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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Nghi lễ vòng đời (NLVĐ) là thành tố quan trọng trong hệ thống tổng thể văn 

hóa tộc người. Những nghi lễ đó chẳng những góp phần tạo ra các chuẩn mực xã 

hội, mà còn phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan và đóng góp lớn vào việc khẳng 

định bản sắc văn hóa tộc người. Vì thế, muốn hiểu biết sâu sắc, toàn diện văn hóa 

của các dân tộc thiểu số nói chung và của cộng đồng người Dao Quần Chẹt (DQC) 

ở Ba Vì, Hà Nội nói riêng, nghiên cứu NLVĐ là một việc làm cần thiết.  

Trong những năm gần đây, nghiên cứu văn hóa truyền thống, cũng như biến 

đổi văn hóa của dân tộc Dao ở Việt Nam, và NLVĐ của tộc người này, đã được 

nhiều bộ môn khoa học quan tâm. Trong đó đáng chú ý nhất là những nghiên cứu 

của Dân tộc học, Nhân học văn hóa - xã hội, Văn hóa học,...  Tuy vậy, những vấn 

đề vừa nêu trên của cộng đồng người DQC ở Ba Vì, Hà Nội, cho đến nay vẫn 

chưa được giới nghiên cứu quan tâm đúng mức. Trong khi đó, mặc dù là một bộ 

phận của dân tộc Dao ở Việt Nam nhưng người DQC ở Ba Vì, Hà Nội lại có 

những hoàn cảnh sinh tồn rất đặc biệt so với đồng tộc của họ đang cư trú ở các địa 

phương khác, nhất là ở các tỉnh miền núi. Có thể kể đến đó là việc họ hạ sơn rất 

sớm; xen cư trong một địa bàn mà cư dân ở đó chủ yếu là người Mường, người 

Kinh (Việt); trước năm 2007 địa bàn cư trú của họ chỉ cách trung tâm thành phố 

Hà Nội khoảng trên 60km; hiện nay chính địa bàn đó lại thuộc về Hà Nội;… Hoàn 

cảnh đặc biệt này chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến toàn bộ đời sống của họ, 

trong đó có đời sống văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống và NLVĐ.  

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, văn hóa của người DQC trong đó 

có NLVĐ đang có nhiều biến đổi. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ mai một văn hóa 

tộc người. Đối với cộng đồng người DQC hiện nay, hàng loạt vấn đề đang đặt ra, 

cần được nghiên cứu, làm sáng tỏ. Đó là: giao tiếp văn hóa giữa họ với cộng đồng 

người Mường, người Kinh (Việt) cùng cộng cư đã và đang diễn ra như thế nào, hệ 

quả của quá trình giao tiếp đó là gì; văn hóa truyền thống của họ đã biến đổi và 
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thích ứng như thế nào trong môi trường sinh sống khá đặc biệt; đô thị hóa ở Ba Vì 

có ảnh hưởng gì tới việc gìn giữ văn hóa truyền thống, và bản sắc văn hóa tộc người 

của họ; các chuẩn mực truyền thống mang tính xã hội, trong đó NLVĐ chịu tác 

động, thích ứng và biến đổi thế nào trong một hoàn cảnh sống đặc biệt, luôn thay 

đổi;… Những vấn đề trên được làm sáng tỏ, chắc chắn sẽ đóng góp rất lớn vào công 

cuộc phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) ở Ba Vì, Hà Nội nói chung, và bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa DQC ở Ba Vì nói riêng. Đó chính là những đòi hỏi của 

thực tiễn, đang đặt ra cho khoa học hiện nay. Bởi thế, nghiên cứu người DQC ở Ba 

Vì trong đó có nghiên cứu NLVĐ của họ đang là đòi hỏi thực tiễn hiện nay đối với 

ngành khoa học xã hội và nhân văn (KHXH & NV), trong đó có Văn hóa học.   

Với những lý do trên, nghiên cứu sinh (NCS) chọn Nghi lễ vòng đời của 

người Dao Quần Chẹt ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội làm đề tài Luận án tiến sĩ 

chuyên ngành Văn hóa học của mình.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu toàn diện và có hệ thống về NLVĐ truyền thống của người DQC 

để làm rõ sự đa dạng văn hóa dân tộc Dao thông qua việc tìm hiểu, ở một nhóm địa 

phương. Trên cơ sở đó, nhận thức đúng sự biến đổi và các vấn đề đặt ra hiện nay 

đối với NLVĐ của người DQC, góp phần nâng cao hiệu quả việc bảo tồn, phát huy 

các giả trị văn hóa truyền thống. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tìm hiểu về tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và khái quát môi trường sinh 

sống (tự nhiên, xã hội), văn hóa tộc người,… liên quan tới các NLVĐ của người DQC 

ở Ba Vì. 

- Nghiên cứu các NLVĐ truyền thống của người DQC 

- Nghiên cứu chức năng, giá trị NLVĐ truyền thống của người DQC 

- Tìm hiểu những biến đổi và nguyên nhân của những biến đổi NLVĐ 
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- Xác định những vấn đề đặt ra hiện nay đối với NLVĐ của người DQC ở 

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án tập trung nghiên cứu các nghi lễ: sinh đẻ, cưới xin, cấp sắc và tang 

ma của người DQC ở huyện Ba Vì, Hà Nội. Đây là những nghi lễ cơ bản, quan 

trọng bậc nhất trong cuộc đời mỗi người DQC, chúng góp phần khẳng định rõ bản 

sắc văn hóa tộc người của họ. 

