, họ hàng và các tổ chức xã hội, 

chính quyền địa phương. Mọi tài sản trong nhà đều do người chủ gia đình nắm giữ, 

kể cả ruộng, nương, trâu bò, công cụ sản xuất. Khi người cha tuổi già, những tài sản 

đó sẽ do con trai cả đảm đương, người cha đóng vai trò như cố vấn, hoặc tham gia 

giải quyết những vấn đề quan trọng và đối ngoại, còn các công việc khác, đặc biệt là 

kinh tế do con cái lo liệu [90, tr.96]. 

2.1.2. Ứng xử giữa các thành viên trong gia đình truyền thống 

2.1.2.1. Ứng xử giữa cha mẹ và con cái  

Gia đình là môi trường nuôi dưỡng, giáo dục đầu tiên cho mỗi con người. Từ 

lúc mới sinh ra, con người đã được đặt trong sự gắn bó thiêng liêng của tình mẫu tử, 

phụ tử: “Phụ tử tình thâm”, “Xương cha, da mẹ”, “Cá chuối đắm đuối vì con”.  
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- Ứng xử giữa cha mẹ và con đẻ 

Nếu như mối quan hệ ứng xử giữa cha mẹ và con cái trong gia đình người 

Kinh chữ “hiếu” luôn được đề cao, những giá trị đạo đức Nho giáo được cha ông 

răn dạy, chỉ bảo con cái từ thuở mới lọt lòng đến khi trưởng thành. Điều này được 

thể hiện rất rõ trong ca dao, tục ngữ. Đó là những bài học ứng xử về hiếu nghĩa, đạo 

làm con: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một 

lòng thờ mẹ, kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Cũng bởi ảnh hưởng của 

Nho giáo, nên trong gia đình người Kinh, cha mẹ có quyền quyết định tất cả. Vì thế, 

đã tạo nên sự bất bình đẳng. Ở người Mường, Nho giáo ít ảnh hưởng, vì vậy, mối 

quan hệ giữa cha mẹ và các con trong gia đình tương đối bình đẳng, tuy nhiên về mặt 

tình cảm và nghĩa vụ, cũng giống như người Kinh: Con cái phải biết yêu quý, kính 

trọng cha mẹ, phải chăm sóc phụng dưỡng và nghe lời cha mẹ; cha mẹ luôn uốn nắn 

con cái về cách ứng xử trong gia đình, cộng đồng, chúng được bố mẹ lo liệu chu toàn 

cho đến lúc lấy vợ, lấy chồng; khi cha mẹ về già, con cái đều có trách nhiệm nuôi 

dưỡng. Qua phỏng vấn sâu, một số người Mường cho biết: 

Trong gia đình người Mường, thường cha mẹ già ở với con cả, nhưng 

những người con khác vẫn có nhiệm thăm hỏi, chăm sóc bố mẹ. Nếu cha 

mẹ chẳng may qua đời, mọi người con đều có nghĩa vụ đóng góp lễ vật 

và tổ chức đám tang cho chu đáo, trọng thể. Cũng có trường hợp cha mẹ 

ở với người con thứ hay con út, tuy nhiên số gia đình như thế không 

nhiều (Nguồn PVS). 

- Ứng xử giữa cha mẹ và con dâu, con rể  

Một trong những đặc trưng ở gia đình người Mường là những kiêng kị giữa 

con dâu và bố chồng. Trong ngôi nhà sàn truyền thống của người Mường, gian vóng 

tông là nơi đặt bàn thờ tổ tiên cũng là nơi tiếp khách của gia đình, thông thường chỉ 

có bố và các con trai được ngồi, con dâu không được phép ngồi ở đó. Bố chồng 

không được vào gian ở của con dâu hay động vào bất cứ đồ đạc gì của con dâu, 

ngược lại con dâu cũng không được vào gian ở của bố chồng.  

Trong sinh hoạt gia đình, con dâu không được chải tóc trước mặt bố chồng, 

việc để tóc xõa trước mặt bố chồng là một cử chỉ bất nhã được cho là rất đáng xấu 
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hổ của người con dâu. Bố chồng không được phép chạm vào tay hay vào người con 

dâu. Bố chồng và con dâu rất ít khi nói chuyện với nhau, việc giao tiếp chủ yếu là 

những khi bố chồng dạy bảo, khuyên răn con dâu, hoặc trong nhà có việc quan 

trọng cần phải phân công công việc:  

 Nếu bố chồng ngồi ở cửa bếp, con dâu phải vòng dưới bếp, không được 

đi trước mặt bố chồng, nếu phía dưới bếp vướng không đi được thì phải 

đưa tay xin phép cúi thấp và nhất thiết không được đặt chân lên tấm dát 

nhà mà bố chồng đang ngồi. Khi ăn cơm phải ngồi mâm riêng, không 

ngồi đối mặt với bố chồng, mẹ vợ - trong trường hợp bất đắc dĩ phải ngồi 

cùng mâm...Trong nhà không nên có sự suồng sã, đối đãi với nhau phải 

có trên có dưới, có cha có mẹ rõ ràng (Nguồn PVS). 

Quan hệ giữa mẹ chồng với con dâu trong gia đình truyền thống diễn ra rất 

thuận hòa, con dâu được coi như con gái, mẹ chồng có trách nhiệm dạy bảo hướng 

dẫn con dâu những quy định, nền nếp mới của gia đình nhà chồng.  

Mẹ chồng luôn chỉ bảo con dâu và con trai những kinh nghiệm trong việc 

bảo vệ thai nhi, mách bảo các loại thuốc nam, rễ cây rừng cùng các tập quán, nghi lễ 

liên quan đến sinh đẻ. Việc làm của mẹ chồng thể hiện sự chăm lo đến con dâu và 

thế hệ kế cận, trao truyền kinh nghiệm của cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc thai 

nhi và sản phụ. Thông thường mẹ chồng và con dâu cùng quán xuyến việc nhà, 

cùng chăm sóc và dạy bảo con cháu. Mẹ chồng thường thông cảm cho con dâu vì 

những quy định và kiêng kị trong trong gia đình. Con dâu không bao giờ được cãi 

lời mẹ chồng và có trách nhiệm phụng dưỡng như mẹ đẻ của mình. 

Nếu như người Kinh có câu: “Dâu con rể khách” - coi con rể như khách - thì 

người Mường coi con rể như con đẻ trong nhà. Nếu nhà nào không có con trai, còn làm 

lễ nhận con rể, coi con rể như con trai. Khi đó, con rể đảm trách mọi công việc trong gia 

đình cũng như ứng xử với cộng đồng. Khi cưới, nhà gái phải chuẩn bị mọi lễ vật thay 

cho nhà trai khi nhận chàng rể về làm con trai trong nhà. Tuy nhiên cũng có một số kiêng 

kị trong gia đình đối với con dâu, con rể như: chàng rể không được ngồi ăn cơm cùng cô 

dì, chú bác, chị em bên vợ; con dâu không được ngồi ăn cơm cùng bố, mẹ chồng...  
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2.1.2.2. Ứng xử giữa vợ và chồng 

Trong xã hội truyền thống của người Mường, phụ nữ hầu như không có 

quyền hành gì lớn trong gia đình. Khi còn nhỏ, họ chịu sự quản lý của gia đình, của 

cha mẹ hoặc anh cả. Lúc có chồng, dù là con trong gia đình nhưng không được 

tham dự vào việc chia tài sản của gia đình bố mẹ đẻ.  

Người Phụ nữ Mường không bị ràng buộc bởi đạo “Tam tòng” trong 

Giáo lý của Nho giáo như phụ nữ Kinh nhưng khi người phụ nữ Mường 

lấy chồng thì cuộc sống cũng hoàn toàn phụ thuộc vào chồng, họ không 

có quyền bình đẳng với nam giới trong mọi lĩnh vực của đời sống. 

Trong ngôi nhà của người Mường có sự phân chia khu vực rõ ràng cho 

các giới. Gian khách (gian vóng) để bàn thờ tổ tiên, là nơi tiếp khách, 

chỗ ngủ của nam giới. Phụ nữ trong thời gian mang thai, ở cữ tuyệt đối 

không được bước chân đến gian này. Họ bị coi là những người không 

được sạch sẽ, dễ làm uế tạp nơi thờ [90. tr 97]. 

Đàn ông người Mường thường chia sẻ việc bếp núc với vợ, đàn ông trong gia 

đình người Mường là đầu bếp chính, người vợ chỉ làm những việc phụ trong bếp:  

Ở mường Bi, hầu hết là đàn ông làm bếp, các cụ quan niệm thịt gà, 

cá...sờ đến máu me, nên tránh cho con gái tiếp xúc, vì các cô gái sau này 

đều làm mẹ nên kiêng nhìn thấy máu sẽ không tốt (Nguồn PVS). 

2.1.2.3. Ứng xử giữa anh, chị em  

Anh chị em ở với nhau khi còn sống chung với cha mẹ thường hòa thuận 

thương yêu nhau, khi khôn lớn, cha mẹ cho ở riêng hoặc cha mẹ chết, phải thân ái 

đùm bọc yêu thương nhau. Mối quan hệ ứng xử giữa anh chị em ruột trong nhà 

luôn được đề cao. Nếu tục ngữ Kinh có câu: “Anh em như chân, như tay. Như 

chim liền cánh, như cây liền cành”, “Em thuận, anh hòa là nhà có phúc” thì tục 

ngữ Mường cũng có câu: “Anh em liền khúc ruột, làm em thì dễ làm anh thì 

khó”[38]. Chọn nơi cư trú, anh em ruột thường làm nhà gần nhau. Quan hệ máu 

mủ không gì có thể sánh bằng, không gì có thể chia cắt: “Cắt dây bầu dây 

bí/Chẳng ai cắt dây chị dây em”[38].  
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Anh em ruột sống có trách nhiệm với nhau, tình cảm anh em được phản ánh 

rõ qua thành ngữ: “Anh em như dòng nước dù có chém cũng không đứt, dù chặt 

cũng không lìa” (chém kha đác chăng lôi, choi kha đác chăng lìa)[38]. Tập quán 

quy định người làm anh phải đối xử tốt với các em và luôn luôn dạy dỗ các em, 

ngược lại em luôn phải phục tùng anh. Nếu cha mẹ qua đời, anh cả chịu trách nhiệm 

nuôi dưỡng lo dựng vợ gả chồng cho em. Ở người Mường không có cảnh anh em 

cãi lộn nhau tranh giành, phân chia của cải khi bố mẹ qua đời:  

Một điểm đặc trưng trong văn hóa gia đình của người Mường là coi anh 

em con chú, con bác như anh em ruột. Khi nhà chú hoặc bác có việc thì 

anh em con chú bác cùng lo giải quyết; khi chú hay bác bị ốm đau thì 

con cháu chăm sóc chú - bác như cha mẹ mình; thậm chí nếu chú - bác 

không có con cháu hoặc con cháu ở xa thì sẽ thay nhau chăm sóc và ma 

chay khi người đó mất (Nguồn PVS). 

2.1.2.4. Ứng xử trong dòng họ 

Người Mường có nhiều họ tộc cùng chung sống. Họ tộc của người Mường là 

sự liên kết tự thân. Những người, những gia đình có cùng huyết thống tự tập hợp 

thành tổ chức dưới sự chỉ đạo của “hội đồng” những người cao tuổi trong họ. Đứng 

đầu là ông Đầu họ (Trưởng họ). Họ tộc có chức năng giúp đỡ các hộ và con em 

trong họ lo các việc lớn như đám ma, đám cưới, làm nhà... 

Đầu họ là người đứng đầu và có quyền uy cao nhất trong họ, nắm giữ nhiều 

ruộng đất và có trách nhiệm điều hành mọi công việc trong họ. 

Trước đây nhà Lang quản lý xã hội Mường thông qua các Ậu và Đầu họ. 

Nếu người trong họ mắc tội, nhà Lang cho đòi Đầu họ lên trước, sau đó mới bắt 

người. Họ hàng của người Mường coi như một tổ chức tự quản rất tốt, nếu có một 

người trong họ mắc tội, mắc lỗi, ngoài việc bắt đích danh thủ phạm, còn bắt cả 

trưởng họ phải nhận lỗi và coi trưởng họ như người có tội. Chính vì thế họ nào 

mạnh, đông suất đinh; giàu có thì chính quyền cai trị cũng có phần nể; họ nào yếu, 

nghèo, rất dễ bị chèn ép. Với người Mường qua dòng họ mới tới cộng đồng xóm, 

mường. Bao đời qua, hình phạt đáng sợ nhất là bị đuổi ra khỏi họ. Xuất phát từ 
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hoàn cảnh xã hội nên hôn nhân của người Mường xưa nhiều khi xuất phát từ quyền 

lợi gia tộc, họ hàng hơn là vì đôi trai gái yêu nhau, nhất là đối với tầng lớp Lang - 

Đạo. Người Mường xưa coi việc kết thông gia hai họ là: 

Bắc cầu lim, cột đả 

Đàng đi ăn cả 

Khả lại ăn cơm 

Tạm dịch:  

Bắc cầu lim, cột đá 

Đường đi ăn cá 

Đường về ăn cơm [120, tr. 45]. 

Từng họ có số lượng hộ đông hay ít thường ở cùng trong một xóm, những họ 

lớn có nhiều hộ thì sống rải rác ở các làng mường khác. 

Mối quan hệ họ hàng của người Mường rất chặt chẽ và vẫn duy trì bền vững. 

Điều này biểu hiện rõ nét nhất qua việc chọn nơi cư trú: anh em ruột thịt thường 

làm nhà cạnh nhau. Người Mường có câu “Người có họ, chuối có nải” [71, tr. 98]. 

Trong việc cưới, trưởng họ đứng ra tập hợp những người trong họ đến bàn bạc lo 

việc cưới xin cho con, cháu. Nếu gia đình nào khó khăn về kinh tế, trưởng họ sẽ 

phân công cho các gia đình trong dòng họ giúp đỡ đóng góp về vật chất (gà, vịt, 

lợn, củi, rượu…), tục này, người Mường gọi là góp họ (góp cỗ - góp bữa).  

Với việc tang, khi có một thành viên của gia đình nào qua đời, ông bác, bà cô 

đều có mặt đông đủ để bàn bạc chuyện hậu sự. Dòng họ nội tộc thường đóng góp 

thực phẩm và nhân lực phục vụ đám tang. Đối với người Kinh, trong mối quan hệ 

này, chỉ anh em ruột thịt giúp đỡ nhau về vật chất còn các thành viên trong họ chỉ 

đứng lên lo giúp gia đình có người chết về mặt tinh thần.  

Theo sự phân tầng xã hội, mỗi vùng Mường đều có hai giai tầng: quý tộc 

(nhà Lang) và bình dân. 

Dòng họ nhà Lang được xem là dòng họ quý tộc gồm Đinh, Quách, Bạch, 

Hoàng. Bình dân thường mang họ Bùi, Nguyễn... Tuy nhiên, mỗi tên họ không hẳn 
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đã là cùng một huyết thống. Ví như họ Đinh, có hầu khắp các vùng Mường, được 

phân biệt bởi chữ đệm: Đinh Công, Đinh Văn, Đinh Quý...Nếu dòng họ Lang 

thường cư trú ổn định trong một Mường thì ngược lại các thành viên của từng dòng 

họ dân lại phân tán ra trong nhiều Mường. Trong xã hội Mường truyền thống, các 

dòng họ dân đều mang chung tộc danh Bùi. Vì các dòng họ dân cư trú phân tán 

trong nhiều Mường nên sau một vài thế hệ rất dễ quên nhau, nhất là khi người 

Mường chưa có chữ viết. Những gia đình trong cùng một họ, sống chung trong một 

Mường, không dễ gì quên nhau, vì vậy mối quan hệ họ hàng của tầng lớp nhà Lang 

(tầng lớp quý tộc) thường chặt chẽ và bền vững hơn nhà dân (tầng lớp bình dân). 

2.1.3. Giáo dục trong gia đình truyền thống của người Mường 

2.1.3.1. Các hình thức giáo dục trong gia đình  

Người Mường không định hướng nghề nghiệp cho con từ nhỏ mà để các con 

lớn lên tự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, hướng nghề nghiệp mà những 

người con tự lựa chọn thường vẫn là nghề nông. Đối với người Mường, học để làm 

quan, để thay đổi thân phận là điều không được đặt ra.  

Người Mường ở Hòa Bình thường giáo dục con cái qua hình thức trực quan. 

Hình thức này liên quan đến việc chỉ bảo con em làm các thao tác liên quan đến 

công việc trong nhà, ngoài nương rẫy. 

Trong giáo dục con, người Mường hầu như không quát mắng hay đánh bằng 

roi vọt mà thường dùng ca dao, tục ngữ để giảng giải; vì ca dao, tục ngữ là những 

câu nói ngắn gọn thường có vần điệu, là những kinh nghiệm đã được tổng kết của 

người xưa về cuộc sống nên dễ nhớ, dễ hiểu.  

Ở người Mường tính trung thực luôn được đề cao. Nếu ai đó mắc phải tội 

trộm cắp bị xã hội lên án, là điều sỉ nhục đối với gia đình, thậm chí ảnh hưởng đến 

cả mồ mả tổ tiên. Vì vậy, cũng trong áng mo Cuối lìa người chết căn dặn người 

sống như sau : 

Con trai con gái con dâu con rể ở lại ngày sau 

Làm ruộng phải ngó, 

Cấy lúa, rắc mạ phải rào, 

Thấy trâu bò vào phải đuổi; 
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Chớ làm trò mắng trộm chửi thầm, 

Đau lòng đứt ruột con chị con em; 

Chớ bắt sanh năm sanh sáu 

Chớ nhại dâu nhại rể 

Đừng đi trộm trâu, trộm bò 

Bắt được 

Gọi là tội to tội nặng [64. tr, 529]. 

Hoặc : 

Con trai con gái ở lại ngày sau, 

Chớ đi trộm sọt lá vơ 

Đừng trộm giỏ lá ón, 

Chớ trộm chón (cái ớp) lá dâu, 

Đi sau đừng trộm mũ nón, người bỏ 

Đừng trộm nỏ, trộm ná 

Chớ đạp vào mạ vào rau, 

Mai sau của lấy vào nhà, 

Thân mình già cơm dô, gạo mối(mối) [64. tr, 530]. 

Giảng giải, khuyên nhủ bằng tình cảm giúp con hiểu được một số kiến thức 

về xã hội hoặc khi con có những suy nghĩ, những ứng xử chưa phù hợp với chuẩn 

mực xã hội, cần định hướng lại cho con. Ví như: “Mồm vâng lòng chịu”, “Mồm 

vâng lòng nhớ” (chỉ sự tôn trọng lời hứa); “Miệng nói tay làm” (chỉ sự siêng năng 

chăm chỉ, biết giữ lời hứa); “Mồm ếch giết ếch” (chỉ cách giữ gìn trong lời nói); “Ăn 

mấn lung ở mấn láng” (cách ăn ở nghĩa tình)...[38].  

Việc giáo dục vợ chồng hòa thuận, chung thủy cũng được các bậc cha mẹ 

khuyên răn con cái. Trong áng mo Cuối lìa có đoạn: 

Con trai chớ hề chơi thim bỏ mại (vợ) 

Con gái chớ hề chơi thim bỏ chồng 

Bắt được 

Họ gọi là tội to tội nặng; 
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Dùng sức ép của cộng đồng gia đình, dòng họ là hình thức giáo dục chỉ xảy 

ra khi đứa trẻ vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc ứng xử, có những việc làm gây 

ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín của gia đình, dòng họ; cha mẹ khuyên răn, 

giáo dục nhưng không sửa chữa, phải mời cả chú bác, có khi phải họp cả chi họ, 

thậm chí dòng họ để tạo sức ép lớn đối với đứa trẻ. Trong khi sử dụng sức ép cộng 

đồng thì khuyên bảo, khuyên răn vẫn là hình thức giáo dục chính. 

2.1.3.2. Vai trò của các thành viên trong giáo dục gia đình 

Thường người cha trong gia đình được coi như một “nóc nhà” che chắn cho 

cả gia đình, là nhân tố quan trọng để trẻ được học tập và phát triển tốt, tạo ra mái 

ấm của gia đình. Chính vì vậy mà vai trò của người cha vô cùng quan trọng trong 

việc nuôi dưỡng và giáo dục con. Người cha là trụ cột của cả gia đình, là người có 

khả năng chính trong việc tạo dựng kinh tế gia đình. Người cha cũng là nơi để cho 

vợ và các con được nương tựa, là người có thể định hướng tương lai cho con. Người 

mẹ cùng với người cha dạy dỗ con cái qua những việc làm cụ thể, đặc biệt là đối với 

con gái, người mẹ là người thầy đầu tiên dạy con gái nét ăn, nết ở và cách thêu thùa, 

bếp núc… 

Hỗ trợ cùng với cha mẹ trong việc giáo dục con em là các anh chị. Dù đã 

hoặc chưa trưởng thành, các anh chị luôn thể hiện là người đi trước, biết được nhiều 

chuyện hơn, biết làm được nhiều việc hơn, nên hết lòng thương yêu chỉ bảo các em. 

Nhiều gia đình, các bậc anh chị đã hy sinh hạnh phúc riêng tư vì các em, có ảnh 

hưởng rất lớn đến quá trình học tập, rèn luyện và trưởng thành của các em.  

2.1.4. Các nghi lễ trong gia đình truyền thống của người Mường  

Người Mường có câu giống như người Kinh: 

- Coỏ thờ, coỏ thiêng/ Coỏ kiêng, coỏ lèng 

(Có thờ, có thiêng/Có kiêng, có lành) [120, tr. 162 - 163]  

Các nghi lễ thờ cúng truyền thống trong gia đình của người Mường tương 

đối giống nhau, ít có sự khác biệt giữa nhà Lang (tầng lớp quý tộc) và nhà dân (tầng 

lớp bình dân). Chỉ có một vài đặc điểm đáng chú ý trong các lễ thức của người 

Mường thì nhà Lang thường tổ chức linh đình và đầy đủ hơn nhà dân, điển hình là 
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trong đám cưới và đám tang. Hầu hết ở các Mường, khi nhà Lang có đám thì dân 

trong vùng Mường đó ngoài phần đóng góp về vật chất theo quy định chung, còn 

phải phục dịch cho nhà Lang đến hết đám mới thôi. 

Ở các vùng Mường xưa, do điều kiện vật chất nên trong các nghi lễ, nhà dân 

thường lược bỏ một vài khâu. Vì thế, khi nghiên cứu các nghi lễ trong gia đình 

truyền thống, tác giả đi sâu nghiên cứu các nghi lễ của tầng lớp quý tộc bởi nó phản 

ánh đầy đủ hơn các phong tục tập quán truyền thống của người Mường. 

2.1.4.1. Nghi lễ hôn nhân 

Ở người Mường xưa, việc dựng vợ gả chồng là do cha mẹ xếp đặt, con cái 

không có quyền lựa chọn, nhất là con gái. Hiện nay, trai gái được tự do tìm hiểu bạn 

đời, hôn nhân hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện.  

Trước đây, con trai lấy vợ trong khoảng 15 đến 20 tuổi, con gái lấy chồng 

trong độ tuổi 16 đến 18. Trên 25 tuổi đã được coi là quá lứa và ngoài 30 tuổi mà 

chưa xây dựng gia đình thì được xem là “ế vợ, ế chồng”.  

Đối với người Mường, một cuộc hôn nhân thường trải qua nhiều giai đoạn, 

với nhiều nghi lễ phức tạp tiêu tốn nhiều tiền của. Việc định giá cô dâu hoàn toàn 

do nhà gái quyết định, nhà trai phải chấp nhận. Thành ngữ Mường có câu “lấy được 

cô dâu hết ba trâu chín lợn”, hoặc “Lễ án du khu mặt nạ - Lễ án du khu mặt dạ” 

[38, tr.21], có nghĩa là lấy được cô dâu, bên nhà chồng phải rất vất vả, lo toan. 

Theo tập quán, những người góa vợ hoặc goá chồng phải chịu tang đúng ba 

năm, ba tháng, mười ngày mới được đi bước nữa. Trong hôn nhân, Mường cũng có 

tục ở rể. Trong trường hợp nhà gái không có con trai để lo hương hỏa, thờ cúng tổ 

tiên, thì người ở rể được hưởng toàn bộ gia tài và coi như con trai. Trong trường 

hợp này, nhà gái thường chủ động sắp đặt hôn nhân và mọi phí tổn cho đám cưới 

đều do nhà gái lo liệu.  

Theo tục lệ, nhà trai không được đòi hoặc thách cưới, cô dâu phải sang nhà 

chú rể lạy tổ tiên và họ hàng, mang biếu bố mẹ, anh chị em họ hàng bên chồng một 

số vật dụng như chăn, gối, nệm. Nhà gái còn tổ chức một đoàn người sang nhà trai 

đón chàng rể về. Ở nhà trai, nàng dâu cũng phải làm đầy đủ các thủ tục nghi lễ khi 
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chàng rể đi đón dâu; ngược lại, khi đón chàng rể về đến nhà gái, chàng rể phải làm 

đủ mọi nghi lễ như lúc nàng dâu về nhà chồng. Những đám cưới như thế thường tổ 

chức trong một ngày. Ba ngày sau, chàng rể và cô dâu quay về nhà trai làm lễ lại 

mặt. Sau đó chàng rể về cư trú bên nhà vợ và gánh vác mọi công việc nhà bố vợ. 

Nghi lễ cưới xin cổ truyền được tiến hành theo trình tự:  

Chọn người làm mối (chọn mờ): Sau khi đôi trai gái được gia đình và họ 

hàng nhất trí cho tổ chức đám cưới thì nhà trai sẽ chọn và nhờ người làm mối (mờ). 

Đôi trai gái có nên duyên với nhau được hay không phụ thuộc nhiều vào sự khéo 

léo của ông/bà mờ. Người được chọn làm mối không phân biệt nam hay nữ, nhưng 

phải đứng tuổi, có uy tín, được nhiều người kính nể, gia đình hạnh phúc, đông con 

cháu, nói chuyện khéo léo, có tài ứng đáp.  

Dạm ngõ (kháo thiếng): được hiểu là bước đánh tiếng của nhà trai đối với gia 

đình cô gái thông qua “người phát ngôn” là ông/bà mờ. Trong ngày này, chỉ một 

mình ông/bà mờ sang thưa chuyện, dùng lời nói khéo léo của mình giãi bày tình 

cảm của chàng trai cũng như nguyện vọng của gia đình chàng trai với gia đình cô 

gái, đồng thời, ông/bà mờ xin với gia đình cô gái cho đôi trẻ được “tìm hiểu” nhau. 

Thành ngữ Mường có câu: “Cơm ngon vì miếng, tiếng tốt vì mờ” [71, tr. 96]. 

Nhiệm vụ của người làm mối bắt đầu từ khi dạm ngõ, hỏi thăm đến lúc cưới, đón 

dâu về trao cho nhà trai 

Hỏi kẹo (Lễ hỏi nhỏ): Sau lời dạm ngõ, chàng trai, cô gái có những bước đầu 

tìm hiểu nhau. Để thể hiện ý định muốn se duyên, gia đình chọn ngày lành, chàng 

trai cùng một người bạn đi theo ông/bà mờ sang nói chuyện với gia đình cô gái. Lễ 

vật không thể thiếu thường là bốn miếng trầu, bốn miếng cau, bốn miếng vỏ chay, 

kèm theo là 40 lá trầu, 40 quả cau cùng thuốc lá cuộn, bánh kẹo.  

Cũng như khi đi dạm ngõ, ông/bà mờ là người đại diện cho gia đình chàng 

trai. Ba ngày sau, nếu nhà gái không đem trả lại lễ vật thì tức là đồng ý. Sau đó tự 

tay ông mở gói lễ vật và báo cho họ hàng rằng nhà đã có chuyện vui. Ngược lại, nếu 

gia đình cô gái không đồng ý thì cô gái cùng một người bạn của mình mang lễ vật 

đến trả lại cho gia đình chàng trai. 
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Lễ đôi ca (lễ ăn hỏi chính thức, còn gọi là lễ đôi gà) được tổ chức khi gia 

đình hai bên thuận lòng với cô dâu, chú rể tương lai của mình. Khác với lễ dạm ngõ 

và lễ hỏi nhỏ, lần này theo sau ông mờ là chú rể, một người bạn của chú rể, một đại 

diện bên họ của chú rể, thường là người có uy tín trong họ, sang có lời rõ hơn với 

gia đình cô gái.  

Lễ vật mang theo là một đôi gà (đôi ca) đã mổ sẵn, luộc chín; hai “hông” 

cơm nếp, mỗi hông khoảng 3 - 4 kg gạo nếp; một buồng cau; 40 lá trầu; thuốc lá 

cuộn. Ông mờ xin với gia đình cô gái cho phép chàng trai chính thức trở thành con 

rể của gia đình nhà gái và cô gái chính thức trở thành con dâu của gia đình nhà trai. 

Sau lễ này, chàng trai, cô gái chính thức trở thành dâu, rể của cả hai gia đình. Cũng 

thời gian này, hai gia đình thống nhất định ngày tiến hành lễ trầu kết. 

Lễ trầu kết: Đến thời gian định trước, hai gia đình tiến hành lễ trầu kết 

(thường khoảng một tháng sau lễ đôi ca). Hai gia đình mời anh em họ hàng, làng 

xóm tới ăn uống chung vui. Nhà trai mang lễ vật tới nhà gái thường là lợn, gạo, 

rượu, trầu, cau... Số lễ vật này nhiều hay ít là do bên nhà gái “đặt” cho nhà trai, phụ 

thuộc vào số khách mời của gia đình nhà gái. 

Một điều đặc biệt, đại diện nhà trai không những mang lễ vật sang nhà gái 

mà còn phải làm cỗ cho gia đình nhà gái. Sau khi cỗ đã làm xong, một đại diện của 

nhà trai mời gia đình, họ hàng nhà gái tới chung vui. Nhân dịp này, chú rể đi từng 

mâm để ra mắt với toàn thể đại gia đình nhà gái. 

Sau cuộc vui, đoàn của gia đình nhà trai bỏ lại tất cả đồ đạc để ra về. Ngay trong 

chiều hôm đó, cô dâu cùng một người bạn và một đại diện nhà gái mang những đồ đạc 

mà nhà trai để lại trả lại cho gia đình chú rể. Theo phong tục, đại diện nhà gái còn 

chuẩn bị một gói cơm, một gói thịt, một chai rượu mang đến nhà trai, gọi là lễ “trả quả” 

của nhà gái gửi cho nhà trai. Vào ngày này, gia đình chú rể tổ chức tiệc mừng liên 

hoan. Nhân cuộc vui, cô dâu được giới thiệu cho toàn thể họ hàng nhà chú rể. Bữa tiệc 

kết thúc, đoàn nhà gái ra về, một thời gian sau mới tiến hành lễ hỏi cưới. 

Thời gian chờ đợi lễ hỏi cưới, có thể là một năm hoặc lâu hơn, bởi lẽ , theo 

truyền thống cô dâu trước khi về nhà chồng phải chuẩn bị rất nhiều lễ vật (do 
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bản thân cô dâu, cùng người trong gia đình tự làm). Phần lễ vật mà gia đình cô 

gái phải chuẩn bị mang theo phụ thuộc vào số lượng thành viên của gia đình 

chàng trai. Mỗi đồ vật phải đi “thành đôi” (người Mường quan niệm con người 

có đôi có lứa thì đồ vật tặng cũng phải có đôi) bên cạnh đó là một vỏ dao (có 

trang trí hoa văn bên ngoài) và một cái “ráng” đựng cua, ốc (để kiếm kế sinh 

nhai khi gặp khó khăn).  

Từ sau lễ trầu kết, chàng rể phải có nhiều nghĩa vụ với gia đình cô dâu. Xưa 

kia, chàng rể phải đến ở rể nhà cô dâu cho đến khi cưới. Chàng rể phải sang giúp đỡ 

nhà gái trong những việc đồng áng, chuyện gia đình:  

Trong thời gian chờ đợi ngày tổ chức lễ cưới, vào những dịp lễ tết, chàng 

trai còn phải chuẩn bị nhiều lễ vật mang sang nhà gái. Thời gian này 

cũng có thể coi là thời gian thử thách đối với đôi trẻ. Nếu trong giai đoạn 

này, một trong hai gia đình không hài lòng về người con dâu/rể của 

mình, có thể tiến hành bãi hôn (Nguồn PVS). 

Lễ đưa cơm mới (lễ hỏi cưới): Gia đình nhà trai chọn ngày tốt, nhờ ông/bà 

mờ đến nhà gái đưa lễ hỏi cưới. Lễ đưa cơm mới có ý nghĩa báo hiệu cho lễ cưới 

chính thức của đôi trai gái sắp được tiến hành và nhà gái sẽ thách cưới. Trong lễ 

này, ông mờ đại diện cho nhà trai ấn định ngày tổ chức hôn lễ với nhà gái cũng như 

thống nhất về đồ thách cưới mà nhà gái đưa ra. Vai trò của ông/bà mờ rất quan 

trọng và có ý nghĩa quyết định trong lễ cưới, ông  Bùi Văn Ểu xóm Lầm, xã Phong 

Phú huyện Tân Lạc cho biết:  

Tùy thuộc vào từng gia đình và tài ăn nói của ông/bà mờ mà lễ vật có thể 

được giảm đi ít nhiều; riêng trâu, bò phải có. Trường hợp cưới con gái 

nhà Lang thì nhà trai phải có một số nồi đồng, sanh đồng. Ngoài ra còn 

phải có đủ lợn, gà, rượu, gạo, vòng bạc… (Nguồn PVS).  

Lễ cưới (Ti cháu): Sau khoảng 20 ngày đến một tháng, lễ cưới chính thức 

được tổ chức. Lễ dẫn cưới trước hôm tổ chức đám cưới một ngày. Nhà trai làm cơm 

trình báo tổ tiên, cầu mong mọi việc diễn ra tốt đẹp. Khoảng 8 - 9 giờ sáng, đoàn 

người dẫn lễ bắt đầu khởi hành, số người đi phải chẵn, không được lẻ. Đoàn người 
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gồm ông/bà mờ, chú rể, ông chú, bà bác, em gái của chàng rể cùng một đội “chùa” 

gồm bốn nam, bốn nữ mang đồ thách cưới và đồ ăn của ngày hôm đó (khoảng 10 

mâm cỗ) sang nhà gái và một số người khiêng lễ vật, dắt trâu bò đến nhà gái. 

Xưa, đám cưới thường diễn ra trong vòng ba ngày, đám cưới con gái nhà 

Lang diễn ra từ bốn đến năm ngày. Người ta buộc trâu/bò dưới nhà sàn, lễ vật khác 

được mang lên nhà. Đại diện nhà gái mời cả đoàn uống nước, ăn trầu và mời dự 

uống rượu cần với gia đình. Đội chùa giúp nhà gái chuẩn bị cơm nước. Tan bữa 

tiệc, chú rể cùng ông mờ ra về, riêng đội chùa ở lại nhà gái để chuẩn bị cho buổi tiệc 

cưới hôm sau. Trở về nhà, ông/bà mờ thông báo với họ hàng nhà trai quá trình dẫn 

lễ, giờ được phép đón dâu (vào ngày hôm sau). 

Việc đón dâu được chọn giờ sao cho khi đoàn đưa cô dâu về đến nhà chồng vừa 

lúc chạng vạng tối. Người Mường ở Hòa Bình quan niệm đó là thời điểm tốt nhất trong 

ngày. Tục ngữ Mường có câu: “tí cháu buổng tru, ti du vàng mặt”, nghĩa là nhà trai đi 

đón dâu vào lúc thả trâu ra đồng (8 - 9 giờ sáng), còn cô dâu về nhà chồng lúc mặt trời 

lặn (17 - 18 giờ chiều) [71, tr.102].  

Đến giờ đã chọn, đoàn người đi đón dâu tập trung trước cửa nhà, dàn cồng 

chiêng gióng lên một hồi ba tiếng. Dứt hồi cồng, đoàn người đi đón dâu bắt đầu 

lên đường. Dẫn đầu là ông/bà mờ, tiếp theo là những người cao tuổi và dàn cồng, 

cuối cùng là bạn bè chàng rể, phù rể. Theo tập quán, đoàn người đi đón dâu phải 

theo con đường chính, không ai được bỏ về giữa chừng; gặp đoạn đường rẽ, 

người ta đặt hai miếng trầu cau ở hai bên rìa đường. Trên đường đi, dàn cồng 

chiêng tiếp tục tấu lên những bản nhạc rộn rã, báo cho làng xa, mường gần biết 

đã đi đến đâu. Căn cứ vào tiếng cồng, nhà gái biết đoàn ở xa hay gần để chuẩn bị 

ra đón tiếp [71, tr.103].  

Khi đoàn đón dâu đã lên hết trên nhà sàn, đại diện nhà gái đến hướng dẫn 

chỗ ngồi cho đoàn nhà trai, còn chú rể tiến lên trước bàn thờ vái lạy tổ tiên và lạy 

sống ông, bà, bố, mẹ vợ và những người thân thiết trong họ thuộc vai trên của cô 

dâu. Người được lạy thường có tặng phẩm cho đôi bạn trẻ và chúc cho hai vợ chồng 

sống trăm năm hạnh phúc.  
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Sau khi thực hiện lễ gia tiên xong, nhà gái tổ chức “mừng rể”. Hòa trong 

những tiếng cười vui vẻ, những lời chúc phúc tốt lành cho đôi trai gái, đại diện nhà 

trai là ông mờ uống những bát/chén rượu mà người nhà của cô dâu chúc. Mỗi người 

khi vào chúc, đều chuẩn bị món quà nhỏ để chúc phúc cho cô dâu, chú rể: có thể là 

một vài đồng bạc hoặc hiện vật mừng (vải vóc).  

Đến giờ đã chọn, ông/bà mờ xin phép nhà gái cho cô dâu được về nhà chồng, 

lúc đó cuộc vui mới tạm ngừng. Ngày cưới là ngày cô dâu mặc bộ váy đẹp nhất của 

mình. Khi hồi cồng gióng lên rộn rã, cô dâu và phù dâu từ trong buồng bước ra 

trước bàn thờ, lạy tạ để giã từ tổ tiên, ông bà, bố mẹ. Lúc cô dâu chuẩn bị ra khỏi 

nhà, một bà trong họ bước đến đội nón lên đầu cô dâu, đồng thời dặn dò cô dâu 

cách cư xử khi về nhà chồng. Khi ra khỏi nhà, tay phải cô dâu cầm một con dao có 

chuôi bằng sừng nai, lưỡi dao có cắm củ gừng với mục đích trừ tà ma [71, tr. 104]. 

Đến chân cầu thang, em gái của chàng rể múc nước cho chị dâu rửa chân, 

mọi người cũng được lần lượt rửa chân rồi lên nhà (người Mường quan niệm nước 

mát mẻ, lại có khả năng tẩy sạch bụi bặm và mọi xui xẻo trên đường đi). Riêng cô 

dâu và phù dâu, khi lên cầu thang không được bước vào bậc thứ nhất mà phải bước 

lên bó củi do nhà trai đặt sẵn rồi mới đi lên các bậc thang tiếp theo, người Mường 

cho rằng làm như thế thì cô dâu sau này sẽ chăm chỉ làm lụng hơn.  

Bước vào trong nhà, cô dâu đi thẳng đến bên bếp lửa, quỳ xuống lạy Vua Bếp 

với mong muốn sau này, đến ngày sinh nở, Vua Bếp sẽ phù hộ cho hai mẹ con. Sau đó, 

cô dâu đến bàn thờ, lạy tổ tiên và những người vai trên của chàng rể; lạy xong cô dâu 

cũng nhận được tiền mừng. Sau khi khấn cúng tổ tiên, người ta tổ chức “lễ tơ hồng”, 

hay còn được gọi là lễ “cơm quen” [71, tr.105]. Sau lễ tơ hồng, cỗ bàn được bày ra, nếu 

cô dâu chú rể là người cùng làng thì sau bữa cỗ, họ nhà gái ra về, còn nếu ở làng xa, họ 

nhà gái sẽ ngủ lại. Thực hiện lễ tơ hồng xong, nhà trai tiến hành lễ “mừng dâu”.  

Cách thức tiến hành giống như lễ mừng rể đã làm bên nhà gái. Đại diện họ 

nhà gái nhận rượu của gia đình chú rể. 

Xong lễ “mừng dâu”, đến lễ “căng màn”. Cả hai gia đình chuẩn bị giường 

ngủ cho cô dâu, chú rể:  
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Người được chọn căng màn thường là bà thím, bà cô bên chú rể và một 

đại diện của phía nhà gái (đều là những người có gia đình đầy đủ, hạnh 

phúc), mỗi người một đầu, căng màn trên giường cưới của đôi trai gái 

(Nguồn PVS).  

Theo lệ Mường, khi nhà gái ra về, người ta để phù dâu ở lại “ngủ bạn” với cô 

dâu ba đêm. Những ngày này, đôi vợ chồng trẻ chưa đựơc phép “chung chăn gối”. 

Sau ba ngày cưới, hai vợ chồng trẻ cùng phù dâu quay lại nhà gái một ngày, gọi là 

“ti mộng” (lại mặt), đến đây phù dâu hoàn thành nhiệm vụ. Cùng ngày hôm đó, 

quần áo và tư trang cô dâu được chuyển về nhà chồng. Đêm hôm đó hai vợ chồng 

trẻ mới chính thức động phòng [71, tr.106]. Về phần ông/bà mờ, sau bữa cơm chia 

tay vào buổi sáng ngày hôm sau lễ đón dâu, ông/bà mờ đứng trước hai bên gia đình 

tuyên bố rằng nhiệm vụ kết duyên cho đôi trẻ đã xong. Ba ngày sau, chàng rể và cô 

dâu quay về nhà trai làm lễ lại mặt. Sau đó chàng rể về cư trú bên nhà vợ và gánh 

vác mọi công việc nhà vợ:  

Sự khác biệt lớn giữa đám cưới nhà Lang (tầng lớp quý tộc) và nhà dân 

(tầng lớp bình dân) ở lễ vật thách cưới và cỗ cưới. Đối với nhà Lang đám 

cưới là dịp thể hiện sự giàu có của gia đình mình. Với người nghèo đám 

cưới tổ chức đơn giản hơn chỉ có tính chất thông báo cho họ hàng và 

cộng đồng làng xóm. Ở người Mường đám cưới con trai, nhất là con trai 

trưởng thường cỗ bàn linh đình. (Nguồn PVS).  

Tục cưới xin cổ truyền ngày nay đã có nhiều thay đổi, một số tập tục, nghi lễ 

đã được loại bỏ. 

2.1.4.2. Nghi lễ tang ma 

Xuất phát từ quan niệm chết không phải là hết mà là chuyển sang sống ở một 

thế giới khác, người Mường tổ chức tang lễ không chỉ thể hiện lòng thương xót, sự 

đau đớn, nuối tiếc của gia đình và cộng đồng trước sự ra đi của một thành viên, mà 

còn là sự chuẩn bị hành trang cho hồn người chết đến mường ma thuận lợi, có cuộc 

sống đầy đủ, sung túc. Từ ý nghĩa đó mà tang lễ được tổ chức với nhiều nghi lễ và 

được chuẩn bị chu đáo từ đầu đến cuối. Các lễ thức trong tang ma truyền thống của 
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người Mường thường được các nhà nghiên cứu điều tra hồi cố từ tầng lớp nhà Lang 

(quý tộc) chứ không phải từ tầng lớp dân (bình dân): 

Quả vậy, các lễ thức này, riêng về tộc người Mường, lại rất đặc biệt, so với 

tuyệt đại đa số các trường hợp đã được dân tộc học phản ánh: bình thường, 

đám tang phức tạp nhất, có liên quan đến tầng lớp cao nhất trong xã hội, chỉ 

là kết quả của một quá trình phức tạp hóa từ đám tang đơn giản của tầng lớp 

thấp; trái lại, tang lễ của người bình dân Mường, do số đêm mo ít ỏi dành 

cho nó, phải trải qua nhiều cắt xén thường vô tội vạ, từ tang lễ kéo dài trong 

nhiều đêm dành cho các Lang lớn. Chính vì thế mà muốn tìm hiểu tang lễ, 

nếu như người đi quan sát thường tìm hiểu đám tang đơn giản nhất, trước 

khi đi dần vào các hình thức phức tạp hơn, thì trong trường hợp này ngược 

lại: luôn lấy đám tang phức tạp nhất làm điểm quy chiếu [93, tr 481 - 482]. 

Việc báo tin người chết và dấu hiệu tang lễ trong nhà: Ở người Mường, theo 

phong tục, trong gia đình nếu ông bà, bố mẹ và người thân ốm nặng, con cái trong 

nhà thường mời trưởng họ đến để bàn bạc và mời thầy tlượng về làm vía cho ông 

bà, bố mẹ, cầu mong cho người ốm được mạnh khỏe. Nếu thấy không thể qua được, 

khi đó, một người đại diện trong nhà gióng ba hồi chiêng, mỗi hồi ba tiếng để báo 

cho thân quyến, họ hàng biết trước về nhìn mặt người sắp qua đời một lần cuối, và 

chuẩn bị làm các thủ tục cho người quá cố.  

Khâm liệm: do con cháu, anh em trong gia đình tiến hành. Người ta phân 

công con cháu, mỗi người một góc màn, lôi cho đứt dây màn, nhấc bốn góc chiếu 

đặt thi thể người chết vào quan tài cẩn thận rồi gập chiếu lại và lấy que gài chặt. Lúc 

này, con gái cả lấy tay giật chiếc khăn che mặt của người chết và một người cao 

tuổi có vai vế trong họ làm thủ tục “giao” vải vóc, quần áo và đồ dùng cho người 

chết. Đến giờ động tiếng, người ta dọn một mâm rượu, một thúng gạo, một tấm vải, 

một quan tiền đặt bên cạnh thi hài ở phía ngoài, thắp một nén hương lên bàn thờ, 

cúng trình báo tổ tiên, thần linh, thổ địa về người chết để bên âm nhận.  

Lúc cúng, con cháu trong nhà phải đứng ở bên cạnh, nam đứng phía dưới thi 

hài, nữ đứng phía trong. Sau đó, người con trai trưởng trong gia đình (nếu không có 



 54 

con trai thì phải là con rể trưởng) đeo vỏ dao hoặc cái que gắp than củi (cặp nặp) đi 

lên cửa sổ gian vóng tông, nơi thờ cúng tổ tiên và nói to “nhà ta ở đây bố ơi” như để 

nói rằng người thay mặt thờ cúng tổ tiên nay không còn nữa, từ nay đảm nhiệm 

công việc đó trong gia đình là người con trai cả. Lúc đó chiêng trống bắt đầu đánh, 

mọi người trong nhà bắt đầu khóc.  

Tiếp đến là nghi lễ mở nài, mục đích làm cho người chết khỏi bị đói khi về 

thế giới mường ma, nhằm tránh cho người ấy trở thành đần độn, ngu dốt không biết 

đường về với con cháu. Khấn cho người chết ăn xong, một người con trong nhà vào 

mở dây buộc người chết ra. Mọi người được giao nhiệm vụ, ai vào việc nấy và gia 

chủ cử người đi đón ông mo về để tiến hành các nghi lễ tiếp theo. 

Tổ chức tang ma: Lễ đầu tiên mà ông mo cử hành là lễ Đạp ma. Đạp ma với 

nghĩa bóng là bắt linh hồn người chết phải phục tùng người cử hành tang lễ. Trước 

khi làm lễ này, ông mo phải mo hai bài. Bài thứ nhất là mời tổ tiên của ông mo về 

nhà người có tang để che chở cho ông lúc đang hành lễ. Bài thứ hai là để đánh thức 

sức mạnh thiêng liêng của túi khót (túi khót là túi đựng những vật thiêng của ông 

mo bao gồm nanh hổ, nanh gấu, nanh lợn lòi, vỏ ốc, các loại đá có hình thù khác 

nhau), những vật kể trên người Mường coi đó là vật thiêng để che chở cho ông mo:  

Túi khót có chức năng trừ tà và khống chế sức mạnh của các lực lượng 

siêu nhiên khi chúng ám hại con người, vì vậy nó được coi là vật bất ly 

thân đối với các thầy mo khi hành nghề ( Nguồn PVS). 

Đối với người Mường ở Hòa Bình, nghi lễ tiến hành đạp ma chỉ được thực 

hiện khi ông mo không có mối liên hệ họ hàng gì với người chết. Điều đó cũng có 

nghĩa là khi gia đình ông mo nào đó có người chết, họ phải mời một ông mo khác 

đến thực hiện các nghi lễ này. Theo quan niệm của người Mường, nếu ông mo mà 

thực hiện nghi lễ đạp ma cho người thân trong họ hàng, đặc biệt là những người bậc 

trên là vô lễ, không tôn trọng người chết. 

Lễ Tống trùng được thực hiện tiếp theo, thầy mo dùng những pháp thuật 

nghiêm khắc của mình để xua đuổi những ma xấu đang quanh quẩn bên người chết 

(các loại ma trùng như trùng nhật, trùng nguyệt, trùng tướng…).  
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Tiếp đó là lễ Tấy dây, là lễ cắt sợi dây vải nối với đầu quan tài phía dưới 

chân người chết với một chiếc cọc cắm giữa nhà. Lễ này chủ yếu khấn vị thần trời 

rửa sạch bệnh trần gian cho linh hồn người chết để về mường ma được sạch sẽ, 

đồng thời có ý nghĩa cắt đứt sợi dây truyền nhiễm bệnh tật sang con cái về sau, còn 

gọi là lễ kẹ.  

Sau lễ kẹ là lễ nhập quan. Một con gà được cắt tiết, luộc chín và để nguyên 

con không chặt, bày lên bàn thờ cho người chết gọi là gà nhập quan. Quan tài được 

làm bằng các loại gỗ tốt trong rừng như cây pi, cây páng, cây trám. Cây được ngả 

xuống trong rừng, cắt khúc, xẻ đôi theo chiều dọc, khoét rỗng ở giữa rồi mới đem 

về nhà. Có khi quan tài được làm trước và cất dưới gầm sàn nhà. Trước khi cho thi 

thể người chết vào quan tài, ông mo đội mũ, vác gươm, cầm que hương và khấn. Họ 

cũng có quan niệm rằng:  

Khi ông bà, cha mẹ mất đi, con cháu rất thương xót, cái vía thường đi 

theo vào quan tài. Vì thế trước khi đậy nắp, vía người sống phải được 

múc ra, còn vía ma phải múc vào. Do đó việc dùng cành sa nhân quét 

nhằm đưa ra khỏi áo quan những linh hồn người sống nào không chịu rời 

bỏ thân xác người chết. Đồng thời cũng để đuổi những ác linh đang lợi 

dụng để bám vào người đó (Nguồn PVS).  

Khi ông mo làm xong những động tác trên, một người trong gia đình trèo lên 

hoóng lấy ba bông lúa nếp và ba bông lúa tẻ cho vào áo quan, làm như vậy có ý 

nghĩa chọn giống lúa cho người quá cố đem về thế giới bên kia. Người ta chuẩn bị 

một tay nải đựng gạo, một chuỗi tiền xu đặt qua ngực người chết để làm lộ phí đi 

đường về thế giới mường ma:  

Nếu người chết còn vợ hoặc vợ chết còn chồng, người ta lấy ống thổi để 

gần miệng người chết và nói hơi ông tôi trả ông còn hơi tôi ông trả tôi 

rồi, sau đó thổi ba lần liên tục để trả hơi nhau. Theo quan niệm, người 

Mường cho rằng vợ chồng chung sống với nhau, nếu khi chết mà không 

trả hơi nhau thì người sống sẽ không được mạnh khỏe, luôn bị người chết 

về quấy rầy (Nguồn PVS). 
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Trước đây, người ta dùng lá chọl và Jean Cuisinir cho biết đấy chính là cây 

săng đá, dùng để bọc xác chết hoặc bọc quan tài. Chính lá đó là hàng rào chắn giữa 

hai thế giới người chết và người sống mà linh hồn người chết không được vượt qua. 

Ngày nay, người ta dùng những tấm vải đỏ bọc kín quan tài và dùng kim khâu chặt. 

Họ gọi đó là áo clòn. Áo clòn do chính các con mang đến cho cha mẹ mình. Có bao 

nhiêu con sẽ có bấy nhiêu áo clòn bọc quanh quan tài. Bên ngoài áo clòn còn có một 

lớp áo nữa gọi là áo tội. Áo tội được may bằng vải (nay có thể làm bằng giấy) với 

nhiều mầu sắc sặc sỡ. Nó là những mảnh vải màu xanh, đỏ, tím, vàng…ghép lại như 

hình vảy cá, rủ xuống, che kín toàn bộ quan tài. Giải thích lý do tại sao có lớp áo tội 

ngoài cùng, người Mường nói rằng: Để trở về thế giới bên kia, người chết phải đi 

lên mường Trời rồi xuống mường Nước. Muốn đi chơi mường Nước thì phải có áo 

tội mới không bị vua Thủy Tề bắt và tra hỏi. 

Buổi tối hôm ấy, ông mo bắt đầu mo Tẻ tất tẻ đác (Đẻ đất đẻ nước). Bài mo 

này là một áng sử thi nổi tiếng được người Mường lưu truyền bằng hình thức truyền 

miệng từ đời này sang đời khác. Trong tang lễ của người Mường, mo Đẻ đất đẻ 

nước là một khâu quan trọng không thể thiếu. Mo Đẻ đất, đẻ nước không chỉ dành 

riêng cho người chết, mà qua giọng mo đầy sức truyền cảm, ông mo còn muốn cung 

cấp kiến thức cho cả cộng đồng về quá trình hình thành đất nước, con người. 

Đêm tiếp theo ông mo tiến hành cho người chết được đi nhìn họ. Bằng lời 

mo, ông mo đưa người chết đi tìm họ hàng trong thế giới của người chết. Đêm mo 

nhìn họ rất quan trọng, bởi đây là lần đầu tiên hồn được đến một nơi hoàn toàn mới, 

bỡ ngỡ và xa lạ. Chuyến đi này có tính chất quyết định để sau này, trong chuyến đi 

cuối cùng, hồn ma chấp nhận sống ở đó vĩnh viễn, không còn quay trở lại quấy rầy 

những người con sống. Vì thế trước khi đến đó, ông mo phải dẫn hồn người chết đi 

mua đầy đủ tư trang, vật dụng để tạo lập một cuộc sống riêng ở thế giới mới. Nơi 

đưa hồn ma đến để mua các thứ là chợ ma. Ở đó chỉ chuyên bán đồ đạc cho người 

chết. Đến được nơi đó, phải đi bằng đường sông và vượt qua cả những khu rừng 

sâu, rồi cả sa mạc hoang vắng nữa. Hết đêm mo nhìn họ là kết thúc giai đoạn một 

trong hệ thống tang lễ của người Mường ở Hòa Bình. 
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Giai đoạn thứ hai là mo đưa hồn người chết đi lên trời hầu kiện. Truyền 

thuyết Mường kể rằng, con người khi sống đã làm cho muôn loài bất bình, chúng đã 

lên tận trời để kiện nên khi chết con người phải đi hầu kiện. Ông mo đưa hồn người 

chết đi gặp lang cun Chạo Hẹ, một viên quan coi sổ sách trên đường người chết lên 

trời đi kiện; tiếp đó người chết đến nhà Tá Keo Heng, mượn một số tiền để đi tiếp. 

Đến đây, hồn phải dự phiên tòa do Lang cun xử kiện điều khiển; hồn  bị các 

con vật tố cáo nhiều tội như hành hạ, ăn thịt và giết chết các loài… Hồn phải phản 

biện lại lời tố cáo, hồn được trắng án và tiếp tục cuộc hành trình. Để trả nợ cho 

Keo Heng, hồn lên trời mang bông đi bán; mo chuộc khổ (sau khi kiện xong xin 

chuộc lại sổ sách, giấy tờ đã nộp cho Lang cun Chạo Hẹ, xin được xóa tội và nhập 

vào sổ ma) và mo xin tuổng (xin cấp phương tiện đi lại trên trời). Sông Tị - theo 

quan niệm của người Mường là con sông ngăn cách thế giới người sống với thế 

giới người chết. Thầy mo đưa hồn người chết ra sông Tị, ngược lên Hòa Bình, 

sắm sửa đồ đạc để đưa về tôống (tức là sắm sửa đồ đạc để người chết mang về thế 

giới bên kia). 

Buổi sáng làm lễ tế nhà xe, trước khi làm lễ, ông mo phải mo bài tế nhà xe 

(đẻ nhà xe). Trong lễ tế nhà xe có cả lễ tế quạt ma (điệu múa của các nàng dâu với ý 

nghĩa cầu cho linh hồn người chết mát mẻ). Buổi tối hôm ấy, ông mo tế bài tế Hằng 

Nga nói về việc hình thành nhà xe, sau bữa cơm tối kể chuyện vườn hoa núi cối. 

Ông mo mo bài nhìn tược nhà, nội dung của bài mo nói lên nỗi lưu luyến của 

người chết đối với vườn tược, nhà cửa nơi mình đang sống, đồng thời có ý nghĩa 

cắm nhà cho ma người chết. Sau khi mo nhìn tược nhà xong, ông mo tiếp tục làm lễ 

nhiềng pánh (mời hồn ma ăn bánh). Chiều là lễ nược ti (cơm đi), là bữa cơm cuối 

cùng của người chết. Người Mường cũng có quan niệm, mặc dù người chết đã được 

đem chôn, nhưng linh hồn vẫn đang lẩn khuất trong ngôi nhà mình. Đến buổi tối, 

ông mo mo bài ton đồ wề tôống (dọn đồ về đống - tức là dọn đồ đạc dành cho người 

chết để mang về thế giới bên kia), để chính thức chấm dứt sự có mặt của người chết 

trong thế giới của những người đang sống. Đến lúc này, nghi thức mo trong tang lễ 

của người Mường coi như đã kết thúc. 
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Xã hội Mường xưa phân chia theo đẳng cấp cũng có hai loại mo là: mo quý 

tộc và mo bình dân. Mo quý tộc và mo bình dân về tinh thần cơ bản là giống nhau, 

song có sự khác nhau [69. tr 31 - 32]: 

Lĩnh vực Mo quý tộc Mo bình dân 

Thời gian 10 - 16 ngày đêm 1 - 4 ngày đêm 

Kết cấu 

- Thêm các phần có tính đặc trưng quý 

tộc: Đi chúa quan, vườn hoa núi cối, 

đi quốc nam... 

-Thường gói gọn trong 

phần cứng (thủ tục bắt 

buộc). 

Khối lượng vật chất 
- Nhiều trâu, bò, lợn (hàng chục con) 

cùng gà, bánh, vải vóc... 

- Ít trâu, lợn (2 - 3 con). 

Nghi lễ 

- Tô vẽ cầu kì, nhều người phục dịch. 

- Điều dễ nhận mang tính đặc trưng: 

lang hoặc có nguồn gốc họ Đinh : 

quan tài để ngang chiều sàn nhà 

- Bình thường, giản dị. 

- Họ Bùi Văn...quan tài để 

dọc theo chiều sàn nhà. 

Tên gọi khi chết 

(Ma khang) 

- Làm trại ở ngoài đồng, thể hiện cung 

vua Đinh trong quá khứ. 

(Ma kẻ khó) 

- Không làm trại. 

- Lời mo 

+ Cách xưng hô 

- Tá The Thường, mo tôi. 

- Khang (óc ngọc mình vàng). 

- Mụn rồng mụn vàng: lá ngọc cành 

vàng. 

- Thêm long, li, quy, phượng, con hầu 

tiểu hạ chầu chực, lời lẽ hoa mỹ… 

- Tá Mo Mường, mo cháu. 

- Người. 

- Con cháu. 

- Lời lẽ bình thường, mộc 

mạc, dung dị gần gũi cuộc 

sống lao động. 

 

Chôn cất : Trước khi đưa quan tài ra khỏi nhà, người ta lấy hai chiếc chiếu 

trải ra gian khách (voóng tôông), trên chiếu bày tất cả các công cụ sản xuất như: 

Chài, lưới, súng, nỏ, cày bừa (đối với nam); ớp (giỏ đan bằng tre), công cụ làm cỏ 

nương, sa quay sợi, thóc gạo, xoong nồi (đối với nữ). Người Mường quan niệm làm 

vậy để người chết bước sang thế giới bên kia có điều kiện tiếp tục sinh hoạt, sản 

xuất như khi còn sống. Ông mo đọc bài giao đồ đạc cho người chết. Khi cất công 

cụ, ông mo lấy ba mảnh nứa độ 3cm, tung lên (gọi là xin cảo), nếu hai mảnh sấp, 

một mảnh ngửa hoặc hai mảnh ngửa, một mảnh sấp là được.  
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Khi khiêng quan tài ra khỏi nhà, bao giờ quan tài cũng được đưa ra qua cửa 

sổ phía trái nhà ở phía cầu thang lên xuống. Tiếp đó, ông mo và một phụ nữ trong 

nội tộc ôm chiếu cùng những nàng dâu đứng dàn hàng ngang trước mặt nhà xe. 

Những người khiêng quan tài truyền tay nhau qua cửa sổ rồi theo lệnh ông mo 

khiêng ra nhà xe. Họ đặt quan tài lên trên đòn khiêng, lấy dây thừng buộc chặt quan 

tài vào đòn khiêng rồi chụp nhà xe lên trên. Trên quan tài có một bát nước và một 

ngọn đèn, quá trình đi phải giữ thăng bằng tránh làm đổ nước, để tắt ngọn đèn. Nếu 

những người chết là phụ nữ chưa có chồng hoặc góa chồng mà không có con, không 

anh chị em ruột thì người ta đặt trên nắp quan tài ba chiếc bát, ba chiếc bát này được 

chôn theo người chết để họ có bát ăn, uống nước và rửa tay. 

Đi được một phần ba đường, các nàng dâu dừng lại, chào linh cữu lần cuối 

bằng động tác phất quạt, họ chờ khi đoàn người vừa đi khuất thì cởi bỏ quần áo tang 

(các nàng dâu không đi theo người chết đến mồ chôn mà bỏ quần áo, khăn choàng 

vì đó là những thứ lộ liễu, họ muốn tránh không cho linh hồn người chết ở xa trông 

thấy rõ, sợ linh hồn họ bị lôi cuốn vào cái chết). Theo quan niệm, người con trai cả 

phải vứt vòng tang đang đội trên đầu vào mồ người chết, nếu không làm như vậy thì 

các tà ma sẽ xâm lấn vào nhà. 

Khi đến gần huyệt, những người khiêng đòn dừng lại và quay ngược đầu linh 

cữu, vì từ lúc ra khỏi nhà họ khiêng thi hài chân về phía trước, đầu về phía sau. 

Người Mường giải thích làm như vậy để linh hồn người chết sẽ dễ dàng tìm thấy 

con đường tìm về nơi ở cũ của mình. Tuy nhiên, trước khi đoàn đưa tang đến nơi, 

ông mo phải đi nhanh đến nghĩa địa trước để làm thủ tục giao đất cho người chết và 

lập tức phải quay trở về nhà người chết ngay, nhưng không được đi bằng đường cũ 

mà phải đi đường mới, vì theo quan niệm của đồng bào, người chết sẽ tìm về bắt 

ông mo đi theo, hoặc ông mo sẽ bị mất hết quyền lực trước người chết. 

Khi hạ huyệt, theo phong tục, người Mường để hai chiếc đòn khiêng dọc 

miệng hố, đặt quan tài lên trên, luồn những chiếc dây lạt dài phía dưới, rút đòn 

khiêng ra và từ từ hạ quan tài xuống. Trước khi hạ huyệt, họ trải một chiếc chiếu 

mới xuống đáy huyệt và khi hạ xong, quan tài lại được phủ lên một chiếc chiếu mới 

nữa, cuộn tròn bó sát theo hình quan tài. Người Mường lý giải điều này:  



 60 

Giống như ở người Kinh đó là biểu hiện của âm/dương. Thậm chí, ngay 

cả hiện nay, khi đi mua chiếu nằm bình thường, người Mường cũng kiêng 

không mua một chiếc (Nguồn PVS). 

 Khi lấp đất, người ta dùng chân giẫm và lèn rất chặt vì người Mường có 

phong tục “đào sâu chôn chặt”. Lấp ngang bằng mặt đất, ông mo cắm cạnh mồ hai 

thanh tre, rồi đắp đất nhô lên thành nấm mồ, xung quanh là những viên đá nhỏ đã 

được phù phép để chống tà ma. So với người Kinh nấm mồ của người Mường nhỏ 

và thấp hơn bởi khi đắp xong còn phải úp lên trên đó. Những chiếc gậy, mũ rơm của 

con trai, quả còn, lá cờ của người chết không đốt đi mà treo lên nhà táng. Cuối 

cùng, người ta lấy hai bài văn khoán và văn than đốt đi và việc chôn cất cho người 

chết đến đây coi như đã hoàn thành. Quá trình phỏng vấn sâu cho thấy:  

Trước đây, nhà giàu gọi là nhà táng còn nhà bình dân gọi là khồng lống - 

nhà vải mái vòm, khung bằng tre, vải bọc lấy khung, dài hơn linh cữu một 

chút, sau khi đặt linh cữu vào nhà xe, thì lấy khồng lống úp lấy linh cữu. 

Đưa đến huyệt thì tháo vải mang về. Người giàu có thì mời thợ làm nhà táng 

- là một ngôi nhà làm bằng tre được lợp bằng giấy trắng giấy màu, chia 

thành nhiều tầng, có mái, có cửa, có nóc với những đường cong, những màu 

sắc rất công phu như một ngôi nhà thật được thu nhỏ (Nguồn PVS). 

Tục làm hòn mồ (kền mồ) - đá dùng cắm xung quanh mộ - đây là một tập tục 

không thể thiếu được của người Mường xưa. Hòn mồ là một dấu hiệu, hay ranh 

giới, phân biệt mường ma với mường người. Theo giải thích của một số cụ già 

người Mường thì hòn mồ là để đưa linh hồn người chết lên trời, còn một số cụ khác 

lại cho nó là một biểu hiện còn lại của linh hồn người chết. Tục cắm hòn mồ mỗi 

nơi một khác tùy theo địa vị và phong tục của từng địa phương [71, tr. 123]. 

Theo phong tục của người Mường, ba ngày sau, người ta còn làm lễ dẫn 

đường cho hồn về, chỉ cho hồn biết nơi thờ cúng, lễ lạt, biết chỗ ngồi, lối về. Hồn sẽ 

trở về để cùng gia đình ăn uống một lần nữa. Con cháu ra nghĩa địa trồng đá, xây 

mồ, chôn vò đựng rượu ở đầu mộ và trước khi về đổ nước lên vò với ý nghĩa để cho 

hồn người chết được mát mẻ. 
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Cũng giống như ở người Kinh, tuy tang lễ đã kết thúc nhưng gia đình người 

chết vẫn phải tuân theo mọi quy định nghiêm ngặt của một gia đình có tang. Thời 

kỳ này những người trong gia đình không được tham gia các cuộc vui chơi, không 

được có mặt trong lễ cưới, không được xây cất, sửa sang nhà cửa vào những ngày 

kiêng kị...khi đắp lại mộ cho người chết những kiêng cấm này mới được chấm dứt. 

Trong Mo Mường, áng mo Cuối lìa có đoạn: 

Ngày chết không kiêng, 

Kiêng ngày chôn cất về rừng: 

Làm chuồng lợn phải ngày bố về rừng, 

Nuôi lợn đến miệng con ma ; 

Làm chuồng gà ngày ấy, 

Gà vào miệng con cầy con cáo, chặt nứa vào ngày ấy, 

Nên sào phơi áo bên ma,  

Làm cửa làm nhà ngày ấy, 

Nên đôi không đủ lứa, 

Nên vợ nên chồng không có nôi... 

Hoặc : 

Con ta ở lại ngày sau 

Con trai chớ vội cắt tóc 

Con gái chớ vội mặc váy 

Xuống suối mọi người bùng 

Con ta không được bùng (gây âm thanh), 

Vào rừng họ huýt sáo, 

Con không được huýt sáo, 

Chưa được hát tiếng Thường tiếng Rang 

Chưa được đeo vòng đeo chuỗi... [64. tr, 351 - 352]. 

Ở một số vùng Mường, khi người chết không có vợ/chồng thì lúc đưa quan 

tài ra khỏi nhà, chân phải đưa ra trước và không có nghi thức quay đầu vì họ quan 

niệm rằng những người này không có người nối dõi, không được thờ tự nên khi chết 

phải đi luôn, tránh quay đầu về nhà làm ảnh hưởng đến người đang sống.  
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2.1.4.3. Các nghi lễ khác trong gia đình  

- Thờ cúng tổ tiên (còn gọi là ma nhà) 

Việc thờ cúng tổ tiên không đơn thuần chỉ thể hiện tình cảm, truyền thống, 

đạo lý “uống nước nhớ nguồn” mà còn thể hiện quan niệm rằng ông bà, tổ tiên như 

vị thần hộ mệnh cho con cháu. Người Mường quan niệm người chết, thể xác hoá 

thân vào vũ trụ nhưng linh hồn vẫn tồn tại, nhớ về nơi ở cũ. Tục ngữ Mường có 

câu ”khôộng cài nhá, chệt cài mố” (sống cái nhà, chết cái mồ) [38].  

Việc thờ cúng tổ tiên của người Mường chủ yếu diễn ra trong từng gia đình. 

Nếu người Kinh lấy ngày chết của tổ tiên làm ngày giỗ thì người Mường lại lấy 

ngày người chết đưa đi chôn cất làm ngày giỗ. Người Mường lập bàn thờ và đặt lên 

đó các bát hương cho đến bốn đời. Mỗi đời được thể hiện bằng một bát hương xếp 

theo hàng ngang [PL.5, A.9 – 10, tr.183]. Người con thứ chỉ lập một bát hương thờ 

trực tiếp người sinh ra mình. Khác với người Kinh (con gái về nhà chồng không 

được lập bàn thờ cha mẹ đẻ), người phụ nữ Mường sau khi về nhà chồng, nếu cha 

mẹ qua đời mà không có con trai thờ cúng thì được nhà chồng cho phép lập một bát 

nhang thờ cha mẹ để ở gian khách (vóng tông), nhưng bàn thờ nhỏ hơn bàn thờ của 

bố mẹ chồng. Bàn thờ dù to hay nhỏ đều được bố trí ở vị trí trang trọng nhất trong 

ngôi nhà. Ngoài bàn thờ tổ tiên, bên trái có thể có bàn thờ những người chết mà 

không có con cái. Điều kỵ đặc biệt là khi nằm ngủ không được hướng chân về phía 

bàn thờ, ông Bùi Văn Nôm xóm Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc cho biết: 

Hàng năm ngày lễ, ngày tết, ngày làm mùa, ngày cơm mới, nhà mới, 

cưới xin hoặc lâu ngày cúng thờ để ma nhà khỏi chết đói. Xưa kia, nhà 

dân không có bàn thờ, chỉ khi cho ăn cúng lễ mới thỉnh về. Riêng ở nhà 

Lang, Đạo và ông Mo thì có bàn thờ. Người Mường rất coi trọng ông 

Mo vì ông Mo là người quan hệ giữa Mường Ma, Mường Trời và Âm 

Phủ. Người Mường không có giỗ như người Kinh, chỉ đến tháng Ba Âm 

lịch, họ tổ chức tu sửa mộ cúng khấn ông bà tổ tiên (Nguồn PVS). 

- Thờ Chàng Wàng 

Đây là hai anh em vị thần bảo vệ cho sự an toàn trong lao động sản xuất, an 

toàn cho việc xuất hành và bảo vệ cho gia đình khỏi bị trộm cướp. Người Mường thờ 
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hai ông ở vị trí tôn nghiêm nhất trong ngôi nhà sàn (chỗ trên đầu cửa sổ đầu tiên trên 

cùng tính từ gian ngoài cùng của nhà sàn - vóng tông). Chỗ ngự của hai ông trong 

ngôi nhà sàn là héng (đó là hai chiếc vỉ tre hình chữ nhật được cắm trên mái trước 

nhà sàn, chỗ trên đầu gian ngoài). Lễ cúng được tổ chức trong dịp tết nguyên đán. 

- Thờ Khổng Dòl 

Khổng Dòl được thờ ở hầu hết các gia đình [PL.5, A.11, tr.184]. Người 

Mường coi Khổng Dòl là vị thần bảo hộ mùa màng, bảo hộ sự làm ăn cho các gia 

đình, Ông mo Bùi Văn Ểu xã Phong Phú, huyện Tân Lạc cho biết:  

Ở Mường Bi người ta thờ nhân vật này tại vị trí trên mái “huộng” (tượng 

trưng bằng ba chiếc héng hình lục giác (1 héng to, 2 héng nhỏ), tuy nhiên 

có gia đình chỉ làm 1 héng trên mái chái ngoài của ngôi nhà sàn), vì vậy 

nhân vật này còn được gọi là “ma huộng”). Các lễ có thờ cúng Khổng 

Dòl gồm: Lễ Tết Nguyên Đán, lễ Khuống Mùa, lễ Cơm Mới. Khi nào 

làm rượu không thành, hay trên cột, kèo nhà có những vết lạ, họ cũng 

cúng Khổng Dòl (Nguồn PSV).  

- Thờ Vua Bếp (Lễ Đắp bếp) 

Việc thờ cúng đầu rau ở người Mường không phải vào ngày 23 tháng chạp 

mà là vào ngày thờ cúng tổ tiên trong dịp Tết Nguyên đán. Gắn với thờ Vua Bếp 

còn có lễ nhóm lửa (được tổ chức khi một gia đình vừa xây cất xong nhà mới) 

[PL.5, A.13 - 14, tr 185]. Trước khi đun nấu ở nhà mới, gia chủ làm lễ nhóm lửa, 

xin thần bếp cho đặt ba hòn đầu rau, trong đó một hòn tượng trưng cho vía chủ 

nhà. Chủ nhà mời một người già có uy tín, giỏi việc bếp núc tới nhóm lửa. Nếu 

lửa cháy ngay là điềm lành, gia chủ sẽ ăn nên làm ra; chẳng may lửa tắt thì phải 

mo một chặng dài, xin Vua Bếp cho nhóm lại lửa. Khi lửa cháy, gia chủ mời thầy 

cúng và người già ra ăn một bát cơm, một quả trứng, sau đó trải chiếu mời người 

già vào nghỉ ngơi. Đêm đến, dưới ánh sáng của bếp lửa, gia chủ mời láng giềng và 

họ hàng đến uống rượu. Người Mường tin rằng, làm như vậy gia chủ sẽ gặp nhiều 

may mắn khi đến ở nhà mới, bếp núc sẽ luôn vui vẻ, quanh năm có thức ăn sung 

túc để nấu. 
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- Nghi lễ thờ Thổ công 

Vào bất cứ ngôi nhà nào của người Mường, chúng ta cũng đều thấy ở sân 

trước hoặc ở đầu nhà có một nhà thờ nhỏ làm bằng tre, mái tranh với mục đích là để 

canh cổng, giữ nhà, không cho ma quỷ vào nhà [PL.5, A.12, tr. 184]. Nếu được làm 

trên đống mối xông là tốt nhất, nếu không có, người ta thường đắp đất tượng trưng. 

Mỗi tháng một lần, muộn nhất là ba tháng một lần, người Mường tổ chức cúng Thổ 

Công. Lễ vật là gà (hoặc cá), xôi, rượu. 

- Lễ Cơm mới 

 Lễ Cơm mới được tổ chức sau khi thu hoạch vụ mùa vào tháng 10 âm lịch. 

Với mong muốn cảm ơn tổ tiên, trời đất đã phù hộ gia đình trong suốt mùa vụ, cầu 

mong cho năm sau tiếp tục thu hoạch được mùa và cũng để cầu mong sức khỏe, 

bình yên cho cả gia đình. Người Mường rất coi trọng nghi lễ này, thế nên việc xem 

ngày và cúng thường phải nhờ đến các bậc cao niên, người có uy tín và am hiểu tục 

lệ. Thầy cúng cũng chính là chủ lễ, đại diện cho chủ nhà. Được mùa cũng như mất 

mùa, năm nào người Mường cũng cúng cơm mới.  