Nội dung cụ thể: hệ thống nghi thức, cách thức tổ chức các nghi lễ, đặc 

điểm NLVĐ truyền thống của người DQC, chức năng, giá trị, sự biến đổi và 

những nguyên nhân dẫn đến biến đổi,...  

Để hiểu rõ hơn đối tượng nghiên cứu chính, văn hóa tộc người và một số vấn 

đề khác của cộng đồng người DQC ở Ba Vì, cũng sẽ được xem xét, đề cập trong 

quá trình hoàn thành luận án. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian 

Địa bàn nghiên cứu chính của luận án là xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố 

Hà Nội, nơi sinh sống của người DQC - cộng đồng tộc người mà luận án đề cập. Cụ 

thể là các thôn: Hợp Nhất, Hợp Sơn và Yên Sơn. Đây cũng là 3 thôn duy nhất có 

người DQC cư trú ở Ba Vì. 

Về thời gian 

Luận án tập trung nghiên cứu NLVĐ truyền thống, và hiện trạng của chúng 

hiện nay. Trong đó, truyền thống được xác định là mốc thời gian từ 1986 (thời điểm 

bắt đầu công cuộc Đổi Mới) trở về trước. Hiện nay, được xác định từ sau 1986 trở 

lại đây. Tuy nhiên, để khảo sát rõ hơn sự biến đổi, luận án đặc biệt chú ý thời điểm 

trước và sau khi Ba Vì sáp nhập Hà Nội (2008). Chú ý mốc thời gian 2008, bởi khi 

Ba Vì trở thành một phần của thủ đô Hà Nội đến nay, những thay đổi đang diễn ra 
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với quy mô và nhịp độ mạnh mẽ. Nhiều chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội được 

đầu tư tại Ba Vì trong đó quan trọng nhất là hệ thống điện lưới quốc gia được triển 

khai trong toàn xã. Từ đó, các phương tiện thông tin đại chúng được phổ biến rộng rãi 

tới người DQC. Những luồng văn hóa mới nhanh chóng thâm nhập và được người 

DQC tiếp thu, nhất là thế hệ trẻ. Vì vậy, văn hóa của họ có những biến đổi rõ nét. 

Tuy nhiên, ở mọi thời điểm, văn hóa tộc người cũng như các NLVĐ, luôn 

luôn biến đổi, thích ứng để phù hợp với môi trường sống của chủ thể sáng tạo ra 

nó. Truyền thống luôn luôn thích ứng với hoàn cảnh mới, và biến đổi cúng luôn 

xuất hiện, rồi lại được tộc người hóa, truyền thống hóa,... Vì vậy, sự phân chia 

truyền thống, biến đổi, và việc phân chia mốc thời gian,... cũng chỉ mang tính 

tương đối. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp điền dã dân tộc học: là phương pháp chủ đạo được nghiên cứu 

sinh (NCS) sử dụng để thu thập tư liệu hoàn thiện luận án. Trong thời gian từ năm 

2013 đến 2017, NCS đã có hơn chục cuộc điền dã tại 3 thôn Hợp Nhất, Hợp Sơn và 

Yên Sơn của xã Ba Vì để điều tra, khảo sát thu thập tư liệu. Do địa bàn nghiên cứu 

chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng hơn 60km, đường xá và phương tiện 

đi lại đều rất thuận lợi nên NCS không lưu trú dài ngày tại địa bàn mà thực hiện 

những cuộc khảo sát nhỏ, thời gian tối đa khoảng 1 tuần và tối thiểu từ 1 - 2 ngày. 

Trong những cuộc điền dã đó, NCS sử dụng các kỹ thuật chủ yếu: quan sát tham dự, 

phỏng vấn - hỏi chuyện, ghi âm, ghi chép, vẽ, chụp ảnh,…  

Về quan sát tham dự, NCS đã trực tiếp tham gia vào các nghi lễ đặc biệt là 

nghi lễ liên quan đến sinh đẻ, cưới xin, cấp sắc và tang ma của người DQC ở Ba Vì. 

NCS quan sát cách thức mọi người chuẩn bị nghi lễ, thầy cúng hành lễ, thái độ của 

những người tham dự nghi lễ và đặc biệt là người thụ lễ,… Qua quá trình này, NCS 

đã thu thập được những thông tin cơ bản về trình tự nghi lễ, thái độ, hành vi của 

người thụ lễ và những người liên quan. Dữ liệu này sẽ làm sáng tỏ hơn cho những 

tư liệu có được từ phỏng vấn sâu. Tuy nhiên, chỉ quan sát tham dự không thể hiểu 

rõ ý nghĩa của các nghi lễ. Hơn nữa, có những nghi lễ người dân không muốn có sự 



7 

hiện diện của nhà nghiên cứu (tang ma). Việc tham dự nghi lễ hoàn toàn phụ thuộc 

vào thời gian các gia đình tổ chức, do vậy có những nghi lễ NCS không thể tham dự 

toàn diện. 