- Lễ Mát nhà 

Với ý nghĩa cầu phúc lộc, bình an cho gia đình năm mới mọi điều may mắn, 

tốt lành, mát mẻ, cầu cho con cái học hành, công tác tiến bộ, lễ Mát nhà được tiến 

hành tại cửa vóng tông (cửa sổ chính, quan trọng nhất trong ngôi nhà sàn Mường) 

[PL.5, A.5 - 6, tr.181]. Ông mo Bùi Văn Thịnh xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh, huyện 

Cao Phong được kể lại rằng: 

Để thực hiện lễ Mát nhà theo đúng nghi lễ truyền thống của nhà Lang, 

trước đây, gia chủ phải chuẩn bị đồ lễ khá chi tiết, cầu kỳ. Lễ cúng phải 

có 100 mâm cỗ với đủ các món: Rượu, xôi, thịt (lợn, gà, chó), rau, quả 

đu đủ, hoa dâm bụt, trầu cau… Cỗ được bày trên lá chuối và được đặt ở 

các vị trí theo sự hướng dẫn của thầy mo. Lễ cúng thường được thực hiện 

từ 4 giờ sáng đến 8 giờ tối, là một ngày đẹp được ông mo chọn trước, với 

hàng chục người phục vụ, bày biện đồ lễ… (Nguồn PVS). 
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- Lễ Nạ mụ 

Là một phong tục khá phổ biến trong gia đình người Mường, lễ này được tổ 

chức sau một tuần tính từ khi đứa trẻ ra đời. Gia chủ mổ gà cúng vía cho đứa trẻ, 

đồng thời làm một nạ mụ là tấm đan mắt cáo, nẹp hai thanh tre bên trong đựng một 

đầu ngọn mía, một đôi đũa bông. Theo quan niệm, trẻ em sinh ra bao giờ cũng có sự 

nâng đỡ của bà mụ. Khi gia đình có người mới sinh, chủ nhà sẽ đóng kín các cửa, 

chỉ trừ một lối nhỏ vào nhà ở phía trên cầu thang chính. Đây chính là dấu hiệu báo 

cho làng biết nhà có người đẻ, bà Nguyễn Thị Hải xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh, 

huyện Cao Phong cho biết: 

Vì sợ người có vía xấu đến sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của bà mẹ và bé nên 

khi sinh, gia đình làm cơm mời ông mo đến cúng, cầu mong mẹ con được 

khoẻ mạnh. Sau lễ, ông dùng dao cắm cạnh bếp lửa buồng đề trừ tà. Người 

chồng nấu nồi nếp cẩm, một gói muối giã với rau, bưng ra mời vợ ăn, 

không đặt tên con ngay. Sau một năm mới chính thức đặt tên (Nguồn PVS).  

- Lễ Kéo si 

Người Mường thường tổ chức lễ Kéo si trong gia đình nhằm cầu mong sức 

khoẻ cho người già. Theo quan niệm thì cây si sẽ truyền sức sống mạnh mẽ, kỳ diệu 

cho những người cao tuổi để họ luôn có sức khoẻ, không gặp ốm đau, bệnh tật, sống 

lâu trăm tuổi. Bà Bùi Thị Hiền xóm Cát, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn cho biết: 

Mỗi một gia đình người Mường trước khi tổ chức lễ Kéo si thường phải 

nhờ ông mo chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành nghi lễ. Cỗ cúng trong 

nghi lễ này thường được sắp đặt từ 3 đến 5 mâm. Trên mỗi mâm đều có 

xôi, rượu. Bên cạnh mâm cúng là rá hoặc nia đựng gạo, cành si và các 

vật dụng làm lễ khác như cuốc, nón, quần áo. Mâm bên phải để cúng âm 

hồn họ nội. Mâm phía trái để cúng âm hồn họ ngoại (Nguồn PVS).  

Sau khi kết thúc lễ Kéo si, con trai cả trong gia đình thay mặt bố mẹ cảm tạ 

ông mo. Ông mo lại thay mặt thân chủ, bà con làng xóm mời rượu tạ ơn thần linh. 

Ông mo cho phép mọi người uống rượu cần để hưởng lộc của thần linh. Tiếng cồng 

chiêng vang lên. Già, trẻ, gái, trai cùng nhau múa hát xoay quanh bình rượu cần.  
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- Lễ Tảo mộ (mát mả) 

Hàng năm vào tiết tháng 3 âm lịch, mỗi gia đình chuẩn bị một con lợn, gạo, 

rượu, xôi mời thầy cúng mang ra khu mộ gia đình, con cháu tổ chức rẫy cỏ, thay 

nước tại vò sành trên đầu mộ. Sau khi cúng, hạ lễ và ăn uống ngay tại ruộng, việc 

này do con trưởng đảm nhiệm, các con thứ có trách nhiệm đóng góp.  

Những hình thức thờ cúng trong gia đình chi phối toàn bộ hoạt động trong 

các ngày lễ tết của người Mường. Nó mang ý nghĩa giáo dục truyền thống rất to lớn 

đối với các thế hệ con cháu. Sự tôn trọng thần linh tạo ra cho con người biết ơn 

những người đã mang đến cho họ cuộc sống. Vì vậy, trong cuộc sống và sinh hoạt 

hàng ngày họ luôn biết kính trên nhường dưới, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. 

2.2. Đặc điểm văn hóa gia đình truyền thống của ngƣời Mƣờng ở Hòa Bình  

2.2.1. Văn hóa gia đình truyền thống của người Mường mang tính đa dạng  

2.2.1.1. So sánh với văn hóa gia đình người Mường ở tỉnh khác 

Chúng tôi chọn người Mường ở xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình; xã Tân Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ và xã Mường Thải, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La làm đối tượng so sánh.  

Người Mường ở xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình là nhóm 

Mường chịu ảnh hưởng của người Kinh mạnh hơn nên có những biểu hiện văn hóa 

không giống như người Mường ở Hòa Bình - nơi còn giữ được chất mường cổ 

nhiều hơn. Người Mường ở Hòa Bình chiếm 60% dân số nên vẫn giữ được những 

nét văn hóa truyền thống nói chung và văn hóa gia đình nói riêng. Người Mường ở 

Ninh Bình chỉ chiếm 12,5% dân số chung của toàn tỉnh nên khả năng lưu giữ văn 

hóa cổ truyền bị hạn chế. Ninh Bình là vùng bị tác động mạnh bởi kinh tế thị 

trường, nên người Mường sinh sống tại nơi đây bị biến đổi sớm về văn hóa.  

- Các nghi lễ thờ cúng 

 Trong gia đình người Mường nói chung, các nghi lễ thờ cúng được thực 

hiện mang tính cộng đồng. Đối tượng mà người Mường ở Hòa Bình thờ rất phong 

phú: thờ Chàng Wàng (Thần bảo vệ sự an toàn trong lao động sản xuất, đi lại), thờ 
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Khổng Dòl (thần bảo vệ mùa màng, sự làm ăn cho các gia đình)… Đặc biệt, một số 

nơi có tục thờ thần Reng (thần ghen tuông). Thấy con dâu bị ốm yếu, họ cho là có 

ma ghen tị mà làm ra như thế. Họ thờ thần này bằng cách đan bàn lạc - kiểu mâm 

mắt cáo, cắt tròn làm móc bằng một cây nứa dài chừng 60cm, trên đầu bổ lỗ tra que 

làm móc neo, ở dưới bổ lỗ xuyên ngang lại cho khỏi rơi bàn lạc rồi treo ở trên lưng 

chừng mái bên trong nhà, gọi là Reng và cúng vào ngày rằm và cuối tháng. 

- Hôn nhân 

Hôn nhân của con cái là do cha mẹ quyết định, việc hứa gả hay có đồng ý hỏi 

cô gái đó về làm vợ cho con không là quyền của cha mẹ. Ý kiến của người mẹ cũng 

được đưa ra nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là người cha, dù người mẹ đồng 

ý nhưng người cha phản đối thì việc kết hôn cũng không được diễn ra. Các nghi lễ 

trong hôn nhân của người Mường ở Hòa Bình và Ninh Bình tương đối giống nhau, 

tuy nhiên người Mường ở Ninh Bình thường dùng cách tính số và thường lấy con số 

6 (con số may mắn) là bội số chung ở một số lễ thức hôn nhân cụ thể như sau: 

Trong lễ Dạm hỏi (hay lễ uống rượu, lễ Óong rạo): Nhà gái nhận lễ do nhà 

trai mang đến gồm một chai rượu, một gói thịt gà rang nhạt hoặc một gói cá chép 

nướng hoặc rán, gói lại cẩn thận, một ít trầu cau chưa têm và 6 quả trứng vịt luộc là 

đại diện cho 6 chữ “Kiên, Trừ, Mãn, Bình, Sinh, Lão”. Kiên là đức tính kiên trì 

nhẫn nại; trừ là trừ được tà ma, bệnh tật; mãn là sự sung túc, no đủ; bình là bình an; 

sinh là sinh nhiều con cái, con cái hiền lành, ngoan ngoãn; lão là khỏe mạnh, sống 

lâu. Với cách tính chữ này người Mường mong muốn tất cả mọi điều may mắn sẽ 

đến với đôi trẻ sắp tiến tới hôn nhân.  

Lễ ăn hỏi (còn gọi là lễ bỏ trầu hay đi trù): Đến ngày định sẵn, theo như hai 

gia đình đã thỏa thuận từ trước, nhà trai đến nhà gái để tiến hành lễ ăn hỏi. Đoàn 

nhà trai đến nhà gái thường là 10 người, không được đi 7 hoặc 8 người vì đó là hai 

số không may mắn, số 7 tương ứng với chữ bệnh, số 8 tương ứng với chữ tử. Đoàn 

ăn hỏi của nhà trai chỉ có nam giới, không có nữ. 

Nhà trai chuẩn bị mang đến nhà gái gồm 42 quả cau, 42 lá trầu đẹp, những 

con số này chính là bội số của 6 đại diện cho 6 điều may mắn của người Mường 
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như đã nói ở trên, với mong muốn: đầy đủ, sinh sôi, nảy nở. Ngoài lễ vật trầu, cau, 

nhà trai còn đem sang nhà gái 6 chai rượu, một gói cá chép nướng hoặc rán, 12 quả 

trứng vịt luộc, tất cả lễ vật này đều được tính trước.  

Người Mường ở tại bản Thải xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

trong hôn nhân có một số phong tục khác biệt và độc đáo:  

Lạy lấy chồng (Láy lế ôông) 

Những cô gái đi lạy lấy chồng thường có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, không 

còn nơi nương tựa, quá lứa lỡ thì, hoặc do cha mẹ ép gả cho người mà cô không 

muốn lấy làm chồng: 

Không phải những người đi lấy chồng là những người hư hỏng, hoặc xấu 

xí, vô duyên. Những cô gái đi lạy lấy chồng, tuy có hoàn cảnh éo le thật, 

nhưng họ là những người có gan tin vào quyết định của mình, đã đi lạy lấy 

một ai đó làm chồng thì người đó và bố mẹ người đó không từ chối và tin 

họ là người tốt với mình, người con trai sẽ sống với mình cả đời [6; tr.21]. 

Lễ đón con dâu (Tỏn con du) 

Khi cô gái không còn cha mẹ và người thân, có người con trai yêu, họ quyết 

lấy nhau. Cha mẹ người con trai cũng ưng thuận thì đứng ra tổ chức lễ đón con dâu 

về nhà. Hình thức này cũng đơn giản, không mất thì giờ, bỏ qua các nghi thức lễ 

cưới thông thường theo phong tục và cũng được mọi cộng đồng tôn trọng. 

Nhà chồng không đòi hỏi phải có “chăn ba đệm bảy”, khi đến nhà chồng 

mới gây dựng lấy. Tuy hình thức này không phổ biến, nhưng vẫn tồn tại và đem 

lại hạnh phúc cho những cô gái sống đơn côi từ thời niên thiếu. Lễ này cũng bỏ 

qua mọi nghi lễ cưới hỏi và các lễ vật như phong tục quy định, nghĩa là sau khi 

cử người thân đón về thì làm bữa cơm mời họ hàng và nhà chức trách tới dự và 

làm lễ nhập ma nhà cho con dâu. Qua khảo sát được biết:  

Đây là một phong tục dân gian của người Mường ở bản Thải, Mường 

Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La để giải quyết những vấn đề tế nhị từ 

một phong tục một cách khéo léo, được dòng tộc và cộng đồng chấp 
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nhận, nó mang tính nhân văn sâu sắc, coi trọng vai trò người phụ nữ hoặc 

công khai hoặc ngấm ngầm đề cao trước các quy tắc chính thống và cuối 

cùng mang lại hạnh phúc cho những con người con gái có cuộc sống 

không may mắn (Nguồn PVS). 

- Vai trò của các thành viên trong gia đình: 

Một số vùng Mường ở xã Tân Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ vẫn còn 

tồn tại tàn dư của chế độ mẫu hệ nên vai trò của ông cậu (em mẹ bên nhà ngoại) vẫn 

được đề cao. Người được phỏng vấn cho biết:  

Khi nhà có việc quan trọng liên quan đến gia đình, họ tộc (như tang ma, 

cưới hỏi...) thì ông cậu luôn là người đi đầu đại diện cho gia đình chỉ nhà 

nào không có ông cậu mới thay thế bằng ông chú hoặc bác bên nhà nội 

(Nguồn PVS).  

Đối với người Mường ở Hòa Bình, qua tìm hiểu, trước đây tập tục này cũng có 

nhưng ngày nay đã mai một dần không còn mang tính bắt buộc như xưa. 

- Nghi lễ tang ma 

Nghi lễ tang ma có những điểm khác biệt giữa người Mường ở Hòa Bình và Ninh 

Bình. Nếu như đám tang của người Mường ở Hòa Bình được tổ chức đầy đủ theo 

nghi thức cổ truyền là một chuỗi những nghi lễ phức tạp kéo dài hơn mười ngày 

đêm thì đối với người Mường ở Ninh Bình “thời gian tổ chức một cuộc mo là rất 

khác nhau giữa các Mường, các gia đình. Một cuộc mo có thể từ bốn đến năm ngày 

trở lên, thậm chí đến chín ngày đêm, cũng có thể là hai mươi tư tiếng đồng hồ; cuộc 

mo được tổ chức dài hay ngắn là do điều kiện vật chất, địa vị xã hội của người chết 

hay tang chủ…[61, tr. 55]. 

Trong tang ma cổ truyền của người Mường ở Hòa Bình thực hiện đầy đủ các 

lễ thức, ngày nay các lễ thức đã được cắt bỏ bớt những thủ tục rườm rà nhưng 

những lễ chính vẫn được giữ. Tang ma của người Mường ở Ninh Bình chỉ còn hai 

lễ thức là lễ Kẹ và lễ Đạp ma. 

Trong tang lễ cổ truyền của người Mường ở Hòa Bình có tục rất độc đáo mà 

người Mường ở Ninh Bình không có, đó là tục khóc thông gia. Đây được coi là một 
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điểm văn hóa đặc sắc, thể hiện rõ mối liên kết thông gia hòa hảo. Người Mường ở 

Hòa Bình gọi tục khóc thông gia là nham khỏa, khi có người bên thông gia mất thì 

phải đến khóc. Tập tục này cũng quy định, khi đến khóc, thông gia phải mời anh em 

ruột thay mặt họ nội và họ ngoại của gia đình đi cùng, phải đem theo đồ phúng 

viếng. Tùy theo thời gian xác lập quan hệ thông gia mà có đồ phúng viếng và cách 

thức khác nhau. Nếu gia đình mới xác lập quan hệ thông gia, khi đi khóc thường 

phải mang theo một con lợn luộc chín, một mâm cơm nếp, bạc trắng (hoặc tiền).  

Đối với gia đình thông gia đã lâu năm, đồ phúng viếng không bắt buộc có 

lợn mà có thể thay thế bằng gà, vịt. Đối với gia đình có quan hệ thông gia nhưng 

không phải là con đẻ mà là cháu ruột, anh em ruột... thì số lượng người đi khóc 

cùng lễ vật đơn giản hơn, chỉ một người chủ nhà đại diện, một người đại diện nhà 

nội và một người đại diện nhà ngoại đến phúng viếng. 

Ngoài Ninh Bình, tang lễ của người Mường ở Phú Thọ cũng có điểm khác 

biệt so với người Mường ở Hòa Bình. Trước đây khi đưa tang, thường có nhà xe. 

Hiện nay, một số gia đình xã Tân Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, nhà xe được 

thay bằng nhà tang làm bằng gỗ và dùng chung cho những đám tang khác nhau. 

2.2.1.2. So sánh với văn hóa gia đình người Mường ở các địa phương khác 

thuộc Hòa Bình 

- Hôn nhân 

Hôn nhân của người Mường ở Hòa Bình đều giữ một vị trí và vai trò quan 

trọng trong cộng đồng. Bên cạnh việc quản lý bằng pháp luật thì trong hệ thống tự 

quản làng, xóm cụ thể là vai trò của người cao tuổi, các chủ gia đình, các trưởng họ 

và các thầy mo đóng vai trò quan trọng. Họ là những người hiểu biết luật tục, phong 

tục tập quán, kinh nghiệm sản xuất. Họ thường giải quyết các vấn đề mâu thuẫn 

phát sinh trong gia đình, dòng họ.  

Việc cưới xin, ma chay của hai vùng mường liền nhau, song cách tổ chức có 

những khác biệt đôi chút. Có thể ngay trong một Mường, hai dòng họ đã có hai 

cách tổ chức khác nhau. Chẳng hạn, trong đám ma quan tài nhà họ Bùi được đặt 

song song theo chiều quá giang nhà, trong khi đó, quan tài nhà lang thuộc họ Đinh, 
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họ Quách lại để ngang nhà. Trong đám cưới, nghi thức đi hỏi vợ cũng vậy, mỗi một 

địa phương có những khác biệt nhất định. 

Tục ép duyên: Trước năm 1945, đời sống của đại bộ phận nhân dân Mường 

nghèo khổ, chỉ có số ít giai cấp Lang đạo, chúa đất Mường, do có nhiều ruộng đất 

nên giàu có, một bộ phận nhân dân nghèo phải đi ở cho các nhà giàu, để kiếm bữa 

ăn qua ngày. Việc thách cưới rất nặng nề, quyết định mức thách cưới nhiều khi 

không do cha mẹ nhà gái, mà do trưởng họ quyết định, nên có nhiều nhà nghèo 

không lấy được vợ, hoặc có lấy được cũng không hẳn là xứng đôi. Dân gian Mường 

có câu: Ản cáy du, khu mặt dạ (Tạm dịch: Được đứa con dâu sâu mặt dạ - dạ ở đây 

chỉ mẹ chồng) bà Bùi Thị Yên xóm Cầu, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi cho biết: 

Để sắm đủ lượng vật chất làm lễ cho nhà gái và tổ chức đám cưới cho 

con trai, vất vả nhất là người mẹ, ngoài phần gia đình đã chắt chiu, số 

thiếu người mẹ phải đến từng nhà trong họ hàng để vay. Song dù có 

thiếu thốn, vất vả mấy người mẹ và gia đình cũng rất vui, vì gia đình có 

thêm một thành viên mới, một nhân lực mới, trong một tương lai không 

xa sẽ có con bồng cháu bế (Nguồn PVS). 

Điều đáng lo ngại nhất của các gia đình người Mường đó là có con gái không 

được ai để ý đến, nhất là các nhà mang tiếng là biết chài, ếm... hay con gái bị dị tật 

hoặc xấu tính, xấu nết.  

Các hình tượng cầu lim, cột đá biểu hiện của sự kết nối bền vững, niềm 

mong ước kết nối liên minh. Nếu kết thân, làm thông gia được với gia tộc hùng 

mạnh thì vô hình chung uy thế của họ tộc cũng được nâng lên. Việc có thêm một 

nàng dâu mới trong họ nhất là đối với con trai thứ, vì một thời gian sau cặp vợ 

chồng trẻ sẽ ra ở riêng; họ tộc sẽ có thêm một xuất đinh, một nóc nhà mới; đồng 

nghĩa với việc số lượng nhà tăng tức là sức mạnh cũng tăng lên. 

Xưa kia, nạn tảo hôn, ép duyên khá phổ biến. Nguyên nhân có thể do cha mẹ 

quý mến nhau, hoặc ham vật chất. Vậy là họ gả con cái cho nhau, có thể gả từ rất 

sớm, hoặc mới sinh ra đã hứa gả cho nhau. Tình trạng ép duyên dưới sự chèn ép của 

Trưởng họ nhiều khi ép duyên không chỉ với hai người nam, nữ không yêu nhau, kể 
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cả trong các trường hợp đôi trai gái yêu nhau tha thiết, song cha mẹ không đồng ý, 

không cho lấy nhau, bắt phải lấy người khác. 

Tệ ép duyên, tảo hôn chủ yếu do cha mẹ, họ hàng vì những tính toán chủ 

quan của mình, bất chấp quyền của con người, không quan tâm đến suy nghĩ, tình 

cảm của con cái, gây ra khổ hạnh cho nhiều người. Riêng về tình trạng không quen 

biết nhau, vẫn bị ép duyên, ngoài nguyên nhân khách quan, do tâm lý trọng tĩnh, e 

dè trong giao tiếp... còn do điều kiện khách quan địa hình rừng núi, thú dữ. Tệ ép 

duyên cũng góp phần cho nạn tảo hôn cao. 

Tục thách cưới nặng: Tục thách cưới nặng có từ rất lâu, người xưa cho rằng 

“con cái xuất ngoại phương nhân” (con gái xuất ngoại sang nhà người). Đi làm dâu 

nhà người ở gần coi như còn có dịp giúp đỡ cha mẹ đẻ, lấy chồng xa, không hẳn là 

đã mất con, song rõ ràng là không bằng như con trai ở trong nhà. Trong lúc thách 

cưới, bố mẹ cô gái chỉ có thể tác động, gợi ý còn quyết định như thế nào là do 

trưởng họ. Đồ thách cưới được hiểu là: Làm nòm, làm quà cho bên nhà ngoại thết 

đãi họ hàng, nội ngoại. Hiểu một cách sâu xa hơn, thực chất hơn, bên nhà trai phải 

lo cho đủ việc ăn uống trong ngày cưới bên nhà gái; có nhiều nơi người ta nói thẳng 

ra là “khả bán” (gả bán) con gái. Đồ lễ thách cưới tùy theo từng dòng họ có thể có 

những khác biệt. Không chỉ có đồ lễ mang đến nhà gái, bên nhà trai còn phải chuẩn 

bị đủ cơm, rượu thịt... để tổ chức đám cưới đón dâu ở nhà mình để mời bà con, họ 

hàng, nội ngoại đến mừng. 

Trong cuốn Phong tục đi hỏi vợ đám cưới cổ truyền Mường, tác giả Bùi Huy 

Vọng cho biết: 

Đồ lễ thách cưới của một gia đình bình thường ở huyện Lạc Sơn ngày xưa 

bao gồm: 6 bánh gạo, một con lợn 4 đến 6 nấm (tương đương 40 đến 60 kg), hai 

chiếc sanh đồng, một con trâu, một cuộn vải bố (chừng 20m). Nhà Lang - Đạo 

thường thách cưới: 12 bánh gạo, 2 con lợn mỗi con từ 4 - 6 nấm, 6 sanh đồng, 2 con 

trâu, một cuộn vải, một cuộn lụa [121, tr. 56]. 

Người Mường huyện Kim Bôi trước đây lại khác. Trong một đám cưới bình 

thường, nhà gái thách cưới một con trâu đã vực cày (hoặc 1 con bò); vài thúng gạo 
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nếp, gạo tẻ; 2 con lợn (mỗi con khoảng 30 - 40kg); 8 thúng xôi nếp (mỗi thúng có 

12 gói); 6 gói trầu cau; 24 ống rượu (tương đương 5 lít).  

Tuỳ thuộc vào từng gia đình và tài ăn nói của ông/bà mờ mà lễ vật có thể 

được giảm đi ít nhiều; riêng trâu, bò phải có. Trong trường hợp cưới con gái nhà 

Lang thì nhà trai phải có 9 con trâu, 1 con bò, một số nồi đồng, sanh đồng. Ngoài ra 

còn phải có đủ lợn, gà, rượu, gạo, vòng bạc… Sau khi hai bên thống nhất ngày cưới, 

ông/bà mờ về báo tin cho nhà trai chuẩn bị lễ vật. Cùng ngày hôm đó nhà gái mời 

bốn phụ nữ nhanh nhẹn, gia đình êm ấm tới làm lễ khâu màn cho cô dâu.  

Trong lễ này, ông mờ đại diện cho nhà trai ấn định ngày tổ chức hôn lễ, đàm 

phán về đồ thách cưới mà nhà gái đưa ra. Lúc này vai trò của ông/bà mờ rất quan 

trọng và ý kiến của ông/bà mờ có ý nghĩa quyết định trong lễ cưới. Vì vậy thái độ 

của ông/bà mờ phải rất nhã nhặn, sao cho bên nhà gái vui vẻ thoải mái, bên nhà trai 

không cảm thấy nặng nề. 

Dân gian Mường có câu: 

“Có một con clu hễ cleếch éch 

Bắt bao béch nhà đi hỏi du” 

Tạm dịch:  

“Có một con trâu đành cởi ách 

 Dắt bên vách nhà để mang đi hỏi vợ” [120, tr. 58 - 59]. 

Sau lễ cưới thường cảm ơn ông/bà mờ nhưng số lượng lễ vật ở mỗi vùng lại 

khác nhau. Ở Kim Bôi sau lễ cưới nhà trai biếu ông/bà mờ một chân giò lợn đã 

được luộc chín; một đùi sau của lợn còn nguyên xương khoảng 3 - 4 kg và một 

mâm cơm. Nhưng ở Tân Lạc ngoài một chân giò lợn đã được luộc chín, ông/bà mờ 

lại được biếu thêm một khấu đuôi lợn. Để lấy được vợ thì thường nhà nghèo đi ở 

cho nhà giàu truyền đời cha đến đời con, khi đến tuổi lấy vợ, “thường được các nhà 

giàu giúp” cho như: Con trâu, hay sanh, nồi... bù lại cô con dâu mới về cũng thành 

người ở luôn, nhà giàu kia có thêm nhân công mới. 

Sự tương đồng và khác biệt của văn hóa gia đình người Mường ở một số 

vùng ở tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình đã khẳng định: Tính đa dạng và sức sống 
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mạnh mẽ của văn hóa Mường nói chung và văn hóa gia đình truyền thống của 

người Mường nói riêng ở tỉnh Hòa Bình. 

- Tang ma 

Quan niệm về thế giới quan và nhân sinh quan cùng các nghi thức trong tang 

ma của người Mường ở các vùng trong tỉnh Hòa Bình là giống nhau, chỉ khác nhau 

về một số nghi lễ và tục kiêng. 

Ngoài các nghi lễ chung giống các vùng Mường trong tỉnh Hòa Bình như: lễ 

đạp ma, lễ kẹ, lễ cắt chỉ, lễ 100 ngày, lễ 3 năm... thì người Mường ở huyện Lạc Sơn 

còn có tục trả hơi (Clá hơi) - nghi lễ này chỉ được tiến hành khi người chết có vợ 

hoặc chồng vẫn còn sống. 

Khi chuẩn bị đóng nắp quan tài, người sống (vợ hoặc chồng của người chết) 

cầm ống nứa (cắt thông hai đầu) đứng sát quan tài gần phía đầu của thi hài, cúi 

xuống ngậm ống hướng vào thi hài, thổi một hơi vào đó rồi nói: “Hơi ho clá cho ho, 

hơi za clá cho za (hơi của tôi trả cho tôi, hơi của mình trả lại cho mình)”. Sau đó, 

người sống đặt ống nứa xuống sàn nhà lấy chân đạp vỡ, giập đi. Người ta sợ rằng 

người chết còn mang theo hơi vợ (chồng) mình xuống đất, người sống còn giữ lại 

hơi vợ (chồng) mình đã chết. Người sống lưu luyến mà sinh ra ốm đau hay hồn 

người chết theo hơi về tìm. Nghi lễ này có ý nghĩa như sự cắt đứt mối liên hệ tình 

cảm của vợ chồng. 

- Thờ cúng 

Bàn thờ trong gia đình của người Mường rất đa dạng. Đối với người Mường ở 

huyện Cao Phong, có hai nơi thờ cúng. Những nhà là con trưởng thường có chỗ thờ 

cúng tổ tiên là tấm phên đan bằng mây tre dắt trên mái nhà ở gian giữa thẳng cửa 

voóng vào. Đây là chỗ linh thiêng nhất trong ngôi nhà sàn theo quan niệm của người 

Mường ở Cao Phong. Con dâu, con rể, con gái và khách không được ngồi ở vị trí này, 

trong nhà chỉ có người già và chủ nhà được ngồi ở đây. Ngoài ra người Mường ở Cao 

Phong còn có một bàn thờ đặt ở ngoài vườn. Đây là ban thờ cúng các vị thần linh. 

Người Mường ở huyện Tân Lạc chỉ có một ban thờ, bất kể là con trưởng hay 

con thứ. Bàn thờ được đặt ở vách giữa gian ngoài và gian giữa nhà. Đây là nơi linh 
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thiêng và trang trọng nhất trong ngôi nhà. Nhưng đây không phải bàn thờ gia tiên, 

mà là thờ các vị thần. Chỉ khi nào đến ngày tết, những ngày lễ cơm mới... người 

Mường huyện Tân Lạc mới cúng mời tổ tiên về. 

Người Mường ở Hòa Bình có tục chôn hòn mồ, số lượng hòn mồ nhiều hay 

ít là tùy thuộc vào thân phận người quá cố. Trước đây, lang cun qua đời, mộ cắm 

chín hòn, lang tạo cắm bảy hòn, bình dân cắm năm hòn. Về nguyên tắc, hòn mồ bên 

trái bao giờ cũng là số lẻ, bên phải chẵn. Hòn mồ ở đầu mộ của nhà lang thường to 

hơn các hòn khác, bề mặt được đẽo gọt rất công phu để có thể dùng làm bia mộ, hòn 

mồ ở mộ thường dân nhỏ hơn nhiều. Nhưng số lượng 5, 7, 9 hòn mồ chỉ áp dụng 

cho những gia đình có một người chết, trường hợp cả hai người qua đời (bố mẹ, vợ 

chồng) mà người Mường ở đây gọi là hết hàng (hết vai làm bố mẹ) thì nhà lang 

chôn từ 8 đến 10 hòn, bình dân 6 hòn, các hòn mồ đối xứng nhau [71, tr. 123 - 124]. 

2.2.2. Văn hóa gia đình truyền thống của người Mường chịu ảnh hưởng 

của quá trình giao lưu - tiếp biến văn hóa 

2.2.2.1. Sự giao lưu - tiếp biến văn hóa với người Kinh 

Trong bối cảnh phát triển và tiến bộ chung của xã hội, các dân tộc có nhiều 

điều kiện lưu học hỏi nhau hơn. Người Mường tiếp nhận nhiều yếu tố văn hóa từ 

người Kinh trong hôn nhân, tang ma, tín ngưỡng,...cụ thể: 

Đám cưới của người Mường ngày nay cũng gần tương tự như người Kinh, 

gồm các bước chạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới và đón dâu đặc biệt là tục xem ngày giờ tổ 

chức đám cưới cũng như giờ đón dâu. Thời gian từ lúc ăn hỏi đến lúc đón dâu cũng 

được rút ngắn. Quá trình đính hôn, ông mối vẫn giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, 

việc mai mối cũng chỉ còn là hình thức mà thôi. Tục thách cưới vẫn còn phổ biến, 

nhưng dường như chỉ mang tính hình thức, tượng trưng, lễ vật thách cưới không yêu 

cầu cao, không còn khắt khe như trước.  

Cùng những thay đổi về thủ tục cưới và mở rộng không gian kết hôn là sự 

thay đổi về mặc trang phục trong ngày cưới. Chú rể vẫn thích mặc trang phục âu 

hóa (Comple, cavat, giày đen) hơn là sử dụng trang phục truyền thống. Trong nghi 

thức trao của hồi môn của cha mẹ, người thân cho cô dâu vẫn còn nhưng có những 
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đám cưới có thêm hình thức bố, mẹ trao vòng đeo cổ bằng vàng ta cho con gái khi 

đi lấy chồng.  Đại đa số đám cưới được trang trí theo xu hướng phổ biến hiện nay. 

Một số đám cưới của người Mường hiện nay cũng thuê những nhóm hát Quan họ 

Bắc Ninh đến hát từ đêm hôm trước (đối với gia đình có điều kiện kinh tế thuộc 

diện khá trong cộng đồng). Phần lớn phông, bạt, bát đĩa có sẵn được một số hộ gia 

đình chuyên kinh doanh cho thuê phục vụ trọn gói. Trong dịch vụ cho thuê phông, 

bạt sẽ kèm theo cho thuê thiết bị âm thanh công suất lớn đi liền với màn hình TV từ 

42 inch trở lên. Thể loại âm nhạc trong đám cưới là nhạc hiện đại với tiết tấu sôi 

động. Vào buổi tối, thanh niên đến chung vui thường cùng nhau hát Karaoke. Phông 

trang trí là điểm nhấn được treo tên cô dâu, chú rể với những môtip có sẵn cùng ảnh 

nghệ thuật của đôi uyên ương phóng to.  

Lễ tang ngày nay khác nhiều so với trước. Thời gian rút ngắn và các thủ tục, 

trình tự tang lễ cũng đơn giản hơn nhiều. Một số trình tự cơ bản vẫn duy trì, song 

nhiều thủ tục rườm rà đã lược bỏ. Thời gian NCS điền dã tại địa bàn có quan sát và 

thấy hiện tượng “trừ tà” vào nhà vẫn tồn tại. Tức là khi trong bản có đám tang, vào 

ngày đưa tang ra nghĩa địa, gia đình nào nằm trên trục đường đám tang đi qua họ 

đều đốt 1 đống lửa nhỏ ở cổng với ngụ ý không để linh hồn người chết vào đất nhà 

mình. Tuy nhiên, phường nhạc trong đám tang vẫn còn bảo lưu được nhiều yếu tố 

truyền thống cũng như các nghi lễ liên quan đến khâm liệm, phát tang, chia của cho 

người chết, cúng đưa linh… Mặt khác, do có sự giao thao văn hóa nên một số đám 

ma của người Mường ở gần khu vực trung tâm đô thị có hiện tượng thuê phường 

kèn khóc mướn trong đám tang. 

Do ảnh hưởng của văn hóa với người Kinh nên hiện nay việc thờ cúng trong 

gia đình người Mường xuất hiện tục cúng ngày rằm, mùng 1, rằm tháng Giêng, 

thanh minh, rằm tháng 7, rằm trung thu, cúng Ông Công, Ông Táo ngày 23 tháng 

Chạp. Lễ vật trong những buổi lễ này thông thường chỉ là trái cây nhưng cũng được 

quan tâm hơn.  

Với đặc thù về địa lý, văn hóa Mường có sự giao lưu mạnh với văn hóa 

người Kinh. Do điều kiện kinh tế, xã hội phát triển nên có sự giao lưu, tiếp biến. 
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Xuất hiện nhiều cuộc hôn nhân khác tộc, hôn nhân giữa người Mường và người 

Kinh tỷ lệ ngày càng cao và có chiều hướng gia tăng. Trong các cuộc phỏng vấn sâu 

liên quan đến vấn đề này, NCS nhận thấy người Mường ngày nay ít quan tâm đến 

câu chuyện hôn nhân trong tộc hoặc ngoài tộc. Lý do chính mà họ giải thích bởi 

thanh niên nay tự tìm hiểu lẫn nhau, bố mẹ chỉ có vai trò quyết định việc lo cưới gả. 

Hơn nữa chính sách của Đảng và Nhà nước ta không có sự phân biệt nên đây không 

phải là câu chuyện khó khăn trong hôn nhân khác tộc. Mặt khác chính văn hóa có 

tính dung hợp và con người dễ thích ứng với môi trường do đó xuất hiện các cuộc 

hôn nhân ngoài tộc dễ dàng được cộng đồng chấp thuận mà không hề có phản ứng.  

Do sự tác động của nhiều yếu tố như địa lý, chính sách phát triển kinh tế, xã 

hội cùng với việc không có chữ viết riêng, văn hóa Mường đang bị mai một. Hơn 

nữa, dưới tác động của nền kinh tế thị trường và đô thị hóa, vấn đề bảo tồn và phát 

huy các giá trị bản sắc văn hóa Mường trở thành một trong những thách thức lớn. 

Văn hóa Mường có những nét đặc sắc cần được quan tâm, bảo tồn, trao truyền và 

phát triển. 

2.2.2.2. Sự giao lưu tiếp biến văn hóa với tộc người khác 

Hòa Bình là một tỉnh miền núi có đông các dân tộc anh em sinh sống trong 

một không gian địa lý, xã hội, văn hóa đã có những ảnh hưởng qua lại đậm nét 

trong mối giao lưu văn hóa với một số dân tộc anh em sống gần kề. Sự ảnh hưởng 

này qua hàng nghìn năm lịch sử, nó biểu hiện khá rõ ở các khía cạnh của văn hóa 

vật chất và văn hóa tinh thần. Thung lũng Mai Châu của Hòa Bình là con đường 

thông thương nối hai vùng đất sông Mã và sông Đà. Nơi diễn ra những cuộc giao 

lưu của các luồng văn hóa khác nhau trong khu vực, do đó văn hóa Thái đã có 

những ảnh hưởng nhất định đến văn hóa gia đình của người Mường. 

Sống trong cùng một điều kiện đã tạo cho hai tộc người Mường, Thái có mối 

giao lưu gần gũi, đồng thời đã tạo nên những ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Thái tới 

văn hóa Mường ở khu vực này như: 

Trang phục của phụ nữ Mường trước đây thường mặc áo pắn (áo ngắn). Đây 

là loại áo cánh ngắn, xẻ ngực, ống tay dài, áo màu nâu hoặc trắng, bên trong mặc áo 
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yếm trắng không cài khuy. Đầu thường đội khăn trắng, xanh với phong cách không 

cầu kỳ nhưng do ảnh hưởng của người Thái nên hiện nay áo pắn (áo ngắn) của 

người Mường  sử dụng trong những ngày lễ trong gia đình có cả khuy cài và nhiều 

phụ kiện cầu kỳ đi kèm. 

Việc thờ cúng tổ tiên, hình thức thờ cúng của người Mường đơn giản và gần 

giống với người Thái (Mai Châu). Phần lớn bàn thờ trong các gia đình người Mường 

Tân Lạc hiện nay giống như bàn thờ của người Thái Mai Châu. Những năm gần đây, 

người Mường cúng ma nhà vào ngày giỗ giống như người Thái ở Mai Châu. Đây là 

sự ảnh hưởng của văn hóa gia đình người Thái tới văn hóa Mường trong cùng khu 

vực. Về đồ cúng tế của người Mường thường đơn giản hơn so với người Thái, tùy 

thuộc khả năng kinh tế của từng gia đình nhưng người Mường ngày nay trong cách 

chế biến món ăn cũng đã có một số món ăn ảnh hưởng của người Thái. 

Các nghi lễ thờ cúng trong gia đình của người Thái và người Mường ở Hòa 

Bình có rất nhiều điểm tương đồng, đó là nghi lễ cúng tiếp vía cho người ốm, người 

già, nghi lễ cúng chữa bệnh có thầy cúng, lễ đầy tháng cho trẻ sơ sinh, tục treo cành 

lá ở cầu thang kiêng người lạ khi nhà có người mới sinh nở… Đặc biệt là trong các 

nghi lễ liên quan đến sản xuất nông nghiệp như lễ hội xuống đồng của người 

Mường có nhiều điểm tương tự như lễ hội khai hạ của người Thái, lễ hội mừng cơm 

mới… Quá trình sinh sống lâu đời cạnh tộc người Thái ở Mai Châu khiến cho văn 

hóa của người Mường Hòa Bình ảnh hưởng đậm nét văn hóa Thái.  

2.2.3. Văn hóa gia đình truyền thống của người Mường có sự phân hóa 

thành văn hóa nhà lang và văn hóa bình dân  

 Việc so sánh sự khác nhau trong cấu trúc gia đình giữa nhà lang và bình dân 

của người Mường được tác giả nghiên cứu qua điều tra hồi cố và ghi lại. Thực ra tư 

liệu này ít ỏi nên tác giả chỉ tìm được một vài điểm khác biệt cơ bản sau: 

 Quan hệ xã hội của một cộng đồng được phản ánh khách quan, rõ nét trong 

văn hoá ứng xử cũng như mối quan hệ của các cá nhân trong cộng đồng xã hội; 

được phản ánh qua những tục lệ truyền thống. Quan hệ này thể hiện vai trò của từng 

tầng lớp người trong xã hội. Từ đó, chúng ta thấy được trình độ phát triển của cả 
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một cộng đồng tộc người. Xã hội Mường cổ truyền chủ yếu gồm hai đẳng cấp: nhà 

lang và bình dân. Sự hình thành hai tầng lớp này diễn ra từ lâu đời, cố định, dường 

như không chuyển đổi cho nhau. Đã là lang cun hay lang tạo thì đời này sang đời 

khác, họ vẫn là lang. Sự thay đổi thân phận lang là bất di bất dịch. Đối với người 

bình dân ở trong vùng, thân phận càng không thể thay đổi, chuyển dịch.  

 Việc tìm hiểu bức tranh đẳng cấp xã hội Mường truyền thống sẽ giúp mở ra 

cánh cửa để đi vào tìm hiểu sâu hơn chế độ nhà lang. Chế độ nhà lang tồn tại trên cơ 

sở xã hội thừa nhận tập quán truyền thống cha truyền con nối, được cố định thành 

luật lệ mường truyền đời. Về mặt kinh tế, chế độ nhà lang dựa vào quyền chiếm hữu 

và khai thác ruộng đất. Nhà lang thể hiện tương đối đầy đủ quyền lực thống trị của 

mình ở từng mường. Trong lịch sử, mỗi mường trước kia đều do một chúa đất là 

lang cun thống trị. Luật mường do nhà lang đặt ra, dân trong mường phải thi hành.  

 2.2.3.1.Quan niệm về gia đình  

 Người Mường ở Hòa Bình trước đây dù là nhà lang hay thường dân thì đều 

là kiểu gia đình phụ quyền. Gia đình Mường cổ truyền thường tồn tại hai loại cơ 

bản là gia đình lớn và gia đình nhỏ. Gia đình lớn là dạng gia đình rất phức tạp về 

thành phần và cách tổ chức sinh hoạt. Thường trong các gia đình này có nhiều thế 

hệ như: ông bà, bố mẹ, các con và các cháu, số lượng người trong kiểu gia đình này 

rất nhiều, có thể trên 10 người, họ cùng sống, làm và ăn chung. 

 Trong các gia đình lớn, mọi quan hệ mang tính phụ hệ, gia trưởng. Người 

đàn ông lớn tuổi nhất có vai trò chỉ đạo mọi công việc trong gia đình từ phân công 

nhân lực, kế hoạch lao động sản xuất, đến nghi lễ cưới hỏi, tang ma và thay mặt gia 

đình trong các quan hệ xã hội khác. Vai trò chỉ đạo này chỉ được chuyển cho người 

con trai cả (của thế hệ sau) khi người đứng đầu đó già cả, ốm yếu hoặc đã chết. Khi 

cha, mẹ qua đời thì người anh trai cả phải có trách nhiệm thay cha (mẹ) dựng vợ, gả 

chồng cho các em, người em út cũng được coi như con nuôi của anh mình, người 

phụ nữ vẫn có thể được tham gia bàn luận các công việc cùng mọi người, nhưng 

tính quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người nam giới. Về vấn đề này, nhà nghiên 

cứu văn hóa Bùi Chí Thanh cho biết: 
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 Sự hình thành và tồn tại các gia đình lớn trong xã hội Mường có nhiều 

nguyên nhân, trong đó rõ nhất là nguyên nhân kinh tế – xã hội. Trước 

đây, kinh tế của người Mường là tự cấp, tự túc, ruộng đất và tài sản 

không nhiều, công cụ lao động thô sơ và lạc hậu, năng suất lao động 

thấp… nên đòi hỏi tính tập trung trong từng khâu của quá trình sản xuất. 

Hơn nữa, trong các gia đình người Mường, các thủ tục cúng tế, cưới hỏi, 

tang ma rất nhiêu khê phức tạp, các gia đình ít thành viên khó có thể làm 

tròn trách nhiệm với họ hàng, làng xóm (Nguồn PVS) 

Các quy định trong các gia đình được thực hiện bởi các thế hệ người trong 

gia đình, đây chính là điều kiện quan trọng làm cho các đặc trưng của văn hoá 

Mường cổ truyền tồn tại cố kết và lâu bền.  

Gia đình nhỏ là dạng gia đình chỉ gồm có vợ, chồng và con cái của họ. Gia đình 

nhỏ sống, sản xuất và chi tiêu độc lập. Tuy vậy, vị trí của người vợ trong gia đình vẫn 

không được cải thiện, họ vẫn phải phụ thuộc vào người cha, người chồng, sự phân công 

lao động trong gia đình vẫn theo giới tính và độ tuổi như đã nêu. Theo luật tục cổ truyền 

của người Mường, người anh cả có trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ già và thờ cúng tổ 

tiên nên có nhiều đặc quyền hơn các em như: được phân chia tài sản nhiều hơn, được các 

em và mọi người trong dòng họ hỗ trợ khi có công việc lớn, giỗ tết… 

Tuy nhiên, gia đình nhà Lang thường là gia đình lớn, gia đình bình dân 

thường là gia đình nhỏ. Sự khác biệt này chỉ là tương đối. Gia đình bình dân cũng 

có khi là gia đình nhỏ; còn gia đình nhà lang lại hầu hết là gia đình lớn. Chính điều 

này đã làm cho hình thái văn hóa khác nhau trong quan niệm về mỗi loại gia đình. 

Tuy nhiên lý tưởng đông con nhiều cháu, gia đình hùng mạnh vẫn là lý tưởng mà 

gia đình bình dân chịu ảnh hưởng từ gia đình nhà lang. 

2.2.3.2.Trong hôn nhân 

Nhà lang là tầng lớp quý tộc cai trị cả vùng mường đến từng bản, làng một 

cách khá chặt chẽ. Tầng lớp bình dân Mường là lực lượng đông đảo nhất. Xưa kia 

khi chế độ lang đạo thịnh hành, nhà lang có quyền lợi rất lớn về kinh tế, độc quyền 

phân chia ruộng đất trong vùng giữa lang và dân có sự cách biệt nghiêm ngặt. Sự 
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khác biệt về kinh tế đưa đến sự phân biệt giữa nhà lang với dân thường trong quan 

hệ xã hội. Mọi người từ già đến trẻ trong gia đình, dòng họ nhà lang được mọi 

người dân kính nể, mến trọng. Một cụ già phải gọi một đứa trẻ con cái của nhà lang 

là nàng (nếu là con gái) hoặc là chàng (nếu là con trai). 

Dân không được phép lấy con gái nhà lang. Sự phân biệt này có khác nhau đối 

với con trai và con gái. Con gái lang không được lấy con trai của người bình dân mà 

chỉ được tìm hiểu và lấy con trai dòng lang ở vùng mường khác, tức là cùng tầng lớp. 

Chính vì thế, người Mường mới có câu hát giãi bày tâm sự của chàng trai Mường 

không lấy được người mình yêu do sự phân biệt đẳng cấp trong xã hội: Sao em không 

sinh ra từ nghèo khó, để anh được yêu em …Con trai lang có thể yêu và cưới con gái 

dân thường nhưng con gái dân thường dù có cưới trước thì cũng chỉ là vợ lẽ hoặc nàng 

hai. Vai trò, địa vị dâu cả phải nhường cho con gái thuộc dòng lang mà chàng trai sẽ 

tìm hiểu và lấy sau này. Khi xưa, các quan lang hoặc con trai trong dòng tộc quan lang 

có thể lấy vợ là người thuộc tầng lớp nhà nóc, thậm chí là nóc trọi, nghĩa là tầng lớp 

nghèo khổ nhất nhưng con gái nhà lang thì không thể lấy chồng thuộc tầng lớp dưới.  

Đôi trai gái cùng họ nội không được phép lấy nhau, ngay cả hôn nhân con cô 

con cậu cũng ít xảy ra. Nếu ai làm trái sẽ bị phạt vạ nặng (trâu, heo) theo luật tục 

của cộng đồng. Người Mường có thể lấy vợ lấy chồng là người các dân tộc khác. 

Đối với tầng lớp nhà lang việc chọn vợ (nhất là vợ cả) bắt buộc phải là con 

gái nhà lang ngang hàng cùng tầng lớp xã hội, còn đối với người nông dân thì việc 

chọn vợ dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều. 

Trong các gia đình thường dân, hầu hết là một vợ một chồng, ít có tục đa thê, 

ngược lại đối với tầng lớp nhà lang thì lấy nhiều vợ là một quy tắc bắt buộc. 

“Đối với việc tìm hiểu và lựa chọn người bạn đời thì nam nữ thuộc tầng 

lớp bình dân Mường được tự do và chọn bạn đời của họ, nhưng họ không 

thể lấy nhau mà không có sự thỏa thuận của cha mẹ. Cha mẹ có quyền từ 

chối, không đồng ý và còn có thể buộc họ phải theo sự lựa chọn của 

mình. Nhưng rất hiếm khi họ sử dụng quyền đó đối với con gái; và không 

bao giờ dùng nó đối với con trai”[18, tr. 354]. 
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 Ngược lại đối với nhà lang, việc hôn nhân thường do cha mẹ sắp đặt, con cái 

phải tuân theo ý muốn của cha mẹ, thông thường người quý tộc lập gia đình sớm 

hơn bình dân. 

 Việc cưới xin, phản ánh địa vị, uy tín của gia đình. Thứ tự của các cuộc 

viếng thăm sơ bộ, tính chất của đồ lễ, các nghi thức kèm theo các lần trao đổi, xác 

nhận lễ ăn hỏi, đánh dấu ngày cô dâu từ giã nhà mẹ đẻ về nhà chồng, tất cả những lễ 

đó của hai tầng lớp quý tộc và bình dân là giống nhau. Tuy nhiên đám cưới nhà lang 

thường xa hoa và có nhiều thủ tục phức tạp hơn. 

 2.2.3.3. Trong giáo dục con cái 

 Nhà lang cũng như thường dân, giáo dục con cái qua hình thức trực quan: 

Việc giáo dục trẻ nhỏ, không đòi hòi một sự biểu lộ quyền lực nào cả. 

Không bao giờ người ta đánh một đứa bé con...Người mẹ ẵm nách một 

đứa con nhỏ hay bồng nó trên tay, coi nó nô đùa khi nó đi trên đất, bên 

cạnh mình, hay hướng dẫn nó trong những bước đi đầu tiên, nựng nó 

và ôm ấp nó. Người cha rộng lượng cho nó ngồi bên mình trong bữa 

cơm, không giải thích cho nó người ta ăn như thế nào, không cấm nó 

bỏ chỗ ngồi rồi lại trở về chỗ. Không ai dạy nó chào, hỏi một người 

trên, đón tiếp một người khách và từ giã khách. Ngay khi nó đi được 

một mình, người ta không kiểm soát việc đi chơi của nó, không chọn 

bạn cho nó. Vậy mà, lúc 7 hay 8 tuổi, thằng bé Mường đã biết cầm 

đũa, bưng bát đúng cách, nó chắp hai tay trên ngực nghiêng mình 

chào, né mình nhường bước những người già cả, biết các dụng ngữ 

kính cẩn...[18, tr. 329-330]. 

 Điểm khác biệt trong cách giáo dục con cái giữa nhà lang và bình dân ở chỗ 

nhà lang thường giáo dục con cái nghiêm ngặt và quy củ hơn, cụ thể trong cuốn 

Người Mường của Jeanne Cuisinier có nhắc tới: 

Dân bản có quyền ăn vạ nhà lang nếu như nhà lang để cho con gái 

không chồng mà chửa hoang. Lang phải nộp vạ cho dân nếu như con cái 

nhà lang hư gây lộn với dân. Điều này đòi hỏi nhà lang phải giáo dục, 
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quản lý con cái thật nghiêm ngặt để không phạm vào tục lệ của bản 

làng. Do đó, trong xã hội mường truyền thống, ít khi người ta thấy có 

những hiện tượng con cái lang đánh nhau, ỷ thế gia đình bức hiếp quá 

đáng dân mường.  

2.2.3.4. Tang ma 

Trong hàng nghìn năm, đối với người Mường, trống đồng là biểu tượng quyền 

uy của tầng lớp lang đạo. Tuy nhiên, trống đồng cũng đã trở thành một phần trong 

văn hóa, tâm thức, tạo lập một vị thế quan trọng trong đời sống tinh thần của người 

Mường ở Hòa Bình: “Không một gia đình nông dân nào, dù là gia đình giàu có nhất 

trong làng, hoặc dù là người kỳ hào to nhất, cũng không bao giờ được dùng 

nó”[131, tr.650]. Khi một người thổ Lang (chỉ tầng lớp thống trị trong xã hội 

Mường cổ truyền) chết, người ta dùng trống đồng đánh ba hồi hai tiếng và ba tiếng 

để báo tin.  

Tầng lớp bình dân khi chết mặc áo tang như bộ áo hàng ngày, nhưng là 

bộ quần áo tốt nhất của người đó. Ở tầng lớp quý tộc, quần áo mặc của 

người chết sang trọng hơn và thường là quần áo mới. (Nguồn PVS) 

 Trống đồng còn được sử dụng trong những bữa cơm cúng cho người chết: 

“Mỗi ngày hai lần, người ta đem đến cho người chết một mâm đồ ăn và đánh trống 

đồng để báo tin cho người chết rằng bữa cơm đã làm xong” [18, tr. 688]. Những đồ 

cúng cho người chết thường nhà lang không ăn, họ nhờ họ hàng chuẩn bị cỗ cúng 

hộ, ngược lại nhà bình dân vẫn lấy những đồ cúng hàng ngày để làm bữa cơm của 

họ. Thời gian tổ chức tang lễ của nhà lang thường kéo dài (12 ngày đêm) và nhiều 

nghi lễ phức tạp hơn tầng lớp bình dân. 

 Lệ tục chịu tang đối với người quý tộc và đối với nông dân đều giống nhau, 

song đối với quý tộc thì lệ tục được tuân theo khắt khe hơn. 

 Ngày nay do chế độ nhà lang đã không còn tồn tại nữa, trong ký ức người 

Mường hiện đại không còn lưu giữ, nên không có sự phân biệt giữa nhà Lang và 

thường dân. Vì vậy việc so sánh sự biến đổi giữa nhà lang cũ với thường dân cũ và 

các thành phần dân cư khác không thực hiện được. 
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Tiểu kết 

Văn hoá ứng xử giữa các thành viên trong gia đình thể hiện qua mối quan hệ 

xoay quanh người chồng, người cha, người con trưởng. Do đặc điểm là gia đình phụ 

hệ nên người cha, người chồng, người con trưởng là những người có quyền cao nhất 

trong các công việc của gia đình, dòng họ; đồng thời cũng là người đại diện cho gia 

đình tham gia vào các công việc của làng, bản. 

Mối quan hệ ứng xử giữa vợ chồng của người Mường tương đối bình đẳng. 

Gia đình người Mường ít có hiện tượng ly hôn, đánh chửi nhau. Người phụ nữ 

Mường tuy không có quyền quyết định trong gia đình nhưng thường có những đóng 

góp quan trọng, nhiều mặt trong đời sống, sản xuất, nuôi dạy con cái…Trong quan 

hệ ứng xử, giữa mẹ chồng và nàng dâu không có sự ghét bỏ mà là sự thương yêu, 

chăm sóc. Người Mường coi con dâu, con rể như con cái trong nhà. Anh em trong 

gia đình cũng như trong dòng họ luôn thương yêu và chăm sóc nhau, anh cả luôn 

đảm đương trách nhiệm thay cha mẹ chăm lo cho các em. 

Người Mường nuôi dạy con cái chủ yếu bằng cách giáo dục qua ca dao tục 

ngữ, hoặc qua thực hành làm những công việc cụ thể. Cha mẹ là tấm gương để con 

cái nhìn vào, học tập theo chứ không dùng các biện pháp bạo lực để dạy dỗ. Con cái 

luôn thương yêu và kính trọng cha mẹ, trong gia đình người Mường không có 

chuyện con cái cãi lời hay cư xử tệ bạc với cha mẹ. 

Phong tục của người Mường là một di sản văn hóa dân gian đã tồn tại và 

song hành như một công cụ quan trọng xây dựng nên văn hóa gia đình của người 

Mường. Đây là một nét văn hóa đặc sắc tập hợp nhiều nghi lễ, nghi thức, thể hiện 

cách ứng xử của con người với tự nhiên, cộng đồng, phản ánh tư tưởng, tình cảm và 

lối tư duy truyền thống của người Mường truyền thống. Nghi thức ma chay là một 

trong những nghi thức “đậm đặc” yếu tố cổ của người Mường, bảo lưu những tập 

tục cổ truyền, những quan niệm về vũ trụ, thế giới và nhân sinh quan. Các nghi thức 

tang ma được quy định nghiêm ngặt từ trang phục cho người chết, việc xem ngày 

giờ nhập quan, cách bài trí các đồ cúng lễ, áo quan, các lễ thức (đưa ma, quạt ma, lễ 
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nhạc), đặc biệt là những đêm mo, cho đến tang phục của con cháu, anh em, họ hàng. 

Các phong tục đã ăn sâu vào tâm thức của người dân, là chất liệu góp phần xây 

dựng nên bản sắc của cộng đồng. 

Nghi lễ hôn nhân trong gia đình người Mường mang những nét văn hóa độc 

đáo với các bước tiến hành theo quy định của cộng đồng. Mỗi bước tiến hành đều 

được chuẩn bị rất chu đáo từ con người cho đến lễ vật làm sao mang lại hiệu quả 

cao nhất. Những nghi lễ trong gia đình gia đình mang đặc trưng riêng để phân biệt 

tộc người Mường với các tộc khác tạo nên sự đa dạng của văn hóa Việt Nam.  

Văn hóa Mường đã có những ảnh hưởng qua lại đậm nét trong mối giao lưu 

văn hóa với một số dân tộc anh em sống lân cận. Sự ảnh hưởng này tồn tại từ lâu 

đời, qua hàng nghìn năm lịch sử, nó được biểu hiện khá rõ ở các khía cạnh của văn 

hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Tuy nhiên người Mường cũng chịu ảnh hưởng 

sâu sắc bởi văn hóa người Kinh, cụ thể: trong hôn nhân, tang ma, tín ngưỡng... 

Văn hóa gia đình truyền thống của người Mường mang bản sắc riêng có sự 

khác nhau giữa tầng lớp quý tộc và bình dân, biểu hiện cụ thể qua: Hôn nhân, tang 

ma, quan niệm về gia đình, giáo dục con cái... 
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Chƣơng 3 

SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG  

CỦA NGƢỜI MƢỜNG Ở HÕA BÌNH 

3.1. Biểu hiện của sự biến đổi 

3.1.1. Biến đổi trong quan niệm về gia đình  

 Như trên đã nói, chế độ nhà lang đã hoàn toàn mất đi từ khi cách mạng tháng 

8 – 1945 thành công. Vì thế không có sự phân biệt gia đình nhà lang và gia đình 

bình dân nữa. Văn hóa gia đình nhà lang cũng không còn tồn tại cho đến nay. Việc 

tìm hiểu sự biến đổi văn hóa gia đình người Mường chỉ hướng tới những giá trị 

chung mà gia đình truyền thống còn để lại.  

Qua kết quả xử lý số liệu phiếu điều tra về sự biến đổi văn hóa gia đình của 

người Mường từ năm 1986 đến nay [PL.2, tr.165] cho thấy: 

Những biến đổi đã và đang diễn ra trong cộng đồng người Mường, trước hết 

quan niệm về gia đình của người Mường đã có những thay đổi đáng kể. Trước năm 

1986, gia đình người Mường trung bình từ 8 đến 9 người, những gia đình lớn có 4 - 

5 cặp vợ chồng với 3 - 4 thế hệ cùng chung sống trong một mái nhà làm chung, ăn 

chung có kinh tế chung vẫn tồn tại. Từ sau năm 1986, nhất là từ khi thực hiện khoán 

10 (Nghị Quyết 10 của Bộ Chính trị, khóa VI về đổi mới quản lý kinh tế Nông 

nghiệp), mang tính “cởi trói” cho nông nghiệp gắn liền với việc giao đất, giao rừng 

theo hộ đã trở thành nhân tố kích thích quá trình hạt nhân hóa gia đình. Bên cạnh 

đó, việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh. Các ngành đoàn thể, tổ 

chức xã hội, tùy theo chức năng của mình, đã tham gia công tác dân số - kế hoạch 

hóa gia đình. Trong mạng lưới làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở vùng 

người Mường, trưởng bản là cộng tác viên tích cực vận động đồng bào thực hiện 

các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, mặt khác dân trí của đồng bào Mường ngày 

được nâng lên, do vậy, tỷ lệ sinh con thứ ba ngày một giảm. Hiện nay, ở vùng 

Mường gia đình bốn thế hệ chiếm tỷ lệ 3,4%. Xu hướng các cặp vợ chồng trẻ 

thường sớm tách riêng khỏi gia đình mở rộng ba thế hệ trở thành gia đình hạt nhân 

có hai thế hệ là phổ biến. Mỗi gia đình hạt nhân này có quy mô từ 3 - 4 người và 
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bình quân số người trong hộ gia đình còn từ 4 đến 6 người. Theo kết quả điều tra, 

gia đình hai thế hệ ở người Mường chiếm tỷ lệ 42,5%. Tỷ lệ này là cao so với một 

số dân tộc khác. Đây là sự đổi mới trong gia đình người Mường ở tỉnh Hòa Bình. 

Với câu hỏi: “Gia đình ông/bà gồm mấy thế hệ chung sống?”, kết quả như sau: 

Bảng 3.1: Các thế hệ sống chung trong một gia đình 

Số lƣợng Tần suất Tỷ lệ (%) 

Hai thế hệ 165 42.5 

Ba thế hệ 210 54.1 

Bốn thế hệ 13 3.4 

Tổng số 388 100.0 

[Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2015] 

Ngày nay, các cặp vợ chồng Mường đã bắt đầu suy nghĩ đến số con và chất 

lượng cuộc sống. Họ mong muốn sinh đẻ ít con và hướng tới nuôi con ăn học. Cũng 

vì vậy, hiện nay các gia đình cán bộ, các cặp vợ chồng trẻ đều mong muốn dừng ở 1 

đến 2. Kết quả khảo sát thông qua câu hỏi: “Ông/bà muốn gia đình có mấy con?” với 

388 người được hỏi thì có đến 358 người đưa ra quan niệm muốn có từ 1 đến 2 con, 

con chiếm tỷ lệ 92,3%, một cá nhân ở xóm Bận, xã Tuân Lộ, huyện Tân Lạc cho biết: 

Người Mường ở Hòa Bình trước kia, luôn mong muốn có con trai đầu 

lòng để nối dõi đường và cảm thấy xấu hổ với họ hàng, làng xóm khi đẻ 

con gái thì hiện nay việc sinh con trai hay con gái không quan trọng, vấn 

đề chủ yếu là phải nuôi dạy chúng sao cho ngoan ngoãn, học giỏi và biết 

giúp đỡ bố mẹ (Nguồn PVS). 

Bảng 3.2: Quan niệm về số con trong gia đình 

Số con  Tần suất Tỷ lệ (%) 

Từ 1 đến 2 con 358 92.3 

Trên 2 con 30 7.7 

Tổng số 388 100.0 

[Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2015] 
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Qua câu hỏi “Theo ông/bà sinh con trai, con gái có ý nghĩa như thế nào?”; 95,9% 

số người Mường trả lời: sinh con trai và con gái có ý nghĩa như nhau. 

Bảng 3.3: Ý nghĩa của việc sinh con trai, con gái 

Quan niệm của ngƣời dân Tần suất Tỷ lệ (%) 

Ý nghĩa như nhau 372 95.9 

 Con trai là rất quan trọng 16 4.1 

 Tổng số 388 100.0 

[Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2015] 

Nguyên nhân của việc giảm tỷ lệ sinh đẻ, một mặt là do tác động của phong 

trào vận động sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình của các cấp chính quyền và địa 

phương. Mặt khác do thế hệ trẻ hiện nay đã ý thức được sự vất vả trong việc đẻ 

nhiều con. Đây là sự biến đổi tích cực trong quan niệm về sinh đẻ, phù hợp với cuộc 

vận động xây dựng cuộc sống mới ở nông thôn, miền núi. 

Quan niệm về vai trò của các thành viên trong gia đình cũng có sự thay đổi: 

Hiện nay, gia đình của người Mường đang thực hiện nhiều chức năng quan trọng 

trong các lĩnh vực đời sống, tác động rất lớn đến sự phát triển xã hội, đến tư tưởng 

và ý thức tộc người. 

Trước đây, trong gia đình Mường truyền thống, nam giới luôn nắm giữ vị 

trí người chủ gia đình bởi họ thường đảm nhiệm những côn

trong nhà như nội trợ, chăm sóc con cái... Ngày nay, người chồng ngày 

càng chia sẻ việc nội trợ, chăm sóc con cái cùng với vợ. Trong gia đình cả 

vợ và chồng cùng quyết định hoặc thực hiện các công việc như quyết định 

phương hướng sản xuất kinh doanh, đầu tư vốn, phân công lao động, mua 

bán vật tư sản xuất đến việc bán các sản phẩm của gia đình. sản xuất kinh 

doanh... Nhiều gia đình sự đóng góp của người vợ nhiều hơn chồng. Phụ nữ 

cũng được trao quyền sử dụng đất, được vay mượn tiền vốn, được nghe phổ 

biến thông tin, tham gia các lớp tập huấn như nam giới. Ngoài thời gian 
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tham gia sản xuất và làm công việc nội trợ hàng ngày, phụ nữ cũng tham 

gia các hoạt động tạo thêm thu nhập như làm đồ thủ công, kiếm củi, hái 

măng rừng...sự chia sẻ gánh nặng công việc trong sản xuất bắt đầu được 

người đàn ông quan tâm. Những người phụ nữ có học vấn, có kiến thức, có 

sự giao lưu rộng rãi với xã hội bên ngoài, có vị trí mới trong gia đình. Trong 

gia đình việc đối xử của nhà chồng và bản thân người chồng với người phụ 

nữ là nàng dâu, là vợ, đã khác trước (Nguồn PVS).  

Điều đó cho thấy lối sống gia trưởng, bất bình đẳng trong xã hội nông thôn đã 

và đang được thay thế, gia đình bình đẳng hơn trước, người phụ nữ có thêm nhiều cơ 

hội tham gia công tác xã hội. Kết quả điều tra phiếu cho thấy, 94,1%. số người được 

hỏi đều khẳng định có sự bình đẳng trong gia đình.  

Bảng 3.4: Tiêu chí xây dựng gia đình  

Tiêu chí  Tần suất Tỷ lệ (%) 

Bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau 365 94.1 

Vợ phải tuân theo chồng, con tuân lệnh mẹ, cha 23 5.9 

 Tổng số 388 100.0 

[Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2015] 

Một điểm mới nữa minh chứng cho sự biến đổi các mối quan hệ trong gia 

đình, đó là quan hệ giữa các thành viên không phân biệt nam, nữ, dâu rể, nhất là ở 

những gia đình hỗn hợp dân tộc. Với nàng dâu trong xã hội truyền thống Mường có 

những quy định nghiêm ngặt như không được xõa tóc trước mặt bố chồng, không 

được đi qua gian vóng tông nơi đặt bàn thờ tổ tiên, không ngồi ăn cùng bố chồng, 

anh chồng… Ngày nay những tục lệ này đã đi vào dĩ vãng, chỉ còn tồn tại ở một số 

nơi vùng sâu, vùng xa mà thôi.  

3.1.2. Biến đổi trong ứng xử giữa các thành viên của gia đình 

3.1.2.1. Giữa cha mẹ và con cái  

- Ứng xử giữa cha mẹ và con đẻ 

Trong gia đình người Mường hiện nay, sự tác động bởi kinh tế thị trường đến 

mối quan hệ giữa cha mẹ và các con không nhiều. Các con chăm sóc phụng dưỡng 
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và nghe lời cha mẹ. Cha mẹ luôn uốn nắn con cái về cách ứng xử trong gia đình, 

cộng đồng. Tuy nhiên trong việc lấy vợ lấy chồng của các con, bố mẹ chỉ tham gia 

và góp ý chứ không lo liệu tất cả như trước đây. Tỷ lệ người được hỏi khẳng định 

điều này là 81,7%. Khi cha mẹ về già, con cái đều có trách nhiệm nuôi dưỡng. Qua 

khảo sát cho thấy:  

Trước đây, cha mẹ già ở với con cả, nhưng hiện nay không nhất thiết 

phải như vậy, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của các con, ai có điều kiện 

hơn sẽ trực tiếp chăm sóc bố mẹ, còn những người con khác sẽ đóng góp 

và đi lại thăm nom cha mẹ. Khi cha mẹ chết, mọi người con đều có trách 

nhiệm, nghĩa vụ đóng góp lễ vật và tổ chức đám tang cho chu đáo, trọng 

thể (Nguồn PVS). 

- Ứng xử giữa cha mẹ và con dâu, con rể 

 Trong xã hội người Mường truyền thống con dâu được coi như con gái, do 

vậy việc đối xử với con dâu cũng được bình đẳng như con gái. Ngày nay cùng với 

sự phát triển của kinh tế, xã hội người con dâu càng có tiếng nói quan trọng hơn 

trong gia đình, tham gia và đóng góp kinh tế nhiều hơn trong gia đình nhà chồng.  

Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu của người Mường không thay đổi, 

con dâu hiếu kính và luôn nghe lời mẹ chồng. Do điều kiện y tế phát triển nên việc 

sinh nở được an toàn hơn và người con dâu thường sinh đẻ tại trạm y tế, vì thế việc 

truyền kinh nghiệm trong việc sinh đẻ của mẹ chồng đối với con dâu hầu như là 

không còn. Tuy nhiên việc dạy bảo cách chăm sóc trẻ sơ sinh theo kinh nghiệm dân 

gian thì mẹ chồng vẫn làm và cô dâu người Mường vẫn luôn nghe theo.  

Tục ở rể của người Mường vẫn còn, việc làm lễ nhận con rể, coi như con trai 

(đảm trách mọi công việc trong gia đình cũng như ứng xử với cộng đồng) vẫn được 

duy trì, một cá nhân ở xóm Trám, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi cho biết: 

Các thủ tục như khi cưới, nhà gái phải chuẩn bị mọi lễ vật thay cho nhà 

trai để nhận chàng rể về làm con trai trong nhà được đơn giản hơn, bớt 

rườm rà và không tốn kém như trước đây. Một số kiêng kị trong gia đình 
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đối với con rể như: chàng rể không được ngồi ăn cơm cùng cô dì, chú 

bác, chị em bên vợ... cũng được xóa bỏ (Nguồn PVS).  

3.1.2.2. Ứng xử giữa vợ và chồng 

Do sự tác động của chế độ chính trị, người phụ nữ được tham gia các công 

việc xã hội, tự lập và đóng góp một phần vào kinh tế gia đình, thậm chí ở một số hộ 

gia đình người Mường, người vợ còn đóng vai trò chính làm ra của cải, là trụ cột 

trong gia đình.  

Người phụ nữ Mường ngày nay, được coi trọng và cư xử tương đối bình 

đẳng trong gia đình. Vai trò của người phụ nữ Mường không chỉ giới hạn trong 

phạm vi gia đình mà còn mở rộng ra xã hội. Người phụ nữ Mường khi lấy chồng 

không phụ thuộc vào chồng. Họ có quyền bình đẳng trong mọi lĩnh vực, tham gia 

đóng góp ý kiến vào các công việc quan trọng bên nhà chồng, một cá nhân ở xóm 

Rú 1, xã Xuân Phong, huyện Cao Phong cho biết: 

Phụ nữ Mường khi sinh nở được đón về nhà chăm sóc, không còn bị coi 

là không sạch sẽ, việc sinh hoạt trong ngôi nhà không bị phân chia khu 

vực rõ ràng, cũng không còn phải kiêng kị như trước đây (Nguồn PVS). 

Sự tiến bộ trong nhận thức xã hội về quyền bình đẳng giới khiến cho địa vị 

người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội đã thay đổi rất nhiều. Người đàn ông 

trong gia đình người Mường biết tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng 

công việc gia đình với vợ nhiều hơn; tạo điều kiện cho vợ tham gia các hoạt động 

xã hội, học tập, phát triển. Cơ hội tìm kiếm việc làm với thu nhập ổn định, nâng cao 

trình độ chuyên môn đã khiến cho phụ nữ Mường nâng cao được tính độc lập cá 

nhân và giảm dần tình trạng phụ thuộc, ràng buộc vào người chồng.  

3.1.2.3. Ứng xử trong dòng họ 

Tổ chức dòng họ ở người Mường hiện nay không chặt chẽ, có phần trở nên 

nhạt nhòa hơn một số tộc người khác, không có tục tổ chức họp họ, thờ cúng chung. 

Tuy nhiên, khi mỗi thành viên trong dòng họ có sự kiện: cưới xin, tang ma thì các 

thành viên trong dòng họ có trách nhiệm giúp đỡ tiền, thóc gạo, không tính toán 

thiệt hơn. Cũng theo theo tập quán của người Mường, khi một gia đình nào đó trong 
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dòng họ gặp khó khăn, hoạn nạn, những người trong dòng họ phải cùng nhau gánh 

vác, chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần, thậm chí có thể cho nhau của cải, trâu bò, lợn 

gà, cây cối, vườn tược. 

Quan sát một đám tang ngay từ khi chuẩn bị, chúng tôi nhận thấy sự chia sẻ 

vật chất và tinh thần trong dòng họ ở người Mường khá cao. Chẳng hạn, việc tang 

lễ của một thành viên trong gia đình của dòng họ được tất cả thành viên khác quan 

tâm chu đáo. Việc đầu tiên sau khi nhận được tin báo tang, anh em họ mạc tổ chức 

họp bàn về lo tang lễ cho người quá cố. Công việc chuẩn bị được phân công cho 

anh em trong dòng họ. Ai vào việc nấy lo toan công việc với tinh thần trách nhiệm 

cao như việc của nhà mình. Họ coi đó như là việc đại sự của gia đình mình, thậm 

chí bỏ cả việc mưu sinh cho đến khi tang lễ kết thúc... 

Nếu trong tang ma các thành viên trong dòng họ vẫn còn chung tay gánh vác 

thì việc làm nhà mới ngày nay đã khác trước nhiều, phần lớn các gia đình bỏ tiền 

thuê thợ dưới xuôi làm. Việc cưới xin đã có dịch vụ lo toàn bộ (chụp ảnh, loa đài, 

trang trí phông màn, bàn ghế, cỗ bàn, tiếp khách)... từ khi ăn hỏi đến lúc đón dâu. 

 Kết quả điều tra phiếu cho thấy, tỷ lệ người Mường thường xuyên tham gia 

vào các sinh hoạt của dòng họ còn 29,9%. Điều này được một cá nhân ở xóm Nhụn, 

xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn giải thích: 

Do sự giao lưu giữa các vùng và các dân tộc, nên quan hệ trong dòng họ 

của người Mường được mở rộng hơn và không chặt chẽ như trước đây. 

Cơ cấu họ tộc của người Mường bắt đầu tan vỡ (Nguồn PVS). 

Bảng 3.5: Mức độ cá nhân tham gia sinh hoạt dòng họ 

Mức độ Tần suất Tỷ lệ (%) 

Thường xuyên 116 29.9 

 Hiếm khi 21 5.4 

 Thỉnh thoảng 230 59.3 

 Không 21 5.4 

 Tổng số 388 100.0 

[Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2015] 
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Mối quan hệ họ hàng đã tạo nên truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, 

đây cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Hiện nay các dòng họ đang dần 

củng cố lại tình cảm huyết thống, vai trò của ông trưởng họ không chỉ là người 

quyết định các công việc trọng đại trong họ mà còn là người tập hợp anh em họ 

hàng, bảo ban, hợp tác với nhau làm ăn, khuyên nhủ con cháu những việc tốt nên 

theo, những tệ nạn nên tránh, khuyến khích con cháu học hành. Quá trình khảo sát 

tại xã Phong Phú huyện Tân Lạc cho thấy:  

Mỗi năm hai lần tổ chức họp họ vào đầu năm và cuối năm. Với ý nghĩa 

vừa là hình thức sinh hoạt nghi lễ thờ cúng tổ tiên, vừa là dịp để kiểm 

điểm các mặt hoạt động của các gia đình trong họ (Nguồn PVS). 

3.1.3. Biến đổi của giáo dục trong gia đình 

3.1.3.1. Các hình thức giáo dục trong gia đình  

Với câu hỏi ông/bà giáo dục các con theo hình thức chính nào? Kết quả điều 

tra phiếu cho thấy, có 04 người (1%) không trả lời câu hỏi này, 270 người (69,6%) 

cho rằng, giáo dục các con bằng việc làm cụ thể có tác dụng tốt nhất. Chỉ có 1% trả 

lời sử dụng hình thức quát mắng hay roi vọt. Số người khẳng định hình thức giảng 

giải, khuyên nhủ bằng tình cảm nhằm giúp con cái hiểu được một số kiến thức về xã 

hội, hoặc giúp con điều chỉnh những suy nghĩ, những ứng xử chưa phù hợp với 

chuẩn mực xã hội chiếm tỷ lệ 23,7% . Khi được hỏi việc giáo dục con cái qua cao 

dao, tục ngữ thì hầu hết đều trả lời là không áp dụng hình thức giáo dục này. 