Để tái hiện lại những gì đã quan sát được, NCS sử dụng các kỹ thuật ghi 

chép, ghi âm, quay phim, chụp ảnh,…về toàn bộ các thực hành của NLVĐ. 

Những tư liệu ảnh và video sẽ giúp người đọc dễ hình dung, tăng tính hiệu quả 

cho luận án.    

Bên cạnh quan sát tham dự, NCS đã tiến hành phỏng vấn sâu những người 

hiểu biết về phong tục tập quán như: những người cao tuổi, thầy cúng để có bức tranh 

toàn diện về NLVĐ. Thông tin thu được từ phỏng vấn hồi cố giúp NCS so sánh sự 

giống và khác nhau giữa NLVĐ trước đây và hiện nay để đánh giá sự biến đổi.  

Đối với từng nghi lễ NCS lựa chọn phỏng vấn những người cung cấp 

thông tin khác nhau dựa vào lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp nhằm thu được 

thông tin đa chiều. Với nghi lễ sinh đẻ, NCS chú trọng phỏng vấn những phụ nữ 

trong độ tuổi sinh đẻ (từ 18 đến 40), các bà lang, cán bộ y tế thôn xã,… để có 

những thông tin về phong tục tập quán và nghi lễ trong giai đoạn mang thai và 

sinh nở. Với nghi lễ cưới xin, ngoài phỏng vấn những người lớn tuổi để có tư 

liệu hồi cố về nghi lễ trong truyền thống, NCS còn chú trọng đến những người 

trong độ tuổi kết hôn (18 đến 35). Riêng lễ cấp sắc và tang lễ, NCS chú trọng 

phỏng vấn thầy cúng - những người trực tiếp thực hành các nghi lễ. Trong các 

đợt điền dã, NCS đã phỏng vấn hơn 70 thông tín viên trong đó có 15 thầy cúng, 

9 cán bộ xã, còn lại là những người DQC ở nhiều độ tuổi khác nhau. 

Khi phỏng vấn, NCS thường chuẩn bị trước bảng câu hỏi để phù hợp với đối 

tượng nghiên cứu và đối tượng phỏng vấn. Tuy nhiên, trong quá trình phỏng vấn, 

các câu hỏi được sử dụng linh hoạt nhằm thu thập được nhiều thông tin nhất có thể. 

Việc phỏng vấn cũng được tiến hành linh hoạt, có lúc phỏng vấn chính thức bằng 

cách nói rõ cho người được phỏng vấn về mục đích nghiên cứu của mình. Song cũng 

có lúc NCS tiến hành phỏng vấn phi chính thức để có thông tin đa chiều.  
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Mặt khác, NCS cũng tiến hành thảo luận nhóm tập trung để kiểm định thông tin 

và bước đầu có những con số định lượng thông tin thu thập. NCS đã tiến hành thảo 

luận 3 nhóm, mỗi nhóm từ 8 đến 15 người. Nhóm thứ nhất bao gồm những cán bộ xã 

để lấy thông tin về các chủ trương chính sách và vấn đề bảo tồn văn hóa. Nhóm thứ 2 

bao gồm các thầy cúng và những người cao tuổi để kiểm chứng thông tin về các nghi 

lễ. Nhóm 3 là những người trong độ tuổi thanh niên để biết về thái độ của lớp trẻ với 

việc tiếp cận văn hóa mới và bảo tồn văn hóa truyền thống. 

Phương pháp so sánh: được NCS sử dụng để làm nổi bật những khác biệt trong 

NLVĐ của người DQC ở Ba Vì với nhóm DQC ở các địa phương như Hòa Bình, Phú 

Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái,… và các nhóm Dao khác. Ngoài ra NCS còn so sánh 

NLVĐ trong truyền thống và hiện nay để tìm ra sự biến đổi của chúng.   

Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu: Trong quá trình chuẩn bị và 

hoàn thiện luận án, NCS đã tiến hành thu thập những tài liệu về người Dao đặc biệt 

là người DQC ở Việt Nam để có cái nhìn tổng quát về vấn đề nghiên cứu. Bên cạnh 

đó NCS cũng tìm đọc những tài liệu về người DQC ở Ba Vì, kế thừa những nghiên 

cứu đi trước, xác định những khoảng trống trong nghiên cứu để có hướng đi thích 

hợp cho luận án. Ngoài ra, NCS cũng thu thập những bản báo cáo tổng kết về tình 

hình KT - XH ở Ba Vì qua các năm cũng như các chính sách liên quan đến vùng 

người DQC ở Ba Vì để có cứ liệu đưa ra phân tích, đánh giá một cách khách quan. 

5. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

NLVĐ truyền thống của người DQC ở Ba Vì có những đặc điểm gì?  

NLVĐ có chức năng, giá trị gì trong đời sống của người DQC ở Ba Vì? 

Trong bối cảnh hiện nay ở Ba Vì, NLVĐ của người DQC biến đổi như thế 

nào? Những vấn đề đặt ra đối với NLVĐ của người DQC hiện nay, là gì? 