Giáo dục các con trong gia đình tuy không phải chỉ hoàn toàn nằm ở việc 

dành thời gian chăm sóc và dạy dỗ chúng, nó còn thông qua việc gương mẫu trong 

nếp sống, lối sống của bố mẹ, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Hiện nay 

các hộ gia đình ở thị trấn, gần khu công nghiệp cha mẹ thường mải lo làm kinh tế, 

việc chăm sóc và giáo dục các con khi còn nhỏ thường ỷ lại vào ông bà, đến tuổi đi 

học lại chuyển giao hết sang nhà trường. Xu hướng chuyên biệt hóa chức năng giáo 

dục của nhà trường đang xuất hiện, tuy chưa phổ biến nhưng không chỉ còn là 

những trường hợp cá biệt.  
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Bảng 3.6: Hình thức giáo dục trong gia đình 

Hình thức Tần suất Tỷ lệ (%) 

Giáo dục qua sách vở 16 4.1 

Qua việc làm cụ thể 270 69.6 

Răn đe, roi vọt 4 1.0 

Tình cảm 92 23.7 

Ý kiến khác 2 0.5 

Phiếu có nội dung trả lời 384 99.0 

Phiếu trống 4 1.0 

Tổng số 388 100.0 

[Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2015] 

3.1.3.2. Vai trò của các thành viên trong giáo dục gia đình  

Do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, nhiều gia đình người Mường 

thường để chồng thoát ly sang Đài Loan và Malaysia kiếm sống, nên việc giáo dục 

con cái chủ yếu là người mẹ, ngoài ra còn có sự trợ giúp của ông, bà. Kết quả thu 

được qua câu hỏi: “Theo ông/bà ai là người đóng vai trò chính trong việc giáo dục 

con cái?” cho thấy vai trò của người mẹ chiếm tỷ lệ quan trọng hơn vai trò của 

người cha. Luận án đẵ đưa ra giả thuyết về vai trò của anh chị đối với việc giáo dục 

các em trong gia đình. Tuy nhiên, qua điều tra nghiên cứu đã cho kết quả không 

mong đợi. Nghĩa là việc chỉ bảo của anh, chị đối với em không được nâng lên thành 

“giáo dục”. Do đó câu hỏi này đã không nhận được câu trả lời “đóng” trong bảng 

điều tra xã hội học. 

Bảng 3.7: Vai trò của các thành viên trong việc giáo dục con cái 

Ngƣời đóng vai trò chính trong việc giáo dục con Tần suất Tỷ lệ (%) 

Người cha 151 38.9 

Người mẹ 197 50.8 

Ông, bà 40 10.3 

 Tổng số 388 100.0 

[Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2015] 
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Một số gia đình người Mường ở gần khu công nghiệp mải làm ăn kinh tế nên 

chuyện giáo dục con cái lại phó thác cho ông, bà. Điển hình như ở bản Giang Mỗ, 

xã Bình Thanh, huyện Cao Phong qua phỏng vấn, một cá nhân ở xóm Mỗ 2, xã 

Bình Thanh, huyện Cao Phong cho biết:  

Hầu hết những nam nữ thanh niên đều ra thành phố để làm công nhân 

cho các công ty Pan đai, San cô…nên việc giáo dục con cái khi còn nhỏ 

lại chủ yếu là nhờ vào ông bà (Nguồn PVS).  

3.1.3.3. Ảnh hưởng của gia đình, dòng họ với việc giáo dục 

Giới trẻ ngày nay đã tiếp thu cái mới rất nhanh: Có đầu óc sáng tạo, dám 

nghĩ, dám làm; nhưng đáng lo ngại là xu hướng tỏ ra thờ ơ với truyền thống văn 

hóa cha ông; dòng họ. Do vậy, vấn đề phát huy các giá trị văn hóa của cha ông 

để giáo dục truyền thống, hướng về cội nguồn là điều rất cần thiết. 

Quan tâm đến vấn đề này trong cuộc khảo sát chúng tôi đưa ra câu hỏi: 

“Theo ông/bà việc giáo dục truyền thống dòng họ cho con cháu có ý nghĩa như thế 

nào?”. Kết quả là hầu hết cho rằng giáo dục truyền thống dòng họ cho con cháu, 

giúp con cháu thấy được công lao tổ tiên; củng cố ý thức uống nước nhớ nguồn; xây 

dựng lòng tự hào về dòng họ cho con cháu, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân 

trong quan hệ dòng họ; giúp con cháu sống xứng đáng hơn với cha ông và tạo nên 

cố kết chặt chẽ hơn quan hệ dòng họ. Có thể nhận định rằng: Giáo dục truyền thống 

dòng họ đã góp phần xây dựng nên nhiều nét đẹp của nhân cách.  

Việc giáo dục con em trong truyền thống gia đình, gia tộc của người Mường 

ở Hòa Bình vẫn còn ảnh hưởng nhưng không quá lớn như trước đây. Khi đứa trẻ vi 

phạm nghiêm trọng các nguyên tắc xử sự, có những việc làm gây ảnh hưởng xấu 

đến quyền lợi và uy tín của gia đình, dòng họ; cha mẹ thường khuyên bảo, khuyên 

răn và tự giải quyết trong gia đình chứ không đưa ra để giải quyết trong dòng họ 

như trước nữa. Vai trò của dòng họ đã suy giảm trong giáo dục gia đình. Trong gia 

đình, dòng họ có truyền thống khiêm nhường, hòa thuận, cư xử đúng mực chắc 

chắn sẽ ngấm dần một cách tự nhiên đến con cháu và ngược lại.  
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3.1.4. Biến đổi của các nghi lễ trong gia đình 

3.1.4.1. Biến đổi trong quan niệm và nghi lễ hôn nhân 

- Biến đổi trong quan niệm, tiêu chuẩn hôn nhân 

Theo truyền thống, đám cưới được coi như một dấu ấn mà gia đình và tập thể 

cộng đồng công nhận tình yêu của đôi nam nữ. Hiện nay việc đăng ký kết hôn trước 

chính quyền địa phương rất quan trọng, là cơ sở pháp lý đảm bảo quyền lợi và nghĩa 

vụ khi đôi nam nữ thành vợ, thành chồng. Đây là điểm khác biệt lớn giữa hôn nhân 

truyền thống và hôn nhân hiện nay. 

Việc tiến tới hôn nhân trong gia đình của người Mường do cha mẹ quyết 

định vẫn còn nhưng không nhiều (số người được hỏi khẳng định là vẫn còn chiếm 

tỷ lệ 13,1%). Các bậc cha mẹ ngày nay đã biết lắng nghe và tôn trọng sự lựa chọn 

của con cái, để con cái tự quyết định hôn nhân (ý kiến này chiếm tỷ lệ 81,7%). Luật 

Hôn nhân và Gia đình đã tác động tích cực đến nhận thức của người Mường, góp 

phần nâng cao ý thức của họ về vấn đề hôn nhân và gia đình theo những chuẩn mực 

mới. Nam nữ thanh niên Mường ngày nay kết hôn muộn hơn so với trước đây, con 

gái 20 - 22 tuổi, con trai 23 - 24 tuổi. Nguyên nhân tạo nên sự thay đổi này là do thế 

hệ trẻ nhận thức được việc kết hôn sớm sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống. 

Quá trình tự do tìm hiểu và quyết định hôn nhân đã tác động mạnh đến tiêu 

chuẩn lựa chọn bạn đời của nam nữ thanh niên Mường. Gần đây, tiêu chuẩn về 

người vợ, người chồng hiểu biết, có trình độ học vấn, có công việc ổn định, biết làm 

kinh tế, lo cho gia đình, là cán bộ nhà nước hay nghề nghiệp ổn định đã và đang là 

một trong những lựa chọn mới. Những người theo xu hướng này chiếm tỷ lệ 18,3%, 

trong đó quan niệm đề cao tiêu chuẩn biết chăm lo cho gia đình chiếm 29,4%. 

Hiện nay do tác động của giao lưu, hội nhập, việc kết hôn đồng tộc của người 

Mường có xu hướng giảm dần. Tỷ lệ kết hôn với người ngoài tộc của người Mường có 

chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, các tập tục trong hôn nhân của người Mường vẫn 

được gìn giữ. Qua khảo sát thực tế, nếu các cặp vợ chồng là trai Mường lấy gái Kinh, 

hoặc Dao thì các bước tiến hành trong hôn nhân vẫn theo phong tục của người Mường. 
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Trong xã hội hiện đại, khi các hoạt động kinh tế, văn hóa ngày càng mở rộng, 

biến đổi và phát triển nhanh chóng, thì các dân tộc có điều kiện xích lại gần nhau, từ đó 

nảy sinh quan hệ hôn nhân hỗn hợp là một điều tất yếu, góp phần làm cho bức tranh 

văn hóa các dân tộc thêm phong phú và phát triển các mối quan hệ tộc người tốt đẹp. 

- Biến đổi trong nghi lễ hôn nhân  

Thời gian từ khi đặt vấn đề đến khi tổ chức đám cưới của người Mường 

thường chỉ diễn ra trong vòng một năm, với bốn lễ chính là: Dạm ngõ, ăn hỏi, đón 

dâu, lại mặt. Từ khi đổi mới, nam nữ tự do tìm hiểu, chủ động bàn bạc với bố mẹ 

đôi bên để tiến hành đám cưới. Qua tìm hiểu bà một cá nhân ở phố Hữu Nghị, thị 

trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, được biết:  

Chi phí cưới ngày xưa chủ yếu do phía nhà trai lo (qua lễ vật mang tới 

nhà gái) thì hiện nay cả hai bên gia đình cùng lo liệu. Khoảng cách thời 

gian của các lễ thức được rút ngắn thuận tiện cho cả hai bên và công việc 

của vợ chồng trẻ (Nguồn PVS). 

Bảng 3.8: Việc thực hiện các nghi lễ hôn nhân 

STT Nghi lễ Thực hiện Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Lễ Dạm ngõ 
Có 300 77.3 

Không 88 22.7 

2 Lễ Hỏi kẹo 
Có 144 37.1 

Không 244 62.9 

3 Lễ Đôi ca 
Có 252 64.9 

Không 136 35.1 

4 Lễ Trầu kết 
Có 100 25.8 

Không 288 74.2 

5 Lễ Đưa cơm mới 
Có 182 46.9 

Không 206 53.1 

6 Lễ cưới 
Có 317 81.7 

Không 71 18.3 

[Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2015] 

Bảng trên cho thấy, 77,3% trả lời “dạm ngõ” là nghi lễ quan trọng trong hôn 

nhân. Xét trên góc độ tương quan giữa tuổi người được hỏi với lễ thức này ta thấy 

có đến 123 người trong độ tuổi từ 31 đến 50 tuổi, 84 người trong độ tuổi từ 18 đến 

30 tuổi, 31 người trong độ tuổi từ 51 đến 60 tuổi cho rằng gia đình họ thường thực 
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hiện nghi lễ dạm ngõ khi tổ chức hôn nhân cho thành viên trong gia đình, chỉ có 12 

người trên 61 tuổi cho biết gia đình họ có thực hiện lễ thức này.  

Bảng 3.9: Tƣơng quan giữa tuổi ngƣời đƣợc hỏi với lễ thức hôn nhân 

Việc thực hiện nghi lễ Dạm ngõ 

trong đám cưới 

Tuổi 
Tổng 

số Từ 18 đến 

30 tuổi 

Từ 31 đến 

50 tuổi 

Từ 51 đến 

60 tuổi 

Trên 61 

tuổi 

Có 84 123 81 12 300 

Không 12 38 30 8 88 

Tổng số 96 161 111 20 388 

[Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2015] 

Tất cả các nghi lễ khác cũng vậy nhưng tác giả chỉ lấy trường hợp lễ Dạm 

ngõ phân tích để chứng tỏ sự thay đổi trong nhận thức đối với giới trẻ. Với nghi lễ 

Hỏi kẹo còn rất ít người biết đến để thực hiện, có 62,9% cho biết: gia đình họ không 

thực hiện lễ này khi dựng vợ gả chồng cho thành viên trong nhà. Trong lễ Đôi ca có 

64,9% người được hỏi cho biết gia đình họ có thực hiện lễ thức này, bởi họ quan 

niệm đây là lễ ăn hỏi chính thức buộc phải có. 

Ở lễ Trầu kết, 74,2% người được hỏi cho biết gia đình họ không còn thực hiện 

lễ thức này bởi họ cho rằng không cần thiết, vì tốn kém và không phù hợp. Cô dâu 

Mường ngày nay không cần phải chuẩn bị nhiều lễ vật mang theo khi về nhà chồng; 

những lễ vật đó không phải tự tay làm, họ có thể mua ngoài chợ. 

Theo kết quả khảo sát thì lễ Đưa cơm mới vẫn được người Mường tiến 

hành gần với truyền thống, chiếm 46,9%. Nghi lễ này chủ yếu mang ý nghĩa: hai 

bên gia đình thống nhất ngày cưới, không nặng về thách cưới như trước. Mức độ 

thách cưới do nhà gái quyết định, thống nhất, trao đổi thông qua trưởng họ để 

truyền đạt lại với gia đình nhà trai. Việc thách cưới dựa vào tình hình kinh tế của 

hai bên gia đình. Xu hướng hai gia đình cùng lo đám cưới là xu thế chung. Nhiều 

gia đình cán bộ, công chức Nhà nước không còn thách cưới, lễ vật mang sang 

nhà gái chỉ gồm buồng cau, chai rượu, trầu không, chè, thuốc lá, bánh kẹo mang 

tính tượng trưng. 
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Kết quả khảo sát có 81,7% người Mường thực hiện lễ cưới, tục cưới xin cổ 

truyền ngày nay đã có nhiều thay đổi, một số tập tục, nghi lễ đã được loại bỏ. 

Các nghi lễ trong ngày cưới thay đổi khá nhiều như: phong tục cho dâu nằm 

ngủ, đốt đèn,... không còn được thực hiện trong đám cưới. Tục rửa chân cho cô dâu 

khi về nhà chồng vẫn còn song chỉ ở một vài nơi, những khu gần thị trấn không còn 

nữa. Qua phỏng vấn thì:  

Trước đây, khi cô dâu bước lên thềm nhà, được mẹ chồng lấy nước “rửa 

chân” với ngụ ý chúc con đàn cháu đống. Mọi người cũng được lần lượt 

rửa chân rồi lên nhà. Riêng cô dâu và phù dâu, khi lên cầu thang không 

được bước vào bậc thứ nhất mà phải bước lên bó củi do nhà trai đặt sẵn 

rồi mới đi lên các bậc thang tiếp theo - làm như thế thì cô dâu sau này sẽ 

chăm chỉ làm lụng hơn (Nguồn PVS). 

Những biến đổi này chủ yếu do việc thay đổi nhà ở: ngôi nhà sàn của người 

Mường đang dần được thay thế bằng nhà xây, mọi sinh hoạt trên nhà sàn không còn 

phù hợp nữa: 

Một nghi thức quan trọng trong đám cưới xưa là phải có hát đối đáp. Nghi thức 

này ngày nay đang dần bị phai mờ. Âm nhạc trong đám cưới thường là những bản nhạc 

hiện đại, họ không còn chơi xắc bùa, cồng chiêng với những điệu “thường rang, bọ 

mẹng” như xưa nữa. Nam nữ thanh niên thích các bài hát của giới trẻ. Họ cho rằng như 

thế đám cưới mới vui và sôi động.  

- Biến đổi về lễ vật 

 Lễ vật dùng trong hôn nhân hiện nay có sự thay đổi cho phù hợp với xu thế 

của xã hội. Trâu, bò, sanh đồng, bạc trắng… đã không còn trong lễ vật dẫn cưới. 

Trong đám cưới, trầu, cau, rượu vẫn là biểu trưng cho hạnh phúc không thể thiếu, 

song một số lễ vật khác đã dần thay đổi. Bánh chưng không nhân xưa kia không thể 

thiếu và chiếm một số lượng lớn trong đám cưới, thì hiện nay không còn quan 

trọng. Bánh chưng được sử dụng làm lễ vật chỉ mang tính tượng trưng. Ở nhiều đám 

cưới, bánh chưng đã được thay thế bằng bánh ngọt, kẹo. Một số trường hợp, người 
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Mường kết hôn với người Kinh, đã sử dụng bánh cốm, bánh phu thê để làm lễ vật 

trong ngày ăn hỏi. Ngày nay trong nhiều đám cưới, người Mường ở Hòa Bình đã sử 

dụng rượu sâm panh, rượu vang, các loại rượu ngoại (đối với gia đình có điều kiện). 

Nếu trước kia, lễ vật cô dâu mang về nhà chồng thường là chăn, đệm, gối, 

quần áo…(đều do đôi bàn tay cô dâu làm) thì ngày nay do nền kinh tế thị trường tác 

động, tiền mặt đang dần thay thế cho các hình thức vật chất khác, thách cưới của 

nhà gái thường từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Số tiền đó sẽ được nhà gái chủ động lo tổ 

chức đám cưới. Các cô dâu người Mường ở gần khu vực thị trấn được bố mẹ sắm 

sửa tủ gỗ đựng quần áo, giường gỗ, chăn đệm. Đôi khi việc sắm sửa đó cũng trở 

thành một gánh nặng với gia đình nhà gái, một cá nhân ở xóm Khả, xã Bắc Sơn, 

huyện Kim Bôi cho biết: 

Con gái hiện nay ít người biết dệt vải, làm chăn, gối, phong tục Mường 

vẫn muốn con dâu về nhà chồng phải tặng chăn, gối dân tộc cho ông bà, 

bố mẹ chồng như một cách bày tỏ lòng kính trọng và thể hiện sự cần cù, 

khéo tay của mình. Hiện nay phổ biến là các bà mẹ chuẩn bị giúp gối, 

chăn kiểu Mường kết hợp với mua thêm các loại chăn hiện đại cho con 

gái mang về nhà chồng (Nguồn PVS). 

- Biến đổi trong trang phục 

 Trang phục trong đám cưới ngày nay thay đổi khá nhiều, đặc biệt là trang 

phục của chú rể, cô dâu. Qua khảo sát cho thấy 45,4% người được hỏi lựa chọn 

trang phục hiện đại, 54,6% lựa chọn trang phục truyền thống. Câu hỏi: “Ông/bà 

thích sử dụng trang phục trong lễ cưới hiện nay theo kiểu nào?” cho kết quả: 

Bảng 3.10: Việc sử dụng trang phục trong lễ cƣới hiện nay 

Hình thức trang phục Tần suất Tỷ lệ (%) 

Hiện đại 176 45.4 

Truyền thống 212 54.6 

Tổng số 388 100.0 

[Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2015] 



 101 

Trang phục dân tộc mất dần, kể cả những người tham dự đám cưới cũng ăn 

mặc theo lối tân thời. Chú rể mặc đồ Âu: quần Âu, áo sơ mi, thắt cravat [PL.5, A.2, 

tr.179]. Trang phục của cô dâu, có 3 kiểu: 1) Mặc váy cưới, tóc quấn xoăn, trang 

điểm, tay cầm hoa - thường là cô dâu sinh sống ở khu vực gần thị trấn, ven đường 

quốc lộ; 2) Cô dâu mặc quần áo bình thường - một bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất; 

3) Cô dâu mặc quần áo Mường (đã có sự cách tân), một cá nhân ở xóm Ráy, xã 

Bình Sơn, huyện Kim Bôi, cho biết: 

Các cô gái bây giờ không thích mặc trang phục dân tộc mình, có mặc thì 

cũng chỉ lúc đón khách ở nhà mình, còn lúc đưa dâu lại mặc trang phục 

kiểu phương Tây (Nguồn PVS). 

- Biến đổi trong ăn uống, mừng cưới 

Cỗ bàn trong đám cưới của người Mường hiện nay chịu ảnh hưởng nhiều của 

người Kinh. Số lượng món ăn nhiều hơn; không chỉ đơn thuần là các món luộc, hấp, 

canh truyền thống mà còn có các món rán, nướng; hoa quả tráng miệng được bày 

trên mâm đồng, mâm nhôm [PL.3, A.4, tr.180]. Trong tiệc cưới đã xuất hiện bia, 

rượu mạnh thay cho rượu cần trước đây. Ngày nay hầu hết các đám cưới đều có 

dựng rạp, trang trí hiện đại. Khách đến dự tiệc cưới, kể các cụ ông, cụ bà cũng ngồi 

ghế nhựa, 6 cụ một mâm. Ở khu vực gần huyện lỵ, người ta thích sự thay đổi này 

bởi người Mường ở Hòa Bình cho rằng, như vậy mới phong phú, đa dạng, hợp với 

lối sống hiện đại. Phong tục mừng cưới đã thay đổi đáng kể. Trước đây, chỉ anh em 

họ hàng mới mừng quà - những tấm vải tự dệt cho cô dâu, chú rể - thì nay gần như 

ai đến dự đám cưới cũng có quà mừng bằng tiền, chiếm tỷ lệ 88,9%. Thực tế khảo 

sát tại xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong được biết:  

Việc thay quà mừng gạo, mừng rượu ngày xưa bằng phong bì tiền mừng 

đám cưới ngày nay là thuận tiện hơn cho cả chủ nhà và khách. Khách 

mua quà lo không hài lòng chủ nhà, chủ nhà trong đám cưới phải lo toan 

nhiều thứ nên việc mừng tiền là hợp lý hơn cả (Nguồn PVS). 
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Bảng 3.11: Quà mừng chủ yếu trong đám cƣới hiện nay 

Hình thức mừng cưới Tần suất Tỷ lệ (%) 

Hiện vật 43 11.1 

Tiền mặt 345 88.9 

 Tổng số 388 100.0 

[Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2015] 

3.1.4.2. Biến đổi trong nghi lễ tang ma 

- Biến đổi về nhận thức  

Trước đây, đám ma của người Mường ở Hòa Bình diễn ra tuần tự và kéo dài, 

ngày nay do xã hội phát triển, cùng với việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ về “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang”, nên tang lễ rút gọn 

lại chỉ trong vòng không quá 24 giờ. Hơn nữa họ cũng đã nhận thức được việc để 

người chết trong nhà quá lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường xung quanh. 

Nếu như khi nhà có tang, người Mường quan niệm con cháu giết càng nhiều 

trâu, bò thì càng thể hiện sự báo đáp công ơn, tỏ lòng hiếu đễ với ông bà, cha mẹ thì 

ngày nay các lễ vật trong tang ma đơn giản hơn, chỉ còn là lợn, gà... 

- Biến đổi về các đêm mo và nghi lễ  

Qua 400 phiếu phát ra thu được 388 phiếu hợp lệ thì có 67,5% người trả lời 

lễ Khâm liệm vẫn được người Mường tiến hành; 32,5% người khi được hỏi đã trả 

lời “không”. Tuy nhiên, qua quan sát tham dự và các cuộc phỏng vấn sâu cho thấy: 

Số người trả lời “không” ở đây chính là họ không biết các thủ tục của quá trình 

khâm liệm như thế nào. Nhìn vào kết quả đó, tác giả đã sử dụng kết quả xử lý tương 

quan giữa độ tuổi được hỏi và câu trả lời “không” cho thấy câu trả lời rơi vào nhóm 

đối tượng từ 18 đến 30 tuổi. Điều này một lần nữa chứng tỏ rằng nhóm đối tượng 

được hỏi này họ chưa có ý niệm hoặc không quan tâm đến các lễ thức truyền thống.  

Thông tin từ một cuộc phỏng vấn sâu cũng minh chứng cho điều đó rằng, 

hiện nay (lúc trẻ) họ không quan tâm đến việc nghi lễ truyền thống vì trong gia đình 

đã có ông hoặc bố họ lo; hoặc khi nhà có việc tang ma thì gia đình đã nhờ hết các 
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việc đó cho thầy Mo và Trưởng họ lo giúp. Tương tự với câu hỏi liên quan đến 

“chôn cất”, kết quả cho thấy 3,4% trả lời “không” thì đây rất có thể người cung cấp 

thông tin hiểu lầm câu hỏi rằng “ông/bà biết gì về các nghi thức khi chôn cất 

không?”. Tuy nhiên, chúng tôi cần giải thích rõ vấn đề này như vậy. 

Bảng 3.12: Việc thực hiện nghi lễ khâm liệm và chôn cất 

STT 
Việc thực hiện lễ Khâm liệm  

và chôn cất trong tang ma 
Thực hiện Tần suất Tỷ lệ (%) 

1 Khâm liệm 
Có 262 67.5 

Không 126 32.5 

2 Chôn cất 
Có 375 96.6 

Không 13 3.4 

[Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2015] 

Nếu như điểm đặc sắc nhất trong tang ma của người Mường được thể hiện 

trong các đêm mo, thì ngày nay biến đổi lớn nhất trong tang ma của người Mường 

cũng chính là các đêm mo. Sự biến đổi này đã kéo theo một số biến đổi khác trong 

tang lễ. Mo có vai trò rất quan trọng trong đám tang của người Mường. Nếu như 

người mất vào buổi chiều, sáng hôm sau đem chôn thì ngay đêm hôm đó cúng mo. 

Đêm mo đó gọi là mo thăm nơi ăn, chốn ở. Đêm mo chính diễn ra sau khi chôn cất 

xong và chỉ mo một đêm với nửa ngày. Trong đêm mo này, thông gia nội ngoại của 

con trai, con gái cũng được mời về thăm viếng, một cá nhân ở xóm Mớ Đồi, xã Hạ 

Đồi, huyện Kim Bôi cho biết: 

Nếu nhà nào có cơm, có rượu, cố tình để quá 24 giờ thì cũng được thôi, 

nhưng khi Ủy ban họ phạt thì gia đình đó phải tự chịu trách nhiệm lấy, 

mà cộng đồng quanh làng không lo việc khiêng quan tài ra mả giúp nữa, 

gia đình phải tự lo mượn người (Nguồn PVS).  

Múa quạt ma là nghi thức nhằm tỏ rõ ân nghĩa và tình cảm thiêng liêng của 

người sống với người chết. Dâu hiền quạt mát cho linh hồn người chết thanh thản 

trước khi đi sang thế giới khác. Ngày nay tục lệ này đã mất dần, chỉ còn lại ở một số 

xã: Phong Phú, Địch Giáo, Tuân Lộ, Phú Vinh, Phú Cường (Tân Lạc). Sự biến đổi 

về nghi thức cúng mo đã tiết kiệm được thời gian, tuy nhiên mặt trái của nó là làm 

mất đi nét văn hóa đặc sắc trong lễ tang ma của người Mường.  
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Nếu trước đây, trong nghi lễ chia của cho người mất, người Mường phải chia 

nhiều đồ dùng như thóc, lúa, cày, dao, cuốc, xẻng… thì ngày nay họ chỉ còn chôn 

theo đồ dùng cá nhân của người quá cố và cúng cơm, như vậy sẽ đỡ tốn kém hơn.  

Những biến đổi trong nghi lễ tang ma của người Mường ở Hòa Bình nhìn 

chung là theo hướng tích cực, tiết kiệm thời gian, công sức và tiền của. Tuy nhiên 

nó cũng đứng trước nguy cơ không thể tránh khỏi là mất đi bản sắc truyền thống 

của dân tộc. Vì vậy, chúng ta cần xác định và lưu giữ những giá trị truyền thống 

trong nghi lễ tang ma của người Mường góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Thực hiện chủ trương của Đảng: Bài trừ mê tín dị đoan, cải tạo những phong 

tục tập quán cũ, lạc hậu trong đời sống; đặc biệt là trong cưới xin, tang ma, người 

Mường đã bỏ dần những hiện tượng lễ bái, ăn uống kéo dài, nặng nề và rất lãng phí, 

thậm chí còn là mất vệ sinh. Ngày nay, nhiều hủ tục lạc hậu ở các Mường đã bị xóa 

bỏ (những lễ thức trong tang ma như các bài mo đã được rút ngắn đi, những tập tục 

như lễ báo tang, lễ tắm rửa, lễ khâm niệm… đã bớt đi nhiều chi tiết, nội dung rườm 

rà). Nhiều lễ tục không được thực hiện nữa (tục đánh trống đồng báo tang, tục vắt 

cây tre lên nóc nhà, tục buộc dây ràng buộc người chết với gia đình, tục chia của…; 

những hình thức văn hóa như múa và trang trí nhà xe, nhà tang cũng mất hẳn hoặc 

thu nhỏ lại; tục làm ma khô đã hoàn toàn được xóa bỏ).  

Sự phát triển của kinh tế, xã hội cũng có những ảnh hưởng đến tang ma của 

người Mường. Nếu như trước đây, để có vải làm đồ khâm liệm và chôn cất; vải để 

may tang phục cho con cháu, họ hàng, đều phải nhờ vào đôi bàn tay khéo léo của người 

phụ nữ trong gia đình thì nay tất cả đều được mua từ chợ.  

3.1.4.3. Biến đổi trong các nghi lễ khác  

, Thổ công, Vua bếp.

. Điều này 



 105 

được thể hiện trong phiếu điều tra, tác giả luận án đã đưa ra câu hỏi: “Trong gia 

đình ông, bà hiện nay đang thờ những ai?”. Kết quả cho thấy: 45,0% thờ Tổ tiên., 

37,5% thờ Thổ công và 19,6% là thờ Vua bếp. Điều này chứng tỏ việc thờ cúng Tổ 

tiên đã được coi trọng hơn sau đó mới tới thờ Thổ công và Vua Bếp. 

Bảng 3.13: Việc thờ cúng trong gia đình hiện nay 

Đối tƣợng thờ cúng Tần suất Tỷ lệ (%) 

Thờ Vua bếp 76 19.6 

Thờ Khổng Dol 8 2.1 

 Thổ công 119 30.7 

Thờ Chàng Wàng 8 2.1 

Thờ Tổ tiên (Ma nhà) 175 45.0 

Phiếu có nội dung trả lời 386 99.5 

Phiếu trống 2 0.5 

Tổng số 388 100.0 

[Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2015] 

Những năm gần đây tục thờ cúng tổ tiên trong mỗi gia đình người Mường đã trở 

thành phổ biến. Cứ mỗi khi năm hết, tết đến, mọi người đều làm lễ cúng ông bà tổ tiên, 

đi tảo mộ để mời tổ tiên về ăn tết cùng với con cháu. Sau một năm làm lụng vất vả, trong 

đêm giao thừa, nhà nào cũng làm lễ dâng cúng những phẩm vật ngon nhất để tưởng nhớ 

công ơn tổ tiên, một cá nhân ở phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình, cho biết: 

Hiện nay, khi đời sống kinh tế đã khá hơn, việc thờ cúng tổ tiên trong các 

ngày lễ tết, lễ cưới, mừng nhà mới...càng được chú ý hơn. tổ chức lớn 

hơn. Bàn thờ tổ tiên được bày biện nhiều đồ thờ trang trọng hơn, thay cho 

sự đơn sơ, mộc mạc trước kia (Nguồn PVS). 

Trong các gia đình người Mường hiện nay, ngoài bàn thờ tổ tiên - bàn thờ to, 

cao, đẹp, họ còn có một cái miếu nhỏ thờ thần đất, thổ công, thần núi...ở ngoài nhà, 

một cá nhân khác cũng ở phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình, cho biết:  

Miếu thờ thần đất được dựng rất đơn sơ, được dựng tạm bằng tre, nứa, lá 

nhưng không phải do sự cẩu thả của con người mà vì nó gắn với sự tích 

của hai vị thần Đất vốn là hai anh trên mường Trời được phái xuống 

mường Bằng cai quản phần đất cho mỗi gia đình. Cách đây chục năm thì 
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hầu hết nhà nào cũng có miếu thờ này nhưng hiện nay nhà sàn đã được 

bê tông hóa nhiều nên miếu thờ thần Đất chỉ còn thấy xuất hiện ở khu 

mường Bi và mường Vang (Nguồn PVS). 

 Những biểu hiện của tôn giáo tín ngưỡng, đặc biệt là tín ngưỡng nông 

nghiệp trong gia đình người Mường ở tỉnh Hòa Bình không còn được nguyên vẹn 

như xưa. Nhiều tập tục đã phai nhạt và chỉ còn trong ký ức của người già. 

3.2. Các xu hƣớng biến đổi  

3.2.1. Xu hướng bình đẳng, dân chủ trong văn hóa ứng xử gia đình 

- Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ngày càng bình đẳng hơn, 

nhất là giữa vợ và chồng. Tỉ lệ biết chữ cũng như tỉ lệ có bằng cấp cao của phụ nữ 

tương đối cân bằng. Những thay đổi này cải thiện vị trí của phụ nữ trong gia đình, 

khiến cho vai trò của phụ nữ ngày càng được tôn trọng hơn. Tuy nhiên, đây lại là 

nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong quan hệ gia đình trên các vấn đề như giáo 

dục con cái, quyết định việc nhà hay tham gia các hoạt động xã hội. Trong tương 

quan với sự ảnh hưởng của người phụ nữ sẽ liên tục tạo nên mâu thuẫn với vấn đề 

quyền lực của người đàn ông. Điều này nếu không được điều chỉnh sẽ dẫn đến bạo 

lực, ly thân, ly hôn. Vị thế của người phụ nữ tăng đồng nghĩa với việc họ có nhiều 

cơ hội tham gia các công việc xã hội, khiến người vợ phải chủ động điều chỉnh để 

cân bằng cả hai vai trò, sức ép lên phụ nữ sẽ tăng. 

- Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có xu hướng bình đẳng và dân 

chủ hơn. Quan hệ cha mẹ - con cái ngày càng dân chủ vì các thế hệ càng về sau 

càng hiểu biết do có điều kiện học hành và tiếp cận tri thức. Vì thế các con ngày 

càng chủ động trong những quyết định hệ trọng liên quan đến bản thân như nghề 

nghiệp, việc làm và hôn nhân hay cách sống. Sự bình đẳng và dân chủ lại đang tạo 

nên những mâu thuẫn về quan hệ và lối sống giữa các thế hệ. Con cái có xu hướng 

tách không sống cùng bố mẹ tăng lên. 

Quan hệ dòng họ theo hướng dân chủ và thiết thực hơn. Khi kinh tế hộ gia 

đình được tạo nhiều điều kiện để phát triển, quan hệ gia đình với họ mạc cũng sẽ 
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được củng cố theo hướng hỗ trợ nhau. Từ sự gắn kết về kinh tế, các mối liên hệ 

khác như tâm linh, văn hóa…sẽ được tăng cường. Nếu đối với các hộ thuần nông, 

quan hệ dòng họ có cơ cấu kinh tế hỗn hợp gồm cả nông nghiệp và phi nông 

nghiệp, quan hệ dòng họ bớt phân biệt nam nữ…chủ yếu hướng đến những hoạt 

động mang tính chất thiết thực nhằm giúp đỡ nhau và mang lại quyền lợi thực tế. 

3.2.2. Xu hướng cá nhân hóa trong gia đình 

Hội nhập kinh tế làm cho mức sống con người được nâng cao, chất lượng 

cuộc sống được cải thiện, từ đó cũng làm cho nhu cầu hưởng thụ tăng lên và mang 

những nét cá nhân hơn. Mỗi một thành viên trong gia đình đều muốn được có 

khoảng không gian riêng, ít chịu sự chi phối của các thành viên khác trong gia đình. 

Do có công việc ổn định, con cái đến tuổi kết hôn ít phụ thuộc kinh tế vào cha mẹ, 

từ đó sẽ nảy sinh nhu cầu ở riêng cho tiện về sinh hoạt. Bên cạnh đó, sự bình đẳng 

nam nữ được đề cao, cuộc sống cá nhân được tôn trọng, tránh những mâu thuẫn 

trong đời sống của gia đình truyền thống. Sự biến đổi của gia đình cho thấy chính 

nó đang làm chức năng tích cực, thay đổi chính bản thân gia đình và cũng là thay 

đổi hệ thống xã hội, làm cho xã hội trở nên thích nghi và phù hợp với tình hình mới. 

Quá trình biến đổi gây những phản chức năng như tạo ra sự ngăn cách 

không gian giữa các thành viên trong gia đình, khó khăn trong việc gìn giữ tình 

cảm cũng như các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình. Xã hội ngày càng 

phát triển, mỗi người đều bị cuốn theo công việc của riêng mình với mục đích 

kiếm thêm thu nhập, thời gian dành cho gia đình cũng vì vậy mà ngày càng ít đi. 

Con người như rơi vào vòng xoáy của đồng tiền và vị thế xã hội mà vô tình đánh 

mất tình cảm gia đình. Các thành viên dường như ít quan tâm đến nhau, khiến mối 

quan hệ gia đình trở nên rời rạc. Đó là mặt hạn chế của gia đình hiện đại so với gia 

đình truyền thống xưa.  

3.2.3. Xu hướng đơn giản hóa trong các nghi lễ gia đình 

Các phong tục tập quán trong phạm vi gia đình như: hôn nhân, tang ma, lễ 

tết, cúng giỗ… sẽ theo hướng điều chỉnh để giảm bớt sự cầu kỳ, hướng tới những 

giá trị gắn bó trực tiếp đến cuộc sống con người. 
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Chính vì vậy, sự biến đổi thường theo hai hướng: Thứ nhất, đơn giản hóa các 

lễ vật dâng cúng bởi để biện lễ đầy đủ cũng khá cầu kỳ và nghi thức tiến hành; Thứ 

hai, thêm những đồ vật mới trong thành phần đồ lễ cúng kèm theo hình thức mới. 

Nhìn chung, thời đại mới gắn quá trình hội nhập, phát triển đã tác động mạnh mẽ tới 

các nghi lễ này khiến cho có thể làm mai một hoặc biến dạng theo cơ chế thị trường. 

Nếu trước đây đồ phúng chủ yếu là rượu, trầu cau hoăc hoa quả thì ngày nay người 

ta dùng tiền mặt. Số tiền phúng viếng thường phụ thuộc vào quan hệ của người đến 

viếng với chủ nhà. Hiện nay, việc cúng vòng hoa cũng bắt đầu phổ biến trong các 

đám tang. Về quà mừng trong đám cưới của người Mường đã được thay bằng tiền 

mặt, tiện lợi và phù hợp với điều kiện hiện nay [PL.5, A.3, tr.180]. Các đồ cúng lễ 

trong tang ma, ngày giỗ, lễ tết đã có sự du nhập từ bên ngoài, thay bằng trâu, bò lợn, 

gà...ngày nay được thay bằng những đồ hoa quả, bánh kẹo, nước ngọt... đơn giản, 

tiện lợi và đẹp mắt hơn [PL.5, A.7, tr.182].  

Khi xem xét các yếu tố biến đổi trong nghi lễ tang ma của người Mường có 

thể nhận thấy dường như chỉ biến đổi về các thành tố liên quan tới sự phát triển kinh 

tế - xã hội còn bản chất vẫn được duy trì. Hình thức mai táng biến đổi với sự xuất 

hiện của các đài hỏa táng những năm gần đây, hiện nay tại tỉnh Hòa Bình chỉ có các 

dịch vụ hỏa táng đưa về công viên Vĩnh Hằng tại Ba Vì - Hà Nội chứ chưa có dịch 

vụ hỏa táng tại chỗ. Qua phỏng vấn ông Bùi Tú Cao (Cán bộ văn hóa tỉnh Hòa 

Bình) được biết: 

“Người ở đây vẫn còn quan niệm thiêu là mất cả hồn và vía, thiêu thì bị 

nóng...hơn nữa đất ở đây rộng họ thường xây dựng khu nghĩa trang gia 

đình, đào sâu chôn chặt một lần, không bốc mộ như người Kinh nên dịch 

vụ này hầu như không phát triển ở các huyện chỉ tập trung ở thành phố 

Hòa Bình. Hiện nay tại thành phố Hòa Bình có 05 điểm làm dịch vụ này 

(Phường Đồng Tiến :01, phường Chăm Mát: 01, phường Thái Bình: 02, 

phường Tân Thịnh: 01)” 

Nhìn chung, các yếu tố biến đổi đều diễn ra theo chiều hướng đơn giản hóa 

phù hợp với cuộc sống xã hội hiện đại. Một trong những nguyên nhân quan trọng 
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của những biến đổi là do nhận thức của người dân được nâng cao cùng với quá trình 

giao lưu, đặc biệt là sự tác động của các chính sách, vận động xây dựng nếp sống 

văn minh. 

3.2.4. Xu hướng hiện đại hóa trong các nghi lễ gia đình 

Xưa kia, để dẫn đến hôn nhân có nhiều nghi lễ, thủ tục, họ hàng, làng xóm 

thường giúp gia đình trong việc làm cỗ cưới, thì ngày nay các gia đình đã “khoán” 

cho dịch vụ từ khâu ăn hỏi cho đến khi kết thúc lễ cưới, kể cả việc đặt cỗ trong lễ 

cưới [PL.5, A.3 - 4, tr.180]. 

Tương tự như vậy trong tang ma trước đây, mọi công việc trong đám tang 

đều do những người trong họ hàng đảm nhiệm. Khi gia đình có người qua đời, việc 

đầu tiên là phải thông báo với họ hàng và nhờ giúp đỡ. Ông trưởng họ có trách 

nhiệm phân công công việc cho từng người. Họ hàng phải trông nom, quán xuyến 

toàn bộ công việc. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ của bà con làng xóm. Nhưng hiện nay 

mọi công việc tiếp khách, nhận phúng viếng trong đám tang chủ yếu đều do Ban tổ 

chức lễ tang lo liệu. Ban tổ chức có thể là Hội người cao tuổi, Mặt trận tổ quốc, 

chính quyền thôn xóm…Ban tổ chức có trách nhiệm điều hành lễ tang, ghi chép 

mọi công việc. Trang trí bàn thờ trong gia đình hiện nay cũng được thay bằng nến 

điện, các đồ hoa, quả bằng nhựa được bày đẹp mắt trên bàn thờ. 

3.3. Đánh giá về sự biến đổi và hệ quả xã hội 

3.3.1. Những biến đổi tích cực 

3.3.1.1. Những biến đổi tích cực trong hôn nhân 

Tục cưới hỏi của dân tộc Mường ở Hòa Bình hiện có những biến đổi, phù 

hợp với sự phát triển và tiến bộ chung của xã hội biểu hiện cụ thể: 

Trong hôn nhân, độ tuổi kết hôn của nam nữ được tuân thủ theo Luật Hôn 

nhân và Gia đình, không có trường hợp kết hôn ở tuổi vị thành niên. Khi tiến tới 

hôn nhân, họ xin ý kiến cha mẹ, thế hệ trẻ luôn thể hiện sự kính trọng cha mẹ và 

tranh thủ sự đồng tình của cha mẹ. 
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Quan niệm chọn bạn đời của nam, nữ thanh niên người Mường ở Hòa Bình 

cũng có thay đổi. Tiêu chuẩn quan trọng là người đó có việc làm ổn định, biết tính 

toán làm ăn và có đạo đức tốt.  

Các hủ tục như đa thê, tảo hôn, thách cưới cao,… hầu như không còn. Những 

quy định quá phiền toái, kéo dài và tốn kém trong nhiều năm của lễ cưới Mường 

xưa không phù hợp với nhịp sống hiện nay đã được xóa bỏ. Lễ cưới ngày nay đã 

thực hiện theo nếp sống mới, các hiện tượng mua dâu, mua rể không còn. Việc 

thách cưới bằng bạc trắng, dắt trâu sang nhà gái, các tục cổ như ném bã rượu, ném 

trấu vào đoàn nhà trai đến nhà gái đón dâu, đóng cổng đòi tiền nay không còn. 

Hiện nay, tục cưới xin của ngưòi Mường phổ biến được diễn ra theo các 

bước sau: 1) Lễ dạm ngõ: Ông/bà mờ và hai gia đình đi lại, trao đổi thống nhất chỉ 

trong một lần; 2 ) Lễ ăn hỏi: Được tổ chức vui vẻ tại nhà gái; 3) Lễ đón dâu: Nhà 

gái làm bữa cơm, nhà trai mang lễ vật sang nhà gái; hai họ và khách dự bữa cơm 

thân mật, sau đó nhà trai đón dâu; 4) Lễ lại mặt: Sau lễ đón dâu vài ba ngày, cô dâu 

chú rể về lại nhà gái; bên nhà gái mời họ hàng, thân tộc đến dự bữa cơm thân mật, 

sau đó cô gái về ở hẳn bên nhà chồng. Nhìn chung, các bước tiến hành ngày nay đã 

đơn giản đi nhiều, thời gian từ khi đặt vấn đề đến khi tổ chức đám cưới thường 

ngắn, không phải đợi chờ, thử thách ba năm như trước. Một cá nhân ở xóm Nhụn, 

xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn cho biết:  

Trước đây trong đám cưới, người Mường mừng nhau bằng lễ vật, ngày 

nay mừng bằng tiền - thuận tiện hơn cho gia đình gia chủ khi chủ động 

muốn mua những vật dụng cần thiết. Tiền mừng nhiều hay ít tùy thuộc 

vào khả năng kinh tế và mối quan hệ. Ở khu vực gần thị trấn, người 

Mường thường mừng cô dâu, chú rể từ 50 đến 100 nghìn đồng những 

vùng xa hơn từ 30 đến 50 nghìn đồng (Nguồn PVS).  

 Ngày xưa, hôn nhân thường bó hẹp trong làng xã, trong cùng tộc người thì 

ngày nay đã mở rộng hơn nhiều. Đó là hôn nhân với người khác tộc, hôn nhân giữa 

Mường và Việt, giữa Mường và Dao… Ngày nay, các cuộc hôn nhân hỗn hợp dân 
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tộc đang có xu hướng gia tăng, làm cho bức tranh dân tộc ở tỉnh Hòa Bình thêm đa 

dạng. Những cặp vợ chồng khác tộc sẽ chuyển tải văn hoá cho nhau trong quá trình 

chung sống, con cái sẽ được hấp thụ văn hoá dân tộc của cả bố lẫn mẹ. 

3.3.1.2. Những biến đổi tích cực trong tang ma 

Nếu như trước kia việc tang lễ được tổ chức linh đình với vô vàn lễ thức 

phức tạp, gây nhiều tốn kém cho gia đình người mất thì ngày nay đám ma đã đơn 

giản hơn theo quy định của nếp sống mới vẫn trang trọng mà lại đảm bảo vệ sinh, 

tiết kiệm được cả thời gian, sức lực, tránh lãng phí về vật chất, mệt mỏi về tinh thần 

cho gia đình tang chủ.  

Trong thời gian chịu tang, con cháu phải tuân thủ nhiều kiêng kỵ. Ngày nay 

những kiêng kỵ ấy không còn nặng nề và khắt khe như trước. Con cháu vẫn có thể 

tham gia vào các hoạt động xã hội có tính chất vui vẻ, như lễ hội cộng đồng, lễ 

mừng nhà mới. 

Trước đây, dùng cồng chiêng báo tin gia đình có người thân qua đời, nay gia 

đình và trưởng thôn không chỉ dùng cồng chiêng mà còn có thể viết thông báo trên 

giấy, bảng hoặc dùng loa thông báo. Những hình thức thông báo mới chuyển tải 

được nhiều thông tin cụ thể, rõ ràng hơn là đơn thuần dùng cồng chiêng. Trước kia 

quan tài thường được chuẩn bị sẵn. Gia đình nào có người già thì người con trưởng 

có trách nhiệm lên rừng tìm cây gỗ to (đường kính khoảng 50 phân), đốn chặt lấy 

một khúc thẳng mang về đẽo gọt sạch lớp vỏ bên ngoài rồi cưa dọc làm hai mảnh 

theo tỉ lệ 1:2 (nửa bên trên chiếm 1/3 vòng tròn thân cây, dùng làm nắp quan tài; 

nửa dưới chiếm 2/3, làm thân quan tài). Hai mảnh thân cây được đục, khoét rỗng 

bên trong, chỉ để lại độ dày của quan tài khoảng 10 phân; nếu người chết trẻ, không 

chuẩn bị kịp thì phải đi mua.  

Ngày nay người Mường không làm quan tài cầu kỳ như vậy do việc kiếm gỗ 

như ý rất khó. Quan tài được đóng bằng gỗ ván, vừa nhanh gọn lại nhẹ nhàng [PL.5, 

A.8, tr.182]. Sự biến đổi này cũng phù hợp với yêu cầu bảo vệ rừng bởi tài nguyên 

rừng đang cạn kiệt dần:  
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Trong nhà có người già bao giờ quan tài cũng được chuẩn bị trước, bằng 

gỗ tốt. Khi chưa sử dụng đến trong tang ma thì quan tài thường coi như 

một vật dụng để đựng thóc, lúa (Nguồn PVS). 

Về cách thức phúng viếng và đồ phúng viếng cũng có sự thay đổi. Nếu như 

trước đây, đồ phúng viếng có thể là lợn, gà, rượu, gạo,.. thì ngày nay thay vào đó là 

tiền chiếm tỷ lệ 86,1%. Các nghi thức phúng viếng cũng được tổ chức đơn giản hóa, 

thay vì bằng hiện vật thì họ sử dụng tiền mặt. 

Bảng 3.14: Đồ lễ phúng viếng chủ yếu trong đám tang hiện nay 

Hình thức phúng viếng Tần suất Tỷ lệ (%) 

Hiện vật 54 13.9 

Tiền mặt 334 86.1 

Tổng số 388 100.0 

[Nguồn: Kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2015] 

Người Mường xưa không có thói quen cúng hoa quả tươi, ngày nay trên bàn 

thờ người chết đã thấy bầy nhiều thứ trái cây và hoa khác nhau. Nếu như trên mâm 

thờ dành cho người chết trước kia, ngoài xôi, rượu, thịt còn có một đồng bạc trắng 

và tiền bạc trắng này được dành cho thầy mo sau khi kết thúc tang lễ, thì nay trên 

bàn thờ đã xuất hiện tiền âm phủ và tiền polymer: “Trong lúc tang gia bối rối không 

kịp chuẩn bị các vật phẩm chu đáo cho thầy Mo để cảm ơn khi ra về thì tiền 

polymer là thuận tiện nhất” (Nguồn PVS). 

Điều này chứng tỏ đời sống tâm linh của người Mường đã có thay đổi, không 

chỉ trong quan niệm mà còn trong lễ vật cũng như hình thức thể hiện. Ngày nay, Mo 

Mường được in thành sách phát hành rộng rãi, được nghiên cứu sâu, được dùng làm 

đề tài luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ. Các thày Mo không còn độc quyền  nắm giữ 

Mo Mường như trước nữa.  

3.3.2. Những biến đổi tiêu cực  

Bên cạnh những giá trị tích cực được bảo tồn, văn hóa gia đình hiện nay của 

người Mường ở Hòa Bình cũng không tránh khỏi các biến đổi tiêu cực như sau: 
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3.3.2.1. Về hôn nhân 

Người Mường thích học theo những cái mới mà đánh mất dần bản sắc văn 

hóa của dân tộc mình: Trang phục của cô dâu chú rể có xu hướng tân thời, người 

tham dự đám cưới cũng ăn mặc theo lối hiện đại [PL.5, A.2, tr.179], một cá nhân ở 

phường Chăm Mát, TP Hòa Bình cho biết:  

Lớp trẻ ngày nay hầu hết thích mặc trang phục Tây trong lễ cưới, rất ít 

gia đình còn mặc trang phục truyền thống trong đám cưới. Chỉ có một số 

người lớn tuổi là thường xuyên mặc trang phục dân tộc mình cả ngày lễ 

lẫn ngày thường (Nguồn PVS). 

Trước đây, về cuối buổi, lễ cưới thu hút được nhiều người tới chia vui vì 

những bài hát “rằng thường” để nhắn nhủ, răn dạy cô dâu; âm nhạc trong lễ cưới 

ngày nay thường là những bản nhạc hiện đại, họ ít còn chơi xắc bùa, cồng chiêng 

với những điệu “thường rang, bọ mẹng” như xưa nữa, để làm vui cho đám cưới, nhà 

nào khá giả thì thuê dàn máy hát karaoke với những bài hát mới, hoặc cùng nhau 

nhảy những điệu nhảy mới. 

Ngày nay hầu hết khách đến dự tiệc cưới không được gia chủ ngồi tiếp, 

nhiều khi khách mời không ai biết ai, làm mất đi sự tự nhiên, thân thiện và vui vẻ 

trong đám cưới.  

3.3.2.2. Về tang ma 

 Ngôi nhà sàn vốn có những không gian thiêng (vóng tông cùng bàn thờ Tổ 

tiên, lò bếp với ba hòn nục, cột cái gần bếp…). Khi chuyển sang ở nhà bê tông mái 

ngói hoặc mái bằng, mặc nhiên những không gian thiêng này không còn như xưa, 

thậm chí không còn nữa hoặc buộc phải thay đổi. Chẳng hạn, trong đám tang cha, 

đâu còn vóng tông (cửa sổ gian ngoài, nơi đặt bàn thờ Tổ tiên) để người con trai cả 

thực hiện tập tục chặt ba nhát vào thành cửa như dấu hiệu bắt đầu tang lễ và nhận 

trách nhiệm thay cha lo việc thờ cúng Tổ tiên.  

 Quan tài người quá cố trước kia phải đưa ra qua vóng tông (cửa sổ nơi tổ tiên ra 

vào) với đầy đủ ý nghĩa tâm linh của nó, nay phải khiêng qua cửa chính.  
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Vị trí đặt bàn thờ cũng mặc nhiên thay đổi cho phù hợp với không gian của 

ngôi nhà xây hiện nay; cũng không còn cột cái cạnh bếp - nơi thường buộc những 

cây lúa nương (giữ vía lúa) hoặc đặt những quả bí bên cạnh cột (cầu mong no ấm, 

đông con nhiều cháu) trong lễ mừng nhà mới nữa. 

 Thực hiện lễ tang theo nếp sống mới, không để người chết trong nhà quá 24 

tiếng. Đó là sự hợp lý về mặt khoa học nhưng lại dẫn đến một nghịch lý về mặt văn 

hóa: Mo Mường khó có cơ hội thực hiện đầy đủ giá trị của mình trong đời sống 

cộng đồng. Điều ấy cũng có nghĩa là không gian tồn tại đích thực của Mo Mường bị 

thu hẹp. Dần dần từng bước, sử thi Đẻ đất đẻ nước, thần thoại Mường… sẽ chỉ còn 

nằm trong sách, dành cho người nghiên cứu nhiều hơn là được tái hiện sinh động 

trong môi trường văn hóa của nó. 

 Nhiều giá trị văn hóa tinh thần cũng đang đi vào quên lãng. Trước kia người 

thuộc những áng Mo Mường đồ sộ là một số rất ít các thầy Mo, song cả cộng đồng 

Mường đều biết, đều ghi nhớ bởi họ luôn được nghe kể Mo bằng tiếng mẹ đẻ trong 

nỗi xúc động sâu xa mỗi dịp dự lễ tang. Ngày nay, Mo Mường lại lâm vào tình cảnh 

bị quên lãng dần ngay chính tại cộng đồng sinh ra nó. Hiện nay, các bài Mo trong lễ 

tang bị cắt xén đi nhiều nên đã mất dần đi ý nghĩa và giá trị của nó.  

Tiểu kết 

Trong xã hội truyền thống, các mối quan hệ trong gia đình được xây dựng và 

củng cố bằng chế độ gia trưởng, tuân theo một trật tự chặt chẽ và được bảo lưu 

trong một thời gian dài. Hiện nay, do nhiều yếu tố tác động, các quan hệ gia đình, 

dòng họ đã ít nhiều có sự thay đổi, tuy chưa làm biến đổi hoàn toàn lối sống gia 

đình truyền thống, nhưng cũng xuất hiện nhiều thay đổi về quan niệm và vai trò của 

các thành viên trong gia đình, các nghi lễ trong gia đình. Những sự thay đổi này 

phản ánh tính thích ứng của người Mường trong bối cảnh CNH-HĐH.  

 Hòa Bình bị tác động bởi nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa đòi hỏi 

phải được nghiên cứu với quy mô và nội dung chuyên sâu, trong đó có vấn đề 

gia đình và văn hóa gia đình. Sự biến đổi văn hóa gia đình ở tỉnh Hòa Bình, đặc 

biệt là các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa gia đình cần gìn giữ, phát huy, 
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những giá trị mới, tiên tiến cần tiếp thu, cần nâng lên. Điều cần thiết là phải biết 

tiếp thu một cách có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình hiện đại đồng thời 

bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống và cải biến, loại bỏ những giá trị cũ 

không phù hợp.  

Hệ thống các giải pháp là rất quan trọng đối với việc ban hành, thực hiện các 

chính sách về gia đình, những giải pháp về kinh tế, việc làm, phúc lợi xã hội, những 

giải pháp về văn hóa giáo dục... đòi hỏi phải được quan tâm và thực hiện đồng bộ, 

kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tiễn. Nếu thực 

hiện tốt được điều đó thì gia đình người Mường ở Hòa Bình sẽ có cơ hội phát triển 

theo xu hướng bình đẳng, tiến bộ, ấm no và hạnh phúc.  
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Chƣơng 4 

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG DẪN ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA GIA ĐÌNH 

TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI MƢỜNG Ở HÕA BÌNH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 

ĐẶT RA HIỆN NAY 

4.1. Các yếu tố tác động dẫn đến sự biến đổi văn hóa gia đình truyền thống 

4.1.1. Sự phát triển kinh tế đô thị 

Theo xu thế chung của toàn cầu hóa, tỉnh Hòa Bình cũng có sự phát triển rõ 

rệt về kinh tế. Đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa trực tiếp góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng giá trị nông, lâm, thủy 

sản và tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Nông nghiệp, 

cơ cấu nội ngành chuyển dịch theo hướng phát triển các cây trồng, vật nuôi có 

năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Trong trồng trọt, tỷ trọng hoa màu, cây 

công nghiệp, cây ăn quả ngày càng tăng. 

Sự hình thành các khu công nghiệp, các trung tâm dịch vụ...đã nâng giá trị 

sử dụng của đất đai, tạo những ngành nghề và việc làm mới, nâng giá trị lao động, 

tạo cơ hội để con người năng động, sáng tạo hơn trong tìm kiếm và lựa chọn các 

phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Kinh tế 

phát triển, đời sống của người lao động được cải thiện. Cùng với sự phát triển hạ 

tầng văn hóa xã hội, mở rộng mạng lưới thông tin đại chúng, tăng cường sự giao 

lưu buôn bán giữa các vùng miền...đời sống tinh thần của người Mường ở Hòa 

Bình ngày càng phong phú, đa dạng hơn - đó là tác động tích cực của sự phát triển 

kinh tế xã hội. 

Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế và đô thị cũng có tác động tiêu cực đến mọi 

mặt đời sống của người Mường ở Hòa Bình trong đó có văn hóa gia đình. Sự dễ 

dãi và cả sự yếu kém trong quy hoạch cùng với tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế 

trước mắt đã dẫn tới tình trạng sử dụng đất tùy tiện, lãng phí tác động mạnh đến 

công ăn việc làm, thu nhập và đời sống của các hộ gia đình người Mường ở các 
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vùng trong tỉnh Hòa Bình. Không chỉ thế, việc phát triển kinh tế như hiện nay 

chưa có sự chuẩn bị  kỹ càng do đó gây ra áp lực lớn đối với cộng đồng, điều này 

ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa nói chung và văn hóa gia đình, cách ứng xử trong 

cộng đồng nói riêng. Khi xã hội truyền thống của người Mường chịu sự tác động 

của quá trình phát triển kinh tế, xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

một cách cưỡng bức thì tất yếu sẽ nảy sinh ra các hiện tượng lệch chuẩn. Hơn thế, 

trong xu thế toàn cầu hóa, quá trình giao thoa văn hóa cũng tác động mạnh đến 

mọi mặt đời sống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và cộng đồng 

dân tộc Mường nói riêng.  

Lối sống hiện đại ảnh hưởng đến lối sống truyền thống, thực tế cho thấy 

một số hộ gia đình có điều kiện kinh tế khá đã thay đổi nếp nghĩ và quan niệm 

trong việc làm nhà. Thay vì nếp nhà sàn truyền thống, ngày nay do diện tích đất ở 

bị chia nhỏ và tư duy bán mặt đường nên các ngôi nhà bê tông hóa đã xuất hiện và 

xu thế phát triển. Kéo theo sự xuất hiện của những ngôi nhà bê tông hóa cao tầng 

dẫn tới việc thay đổi hướng đặt bàn thờ (trường hợp này xảy ra đối với một số hộ 

gia đình trẻ tuổi ở địa bàn NCS khảo sát), bếp đun. Qua đây thấy được khi không 

gian sống thay đổi dẫn tới văn hóa có phần đổi thay cho thích ứng với điều kiện 

hiện tại. Bếp gas xuất hiện thay thế dần cho bếp củi, không gian sống dành cho cá 

nhân thay thế cho không gian sống chung ở các ngôi nhà hiện đại dẫn đến sự gắn 

kết giữa các thành viên trong gia đình có dấu hiệu lỏng dần.  

Cùng với nó là sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt, mối quan hệ giữa 

các thành viên trong gia đình không còn gắn bó chặt chẽ như xưa. Những khái 

niệm như dòng họ, xóm giềng,…không còn được quan tâm và nhiều ý nghĩa như 

trước đây. Sự phát triển của kinh tế và đô thị dẫn tới lối sống đề cao chủ nghĩa cá 

nhân, con người sống với nhau lạnh lùng hơn, sòng phẳng hơn. Sự ảnh hưởng của 

lối sống đô thị hiện nay đã ảnh hưởng lớn đến văn hóa gia đình người Mường đặc 

biệt là thanh niên Mường: giới trẻ của người Mường hiện nay không còn thích 

sống trong những nếp nhà sàn, không thích mặc trang phục của dân tộc mình, 
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thậm chí các phong tục tập quán, nghi lễ trong gia đình hầu như không biết... Đó 

chính là vấn đề chúng ta cần quan tâm hiện nay. 

Sự coi trọng kinh tế, đặt kinh tế lên hàng đầu đã làm cho những giá trị tốt 

đẹp xưa của gia đình bị phai nhạt dần, thậm chí còn dễ dẫn tới các hệ  lụy xấu. 

Ngày càng tồn tại nhiều hiện tượng mà trước đây chưa hề hoặc ít có như bạo lực 

gia đình, ly hôn, ly thân, ngoại tình, sống thử... Chúng làm rạn nứt, phá sự bền 

vững của gia đình, làm cho gia đình trở nên mong manh, dễ tan vỡ hơn. Ngoài ra, 

các tệ nạn như trẻ em lang thang, nghiện hút, buôn bán phụ nữ qua biên giới... 

cũng đang đe dọa, gây nhiều nguy cơ làm tan rã gia đình. Sự biến đổi của gia đình 

người Mường ở Hòa Bình không chỉ để điều chỉnh sự thích nghi của hệ thống xã 

hội mà còn nhìn từ một góc độ khác, sự biến đổi lại diễn ra từ chính trong lòng 

thiết chế gia đình. Gia đình lúc này sẽ không được xem xét trên bình diện rộng lớn 

trong mối quan hệ của nó với xã hội, đóng vai trò là một thành phần của cấu trúc 

xã hội mà được nhìn nhận từ bên trong: các quan hệ xã hội của những thành viên 

trong gia đình.  

4.1.2. Sự giao lưu văn hóa 

Hội nhập kinh tế cùng với sự phát triển của các phương tiện thông tin đại 

chúng đã và đang tác động không nhỏ tới đời sống văn hóa gia đình các dân tộc ít 

người trên đất nước ta, trong đó có văn hóa gia đình của người Mường ở Hòa 

Bình. Ngoài văn hóa truyền thống, đồng bào đã có điều kiện tiếp nhận nhiều hơn 

với các dân tộc trên thế giới và trong nước. Đặc biệt là sự tiếp nhận văn hóa của 

các tộc người cùng chung sống trong tỉnh Hòa Bình.  

 Do sống trong cùng một điều kiện cư trú nên người Thái ở huyện Mai 

Châu đã tiếp xúc và giao thoa văn hóa với người Mường ở huyện Tân Lạc. Người 

Thái có mối giao lưu gần gũi với người Mường, đồng thời đã tạo nên những ảnh 

hưởng sâu sắc từ văn hóa Mường tới văn hóa Thái. Văn hóa truyền thống của 

người Mường tác động hầu hết tới mọi lĩnh vực đời sống của người Thái từ văn 

hóa vật chất tới văn hóa tinh thần. Cụ thể như: phần lớn bàn thờ trong các gia đình 
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của người Thái huyện Mai Châu hiện nay giống như bàn thờ của người Mường ở 

huyện Tân Lạc, người Thái ở huyện Mai Châu trong những năm gần đây cúng ma 

nhà vào ngày giỗ giống như người Mường. Đây chính là sự ảnh hưởng của văn 

hóa Mường tới văn hóa Thái trong cùng khu vực. 

Người Mường ở bản Giang Mỗ huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình, do thường 

xuyên tiếp xúc với văn hóa của người Kinh, đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Kinh về 

phong tục cũng như lối sống, từ trang phục, ẩm thực đến nhà ở (kiến trúc truyền 

thống của người Mường là nhà sàn, nhưng ngày nay nhiều hộ gia đình đã ở nhà 

xây). Những thay đổi này tuy không làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt 

của tộc người, nhưng xét về mặt văn hóa, sự pha trộn này, nếu không có chính sách 

hợp lý để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Mường thì dần dần 

những nét văn hóa đó sẽ bị Việt hóa và nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa Mường. 

Nếu như thiết chế làng bản đóng vai trò chi phối mạnh mẽ văn hóa gia đình 

truyền thống, thì chính sự thay đổi của thiết chế này hiện nay cũng khiến văn hóa 

gia đình người Mường ở tỉnh Hòa Bình không còn mang đậm những nét cơ bản 

của gia đình nông nghiệp. Trước kia làng bản là một đơn vị chi phối trực tiếp quan 

hệ gia đình theo hướng đặt trong sự kiểm soát chặt chẽ của dư luận, phụ thuộc 

nhiều vào truyền thống, tuân theo những quy định ứng xử riêng. Điều này tạo nên 

sự ổn định nhất định cho cộng đồng, đồng thời, đặt cá nhân trong những yêu cầu 

cao về ý thức trách nhiệm.  

Ngày nay do sự xuất hiện của sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cơ 

sở làng bản tạo nên sự gắn kết lâu dài và ổn định của cộng đồng dân cư Mường chỉ 

còn tồn tại ở một số ít địa phương vùng nông thôn miền núi. Đại đa số các khu vực 

dân cư khác, vai trò chi phối của thiết chế làng bản đến từng gia đình đã giảm mạnh. 

Với nhiều khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, cơ cấu dân cư bị xáo trộn, tỷ lệ người 

dân là người địa phương khác đến sinh sống trên địa bàn là rất lớn. Điều này có 

nguyên nhân trực tiếp từ sự chia tách chức năng sản xuất ra khỏi phạm vi gia đình 

của kinh tế công nghiệp. Gia đình truyền thống vốn là đơn vị nhất thể của sản xuất 
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và tiêu dùng nên cá nhân chưa bị đẩy ra khỏi phạm vi địa bàn cư trú. Con người của 

gia đình và công việc không bị chia tách rõ rệt. Trong khi đó, công nghiệp hóa chú 

trọng sản xuất hàng hóa để trao đổi, thu hút nguồn nhân lực tách khỏi gia đình để 

hoàn thành nhiệm vụ ở nơi làm việc. Cơ hội thuận lợi để tăng thu nhập từ những 

công việc này ngày một cao. Con người bị cuốn vào công việc tại các thành phố 

lớn, khu công nghiệp để tìm kiếm cơ hội làm việc và thu nhập cho mình.  

Trong văn hoá gia đình truyền thống của người Mường, dòng họ là một gia 

đình mở rộng, do đó họ rất chú ý đến gia đình. Họ đã thiết chế các chuẩn mực xã 

hội rất chặt chẽ bắt đầu từ gia đình và từ gia đình mở rộng đến dòng họ. Con cái 

lớn khi dựng vợ gả chồng, khi cưới hỏi phải đảm bảo mọi thủ tục hôn lễ. Kiểu gia 

đình trong văn hoá truyền thống của người Mường là kiểu gia đình gia trưởng, con 

cái phải hiếu thảo với cha mẹ, vợ phải chung thuỷ với chồng, em phải phục tùng 

anh....Trong truyền thống của người Mường, gia đình là đơn vị duy nhất được xã 

hội thừa nhận và cho phép tạo ra những công dân mới cho xã hội. Không có con 

riêng ngoài giá thú. Những qui định đối với hôn nhân trong xã hội cũ là rất ngặt 

nghèo, hiếm khi dựa trên cơ sở tình yêu mà mục đích chủ yếu là duy trì nòi giống 

và phát triển kinh tế.  

Gia đình truyền thống của người Mường được gắn kết một cách bền chặt là 

do tình nghĩa và trách nhiệm giữa các thành viên. Điểm tích cực trong văn hóa gia 

đình truyền thống của người Mường là: trong mối quan hệ vợ chồng luôn có sự 

chung thuỷ, trong quan hệ anh em luôn có sự hoà thuận. Gia đình trong nền văn 

hoá truyền thống Mường bị ràng buộc bởi một hệ thống các chuẩn mực về dòng 

họ, về thế hệ, về giới tính, về nghề nghiệp. Song thiếu vắng hẳn một hệ chuẩn cơ 

bản là tình yêu giới tính và sự dân chủ trong các quan hệ huyết tộc. 

Bối cảnh giao lưu, hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ đã tác động tới 

mỗi gia đình của người Mường ở Hòa Bình. Nhịp sống công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa sôi động đã cuốn nhiều thành viên trong gia đình vào vòng xoáy kinh tế. 

Trong văn hóa gia đình, một số giá trị truyền thống bị mai một, một số giá trị bị 
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biến đổi, một số giá trị mới được hình thành. Quan hệ ứng xử giữa các thành viên 

trong gia đình cũng thay đổi, sự truyền thụ các giá trị văn hóa, tri thức văn hóa 

cũng vậy. 

Về biểu hiện trong ứng xử, có sự chuyển đổi từ tuân phục (vâng lời) sang 

thuyết phục (tự nhận thức). Trong văn hóa gia đình của người Mường hiện nay, 

quan hệ vợ chồng được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính, sự bình đẳng và 

tôn trọng lẫn nhau. Những giá trị đó được biểu hiện trong việc lựa chọn vợ (hoặc 

chồng) một cách tự do của người trong độ tuổi thành hôn; trong việc tham gia lao 

động, công việc xã hội; trong việc đóng góp và hưởng thụ tài sản gia đình; trong 

việc quyết định những vấn đề chung của gia đình (sinh đẻ có kế hoạch, ly hôn,...) 

giữa vợ và chồng. Mối quan hệ vợ chồng mang sắc thái tốt đẹp: coi trọng giá trị 

lòng trung thuỷ, tình nghĩa vợ chồng, sự hoà thuận, hơn nữa là sự bình đẳng, 

quyền tự do dân chủ của mỗi người, vợ chồng cùng quan tâm đến lợi ích riêng 

cũng như lợi ích của cả gia đình...  

Quan hệ giữa cha mẹ - con cái trong truyền thống, ngoài vấn đề nghĩa vụ, 

còn là quan hệ tình cảm, bao gồm sự ứng xử của cha mẹ với con cái và sự ứng xử 

của con cái đối với cha mẹ. Ở gia đình hiện đại, nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp 

đó được giữ gìn và phát triển, đó là tinh thần thương yêu, sự hi sinh của cha mẹ vì 

con cái và sự kính trọng, biết ơn, hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Thông qua 

các cách truyền đạt bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, cha mẹ đã truyền lại cho con 

cái những giá trị, niềm tin, thái độ và cả những tri thức về thế giới xung quanh. Có 

thể nói những giá trị mà cá nhân thu được từ gia đình là rất đáng kể. Một trong 

những khía cạnh thể hiện bản chất của mối quan hệ này là chức năng xã hội hóa 

của bố mẹ đối với con cái. Mối quan hệ tình cảm ruột thịt, máu mủ giữa cha mẹ và 

con cái đã góp phần hạn chế đi những mâu thuẫn hằng ngày, góp phần phòng 

chống bạo lực gia đình đối với trẻ em. 

Quan hệ giữa người cao tuổi và con cháu trong xã hội Mường truyền thống 

luôn được củng cố bằng sự trợ giúp và chăm sóc người cao tuổi. Điều này đã tồn 
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tại trong các gia đình từ bao đời nay, đặc biệt những người con đã trưởng thành 

luôn hướng về ông bà, cha mẹ. Chính những quan niệm truyền thống, phong tục 

văn hóa gia đình người Mường đã làm cho mối quan hệ giữa người cao tuổi và các 

thành viên trong gia đình ngày càng mật thiết hơn, gắn bó với nhau gần gũi hơn, 

người trẻ kính trọng người già. 

Quy mô có sự thay đổi. Gia đình hạt nhân ngày càng chiếm ưu thế và tỷ lệ 

nghịch với nó là sự suy giảm số lượng gia đình lớn, gia đình ba thế hệ trở lên. Các 

mối quan hệ trong gia đình trở nên lỏng lẻo, sợi dây liên kết các thành viên đang bị 

“nới rộng ra” theo hướng tự chủ. Bên cạnh đó là mô hình hôn nhân và gia đình theo 

hướng nhấn mạnh nhiều hơn đến vai trò và trách nhiệm cá nhân, dân chủ và bình 

đẳng giữa các thành viên thuộc các độ tuổi và giới tính khác nhau trong gia đình. 

 Khuynh hướng này có thể làm suy yếu tính cộng đồng, cộng cảm trong 

phạm vi gia đình. Cấu trúc của gia đình dễ biến động, thiếu tính bền vững hơn do 

sự thay đổi trong quan niệm về hôn nhân, hạnh phúc, trách nhiệm của các thành 

viên trong gia đình cũng như thay đổi các chuẩn mực giá trị.  

Hiện nay, hầu hết người Mường đã có kinh tế khá giả hơn trước, nhiều 

người chi phí cho việc cúng bái quá nhiều tiền như việc mua các đồ lễ đắt tiền. 

Làm kinh tế thường gặp rủi ro, bất trắc, vì thế nhiều người Mường làm bất cứ việc 

gì cũng phải khấn vái, mong thần linh và tổ tiên phù hộ độ trì cho vạn sự như ý. 

Cúng lễ ở nhà chưa đủ, họ thường xuyên đi đến đình, chùa để cầu tài cầu lộc rất 

tốn tiền và thời gian. Trong những năm gần đây, việc đi lễ không còn là việc của 

các bà, các cô nữa, mà còn có cả các cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên. Thực 

tế hoạt động mê tín dị đoan đã ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội của người 

Mường ở Hòa Bình. 

4.1.3. Vai trò của Nhà nước 

4.1.3.1. Đường lối đổi mới của Đảng 

Năm 1986, Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng công cuộc đổi mới và 

khẳng định: “Gia đình là tế bào của xã hội, có vai trò rất quan trọng trong sự 
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nghiệp xây dựng chế độ mới, nền văn hóa mới và con người mới, Đảng, Nhà nước 

và các đoàn thể quần chúng cần đề ra phương hướng, chính sách và có biện pháp 

tổ chức thực hiện.  

Đến Đại hội lần thứ XII năm 2016 của Đảng một lần nữa khẳng định:       

Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Phát huy giá trị truyền thống 

tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng mỗi 

trường học thật sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người. Xây 

dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ 

hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động văn hóa, phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từng bước thu hẹp khoảng cách về 

hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, miền và các giai 

tầng xã hội.  

Các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, kết hợp với 

công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp, đối tượng trong nhân dân về xây 

dựng nông thôn mới và nếp sống văn hóa mới là yếu tố cơ bản tác động đến biến 

đổi trong nghi lễ chu kỳ đời người của người Mường. Các chủ trương, chính sách 

ấy đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân, có sức mạnh to lớn làm chuyển 

biến mạnh mẽ quan niệm của người dân về nhiều mặt của cuộc sống văn hóa như 

Luật hôn nhân và gia đình năm 1959 và năm 2000; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em năm 2004; Luật bình đẳng giới năm 2006; Luật phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2007; Quyết định số 216/CP ngày 26/12/1961 về công tác Dân số - 

Kế hoạch hóa gia đình; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 

2010 và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 

(năm 2012)… Tác động của hệ thống luật pháp rõ nét nhất đến gia đình người 

Mường là Luật hôn nhân và gia đình, Quyết định 216/CP. 

Những văn bản này ra đời đã có tác động trực tiếp đến nhận thức của người 

Mường đến sự thay đổi các mối quan hệ trong gia đình, tháo gỡ những ràng buộc 

của xã hội cũ đối với hôn nhân và gia đình, đặc biệt là những ràng buộc về kinh tế 
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(thách cưới với nhiều lễ vật tốn kém tiền của), về tệ tảo hôn, cưỡng hôn, hôn nhân 

cận huyết… Luật hôn nhân và gia đình đã góp phần bảo lưu những giá trị tốt đẹp 

của gia đình truyền thống, khắc phục những hạn chế và tiếp thu những giá trị tiến 

bộ của thời đại. Góp phần biến đổi gia đình của người Mường theo xu hướng tiến 

bộ và thích ứng được với những biến đổi kinhtế - xã hội hiện nay. 

Quyết định số 216/CP ngày 26/12/1961 về công tác Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình ra đời năm 1961, nhưng nó chỉ được đặt ra một cách cấp bách từ sau năm 

1975 trở đi. Tuy nhiên, trong 30 năm đầu thực hiện, những chỉ tiêu về giảm dân số 

đều không đạt được. Với quyết tâm cao của Nhà nước bằng nhiều biện pháp khác 

nhau, từ tuyên truyền, vận động, đến răn đe, xử phạt, khen thưởng… mức sinh của 

cả nước đã giảm đáng kể, đạt mức sinh thay thế năm 2006 (số con trung bình một 

phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 2,1 con), và đến nay con số này là 2,03 con. Thực 

tế, chính sách kế hoạch hóa gia đình cũng chỉ có tác động trực tiếp đến gia đình 

người Mường từ những năm 90 của thế kỷ XX trở lại đây. Do tác động của chính 

sách kế hoạch hóa gia đình, trong khoảng 10 năm gần đây, tỷ lệ tăng dân số của 

người Mường đã giảm từ 3% (1979 - 1989) xuống còn 2% (1989 - 1999), và 1,3% 

(2005) [25, tr. 138, 171]. Điều này có tác động trực tiếp đến biến đổi về quy mô 

gia đình của người hiện nay. 