Giả thuyết nghiên cứu chúng tôi đưa ra là NLVĐ của người DQC ở Ba Vì 

có nhiều điểm khác biệt so với người DQC ở các địa phương khác. Điều đặc biệt 

này do quá trình hạ sơn tương đối sớm, sự giao tiếp văn hóa với người Kinh và 

người Mường trên cùng địa bàn. Trong quá trình đô thị hóa hiện nay, NLVĐ của 
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người DQC biến đổi theo xu hướng tiếp thu những yếu tố văn hóa của người 

Kinh. Vì vậy, vấn đề bảo tồn văn hóa của người DQC trong bối cảnh hiện nay 

cần phải có sự quan tâm và đầu tư của các cấp, ngành. 

6. Đóng góp của luận án 

Luận án cung cấp nguồn dữ liệu góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể và 

sinh động về NLVĐ của người Dao nói chung và người DQC ở Ba Vì nói riêng. 

Luận án tìm ra và phân tích những đặc điểm, đặc trưng trong NLVĐ của 

người DQC, từ đó góp phần khẳng định bản sắc văn hóa của người DQC ở Ba Vì. 

Luận án phân tích sự biến đổi của NLVĐ người DQC ở Ba Vì để thấy được xu 

hướng vận động của các NLVĐ trong bối cảnh hòa nhập, hiện đại hóa, công nghiệp 

hóa hiện nay. Từ đó, luận án phân tích những vấn đề đặt ra với NLVĐ người DQC 

Kết quả đó sẽ góp phần làm sáng tỏ và khẳng định những luận điểm cơ bản của lý 

thuyết biến đổi, thích ứng văn hóa và sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với việc 

hoạch định các chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển KT - XH, bảo tồn bản 

sắc văn hóa DQC ở Ba Vì, Hà Nội.  

7. Nội dung, bố cục của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, và Phụ lục, nội dung chính của luận án được 

trình bày trong 4 chương: 

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

người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì 

Chương 2: Nghi lễ vòng đời truyền thống của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì 

Chương 3: Chức năng, giá trị nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở 

Ba Vì 

Chương 4: Nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì trong bối cảnh 

hiện nay 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

VÀ KHÁI QUÁT VỀ NGƢỜI DAO QUẦN CHẸT Ở BA VÌ 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Những nghiên cứu nghi lễ vòng đời của người Dao ở Việt Nam 

Người Dao ở Việt Nam là một trong các tộc người thiểu số được sự quan tâm 

của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Thời kỳ Pháp thuộc do nhu cầu đặt 

ách cai trị, nhiều linh mục, sĩ quan, nhà nghiên cứu tích cực nghiên cứu các dân tộc 

ít người, trong đó có người Dao. Đã có một số học giả người Pháp nghiên cứu về 

người Dao như L.Tharand, Auguste Bonifacy,... trong đó phải kể đến Auguste 

Bonifacy - một sĩ quan Pháp với nghiên cứu Một cuộc công cán ở vùng người Mán 

từ tháng mười 1901 đến cuối tháng giêng 1902 [7]... Trong nghiên cứu này, ông đã 

mô tả khá sinh động, hấp dẫn về đời sống văn hóa của một số “bộ lạc” Dao quần 

cộc, Đại bản.... như nhà cửa, trang phục, phương thức mưu sinh, phong tục tập 

quán, tổ chức xã hội, tôn giáo, văn học, nghệ thuật... Có thể nói đây là một nghiên 

cứu nghiêm túc, phương pháp điền dã với kỹ thuật quan sát tham dự được sử dụng 

hiệu quả, đặc biệt phần mô tả khá hấp dẫn. Tuy nhiên, phần giới thiệu về phong tục 

tập quán tác giả mới chỉ đề cập đến hôn nhân, các phong tục tập quán khác trong 

NLVĐ và đặc biệt phần nghi lễ chưa được chú ý. 

Trong Hội thảo Quốc tế lần thứ VII (tháng 12 năm 1995) về người Dao được 

tổ chức tại Thái Nguyên [87], có 2 bài tham luận của tác nước ngoài về người Dao ở 

Việt Nam đó là: Mấy vấn đề về người Dao di cư vào Việt Nam của tác giả người 

Trung Quốc Trương Hữu Tuấn đề cập đến thời gian, con đường và nguyên nhân 

người Dao di cư vào Việt Nam. Tham luận thứ hai Khái quát về di sản văn hóa Dao 

và hiện đại hóa ở Việt Nam của tác giả người Pháp Jacques Lemoine bàn về vấn đề 

bản sắc với hai nội dung chính: Những dấu ấn về bản sắc của người Dao ở Việt 

Nam từ nguồn gốc, lễ hội - tôn giáo, nhà ở, trang phục, phong tục,... vấn đề bản sắc 

dân tộc Dao trong phát triển và hiện đại hóa. NLVĐ chưa được đề cập, chỉ xuất hiện 

một vài nhận định nhỏ về phong tục tập quán liên quan đến NLVĐ. 
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Đối với nghiên cứu của các tác giả Việt Nam, ngay từ thời phong kiến, trong 

tác phẩm Kiến văn tiểu lục (1977), tác giả Lê Quý Đôn đã đề cập đôi nét về các tộc 

người thiểu số Việt Nam. Khi nói về xứ Tuyên Quang, tác giả nói đến 7 chủng tộc 

người Man nhưng chỉ đề cập đến văn hóa vật chất như: mặc áo chàm xanh, tay áo 

rộng, hoặc áo màu trắng, để tóc dài, búi tóc nhọn,…, cắt tóc chít khăn vải hoa, áo 

xanh, quần vắn,…[27, tr.134]. NLVĐ chưa được tác giả nói đến. 