4.1.3.2. Chính sách xóa đói giảm nghèo của Chính phủ 

Hiện nay, ở vùng người Mường nói chung và vùng người Mường tại các 

huyện lựa chọn nghiên cứu nói riêng đang được hưởng lợi từ các chương trình, dự 

án xóa đói giảm nghèo của Chính phủ, đó là: Chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội cho các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 

135) với mục tiêu nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo điều 

kiện để các xã vùng này thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, hòa nhập vào sự phát triển 

chung của đất nước.  

Nhận thức rõ đói nghèo ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân nên các 

huyện đều tập trung thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch giảm nghèo của tỉnh 
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đề ra. Ngoài ra, còn tập trung thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo lồng 

ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giúp cho các 

hộ nghèo, cận nghèo có vốn sản

triển khai đồng bộ lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới và các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội khác trên địa bàn đã 

đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo. Các chính sách ưu đãi về tín dụng, giáo dục, bảo 

hiểm y tế, nhà ở, đầu tư hạ tầng cho người nghèo, cận nghèo, địa bàn nghèo thực 

hiện đầy đủ. Tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm từ 31,51% năm 2010 xuống còn 13%, 

bình quân mỗi năm giảm 3,7%. [24]. 

Chính sách khuyến nông, lâm, ngư nghiệp và hỗ trợ phát triển ngành nghề, 

Hòa Bình có gần 21.000 hộ được hưởng lợi về việc hỗ trợ phát triển sản xuất, máy 

móc, thiết bị bảo quản, chế biến, xây dựng các mô hình và tập huấn chuyển giao 

khoa học kỹ thuật. 

Dự án lớn thứ 2 triển khai thực hiện trong năm là dự án nhân rộng mô hình 

giảm nghèo, Hòa Bình đã xây dựng mô hình nuôi gà thả đồi cho 25 hộ nghèo 

thuộc xã Kim Tiến (huyện Kim Bôi) và mô hình nuôi ngan thịt cho 48 hộ thuộc xã 

Lỗ Sơn (huyện Tân Lạc) [85].  

Ngoài các chương trình giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam, còn có 

chương trình của các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ khác như FFI 

(Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế), JVC (Tổ chức Tự nguyện quốc 

tế Nhật Bản), ETSP (Chương trình Hợp tác quốc tế Thụy Sĩ).  

Dự án phát triển nông thôn có sự tham gia của người dân do Tổ chức Tự 

nguyện quốc tế Nhật Bản (JVC) hỗ trợ xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ, xây 

dựng mô hình đưa cây màu xuống canh tác trên ruộng 1 vụ. Đặc biệt là xây dựng 

ngân hàng bò, mỗi hộ nghèo được vay 4 triệu để mua bò theo hình thức trả góp. 
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Dự án hỗ trợ phổ cập đào tạo, phục vụ phát triển lâm nghiệp vùng cao do 

Chương trình Hợp tác quốc tế Thụy Sĩ (ETSP) tập huấn cho người dân cách sử 

dụng sản phẩm phi gỗ và bảo vệ rừng. 

Dự án bảo tồn thiên nhiên Pù Luông - Cúc Phương do Tổ chức Bảo tồn 

động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) tài trợ với mục tiêu chuyển giao kỹ thuật 

trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nâng cao nhận thức 

về quản lý và bảo vệ rừng. 

Các chương trình, dự án của các tổ chức này đều nhằm xóa đói, giảm nghèo 

cho đồng bào các dân tộc thiểu số thông qua việc tăng thu nhập, nâng cao khả 

năng tiếp cận các dịch vụ, kết cấu hạ tầng và kỹ thuật sản xuất mới [86].  

Nhìn chung, sự đầu tư của Nhà nước, của chính quyền địa phương trong 

việc phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường, điện, điện thoại, nước sạch, trường 

học, trạm y tế…cũng như các chính sách về đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng đồng 

bào miền núi như nhà ở, ruộng đất, tín dụng, đào tạo nghề, giải quyết việc 

làm…đã góp phần làm cho đời sống kinh tế - xã hội của các tộc người ở Hòa Bình 

nói chung và của người Mường ở Hòa Bình nói riêng có nhiều khởi sắc. 

Trước đây người Mường chủ yếu sống bằng nghề nông. Từ rất lâu đời, họ 

biết tận dụng tất cả những địa hình thích hợp để làm ruộng, mang tính tự cấp, tự 

túc, trong đó nông nghiệp trồng lúa nước đóng vai trò chủ đạo. Cùng với việc 

trồng lúa nước là việc thâm canh một số loại cây trồng trên nương rẫy như lúa 

nương, ngô, khoai, sắn, đậu, rau quả; chăn nuôi gia cầm, gia súc cùng các nghề 

thủ công truyền thống như dệt, mây tre đan chủ yếu phục vụ đời sống hàng ngày. 

Dưới tác động của kinh tế thị trường ngày nay, trong bản đã hình thành chợ 

xép chuyên bán thức ăn, rau quả của chính những người dân tăng gia sản xuất. 

Nguồn thực phẩm như thịt động vật, cung cấp cho cả làng do một gia đình đảm 

đương. Ngoài thịt bò (hiện nay, khoảng 3 - 4 ngày mới mổ một con) thì ngày nào 

cũng có thịt lợn.  



 127 

Phụ nữ Mường nổi tiếng làm công việc dệt vải. Con gái Mường xưa, ai 

cũng biết dệt vải. Họ dệt vải trước hết là để đáp ứng nhu cầu mặc trong gia đình. 

Sau này, đời sống kinh tế phát triển, họ bán được những sản phẩm mà mình làm 

ra. Sự tinh tế trong nghề dệt vải của người phụ nữ Mường không chỉ thể hiện ở 

cạp váy Mường với những đường nét sắc sảo mà còn thể hiện kĩ thuật dệt điêu 

luyện. Các sản phẩm dệt của người Mường đẹp, thu hút được nhiều du khách 

trong và ngoài nước. Dệt vải trở thành một nghề tạo nguồn sống chính cho nhiều 

gia đình người Mường. 

Trước đây, nguồn thu nhập chính của nhân dân là nông nghiệp và chăn nuôi 

theo cách truyền thống, vì vậy, đời sống khá vất vả, khó khăn. Những năm gần 

đây, việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nhiều 

thành phần cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã tạo nên khí thế thi 

đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân lao động, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá 

cho gia đình và xã hội, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.  

Nhờ sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật và phát triển kinh tế mà ở các huyện 

như Tân Lạc, Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, người dân có thể cấy lúa nhiều vụ 

trong một năm. Ngoài ra khoa học kĩ thuật còn đưa đến việc thâm canh gối vụ và 

đa dạng hóa các loại cây trồng vào sản xuất tạo nên nguồn thu nhập cho đồng 

bào Mường. Những thành quả này chính là nguyên nhân dẫn đến đổi thay trong 

nhận thức và tư tưởng của người Mường Hòa Bình. Bà con người Mường không 

còn phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, không bị chi phối nhiều bởi các vị 

thần, các đấng tối cao quyền năng trong sản xuất nông nghiệp. Họ không còn quá 

tin vào thần thánh và các thế lực siêu nhiên chi phối sự thành bại của vụ mùa. Vì 

những lẽ đó mà tín ngưỡng dân gian trong nông nghiệp ở nhiều vùng không còn 

nặng nề như xưa, nhiều phong tục trong việc cúng vía lúa, làm nương...đã hạn 

chế đi rất nhiều.  

Kinh tế thị trường và quá trình hội nhập đã mang lại cho người Mường 

những bước tiến về đời sống và nhận thức song cũng gây tác động tiêu cực không 
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nhỏ đến đời sống văn hóa tinh thần của người Mường. Cụ thể là trong các nghi lễ 

hôn nhân, tâm linh, đặc biệt là trong tang ma, sự lạm dụng đồng tiền một cách thái 

quá đã dần làm mất đi những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp. Một thực tế đáng 

buồn là có một số đám tang đã trở thành cơ hội để những người tham dự chuộc 

lợi, mua danh. 

Sự phát triển về kinh tế, quá trình phát triển du lịch tạo cơ hội cho tộc 

người mường giao lưu với các tộc người khác, với khách du lịch trong và  ngoài 

nước khiến cho người dân nhất là giới trẻ Mường ít mặn mà với văn hóa tinh thần 

truyền thống của cha ông để lại. 

Theo kết quả điều tra năm 2015, thu nhập bình quân một hộ mỗi năm 

khoảng 28 - 29 triệu đồng. Ngoài khả năng đa dạng hóa ngành nghề, việc bán đất 

hay được đền bù đất để giải phóng mặt bằng đã tạo nên những bước ngoặt trong 

cơ cấu kinh tế hộ gia đình. Ruộng vườn vốn là nơi tạo công ăn, việc làm ổn định 

cũng như thu nhập đều đặn của nhiều gia đình đã chuyển hóa thành đường, công 

trình thủy điện, khu đô thị, nhà máy, khu du lịch dịch vụ tổng hợp. Thu nhập kinh 

tế của gia đình tăng đột biến đồng thời sinh hoạt truyền thống của gia đình bị xáo 

trộn, thậm chí bị đảo lộn hoàn toàn. Sự xuất hiện của công nghiệp, dịch vụ và việc 

thu hẹp diện tích đất sản xuất nông nghiệp được xem là những nhân tố mới trong 

cơ sở kinh tế, trực tiếp tác động đến nhu cầu nhân sự, phục vụ lao động đến sự 

phân bổ nguồn thu cũng như vai trò của các thành viên trong quan hệ gia đình. 

4.1.3.3. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 

Những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã thực 

sự thấm sâu vào nhận thức của mỗi người dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư. 

Phong trào đã trở thành sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân thực hiện, thể hiện 

qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua vận động xã hội hóa nhằm huy 

động sức dân đóng góp cho nhiều công trình phúc lợi, cho ngày vì người nghèo, 

cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội... qua đó, đã góp phần quan trọng 
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trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, 

là cơ sở vững chắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tích cực góp phần 

thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay, 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nói chung, phong 

trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội nói riêng 

đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Trong 5 năm ( 2010 - 2015), tỷ lệ gia 

đình văn hóa toàn tỉnh, nhất là ở vùng người Mường luôn đạt trên 70%; tỷ lệ 

làng, bản, tổ dân phố văn hóa đạt trên 60%. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao 

cũng đã được quan tâm đầu tư xây dựng, tỷ lệ nhà văn hóa xóm, bản đạt 76%; 

nhà văn hóa xã phường thị trấn đạt 20%; nhà văn hóa huyện, thành phố đạt 

100%; 16,2% xã đạt chuẩn nông thôn mới; trên 80% gia đình và trên 60% khu 

dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; có 

82% việc cưới được tổ chức và thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, trong đó có 

45,6% đám cưới được tổ chức theo mô hình mới, tiết kiệm, hiệu quả; 89% việc 

tang được thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, 56,6% xã, phường, thị trấn đã 

quy hoạch nghĩa trang theo quy định [42]. 

Riêng ở huyện Cao Phong, với mục tiêu phát triển kinh tế, giúp nhau làm 

giàu chính đáng nhằm từng bước cải thiện đời sống, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, 

phong trào đã được triển khai lồng ghép với các chương trình xoá đói giảm nghèo, 

giải quyết việc làm và giúp nhau làm kinh tế của các tổ chức chính trị - xã hội với 

nhiều hình thức như hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ giống, chuyển giao công nghệ, khoa 

học kỹ thuật, đào tạo nghề… đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân vươn lên 

phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Ngoài ra, mỗi địa phương cũng đã có 

nhiều hình thức giúp nhau xóa đói giảm nghèo rất hiệu quả. Thông qua phong 

trào, chất lượng cuộc sống của hầu hết các gia đình được nâng lên, số hộ giàu 

ngày càng tăng, hộ nghèo giảm đáng kể. Nếu năm 2000 tỷ lệ hộ nghèo là 8,61% 

thì đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 1,15%. Một số địa phương không 

còn hộ nghèo hoặc hộ nghèo ở tỷ lệ rất thấp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 

5 năm (giai đoạn 2010 - 2015) đạt 13,14%/năm, trong đó, cơ cấu kinh tế chuyển 
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dịch theo hướng tích cực. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu 

đồng/người/năm, tăng 12,5% so với Nghị quyết Đại hội; tỷ lệ hộ dân được sử 

dụng điện lưới quốc gia đạt 99,5%. Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn 

huyện đã có 754 hộ gia đình tham gia hiến đất xây dựng các công trình công cộng 

được 65.521 m
2
, với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng, nhờ vậy, hết năm 2015 toàn huyện 

có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

  Hiện nay, các điều kiện, phương tiện phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng 

ngày của người dân cơ bản được nâng cao. Công tác xoá đói, giảm nghèo được 

triển khai, thực hiện có hiệu quả. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, tạo điều 

kiện cho kinh tế phát triển góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Nhân dân ngày 

càng nhận thức rõ nhu cầu, tính thiết thực của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” đối với mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Qua thực hiện 

phong trào, chất lượng cuộc sống của hầu hết các gia đình được nâng lên, đạo đức 

truyền thống, nếp sống văn hoá được coi trọng hơn; ý thức trách nhiệm của mỗi cá  

nhân, mỗi hộ gia đình ngày càng được nâng cao… đã góp phần quan trọng trong 

việc kiềm chế các tệ nạn xã hội, các hiện tượng vi phạm pháp luật. Các mối quan 

hệ giao tiếp, ứng xử có văn hoá nơi công cộng đã có những chuyển biến tích cực, 

các thuần phong mỹ tục, sinh hoạt văn hoá truyền thống được khơi dậy và phát 

huy có hiệu quả. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng chuyển 

biến mạnh mẽ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, 

rộng khắp ở các địa bàn khu dân cư trong các ngày lễ, tết. Một trong những nét nổi 

bật trong thực hiện phong trào là việc thực nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang theo tinh thần Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 5/10/2007 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu đã tạo 

dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn khu dân cư, từng bước đẩy lùi các hủ 

tục lạc hậu, mê tín dị đoan, bảo tồn và phát huy những phong tục tốt đẹp của dân 

tộc. Hầu hết các đám cưới trên địa bàn được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành 

mạnh, tiết kiệm, đúng quy định của Luật hôn nhân và gia đình, phù hợp với tập 

quán, truyền thống văn hóa của địa phương và hoàn cảnh mỗi gia đình. Các thủ 
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tục chạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới, đón dâu, đăng ký kết hôn được tổ chức đơn giản, 

gọn nhẹ, đúng pháp luật, không phô trương hình thức, không rườm rà, không nặng 

về đòi hỏi lễ vật. Các lễ vật trong đám cưới đã được sắp xếp gọn gàng hơn, tiết 

kiệm hơn, tránh phô trương, lãng phí. Việc đăng ký kết hôn được tiến hành theo 

đúng quy định của pháp luật, tình t

theo quy ước, hương ước địa phương; trang trí lễ cưới giản dị, không rườm rà, phô 

trương, trang phục cô dâu chú rể đẹp và lịch sự phù hợp với văn hóa của địa 

phương; âm nhạc trong đám cưới đảm bảo không vượt qu

-

99,5%. 

 Việc tổ chức các đám tang trên địa bàn huyện cũng đã có sự chuyển biến 

rõ nét. Các hộ gia đình có đám hiếu, lễ tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, 

tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa của từng địa phương và 

hoàn cảnh của từng gia đình. Việc tổ chức lễ tang, phúng viếng đảm bảo trang 

trọng, phù hợp truyền thống đạo lý của dân tộc. Thời gian tổ chức tang lễ thực 

hiện đúng quy định, không kéo dài ngày. Thời gian hoạt động của ban nhạc hiếu 

không quá 22 giờ và trước 6 giờ. Các nghi thức lỗi thời trong việc tang cơ bản đã 

được loại bỏ, không sử dụng tăng âm loa đài đối với hoạt động của ban nhạc hiếu; 

không mời thầy cúng yểm bùa, trừ tà và thực hiện các thủ tục rườm rà khác. Khi 

gia đình có đám tang các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư và bà con làng xóm 

giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ chu đáo, tiết kiệm. Việc thực hiện quy hoạch 

nghĩa trang tại của các xóm tại các xã, thị trấn cơ bản đã được quy hoạch theo tiêu 

chí nông thôn mới, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đến nay có 94/124 xóm, khu dân 
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cư đã có quy hoạch nghĩa trang, điển hình như thị trấn Cao Phong đã quy hoạch 

nghĩa trang được đảm bảo các yếu tố về quy mô và vệ sinh môi trường. 

Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21tháng 5 năm 2005 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh “trong thời gian tới, nếu chúng ta 

không quan tâm củng cố, ổn định và xây dựng gia đình, những khó khăn và thách 

thức nêu trên sẽ tiếp tục làm suy yếu gia đình, suy yếu động lực của sự  nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…”. Vì thế, xây dựng gia đình văn hóa mới 

là một việc làm mang tính chiến lược, cấp bách nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc 

văn hóa dân tộc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đất nước.  

Xây dựng gia đình văn hóa mới trong giai đoạn hiện nay còn có ý nghĩa 

chiến lược đối với việc xây dựng truyền thống văn hóa gia đình trong tương 

lai. Phát huy các giá trị gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình văn hóa mới 

của người Mường ở Hòa trước tiên phải được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa 

yếu tố truyền thống và hiện đại, biểu hiện qua phương châm: xây dựng gia đình 

tiến bộ - một vợ một chồng - nam nữ bình đẳng - bảo đảm đời sống vật chất, tinh 

thần cho con cái - ý thức tôn trọng tổ tiên. Xây dựng gia đình tiến bộ cần gắn với 

những tiêu chí, những chuẩn mực mới trong xã hội hiện đại. Đó là gia đình có ý 

thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, biểu hiện hầu hết trong các mặt 

của đời sống, như: từ việc kết hôn đến quyền và trách nhiệm của vợ, chồng; quyền 

và trách nhiệm của con cái; vợ chồng bình đẳng; cha mẹ có trách nhiệm nuôi 

dưỡng, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho con cái; con cái có nghĩa vụ 

yêu thương, kính trọng, biết ơn ông bà cha mẹ…  

Luật Hôn nhân và Gia đình ra đời đánh dấu bước chuyển trong vấn đề hôn 

nhân và gia đình Việt Nam. Từ đó đến nay, Quốc hội tiến hành sửa đổi luật vào 

năm 1986 và năm 2001, thể hiện rõ vai trò của Nhà nước trong việc xây dựng gia 

đình, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của một xã 

hội văn minh. Bên cạnh đó, quyền của trẻ em và vai trò, quyền của người phụ nữ 

cũng ngày càng được đề cao. Năm 2007, Chính phủ chính thức ban hành Luật 
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Phòng, Chống bạo lực gia đình và những văn bản hướng dẫn thi hành. Việc thành 

lập cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, các trung tâm tư vấn tình yêu và hôn 

nhân, các tổ chức chống bạo hành gia đình có tác dụng lớn trong việc bảo vệ 

quyền lợi của phụ nữ, trẻ em trước nạn bạo hành gia đình, góp phần xây dựng gia 

đình văn hóa, tiến bộ. 

Gia đình hiện đại nhất thiết phải gắn với dòng họ, tổ tiên, hướng về tổ tiên, 

nhớ về nguồn gốc và biết ơn tổ tiên. Kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của gia đình gắn với những giá trị tiên tiến trong xã hội hiện 

đại là một trong những tiêu chí cơ bản, quan trọng nhất trong việc xây dựng gia 

đình văn hóa mới của người Mường ở Hòa Bình hiện nay. 

Việc xây dựng gia đình văn hóa mới có sự gắn kết giữa cá nhân - gia đình - 

làng xã - Tổ quốc là tiêu chí phù hợp với bước đi và sự phát triển mới của xã hội. 

Gắn kết với cá nhân trong xây dựng gia đình văn hóa mới sẽ phát huy vai trò tích 

cực của mỗi cá nhân trong gia đình với xã hội. Xây dựng gia đình văn hóa mới 

cũng chính là xây dựng con người mới. Từng cá nhân khi được định hướng xây 

dựng với những phẩm chất đạo đức, tài năng mới trong thời đại mới là yếu tố quan 

trọng tạo thành một gia đình văn hóa mới. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta 

rất chú trọng đến việc xây dựng gia đình văn hóa, tổ chức các phong trào thi đua 

xây dựng “Gia đình văn hóa”. “Gia đình văn hóa” là danh hiệu được công nhận ở 

địa phương hoặc quốc gia do các cấp chính quyền từ địa phương đến trung ương 

đưa ra để tuyên dương, khen thưởng các gia đình đạt được một số tiêu chuẩn nhất 

định. Các tiêu chí của gia đình văn hóa bao gồm: việc bảo đảm đời sống vật chất 

ổn định và tiến bộ, đời sống tinh thần lành mạnh, mối quan hệ giữa các thành viên 

trong gia đình hòa thuận, giữ được truyền thống văn hóa gia đình, có mối quan hệ 

tốt với bà con hàng xóm, thực hiện tốt các quy định của pháp luật.  

Đến nay, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai liên tục, 

rộng khắp trong toàn tỉnh, góp phần quan trọng trong việc xây dựng ý thức, trách 

nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình nói riêng và toàn xã hội nói chung. Công 
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tác tuyên truyền về gia đình văn hóa, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa trong gia 

đình thường xuyên được phát động. Các phong trào, hội nghị tuyên dương, khen 

thưởng gia đình văn hóa được tổ chức ở các cấp nhằm tôn vinh, nhân rộng các mô 

hình tiêu biểu.  

Có thể khẳng định rằng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” đã góp phần tuyên truyền đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống của nhân dân và từng bước xây 

dựng các chuẩn mực, nếp sống văn hóa thấm dần vào từng người, từng gia đình, 

từng cộng đồng dân cư. Phong trào đã góp phần tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật ở cộng đồng dân cư và từng bước nâng cáo ý thức chấp hành của nhân 

dân trên địa bàn; tự nguyện chấp hành các nội quy, quy ước, hương ước ở khu dân 

cư, nơi sinh sống và làm việc; có ý thức xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 

các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh nơi công sở; 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các phong trào, 

cuộc vận động, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, giúp đỡ các gia đình chính sách 

được cán bộ và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng với tinh thần, tương thân, tương ái, 

giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống và định hướng xây dựng nếp sống trong 

mỗi người dân với phương châm “Sống, làm theo Hiến pháp và pháp luật”. Với 

những ý nghĩa đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã 

thực sự ngày càng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của người dân, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, ổn định an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Hòa Bình [42]. 

4.2. Những vấn đề đặt ra hiện nay đối với văn hóa gia đình của ngƣời 

Mƣờng ở Hòa Bình 

 Cơ chế thị trường và quá trình công nghiệp hóa một mặt có tác động tích 

cực, nhưng mặt trái của cơ chế thị trường và lối sống thực dụng tác động mạnh tới 

các giá trị đạo đức truyền thống và lối sống lành mạnh, đã và đang làm nảy sinh 
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nhiều vấn đề xã hội liên quan trực tiếp tới phụ nữ, tác động đến đời sống gia đình 

người Mường, làm cho gia đình người Mường đang đứng trước những thử thách, 

sóng gió. Có thể thấy rõ nhất là cuộc sống của xã hội hiện đại với sự phát triển 

mạnh mẽ của các thành phần kinh tế đã tác động đến đời sống gia đình,  ở một góc 

độ nào đó đã phá vỡ nền nếp gia phong đạo đức của gia đình truyền thống người 

Mường. Tình trạng ly hôn , sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn, 

quan hệ tình dục trước hôn nhân và việc nạo phá thai trong giới trẻ của người 

Mường mặc dù tỷ lệ ít nhưng vẫn có, để lại những hậu quả nặng nề về nhiều mặt 

đối với gia đình và xã hội.  

 Mâu thuẫn xung đột giữa các thế hệ về phép ứng xử, lối sống và vấn đề 

chăm sóc người cao tuổi đang đặt ra những thách thức mới. Tình trạng bạo lực 

trong gia đình có chiều hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ đến mức báo động. 

Các giá trị văn hóa gia đình truyền thống tốt đẹp của người Mường đang có biểu 

hiện xuống cấp, mai một. Nhiều tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè, mại 

dâm… đã và đang xâm nhập vào một số gia đình. 

 Sự phân hoá giàu nghèo sẽ tiếp tục tác động vào số đông các gia đình. 

Nhiều gia đình nếu không được hỗ trợ, không được chuẩn bị đầy đủ sẽ không đủ 

năng lực đối phó với những thay đổi nhanh chóng về kinh tế - xã hội và không làm 

tròn các chức năng vốn có của mình.  

 Văn hóa gia đình của người Mường ở Hòa Bình hiện nay có một số vấn đề 

cụ thể như sau: 

4.2.1. Tệ nạn xã hội thâm nhập, đe dọa các gia đình 

 Hiện nay, cờ bạc, nghiện hút và mại dâm...thực sự đã trở thành hiểm họa 

lớn, có nguy cơ đe dọa, gây mất ổn định về chính trị, xã hội. Trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình, các tệ nạn xã hội và tội phạm liên quan đến ma túy, cờ bạc, mại dâm... có 

diễn biến phức tạp với nhiều thành phần và đối tượng tham gia. Trong đó, đối 

tượng là giới trẻ ngày càng có xu hướng gia tăng, gây ảnh hưởng đến tình hình an 
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ninh trật tự trên địa bàn và tác động xấu tới nhận thức, hành động của các bạn trẻ 

nói chung. Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đó thì gia đình đóng vai trò hết 

sức quan trọng, vì đây chính là nơi quản lý, giáo dục, định hướng nhận thức và 

hành vi cho giới trẻ, qua đó góp phần xây dựng một xã hội trong sạch, lành mạnh, 

ổn định và phát triển.  

 Các tệ nạn xã hội đang len lỏi đến mọi khu vực sinh sống trong các gia 

đình của người Mường. Những khó khăn về kinh tế dễ sinh ra cờ bạc; sự hụt 

hẫng, thất bại trong công việc hay sự cô đơn, không tìm được tiếng nói chia sẻ 

trong gia đình cũng dễ dẫn con người đến ma túy, mại dâm. Nghiện ma tuý khiến 

cho con  người u mê,tăm tối; từ một người khoẻ mạnh trở nên bệnh tật ,từ một 

đứa con ngoan trong gia đình trở nên hư hỏng, từ một công dân tốt của xã hội trở 

thành đối tượng của luật pháp. Khi đói thuốc, con nghiện sẽ làm bất cứ điều gì 

kể cả tội ác:cướp giật, trộm cắp, giết người… Thậm chí ngưòi thân trong gia 

đình cũng trở thành nạn nhân của những con nghiện khi đói thuốc. Bởi vậy ma 

tuý đã làm tan vỡ hạnh phúc của biết bao gia đình, ảnh hướng to lớn đến xã hội.  

Người nghiện ma tuý sức khoẻ yếu dần, không có khả năng lao động,trở thành 

gánh nặng cho gia đình, xã hội. 

Các tệ nạn này nhanh chóng hủy hoại thể chất và tinh thần con người, làm 

đổ vỡ nhiều gia đình. Ma tuý và mại dâm cũng chính là con đường dễ dàng đi đến 

những căn bệnh nguy hiểm dễ lây lan như: HIV/AIDS, lao phổi… Tác hại của ma 

túy và mại dâm rất lớn, khiến cho an ninh, trật tự bất ổn, tội phạm gia tăng, hư 

hỏng nhiều thế hệ, ảnh hưởng đến sự  phát triển kinh tế đất nước.  

Để ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đặc biệt trong giới trẻ, các bậc 

làm cha, làm mẹ cần xác định rõ vai trò, vị thế của gia đình trong công tác  chăm 

sóc, bảo vệ và giáo dục con em. Phải khẳng định rằng không nơi đâu có thể tổ 

chức giáo dục, theo dõi, giám sát việc phòng, chống các tệ nạn xã hội; phát hiện, 

ngăn chặn kịp thời nạn cờ bạc, nghiện hút và mại dâm...Thiết nghĩ, để phát huy 

vai trò của gia đình trong phòng, chống ma túy cho giới trẻ cần phải quan tâm 
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đầu tư hơn nữa cho gia đình thông qua việc tổ chức trang bị kiến thức giáo dục, 

nhất là những kiến thức cần thiết về phòng, chống các tệ nạn xã hội, truyền 

thông giáo dục sức khỏe cho các bậc cha mẹ, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng, các thiết chế văn hóa ở cơ sở, đặc biệt là xây dựng gia đình văn hóa, hạnh 

phúc, các thành viên tôn trọng, quan tâm lẫn nhau. Có như vậy, gia đình mới 

thực sự trở thành ngôi nhà thân yêu, tạo nên sức mạnh đoàn kết, trở thành bức 

tường ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập của ma túy, góp phần xây dựng lớp 

lớp gia đình người Mường đậm đà bản sắc dân tộc, văn minh, hiện đại, không tệ 

nạn xã hội. 

4.2.2. Biến đổi vai trò và chức năng các thành viên trong gia đình  

- Hiện nay do điều kiện hoàn cảnh, nhiều phụ nữ Mường đi làm ăn xa nhà, 

việc giáo dục con cái và chăm sóc gia đình thường do người chồng hoặc ông bà 

đảm nhận. Điều này kéo theo sự thay đổi về vai trò và chức năng trong gia đình. 

Con cái thiếu sự chăm sóc của người mẹ, gia đình thiếu đi người “nội tướng” dẫn 

đến hiện tượng mất ổn định trong gia đình. Đây là một trong số những tác nhân 

ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình biến đổi vai trò và chức năng của gia đình người 

Mường trong xã hội đương đại.  

- Việc tập trung phát triển kinh tế khiến cho một phần không nhỏ những gia 

đình người Mường phó mặc việc học hành của con cái cho nhà trường, ít quan tâm 

đến tương lai của con cái (một số hộ gia đình ở xóm Mỗ 2, con cái học hết cấp II 

đã bỏ học đi làm để phụ giúp thu nhập kinh tế cho gia đình, cá biệt có những gia 

đình nghèo đói phải cho con nghỉ học). Các bậc cha mẹ trong những gia đình này 

thường dạy bảo con cái qua kinh nghiệm, thiếu những kĩ năng và kiến thức cơ bản 

thiết yếu về tâm, sinh lý, về văn hóa ứng xử, về xã hội nói chung... Chính những 

nguyên nhân này dẫn tới các tệ nạn xã hội đặc biệt là ma túy và mại dâm ở lứa 

tuổi vị thành niên. 

- Việc giáo dục đang bị hiểu lệch thành học tập nên nhiều gia đình có xu 

hướng chỉ trú trọng việc học tập mà chưa thực sự tiến hành giáo dục toàn diện. 
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4.2.3. Mối quan hệ của dòng họ, cộng đồng làng bản trong văn hóa gia 

đình truyền thống  

Qua khảo sát cho thấy việc tổ chức họ trong các làng Mường, nghiên cứu 

sinh nhận thấy có một số điểm sau: 

- Tính chất xen cư không chỉ làm cho văn hóa truyền thống của người 

Mường bị thay đổi mà còn làm cho sự ràng buộc của cộng đồng làng bản đến 

mỗi cá nhân trở nên lỏng lẻo hơn. Trách nhiệm nghĩa vụ và giá trị đạo đức 

truyền thống xưa kia vốn được kiểm soát bằng dư luận xã hội thì nay ít có cơ  sở 

giám sát hơn.  

- Thiết chế làng bản tự quản giảm dần vai trò vốn có. Việc quản lý cũng chỉ 

mang tính chất ngắn hạn bởi người dân ngày càng có xu hướng ly hương, gia nhập 

các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp. Vai trò của thiết chế dòng họ theo đó cũng 

giảm khả năng ảnh hưởng đến các cá nhân và gia đình truyền thống. Tính chất gắn 

bó, thường xuyên của các thành viên trong dòng họ bị chia tách. Thiếu sự gắn bó 

này, mỗi cá nhân bị tách khỏi môi trường gần gũi để nâng cao năng lực xã hội hóa 

hành vi. 

4.2.4. Ứng xử với những giá trị văn hóa gia đình truyền thống  

-

chứng tỏ rằng, văn hóa gia đình truyền thống đang bị coi nhẹ bởi sự phát triển của 

chủ nghĩa cá nhân. Đây là yếu tố quan trọng làm cho văn hóa gia đình truyền 

thống của người Mường bị phai nhạt trong thời hiện đại. 

- Phương thức sản xuất công nghiệp và kinh tế thị trường tạo nên khoảng 

cách khá lớn giữa các tầng lớp dân cư. Điều này tạo nên một áp lực cạnh tranh gay 

gắt khiến con người bị dồn vào một cuộc chạy đua quyết liệt. Trong cuộc chạy đua 
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để đạt được những giá trị vật chất vụ thể, nhiều giá trị truyền thống bị xem là cản 

trở và lạc hậu. Các cá nhân đang có xu hướng dành nhiều thời gian cho những vấn 

đề riêng của mình, gia đình gia trưởng đang được dân chủ hóa, lấy quyền cá nhân 

làm trọng tâm. Thay vì đảm bảo những nghĩa vụ đã được quy định trong ứng xử 

truyền thống là sự ứng xử tự do theo tình cảm và những mối quan hệ lợi ích. 

Người nắm giữ quyền kiểm soát về kinh tế trở thành người có tiếng nói quan trọng 

trong gia đình. 

4.2.5. Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa gia đình truyền thống  

Văn hóa gia đình của người Mường cần tiếp thu và phát huy các giá trị 

truyền thống, cụ thể như sau: 

4.2.5.1. Trong lễ cưới và lễ tang  

Về lễ cưới: Tổ chức lễ cưới theo kiểu truyền thống của người Mường trên 

tinh thần đổi mới (lọc bỏ những quy định quá rườm rà và lỗi thời; bổ sung một số 

nét mới theo hướng cách tân cho phù hợp với xu thế hiện nay). Duy trì những nét 

đẹp trong phong tục như:  

- Duy trì việc cô dâu chuẩn bị chăn, gối tặng ông bà, cha mẹ bên chồng, 

việc làm này không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành mà còn 

khuyến khích, duy trì nghề thủ công truyền thống đang có nguy cơ bị mai một.  

- Sử dụng các bài cồng chiêng chúc mừng hạnh phúc và hát dân ca theo các 

làn điệu cổ truyền Mường. 

- Khuyến khích cô dâu mặc trang phục dân tộc Mường (nguyên gốc hoặc có 

cải biên cho đẹp hơn, vừa mang tính dân tộc vừa mang tính hiện đại).  

Về lễ tang: Thực hiện theo Quy định nếp sống văn minh trong việc tang. 

Không để người chết quá 24 giờ trong nhà. 

- Từng bước thực hiện luân chuyển vòng hoa trong phúng viếng nhằm 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí, khuyến khích việc hỏa táng, điện táng trong 

tang lễ. 



 140 

- Cho phép tổ chức tang ma, trên cơ sở lựa chọn những phần có nội dung 

mang giá trị văn hoá, giàu tính nhân bản. Cần khuyến khích việc sử dụng các bài 

Mo trong tang lễ nhằm bảo tồn sử thi Đẻ đất đẻ nước của dân tộc Mường.  

4.2.5.2 Giáo dục văn hóa gia đình truyền thống 

Cần nhận thức rõ rằng, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống trong gia 

đình có ý nghĩa rất quan trong trong việc bảo vệ các thành viên trong gia đình 

tránh được các tệ nạn xã hội và nhiều vấn đề tiêu cực khác nãy sinh trong cuộc 

sống, là nền tảng để thể hệ trẻ trong gia đình xác định được đầu là giá trị đích 

thực, văn minh, tiến bộ trong xã hội hiện đại cần phải được tiếp thu, học hỏi và 

đâu là những vấn đề tiêu cực, lai căng đi ngược với xu thế văn minh, tiến bộ; là cơ 

sở để thế hệ trẻ xây dựng nhân cách mới, hợp với xu thế hiện đại, nhưng cũng 

không có nghĩa là quay lưng hoàn toàn với quá khứ, mà quá khứ sẽ được chắt lọc, 

mài rũa, đổi thay cho phù hợp với điều kiện mới, tiến bộ và văn minh hơn. Luôn 

tạo được môi trường sống trong gia đình lành mạnh, một không  gian văn hóa gia 

đình ấm cúng, tràn đầy tính truyền thống, các thành viên trong gia đình luôn yêu 

thương, đùm bọc, chia sẻ lẫn nhau, hy sinh cho nhau, chứ không phai là sự so đo, 

ganh tỵ, không đặt lợi ích cá nhân, mục đích kinh tế, tiền bạc trên các mối quan 

hệ, ứng xử trong gia đình. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cho các 

thành viên trong gia đình ý thức được rằng việc tiếp thu các giá trị văn hóa truyền 

thống trong gia đình đó không chỉ là nghĩa vụ của mỗi người mà còn là nhu cầu 

cần thiết của cuộc sống. 

- Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã hết sức quan tâm đến việc giữ gìn 

và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, nhiều chiến lược, chính sách liên quan đến 

công tác xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc đã được ban 

hành; các nhà khoa học xã hội cũng đã bắt đầu nói tới việc phải giữ gìn bản sắc 

riêng biệt, độc đáo của mỗi dân tộc, trong đó đề cao việc giữ gìn và phát huy bản 

sắc, tính bền vững của văn hóa gia đình. Thế nhưng cho đến nay, truyền thống văn 

hóa nói chung và văn hóa gia đình nói riêng chưa được thống nhất, xem đâu là cái 
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lạc hậu, bảo thủ không hợp với xu hướng hiện đại, tiến bộ của xã hội cần phải 

được loại bỏ, lên án và đâu là những giá trị, chuẩn mực, truyền thống hợp với xu 

thế tiến bộ cần phải được tiếp thu, kế thừa và phát triển. Vì vậy, để có được sự 

thống nhất chung trong việc lựa chọn những giá trị truyền thống để truyền dạy cho 

thế trẻ trong gia đình, nhà trường và xã hội thì nhất thiết chúng ta phải có một 

khung lý luận, phương pháp luận và những tiêu chuẩn cụ thể để xem xét, đánh giá 

những gì nên giữ lại, phát huy, những gì nên loại bỏ. 