Năm 1778, tác giả Hoàng Bình Chính viết tác phẩm Hưng hóa xứ phong thổ 

lục [13] đề cập sơ lược đến nhóm người Mán có mặt tại Châu Thủy Vĩ (Lào Cai) và 

Châu Văn Bàn, do dung lượng có hạn, tác phẩm chưa miêu tả cụ thể về NLVĐ của 

nhóm người này. 

Năm 1856 tác phẩm Hưng hóa ký lược của Phạm Thận Duật [109] ra đời có 

đề cập đến người Dao ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Trong mục phong tục tập quán, 

ông có đề cập đến người Mán Sừng Đỏ (Dao Đỏ), người Mán Đạn Tiên (Dao Làn 

Tẻn), người Sơn Tạng nhưng chưa đề cập đến NLVĐ của các nhóm này. 

Như vậy, thời kỳ phong kiến, một số tác giả nghiên cứu đã đề cập đến người 

Dao nhưng chỉ dừng lại ở việc khái quát một vài nét về phong tục tập quán. Vấn đề 

NLVĐ chưa được quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn sử liệu quan 

trọng để tìm hiểu về thời gian di cư, địa bàn cư trú của người Dao ở Việt Nam. 

Cuối những năm 50, đầu những năm 60 của Thế kỷ XX, ngành Dân tộc học 

với tư cách là một khoa học độc lập ra đời. Công tác nghiên cứu về các tộc người 

trong đó có người Dao được đẩy mạnh nhằm mục đích xác định thành phần dân tộc. 

Từ đó đến nay đã xuất hiện nhiều công trình mang tính khái quát về người Dao ở 

Việt Nam như: Người Dao ở Việt Nam của tác giả Bế Viết Đẳng, Nguyễn Khắc 

Tụng, Nông Trung, Nguyễn Nam Tiến [24]; Văn hóa truyền thống của người Dao ở 

Hà Giang (1999) do Phạm Quang Hoan và Hùng Đình Quý (chủ biên) [36]; Một số 

vấn đề người Dao Quảng Ninh (1999) của Nguyễn Quang Vinh [121]; Phong tục 

tập quán người Dao Thanh Hóa (2001) của Đào Thị Vinh [120]; Người Dao (2004) 

của Chu Thái Sơn (chủ biên) [77]; Văn hóa người Dao ở Hòa Bình (2014) của tác 

giả Bùi Chí Thanh [96]; Người Dao Quần Chẹt ở Trung Du đồng bằng Bắc Bộ 
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(2015) của Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên) [99]; … Với phương pháp điền dã dân 

tộc học, các tác giả đã cung cấp cho người đọc những tư liệu phong phú về nhiều 

mặt trong đời sống của người Dao ở các địa phương như: nguồn gốc lịch sử, dân số, 

đặc điểm KT - XH, phong tục tập quán,… NLVĐ chưa được chú trọng nghiên cứu 

chuyên sâu mà chủ yếu chỉ mô tả chung trong phong tục tập quán của người Dao. Tuy 

nhiên, những công trình ấy cũng cho chúng tôi thấy được sự đa dạng trong NLVĐ của 

người Dao, là tư liệu để so sánh với người DQC ở Ba Vì. 

Trong những công trình kể trên, đáng chú ý là cuốn Người Dao ở Việt Nam 

của tác giả Bế Viết Đẳng, Nguyễn Khắc Tụng, Nông Trung, Nguyễn Nam Tiến, …. 

Với nguồn tư liệu phong phú, chính xác, cụ thể, các tác giả đã mô tả khá chi tiết về 

người Dao, các hình thái kinh tế, sinh hoạt vật chất, sinh hoạt xã hội, văn học nghệ 

thuật, tri thức dân gian,… Đáng chú ý NLVĐ được giới thiệu trong chương 5 – 

“Một số tục lệ chủ yếu trong đời sống của người Dao” do tác giả Nguyễn Khắc 

Tụng và Nông Trung viết với 4 tục lệ: sinh đẻ và nuôi con, cưới xin, làm nhà mới, 

ma chay. Tuy nhiên, phần nghi lễ chưa được tìm hiểu kỹ lưỡng. “Tục cấp sắc” được 

tác giả Nguyễn Nam Tiến giới thiệu trong chương 6 - tôn giáo, tín ngưỡng.  

Năm 2014, tác giả Bùi Chí Thanh xuất bản cuốn Văn hóa người Dao Quần 

Chẹt ở Hòa Bình. Cuốn sách là sự tổng hợp nghiên cứu trong nhiều năm của tác giả 

tại các vùng có người DQC sinh sống trong tỉnh Hòa Bình như Đà Bắc, Kỳ Sơn, Mai 

Châu, Lương Sơn, Cao Phong,… Trong phần hệ thống nghi lễ theo chu kỳ vòng đời 

người, tác giả giới thiệu về nghi lễ nam hoa, lễ cưới, lễ cấp sắc, tang lễ và lễ tạ mả. 