- Cần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào của các thế hệ người 

Mường về văn hóa dân tộc mình, trong đó có các giá trị văn hóa gia đình. Đặc 

biệt, các thế hệ người Mường hiện nay cần nhận thức và thấu hiểu để biết yêu di 

sản văn hoá của cha ông mình. Vì vậy, việc phổ cập hóa hệ thống các giá trị văn 

hóa gia đình người Mường tới toàn thể cán bộ, nhân dân trong toàn tỉnh Hòa Bình 

là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay. 

- Phát triển các hình thức và phương tiện truyền thông, nghiên cứu, lựa 

chọn những vấn đề truyền thông có nội dung phong phú, phù hợp với những đòi 

hỏi của công cuộc xây dựng con người mới, xã hội mới nhằm định hướng cho sự 

phát triển nhận thức, nhân cách và các giá trị văn hóa trong gia đình, xã hội. Trên 

các trang báo của tỉnh, nên có chuyên mục riêng về di sản văn hóa, ưu tiên giới 

thiệu những giá trị văn hóa của dân tộc Mường trong đó có văn hóa gia đình 

truyền thống. Kết quả khảo sát từ chính người dân về công tác tuyên truyền các 

vấn đề văn hóa gia đình truyền thống cho thấy:  

Các phương tiện thông tin truyền thông nhiều nhưng nội dung tuyên 

truyền đôi khi khô cứng, sách vở, không thực tế, thiếu hấp dẫn và sâu 

sắc...nên không thu hút được sự chú ý và quan tâm của người nghe 

(Nguồn PVS).  

Việc mềm hóa, đơn giản hóa và dân gian hóa các nội dung tuyên truyền về 

gia đình và văn hóa gia đình cần được làm một cách hệ thống, thường xuyên. 
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- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống phù hợp với tâm 

lý, tình cảm của từng lứa tuổi; thông qua các hoạt động ngoại khoá, các hội thi, 

hội diễn văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống; đẩy mạnh hơn nữa các phong 

trào hướng về cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa, … nhằm tạo môi trường thuận lợi để 

các em tự hấp thụ, tự hiểu và tự nguyện tham gia từ đó đi đến ham thích các hoạt 

động tìm hiểu các giá trị truyền thống. Đưa vào chương trình phụ khóa trong nhà 

trường, giới thiệu một số giá trị văn hóa đặc sắc trong văn hóa gia đình của người 

Mường ở những mức độ khác nhau tùy thuộc vào từng cấp học. 

- Mở những lớp huấn luyện ngắn hạn về việc bảo tồn và phát huy các di sản 

văn hóa của người Mường trong đó có văn hóa gia đình truyền thống. Các lớp tập 

huấn cần được làm thí điểm, sau đó mở rộng trên quy mô toàn tỉnh. 

Tiểu kết 

Việc nghiên cứu sự biến đổi các giá trị trong văn hóa gia đình của người 

Mường sẽ góp phần nhận diện những mặt tích cực cũng như hạn chế, những yếu 

tố tác động làm biến đổi văn hóa gia đình từ đó tìm ra nguyên nhân và đề ra giải 

pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị trong văn hóa gia đình truyền thống của 

người Mường ở Hòa Bình. Văn hóa gia đình đã có nhiều biến đổi trong văn hóa 

ứng xử, trong giáo dục, trong các nghi lễ: hôn nhân, tang ma...  

Trải qua nhiều thế kỷ đấu tranh với thiên nhiên và xã hội để tồn  tại và phát 

triển, đồng bào dân tộc Mường đã sáng tạo nên các giá trị văn hóa vật chất, văn 

hóa tinh thần mang bản sắc riêng. Bản sắc văn hóa đó được thể hiện trong các sinh 

hoạt như ăn, mặc, ở, đi lại... Đặc biệt là trong văn hóa gia đình của người Mường  

được thể hiện qua: Văn hóa ứng xử, trong giáo dục, qua các nghi lễ, hôn nhân, 

tang ma; trong phương thức giải quyết mối quan hệ giữa các thành viên trong cộng 

đồng làng bản, gia đình, dòng họ... Đó là niềm tự hào của người Mường ở tỉnh 

Hòa Bình nói riêng và cũng là đóng góp của dân tộc Mường vào khi tàng di sản 

văn hóa của cả dân tộc nói chung. 
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Nghiên cứu văn hóa gia đình truyền thống của dân tộc Mường ở Hòa Bình, 

ngoài mục đích tìm hiểu những nét văn hóa gia đình truyền thống đặc trưng trong 

của người Mường trong sự biến đổi, giao lưu văn hóa và hội nhập. Chúng tôi 

mong sẽ góp thêm một cái nhìn sát thực qua điều tra khảo sát thực trạng biến đổi 

văn hóa gia đình của người Mường, nhằm góp thêm tư liệu khoa học giúp các nhà 

quản lý có chính sách hoạch định, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tộc người 

Mường ở Hòa Bình trong bối cảnh hội nhập và phát triển. 

 Cần thực hiện hàng loạt các biện pháp đồng bộ, cần được sự quan tâm 

thích đáng của chính quyền từ Trung ương tới địa phương thì mới có thể phát huy 

những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình người Mường ở tỉnh Hòa Bình; 

thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây 

dựng gia đình no ấm, hình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ ấm của mỗi 

người, là tế bào lành mạnh của xã hội; là môi trường quan trọng hình thành, nuôi 

dưỡng và giáo dục nhân cách con người... tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Hòa Bình ngày càng phát triển; thực hiện được 

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
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KẾT LUẬN 

Từ những kết quả nghiên cứu về văn hóa gia đình người Mường ở Hòa Bình, 

chúng tôi rút ra các kết luận sau: 

1. Trên cơ sở khảo sát, điều tra tại thực địa và tập hợp các nguồn tư liệu đã 

công bố, luận án tập trung mô tả, phân tích và làm sáng rõ về văn hóa gia đình của 

người Mường từ truyền thống đến hiện tại, nhằm khẳng định những yếu tố tốt đẹp 

có sức lan tỏa lớn đến văn hoá của vùng. Luận án cũng chỉ ra những đặc điểm, sự 

biến đổi của văn hoá gia đình người Mường; góp phần bảo tồn, phát huy những yếu 

tố tốt đẹp phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập. Kết quả nghiên cứu và các phân tích đã giúp kiểm 

nghiệm lại các giả thuyết nghiên cứu và trả lời các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra ở 

phần mở đầu của Luận án.  

2. Để nghiên cứu những vấn đề liên quan đến văn hóa gia đình người Mường, 

chúng tôi sử dụng Thuyết cấu trúc chức năng và Thuyết Giao lưu tiếp biến văn hóa. 

Qua đó, văn hóa gia đình người Mường ở Hòa Bình đã sự giao thoa, tiếp biến văn 

hóa với người Kinh và giữa các vùng Mường khác nhau. Một mặt, văn hóa Mường 

tiếp thu những nét độc đáo, hiện đại của các nền văn hóa khác, đặc biệt là dân tộc 

Kinh, bổ sung và làm phong phú thêm bản sắc văn hóa gia đình truyền thống, đồng 

thời loại bỏ, sàng lọc những hủ tục lỗi thời về phong tục, tập quán, tín ngưỡng trong 

gia đình. Mặt khác, sự biến đổi của văn hóa gia đình người Mường đã có những 

biểu hiện rõ nét của sự mất dần bản sắc trong văn hóa gia đình truyền thống của 

người Mường ở tỉnh Hòa Bình. 

3. Gia đình và văn hóa gia đình đang là vấn đề được quan tâm chung của 

toàn nhân loại, thu hút sự nghiên cứu của nhiều ngành khoa học tại nhiều quốc gia 

và các tổ chức chính trị xã hội mang tầm quốc tế. Về mặt lý luận, luận án đã hệ 

thống lại các quan niệm về văn hóa gia đình, văn hóa gia đình được hiểu: Là văn 

hóa của một thiết chế xã hội đặc thù, chịu sự chi phối bởi văn hóa của một xã hội 

nhất định, bao gồm tổng thể các giá trị, truyền thống, thị hiếu và phương thức ứng 
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xử được các thành viên của gia đình cùng lựa chọn, thừa nhận, chấp nhận để ứng 

xử với nhau trong gia đình và với xã hội. Như vậy, khái niệm văn hóa gia đình là 

khái niệm khoa học của ngành văn hóa học, có nội hàm và ngoại diên rõ ràng, được 

định nghĩa một cách khoa học. 

4. Trong gia đình người Mường, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái tương 

đối bình đẳng. Con cái phải có hiếu với cha mẹ, phải kính trọng, chăm sóc, phụng 

dưỡng và vâng lời cha mẹ. Cha mẹ phải chăm lo nuôi nấng, giáo dục con cái, truyền 

đạt kinh nghiệm sản xuất, các nghề thủ công, các công việc trong gia đình. Cha mẹ 

uốn nắn con cái về lời ăn tiếng nói, cách ửng xử trong gia đình và với cộng đồng. 

Cha mẹ già ở với con cái cả, những người con thứ ra ở riêng được cha mẹ chia cho 

một số tài sản nhất định và phải có trách nhiệm với cha mẹ. Anh em ruột thịt sống 

có trách nhiệm với nhau và yêu thương nhau. Khi cha mẹ qua đời, người anh cả 

chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, dựng vợ gả chồng cho các em. 

5. Người Mường ở Hòa Bình thường giáo dục con cái qua hình thức trực 

quan. Hình thức này liên quan đến việc chỉ bảo con em làm các thao tác đến công 

việc trong nhà, ngoài nương rẫy. Trong giáo dục con, người Mường hầu như không 

quát mắng hay đánh bằng roi vọt mà thường dùng ca dao, tục ngữ để giảng giải; 

khuyên nhủ bằng tình cảm giúp con hiểu được một số kiến thức về xã hội.  

6. Gia đình Mường là nơi bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Về hôn 

nhân, người Mường vẫn tuân thủ những nguyên tắc nhất định, từ yêu đương tìm 

hiểu đến các lễ tục trong việc cưới xin. Đám cưới của người Mường, tuy tổ chức 

không linh đình, song các nghi thức đi kèm lại rất phức tạp.  Tục cưới xin của người 

Mường ở Hòa Bình đã hình thành và định hình từ lâu đời, được coi là một tục lệ 

quan trọng, phong phú, đặc sắc, có ảnh hưởng rất lớn và sâu sắc đến sự hình thành, 

phát triển gia đình, dòng tộc và dân tộc Mường; chứa đựng trong đó rất nhiều chuẩn 

mực, giá trị cần được bảo tồn và phát huy trong thời đại mới. 

 Tang ma là một nghi lễ quan trọng trong gia đình người Mường, mang nhiều 

giá trị và ý nghĩa đối với cuộc sống cá nhân và cộng đồng. Đời sống tinh thần của 
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người Mường rất đa dạng và phong phú, thể hiện rõ nét trong tang lễ. Với người 

Mường chết không phải là kết thúc mà là sự mở đầu cho một cuộc sống mới, vĩnh 

hằng, no đủ và hạnh phúc. Chính vì thế, đám ma được chuẩn bị chu đáo, tổ chức 

trọng thể bởi nó không chỉ làm cho người chết mà còn làm cho cả người đang sống. 

Nghi lễ tang ma của người Mường là một thành tố văn hóa quan trọng trong nghi lễ 

chu kì đời người của đồng bào Mường ở Hòa Bình. Nghi lễ này hiện nay tuy có 

những biến đổi nhất định song về cơ bản vẫn bảo lưu được một cách tự nhiên nhiều 

yếu tố truyền thống. Tuy nhiên nhiều yếu tố cũng đã mất đi, nguy cơ này sẽ tăng lên 

nếu như không có những biện pháp kịp thời cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị 

của nghi lễ tang ma. 

Ngoài ra người Mường còn có các nghi lễ khác trong gia đình như: thờ cúng 

Tổ tiên, thờ Chàng Wàng, thờ Khổng Dòl,  thờ Vua Bếp (Lễ Đắp bếp), nghi lễ thờ 

Thổ công, lễ cơm mới, lễ mát nhà, lễ nạ mụ, lễ kéo si...Những hình thức thờ cúng 

trong gia đình chi phối toàn bộ hoạt động trong các ngày lễ tết của người Mường. 

Nó mang ý nghĩa giáo dục truyền thống rất to lớn đối với các thế hệ con cháu. Sự 

tôn trọng thần linh tạo ra cho con người biết ơn những người đã mang đến cho họ 

cuộc sống. Vì vậy, trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày họ luôn biết kính trên 

nhường dưới, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. 

7. Văn hóa gia đình truyền thống của người Mường mang bản sắc riêng biểu 

hiện cụ thể qua: Hôn nhân, tang ma, quan hệ ứng xử, quan niệm về sinh đẻ, tín 

ngưỡng thờ cúng tổ tiên...Văn hóa Mường đã có những ảnh hưởng qua lại đậm nét 

trong mối giao lưu văn hóa với một số dân tộc anh em sống lân cận. Sự ảnh hưởng 

này tồn tại từ lâu đời, qua hàng nghìn năm lịch sử, nó được biểu hiện khá rõ ở các 

khía cạnh của văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Tuy nhiên người Mường cũng 

chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa người Kinh, cụ thể: trong trang phục, ẩm thực, 

nhà ở, tín ngưỡng, ngôn ngữ... 

8. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, sự tăng cường giao lưu văn hóa 

giữa các vùng miền, các dân tộc, văn hóa gia đình người Mường hiện nay cũng thể 

hiện sự giao thoa sâu sắc và có nhiều biến đổi so với truyền thống, cụ thể: biến đổi 
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về quy mô gia đình, biến đổi ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, biến đổi về 

vai trò của các thành viên trong giáo dục gia đình, biến đổi về các nghi lễ trong gia 

đình. Một mặt, văn hóa gia đình Mường tiếp thu những nét độc đáo, hiện đại của 

các nền văn hóa khác, đặc biệt là văn hóa dân tộc Kinh để bổ sung và làm phong 

phú thêm văn hóa của mình, đồng thời sàng lọc, loại bỏ những hủ tục lỗi thời cho 

tiến kịp theo yêu cầu của xã hội hiện đại. Mặt khác, sự biến đổi của văn hóa gia 

đình người Mường đã có những biểu hiện rõ nét của sự mất dần bản sắc truyền 

thống, ví dụ, một số nghi lễ trong gia đình đã không còn phổ biến, không còn được 

nhiều người biết đến nữa, đặc biệt là thanh niên.  

9. Sự biến đổi các giá trị văn hóa gia đình của người Mường chịu tác động 

của nhiều nguyên nhân. Trong đó, một trong những nguyên nhân chính là các chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, sự tác động mạnh của nền 

kinh tế thị trường, sự giao lưu hội nhập giữa các nền văn hóa. Điều này đã giúp cải 

thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, gián tiếp làm thay đổi các 

giá trị văn hóa nhưng cũng kéo theo nhiều vấn đề phức tạp cần chúng ta phải quan 

tâm và giải quyết.  

10. Sự biến đổi văn hóa đồng thời cũng là sự phát triển văn hóa, phát triển từ 

truyền thống sang hiện đại. Trong quá trình biến đổi đó, có nhiều diễn biến hoàn 

toàn phù hợp với quy luật xã hội. Tuy nhiên, cũng có những diễn biến chưa phù hợp 

với quy luật chung, làm tổn hại đến văn hóa truyền thống, không phản ánh đúng 

quy luật của văn hóa. Văn hóa gia đình của người Mường ở Hòa Bình cũng không 

nằm ngoài quy luật đó, ngoài những yếu tố văn hóa tích cực tiếp thu trong quá trình 

biến đổi thì còn nhiều vấn đề đặt ra hiện nay, cụ thể là: Tệ nạn xã hội thâm nhập, đe 

dọa các gia đình; biến đổi vai trò và chức năng của các thành viên trong văn hóa gia 

đình; giáo dục văn hóa gia đình truyền thống; kế thừa và phát huy các giá trị văn 

hóa truyền thống; mối quan hệ của dòng họ, cộng đồng làng bản trong văn hóa gia 

đình truyền thống, ứng xử với những giá trị văn hóa....đó là những vấn đề cần được 

giải quyết và gợi mở cho nghiên cứu tiếp theo sau này./. 
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Phụ lục 1 

MẪU PHIẾU HỎI Ý KIẾN 

Xin chào ông/bà! 

Chúng tôi đang tiến hành một nghiên cứu độc lập về sự biến đổi văn hóa gia 

đình của người Mường ở Hòa Bình từ năm 1986 đến nay. Đây là một bảng hỏi dễ 

trả lời vì thế mong ông/bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về các vấn đề có liên 

quan. Chúng tôi khẳng định rằng mọi thông tin ông/bà cung cấp sẽ được giữ kín và 

chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu. Đồng ý với phương án trả lời nào, xin ông/bà 

vui lòng đánh dấu (X) vào ô trống tương ứng.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ông/bà! 

PHẦN 1: QUAN NIỆM VỀ GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 

1. Theo ông/bà tiêu chuẩn nào khi chọn vợ/chồng là quan trọng nhất? 

 (chỉ chọn một trong số các phương án trả lời) 

- Có công việc ổn định   - Ngoại hình ưa nhìn          

- Biết làm kinh tế     - Mạnh khỏe              

- Có học thức       - Gia đình khá giả             

- Phù hợp tính cách      - Biết chăm lo công việc gia đình  

- Ý kiến khác:………………………………………………………… 

2. Việc tiến tới hôn nhân trong gia đình của ông/bà hiện nay do ai là 

ngƣời quyết định chính? (chỉ chọn một trong số các phương án trả lời) 

- Cha/mẹ quyết định                              

- Tự quyết định rồi mới hỏi ý kiến cha mẹ  

- Tự quyết định hoàn toàn  

- Ý kiến khác........................................................................................ 

3. Ông/bà xây dựng gia đình theo tiêu chí nào sau đây ? (chỉ chọn một 

trong số các phương án trả lời) 

- Bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau            

- Vợ phải tuân theo chồng, con cái phải tuân theo cha mẹ  

- Ý kiến khác:……………………………………………………….                        
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4. Theo ông/bà, trong những điều sau đây, điều gì làm cho gia đình hạnh 

phúc nhất?  

- Mọi thành viên trong gia đình đều được tự do, bình đẳng         

- Mọi thành viên trong gia đình quan tâm, chăm sóc lẫn nhau 

- Đông con, nhiều cháu                                      

- Cha mẹ quyết định con cái phục tùng 

- Con cái hiếu thảo với ông bà, cha mẹ 

- Vợ phải tuyệt đối phục tùng chồng                             

- Mọi thành viên trong gia đình đều thành đạt trong sự nghiệp 

- Ý kiến khác:………………………………………………………. 

5. Ông/bà giáo dục các con trong gia đình theo hình thức chính nào dƣới 

đây? (chỉ chọn một trong số các phương án trả lời) 

- Giáo dục qua sách vở             

- Giáo dục qua những việc làm cụ thể của cha mẹ 

- Giáo dục bằng răn đe, roi vọt    

- Giáo dục bằng tình cảm          

- Ý kiến khác                                          

6. Theo ông/bà ai là ngƣời đóng vai trò chính trong việc giáo dục các con? 

(chỉ chọn một trong số các phương án trả lời) 

- Người cha 

- Người mẹ          

- Ông/bà           

- Anh/chị 

7. Theo ông/bà sinh con trai, con gái có ý nghĩa nhƣ thế nào? 

(chỉ chọn một trong các phương án trả lời) 

- Sinh con trai, con gái có ý nghĩa như nhau 

- Sinh con trai là rất quan trọng 

- Sinh con gái là rất quan trọng 

8. Ông/bà muốn gia đình có mấy con? 

(chỉ chọn một trong hai phương án trả lời) 

- Từ 1 đến 2 con - Trên 2 con  
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9. Gia đình ông/bà có mấy thế hệ cùng chung sống ? 

- Hai thế hệ (bố mẹ sống với con cái chưa trưởng thành) 

- Ba thế hệ (ông/bà; cha/mẹ, các con) 

- Bốn thế hệ 

10. Ông/bà chấp nhận các kiểu gia đình nào dƣới đây? 

- Gia đình đồng tính (cùng nam hoặc cùng nữ) 

- Gia đình chỉ có cha (hoặc mẹ) và con 

- Gia đình không hôn thú 

- Không chấp nhận các kiểu gia đình trên 

PHẦN 2: CÁC NGHI LỄ TRONG GIA ĐÌNH 

11. Trong gia đình ông/bà hiện nay đang thờ những ai? 

- Thờ Tổ tiên (còn gọi là Ma nhà)                                                                                                                                                 

- Thờ Chàng Wàng (Thần bảo vệ sự an toàn  

trong lao động sản xuất, đi lại)                               

- Thờ Khổng Dòl (Thần bảo vệ mùa màng, bảo hộ sự làm ăn)                                   

- Thờ Vua Bếp                                 

- Thờ Thổ công  

12. Trong một năm gia đình ông/bà thƣờng thực hiện những nghi lễ nào?  

- Lễ cơm mới   

- Lễ Mát nhà  

- Lễ Nạ mụ       

- Lễ Kéo Si        

- Lễ Tảo mộ (mát mả)   

- Tất cả              

- Ý kiến khác :........................................................................................ 

13. Gia đình ông/bà thƣờng thực hiện những nghi lễ nào trong hôn nhân ? 

- Dạm ngõ, thăm hỏi (lễ mở miệng)                              

- Hỏi kẹo (lễ hỏi nhỏ)  

- Lễ đôi ca (lễ ăn hỏi chính thức, còn gọi là lễ đôi gà - Ti nòm)  
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- Lễ trầu kết (thường khoảng một tháng sau lễ đôi ca)   

- Lễ đưa cơm mới (Lễ hỏi cưới)  

- Lễ cưới (Ti cháu)  

- Tất cả                            

14. Ông/bà thích trang phục trong lễ cƣới hiện nay theo kiểu nào ? 

(chọn một trong các phương án trả lời)  

- Hiện đại                              

- Truyền thống  

- Ý kiến khác........................................................................................... 

15. Ông/bà thích nhất quà mừng trong đám cƣới hiện nay dƣới hình thức 

nào? (chọn một trong các phương án trả lời)  

- Hiện vật                              

- Tiền mặt  

- Ý kiến khác............................................................................................. 

16. Gia đình ông/bà thƣờng thực hiện những nghi lễ nào trong đám tang ? 

- Khâm liệm                              

- Lễ Đạp ma  

- Lễ Tống trùng  

- Lễ Tấy dây   

- Lễ Kẹ  

- Lễ Tế nhà xe                                 

- Lễ Nược ti (cơm đi)   

- Lễ chôn cất  

- Tất cả              

17. Đồ phúng viếng trong đám ma hiện nay dƣới hình thức nào là tốt 

nhất? 

(chỉ chọn một trong số các phương án trả lời)  

- Hiện vật                              

- Tiền mặt  
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- Ý kiến khác........................................................................................... 

18. Ông/bà có tham gia các sinh hoạt của dòng họ không ? (họp họ, giỗ họ, 

hội khuyến học của dòng họ...) (chọn một trong các phương án trả lời)  

- Thường xuyên - Thỉnh thoảng 

- Hiếm khi - Không 

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ÔNG/BÀ 

Giới tính: - Nam     - Nữ          

Tuổi: - 18 đến 30   - 31 đến 50 

- 51 đến 60- 61 trở lên 

Tình trạng hôn nhân: 

- Đã kết hôn: - Chưa kết hôn: 

Nghề nghiệp: 

- Công nhân 

- Nông dân 

- Viên chức Nhà nước 

- Kinh doanh 

- Bộ đội, công an 

- Học sinh, sinh viên (Cao đẳng, Đại học, Sau Đại học) 

- Lao động tự do 

Nơi cƣ trú: 

- Huyện:…………………………………………………………………... 

- Xã:………………………………………………………………………. 

- Thôn/Xóm(Bản)……………………………………………………… 

Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà. 
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Phụ lục 2 

KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ SỰ BIẾN ĐỔI  

VĂN HÓA GIA ĐÌNH CỦA NGƢỜI MƢỜNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 

Vài nét về khách thể nghiên cứu 

Giới tính Tần suất Tỷ lệ (%) 

Nam 182 46.9 

Nữ 206 53.1 

Tổng số 388 100.0 

 

Tuổi Tần suất Tỷ lệ (%) 

Từ 18 đến 30 tuổi 96 24.7 

 Từ 31 đến 50 tuổi 161 41.5 

 Từ 51 đến 60 tuổi 111 28.6 

 Trên 61 tuổi 20 5.2 

Tổng số 388 100.0 

 

Tình trạng hôn nhân Tần suất Tỷ lệ (%) 

Đã kết hôn 355 91.5 

Chưa kết hôn 33 8.5 

Tổng số 388 100.0 

 

Nghề nghiệp Tần suất Tỷ lệ (%) 

Công nhân 11 2.8 

 Nông dân 309 79.6 

 Cán bộ Nhà nước 32 8.2 

 Kinh doanh 1 0.3 

 Học sinh, sinh viên 7 1.8 

 Lao động tự do 28 7.2 

Tổng số 388 100.0 
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Huyện Tần suất Tỷ lệ (%) 

Kim Bôi 52 13.4 

Lạc Sơn 99 25.5 

 Tân Lạc 135 34.8 

 Cao Phong 102 26.3 

 Tổng số 388 100.0 

 

I. Quan niệm về gia đình và xây dựng gia đình 

Theo ông/bà tiêu chuẩn nào khi chọn vợ/chồng là 

quan trọng nhất? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có công việc ổn định 71 18.3 

 Biết làm kinh tế 19 4.9 

 Có học thức 31 8.0 

 Phù hợp tính cách 73 18.8 

 Ngoại hình ưa nhìn 2 0.5 

 Khỏe mạnh 53 13.7 

 Gia đình khá giả 5 1.3 

 Biết chăm lo cho gia đình 114 29.4 

 Ý kiến khác 2 0.5 

 Phiếu có nội dung trả lời 370 95.4 

Phiếu trống 18 4.6 

Tổng số 388 100.0 

 

Việc tiến tới hôn nhân trong gia đình của ông/bà hiện 

nay do ai là ngƣời quyết định chính? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Cha/mẹ 51 13.1 

 Tự bản thân quyết định rồi hỏi ý kiến cha, mẹ 317 81.7 

 Tự quyết định hoàn toàn 20 5.2 

Tổng số 388 100.0 
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 Ông/bà xây dựng gia đình theo tiêu chí nào sau đây? Tần suất Tỷ lệ (%) 

Bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau 365 94.1 

Vợ phải tuân theo chồng, con tuân lệnh mẹ, cha 23 5.9 

Tổng số 388 100.0 

 

Theo ông/bà điều nào dƣới đây khiến cho gia đình 

hạnh phúc nhất? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Mọi thành viên trong gia đình đều được tự do, bình đẳng 275 70.9 

 Mọi thành viên trong gia đình quan tâm, chăm sóc nhau 84 21.6 

 Cha mẹ quyết định, các con phục tùng 4 1.0 

 Con cái hiếu thảo với cha mẹ 19 4.9 

 Mọi thành viên đều thành đạt trong công việc 6 1.5 

 Tổng số 388 100.0 

 

Ông/bà giáo dục các con trong gia đình theo hình 

thức chính nào? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Giáo dục qua sách vở 16 4.1 

 Qua việc làm cụ thể 270 69.6 

 Răn đe, roi vọt 4 1.0 

 Tình cảm 92 23.7 

Ý kiến khác 2 0.5 

 Phiếu có nội dung trả lời 384 99.0 

Phiếu trống 4 1.0 

Tổng số 388 100.0 

 

Theo ông/bà ai là ngƣời đóng vai trò chính trong việc 

giáo dục con cái? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Người cha 151 38.9 

 Người mẹ 197 50.8 

 Ông, bà 40 10.3 

Tổng số 388 100.0 
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Theo ông/bà sinh con trai, con gái có ý nghĩa 

nhƣ thế nào? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Ý nghĩa như nhau 372 95.9 

 Con trai là rất quan trọng 16 4.1 

Tổng số 388 100.0 

 

Ông/bà muốn gia đình có mấy con? Tần suất Tỷ lệ (%) 

Từ 1 đến 2 con 358 92.3 

 Trên 2 con 30 7.7 

Tổng số 388 100.0 

 

Gia đình ông, bà gồm mấy thế hệ chung sống? Tần suất Tỷ lệ (%) 

Hai thế hệ 165 42.5 

 Ba thế hệ 210 54.1 

Gia đình ông, bà gồm mấy thế hệ chung sống? Tần suất Tỷ lệ (%) 

 Bốn thế hệ 13 3.4 

Tổng số 388 100.0 

 

Ông, bà chấp nhận kiểu gia đình nào dƣới đây? Tần suất Tỷ lệ (%) 

Gia đình đồng tính 2 0.5 

 Gia đình chỉ có cha hoặc mẹ và con 28 7.2 

 Không chấp nhận các kiểu gia đình trên 358 92.3 

 Tổng số 388 100.0 

II. Các nghi lễ trong gia đình 

Trong gia đình ông, bà hiện nay đang thờ những ai? Tần suất Tỷ lệ (%) 

Thờ Tổ tiên (Ma nhà) 76 19.6 

 Thờ Vua bếp 6 1.5 

 Thờ Thổ Công 2 0.5 

 Tất cả các vị trên 175 45.1 

 Tổ tiên và Thổ công 119 30.7 

 Tổ tiên và Vua bếp 8 2.1 

Phiếu có nội dung trả lời 386 99.5 

Phiếu trống 2 0.5 

 Tổng số 388 100.0 
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Trong một năm gia đình ông, bà thƣờng thực hiện 

những nghi lễ nào dƣới đây? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Lễ Cơm mới 24 6.2 

 Lễ Mát nhà 14 3.6 

 Lễ Tảo mộ (mát mả) 51 13.1 

 Tất cả các lễ trên 164 42.3 

Ý kiến khác 2 0.5 

Phiếu có nội dung trả lời 255 65.7 

Phiếu trống 133 34.3 

Tổng số 388 100.0 

 

Gia đình ông/bà có thƣờng thực hiện nghi lễ Dạm ngõ 

không? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có 300 77.3 

 Không 88 22.7 

 Tổng số 388 100.0 

   

Gia đình ông/bà có thƣờng thực hiện nghi lễ hỏi kẹo 

(hỏi nhỏ) không? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có 144 37.1 

 Không 244 62.9 

 Tổng số 388 100.0 

 

 Gia đình ông/bà có thƣờng thực hiện nghi lễ đôi ca 

không? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có 252 64.9 

Không 136 35.1 

Tổng số 388 100.0 

 

Gia đình ông/bà có thƣờng thực hiện nghi lễ 

trầu kết không? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có 100 25.8 

Không 288 74.2 

Tổng số 388 100.0 
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Gia đình ông/bà có thƣờng thực hiện nghi lễ 

Đƣa cơm mới không? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có 182 46.9 

Không 206 53.1 

Tổng số 388 100.0 

   

Gia đình ông/bà có thƣờng thực hiện lễ cƣới không? Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có 317 81.7 

Không 71 18.3 

Tổng số 388 100.0 

   

Ông/bà thích sử dụng trang phục trong lễ cƣới hiện nay 

Theo kiểu nào? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Hiện đại 176 45.4 

Truyền thống 212 54.6 

Tổng số 388 100.0 

 

 

Ông/bà thích nhất quà mừng trong đám cƣới hiện nay 

dƣới hình thức nào? 

Tần suất Tỷ lệ (%) 

Hiện vật 43 11.1 

Tiền mặt 345 88.9 

Tổng số 388 100.0 

 

 

Gia đình ông/bà có thực hiện nghi lễ Khâm liệm 

không? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có 262 67.5 

Không 126 32.5 

Tổng số 388 100.0 
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Gia đình ông/bà có thực hiện nghi lễ Đạp ma không? Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có 242 62.4 

 Không 146 37.6 

Tổng số 388 100.0 

   

Gia đình ông/bà có thực hiện nghi lễ Tống trùng 

không? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có 121 31.2 

Không 267 68.8 

Tổng số 388 100.0 

 

Gia đình ông/bà có thực hiện nghi lễ Tẩy dây không? Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có 261 67.3 

Không 127 32.7 

Tổng số 388 100.0 

 

Gia đình ông/bà có thực hiện lễ kẹ không? Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có 291 75.0 

Không 97 25.0 

Tổng số 388 100.0 

 

Gia đình ông/bà có thực hiện nghi lễ Tế nhà xe không? Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có 237 61.1 

Không 151 38.9 

Tổng số 388 100.0 

   

Gia đình ông/bà có thực hiện nghi lễ Nƣợc ti không? Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có 290 74.7 

Không 98 25.3 

 Tổng số 388 100.0 
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Gia đình ông/bà có thực hiện nghi lễ chôn cất không? Tần suất Tỷ lệ (%) 

Có 375 96.6 

Không 13 3.4 

Tổng số 388 100.0 

 

Đồ lễ phúng viếng trong đám tang hiện nay dƣới hình 

thức nào đƣợc coi là tiện nhất? 
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Hiện vật 54 13.9 

Tiền mặt 334 86.1 

Tổng số 388 100.0 

   

Ông/bà có tham gia các sinh hoạt của dòng họ không?   

Thường xuyên 116 29.9 

 Hiếm khi 21 5.4 

 Thỉnh thoảng 230 59.3 

 Không 21 5.4 

Tổng số 388 100.0 
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Phụ lục 3 

DANH SÁCH NGƢỜI CUNG CẤP THÔNG TIN 

TT HỌ VÀ TÊN NGHỀ NGHIỆP NS ĐỊA CHỈ 

1 Bùi Văn Giang Nông dân 1977 xóm Ải xã Phong Phú huyện Tân Lạc 

2 Bùi Thị Lựng Nông dân 1952 Xóm Lầm xã Phong Phú huyện Tân Lạc 

3 Bùi Văn Nôm Nông dân 1934 xóm Lầm xã Phong Phú huyện Tân Lạc 

4 Bùi Văn Ểu Thầy cúng (Mo) 1951 xóm Lầm xã Phong Phú huyện Tân Lạc 

5 Bùi Văn Xuân Cán bộ VH Xã 1956 xóm Bận, xã Tuân Lộ, huyện Tân Lạc 

6 Nguyễn Thị Hải Nông dân 1963 xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong 

7 Phan Văn Thuấn Nông dân 1986 xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong 

8 Nguyễn Thị Dự Nông dân 1968 xóm Rú 1, xã Xuân Phong huyện Cao Phong 

9 Nguyễn Văn Đức Nông dân 1936 xóm Bằng, xã Tây Phong huyện Cao Phong 

10 Đinh Xuân Òi Nông dân 1970 xóm Dài, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong 

11 Bùi Văn Thắng Thầy Mỡi 1947 xóm Mớ Đồi, xã Hạ Đồi, huyện Kim Bôi 

12 Bùi Văn Lương Cán bộ VH Xã 1966 xóm Trám, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi 

13 Bạch Thanh Hải Cán bộ VH Xã 1948 xóm Khả, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi 

14 Bùi Đình Luận Cán bộ VH Xã 1974 xóm Ráy, xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi 

15 Bùi Thị Yến Nông dân 1934 xóm Cầu, xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi 

16 Bùi Thị Hiền Cán bộ VH Xã 1982 xóm Cát, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn 

17 Bùi Văn Tiếp Nông dân 1956 xóm Cháy, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn 

18 Bùi Thị Thủy Cán bộ VH Xã 1964 phố Hữu Nghị, TT Vụ Bản, huyện Lạc Sơn 

19 Quách Thanh Vin Nông dân 1957 xóm Việng, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn 

20 Bùi Thiên Văn Nông dân 1961 xóm Nhụn, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn 

21 Hà Văn Ửng Cán bộ 1960  xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

22 Đinh Thị An  Nông dân 1966  xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

 

 



 174 

Phụ lục 4 

BẢN ĐỒ ĐỊA BÀN KHẢO SÁT 

Tỉnh Hòa Bình 

 

 

(Nguồn: Ảnh chụp từ Địa chí Hòa Bình, Nxb Chính trị Quốc gia) 
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Huyện Tân Lạc 

 

 

(Nguồn: Ảnh chụp từ Địa chí Hòa Bình, Nxb Chính trị Quốc gia) 
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Huyện Lạc Sơn 

 

 

 

(Nguồn: Ảnh chụp từ Địa chí Hòa Bình, Nxb Chính trị Quốc gia) 
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Huyện Cao Phong 

 

 

 

(Nguồn: Ảnh chụp từ Địa chí Hòa Bình, Nxb Chính trị Quốc gia) 
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Huyện Kim Bôi 

 

 

 

(Nguồn: Ảnh chụp từ Địa chí Hòa Bình, Nxb Chính trị Quốc gia) 

 

 



 179 

Phụ lục 5 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VĂN HÓA GIA ĐÌNH NGƢỜI MƢỜNG 

(Nguồn: Các hình ảnh do tác giả luận án chụp từ năm 2012 đến năm 2015) 

 

Ảnh 1: Lịch Đoi của người Mường tại xóm Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, 

 tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 

 

Ảnh 2: Đám cưới của người Mường tại xã Phong Phú huyện Tân Lạc, 

 tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 
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Ảnh 3: Nơi nhận tiền mừng trong đám cưới của người Mường ở xóm Mỗ 2,  

xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 

 

 

 

 

Ảnh 4: Cỗ trong đám cưới của người Mường ở xóm Mỗ 2,  

xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 
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Ảnh 5: Thầy mo làm lễ cúng mát nhà tại Phường Thái Bình, 

 Thành Phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 

 

Ảnh 6: Mâm cỗ cúng trong lễ mát nhà tại Phường Thái Bình, 

Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 
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Ảnh 7: Mâm cúng trong lễ tang của người Mường tại xóm Ải, 

 xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 

 

Ảnh 8: Quan tài và nhà táng trong lễ tang của người Mường tại xóm Ải,  

xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 
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Ảnh 9: Bàn thờ của người Mường tại xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh,  

huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 

 

Ảnh 10: Bàn thờ của người Mường tại xóm Ải, xã Phong Phú,  

huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 



 184 

 

Ảnh 11: Nơi thờ Khổng Dòl của người Mường tại xóm Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, 

tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 

 

Ảnh 12: Miếu thờ Thần Đất của người Mường tại xóm Tiền Phong, 

 xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 
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Ảnh 13: Mâm cúng tại lễ Đắp bếp tại Phường Thái Bình, Thành Phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 

 

Ảnh 14: Thầy mo làm lễ Đắp bếp tại Phường Thái Bình, 

Thành Phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 
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Ảnh 15: Trang phục thường này của người Mường tại xã Bắc Sơn, 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 

 
 

Ảnh 16: Nghề thủ công của người Mường tại tại xã Bắc Sơn, 

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình  (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 
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 Ảnh 17: Nghề thủ công của người Mường tại xóm Lầm, 

xã Phong Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 

 
 

 Ảnh 18: Xóm Mỗ 2, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, 

tỉnh Hòa Bình  (Nguồn: Tác giả, năm 2015) 