Nghi lễ tạ mả được sắp xếp trong NLVĐ có phần không chính xác vì đây không phải 

là nghi lễ mà tất cả người Dao đều phải trải qua. Nó là một nghi lễ liên quan đến việc 

tách nhà tổ của người DQC. Vì vậy, nếu tác giả xếp vào phần tôn giáo, tín ngưỡng sẽ 

hợp lý hơn. Cuốn sách cũng mới chỉ dừng lại ở sự mô tả dân tộc học mà chưa đi sâu 

tìm hiểu ý nghĩa của việc thực hành các nghi lễ. Tuy nhiên đây cũng là một tư liệu để 

so sánh với người DQC ở Ba Vì trong quá trình thực hiện luận án. 

NLVĐ được tách thành nghiên cứu riêng trong cuốn “Người Dao Quần Chẹt 

ở Trung du đồng bằng Bắc Bộ” của Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên). Tuy nhiên, tác 
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giả chỉ giới thiệu 3 nghi lễ chính: sinh đẻ, cưới xin, tang ma. Nghi lễ cấp sắc được 

xếp vào phần văn hóa tinh thần. Với nguồn tư liệu phong phú từ điền dã dân tộc học, 

nhóm tác giả đã có những phân tích khái quát nhất về NLVĐ của nhóm DQC. Các 

phong tục tập quán liên quan cũng được nghiên cứu để làm sáng tỏ NLVĐ. Cuốn 

sách là tư liệu có giá trị để so sánh với NLVĐ của người DQC ở Ba Vì. Tuy nhiên, 

do đây là công trình chuyên khảo tổng thể về người DQC ở miền núi Trung du Bắc 

bộ nên NLVĐ cũng mới chỉ dừng lại ở mức độ mô tả khái quát. Một số nghi lễ chưa 

có sự giải thích thỏa đáng. 

Nghiên cứu chuyên sâu về các nghi lễ trong hệ thống NLVĐ cũng nhận được 

nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học. Đã có khá nhiều công trình được công bố 

dưới dạng sách chuyên khảo, bài tạp chí, tham luận, luận án, luận văn,… Một số 

công trình tiêu biểu phải kể đến: Những nghi lễ chủ yếu trong chu kỳ đời người của 

nhóm Dao Tiền ở Ba Bể, Bắc Kạn của tác giả Lý Hành Sơn [80],  Nghi lễ trong việc 

cưới, việc tang của người Dao Khâu ở Lai Châu của tác giả Tẩn Kim Phu [69], luận 

văn thạc sĩ: Lễ cấp sắc và tang ma của người Dao Tuyển ở huyện Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai của tác giả Hà Thị Thuận [104]. Luận án Nghi lễ vòng đời của người Dao 

Thanh Y ở huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh của tác giả Nguyễn Thị Thu Hà 

[32],... Các công trình kể trên đã khái quát được NLVĐ của một số nhóm Dao, 

nhiều thực hành nghi lễ đã được giải thích rõ. Đây là nguồn tư liệu giúp NCS so 

sánh để làm rõ đặc trưng văn hóa trong NLVĐ của người DQC ở Ba Vì. 

Trong số những công trình kể trên, đáng chú ý có Những nghi lễ chủ yếu 

trong chu kỳ đời người của nhóm Dao Tiền ở Ba Bể, Bắc Kạn. Đây là công trình 

đầu tiên nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và có hệ thống về nghi lễ trong chu kỳ đời 

người của người Dao nói chung cũng như người Dao Tiền ở Ba Bể nói riêng. Với 

cách tiếp cận theo hướng dân tộc học, tác giả mô tả, phân tích và đưa ra kết luận: 

“Trong một chu kỳ đời người, các nghi lễ sinh đẻ và nuôi con, cấp sắc, cưới xin và 

tang ma là những nghi lễ chủ yếu, bởi vì một mặt chúng đánh dấu bước ngoặt quan 

trọng trong từng giai đoạn phát triển của con người, mặt khác mỗi người trong 

cuộc đời của mình nhất thiết phải trải qua một lần. Tuy có sự khác nhau về ý nghĩa 
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xã hội và nghi thức tiến hành nhưng nội dung cốt lõi của các nghi lễ trên đều thể 

hiện mối quan hệ giữa thế hệ trước với thế hệ sau, giữa cá nhân với cộng đồng và 

đều thông qua phong tục tập quán được coi là bảng giá trị trong đời sống tộc 

người” [80, tr.273 - 274]. Thông qua việc nghiên cứu các nghi lễ nói trên , tác giả đã 

làm nổi bật được sắc thái địa phương, tính thống nhất và đa dạng trong văn hoá Dao. 

Đây chính là cơ sở khoa học để phát huy những mặt tích cực, hạn chế các mặt tiêu cực 

của các nghi lễ trong việc xây dựng nếp sống mới ở vùng người Dao Tiền. 

Luận án tiến sĩ Nhân học Nghi lễ vòng đời của người Dao Thanh Y ở huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh cũng phân tích kỹ lưỡng trình tự các nghi lễ sinh đẻ, chăm 

sóc và nuôi dạy con, nghi lễ cấp sắc, nghi lễ hôn nhân và nghi lễ tang ma; những biến 

đổi của nó trong bối cảnh hiện nay. Mục đích đề ra của luận án là tìm hiểu những đặc 

trưng văn hóa của người Dao Thanh Y qua NLVĐ nhưng luận án mới chỉ dừng lại ở 

việc mô tả, phân tích những nghi lễ riêng lẻ, chưa thực sự có tổng hợp xác đáng để làm 

nổi bật các đặc trưng văn hóa. Tuy nhiên, với sự phân tích kỹ lưỡng dựa trên tư liệu 

điền dã dân tộc học, luận án cũng là một nguồn tài liệu có giá trị giúp NCS so sánh 

với nhóm DQC trong quá trình thực hiện luận án.  

Nghiên cứu về NLVĐ người Dao chủ yếu là các công trình nghiên cứu riêng 

lẻ về một nghi lễ trong tổng thể NLVĐ. 

-  Nghiên cứu về nghi lễ sinh đẻ  

Nghiên cứu về nghi lễ sinh đẻ của người Dao phải kể đến các công trình: 

Một số kiêng kỵ và tục lệ liên quan đến sinh đẻ của người Dao Tả Pan và Dao Áo 

Dài ở Hà Giang của tác giả Hoàng Lương [87]; Tập quán chăm sóc thai sản và đặt 

tên con của người Dao Đỏ ở Lào Cai của Đào Huy Khuê, Triệu Thanh Vương 

(2005) [44]; Tập quán chăm sóc sức khỏe sinh sản của người Dao ở Yên Bái của tác 

giả Nguyễn Hữu Nhân, Hà Thị Phương Tiến (2004) [66]; Tập quán sinh đẻ và chăm 

sóc sức khỏe của người Dao Quần Chẹt ở xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình 

của tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2000) [67]; Tập quán sinh đẻ của người Dao 

Tiền ở Ba Bể, Bắc Kạn của tác giả Lý Hành Sơn (1997) [78];… Trong những công 

trình kể trên, các tác giả đi sâu nghiên cứu về các phong tục tập quán liên quan đến 
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sinh đẻ (từ khi phụ nữ có thai đến lúc đứa trẻ chào đời), những tập tục trong quá 

trình nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, phần nghi lễ chưa được nghiên cứu sâu. 

-  Nghiên cứu về nghi lễ trong hôn nhân:  

Hôn nhân của người Dao cũng là vấn đề nhận được khá nhiều sự quan tâm của 

các nhà nghiên cứu. Tiêu biểu như: Đám cưới người Dao của Mộng Đắc [22]; Lễ cưới 

người Dao Nga Hoàng của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng [39]; Đám cưới người Dao 

Tuyển Lào Cai của tác giả Trần Hữu Sơn [84]; tác giả Vũ Tuyết Lan với 1 số bài viết 

về hôn nhân của người Dao Quần Chẹt đăng trên tạp chí Dân tộc học như: Các nghi lễ 

trong hôn nhân của người Dao Quần Chẹt (trường hợp ở xã Yên Đôn, huyện Thanh 

Sơn, Phú Thọ), Quan niệm truyền thống về hôn nhân của người Dao Quần Chẹt, Một 

số biến đổi trong hôn nhân của người Dao Quần Chẹt ở xóm Mạ, xã Tu Lý, huyện Đà 

Bắc, tỉnh Hòa Bình [48, 49, 50], … Qua những công trình nghiên cứu này, phong tục 

tập quán và nghi lễ trong hôn nhân của các nhóm Dao được khắc họa tương đối rõ nét. 

Đây là những tư liệu có giá trị để so sánh trong quá trình chúng tôi thực hiện luận án. 

Trong những tác phẩm viết về hôn nhân đáng chú ý có “Đám cưới người Dao 

Tuyển” của Trần Hữu Sơn (2011). Tác giả tiếp cận lễ cưới ở nhiều góc độ khác nhau từ 

nghi lễ, nghệ thuật âm nhạc, nghệ thuật ngôn từ đến nghệ thuật trang trí... Đặc biệt, tác 

giả cũng nghiên cứu khá kỹ về thơ ca dân gian trong đám cưới của người Dao Tuyển. 

Tác giả kết luận: “Lễ cưới người Dao Tuyển còn phản ánh địa bàn cư trú xa xưa của 

người Dao Tuyển đến Việt Nam. Trong dân ca lễ cưới người Dao Tuyển có kể về các 

chợ Dương Châu, chợ ở Phú Quang, Châu Quế... Các địa danh này đều là địa bàn 

sinh sống của người Dao. Đó là vùng Chiết Giang, Giang Tô, Giang Tây (Phủ Quảng), 

Quế Lâm (Châu Quế) Trung Quốc. Đáng chú ý, những sự tích, huyền thoại trong đám 

cưới người Dao Tuyển kể nhiều về địa danh đảo Hải Nam” [84, tr. 114]. 

Dấu ấn của tục đón dâu bằng thuyền còn đậm nét. Hai ông Chưởng Phán, Bù 

Lạy dẫn đầu đoàn đón dâu nhà trai đều cầm ô - biểu tượng của thuyền. Chiếc hòm 

đan đựng lễ vật cũng gọi là “hồng thuyền” (thí đang). Nội dung các bài hát giao tiếp 

giữa nhà trai và nhà gái đều đề cập đến con thuyền đón dâu. Đoàn đón dâu đi bộ 

nhưng nội dung bài hát nhà gái chỉ nhà trai đi thuyền giữa biển xanh,…[84, tr.114]. 
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Rõ ràng, đây là những tư liệu quý để luận án kế thừa, đối chiếu với những tư liệu 

điền dã tại Ba Vì. 

- Nghiên cứu về nghi lễ cấp sắc 

Nghiên cứu về nghi lễ cấp sắc được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm hơn cả. Số 

lượng các bài tạp chí, tham luận, tiểu luận, khóa luận, nghiên cứu khoa học, sách, luận 

án viết về lễ cấp sắc của người Dao khá nhiều. Có thể kể đến một số công trình tiêu 

biểu như: Lễ nhằng chậm và nhằng chậm đáo của người Dao Quần Chẹt ở Lập Thạch, 

Vĩnh Phúc của Phạm Đăng Hiến [33]; Lễ cấp sắc của dân tộc Dao ở Lào Cai của 

Nguyễn Mạnh Hùng [40]; Lễ cấp sắc của người Dao Lô Gang của Phan Ngọc Khuê 

[46]; Một sinh hoạt văn hóa lễ hội của người Dao Đỏ ở Lào Cai của tác giả Lê Hồng 

Lý [57]; Múa trong nghi lễ lập tịch của người Dao Họ ở Lào Cai của tác giả Xuân Mai 

[61]; Nghi lễ làm trai- lễ chẩu đàng của người Dao của tác  giả Nguyễn Sơn Nam [65]; 

Lễ cấp sắc của người Dao tỉnh Tuyên Quang (2017) của Nguyễn Vũ Phan [68],… Các 

nghiên cứu này trên thống nhất ở chỗ, coi nghi lễ cấp sắc là nghi lễ quan trọng nhất 

trong cuộc đời mỗi người đàn ông Dao. Việc trải qua nghi lễ không chỉ có ý nghĩa về 

tâm linh mà còn có ý nghĩa về mặt xã hội. Có trải qua nghi lễ cấp sắc mới được coi là 

người lớn, được tham dự vào các công việc chung của cộng đồng, khi chết hồn mới 

được về Dương Châu (Trung Quốc). Các nghiên cứu cũng cho thấy sắc thái địa 

phương rõ nét của các nhóm Dao thể hiện qua nghi lễ cấp sắc. Nếu người Dao Họ ở 

Lào Cai, Dao Tiền ở Ba Bể cấp sắc cho con trai chưa vợ, đây là một trong những điều 

kiện để lấy vợ thì nhóm Dao Quần Chẹt (Dao Nga Hoàng), Dao Lô Gang có vợ lại là 

điều kiện để thực hiện lễ cấp sắc,… Một số công trình nghiên cứu về lễ cấp sắc 

không chỉ dừng lại ở việc miêu tả nghi lễ mà rút ra ý nghĩa từ việc thực hành nghi lễ 

như: : Tục cấp sắc của người Dao và tính giáo dục của nó của tác giả Lê Sỹ Giáo 

[30]; Lễ cấp sắc của người Dao nhìn từ góc độ văn hóa tâm linh của tác giả Hoàng 

Thị Tuyết Mai [62]; Mối quan hệ giữa lễ thành đinh nguyên thủy và lễ cấp sắc  của 

người Dao của tác giả Võ Mai Phương [74]… Những công trình này là nguồn tư 

liệu phong phú giúp NCS có cái nhìn toàn diện về nghi lễ cấp sắc của người Dao và 

so sánh với nhóm DQC ở Ba Vì.  



17 

Trong những công trình kể trên đáng chú ý là Lễ cấp sắc của người Dao Lô 

Gang ở Lạng Sơn của Phan Ngọc Khuê [46]. Tác giả mô tả chi tiết về trình tự của nghi 

lễ và rút ra những giá trị nghiên cứu khoa học, vũ trụ quan, nhân sinh quan cũng như 

đưa ra một số hạn chế của nghi lễ. Do xuất thân là một họa sĩ, vì vậy tác giả đã có 

những hiểu biết sâu sắc về hệ thống tranh thờ cũng như việc trang trí cho lễ cấp sắc để 

từ đó góp phần giải thích những thực hành của nghi lễ. Qua công trình này cũng cho 

thấy những nghi lễ trong lễ cấp sắc của người Dao ở đây có nhiều nét tương đồng 

với người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì. Đây cũng là tư liệu tham khảo có giá trị trong 

quá trình thực hiện luận án. 

Gần đây nhất, tác giả Nguyễn Vũ Phan đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ 

Nhân học với đề tài Lễ cấp sắc của người Dao ở tỉnh Tuyên Quang. Tác giả đã 

nghiên cứu 4 nhóm Dao: Dao Coóc Mùn , DQC, Dao Tiền và Dao Áo Dài. Trên 

cơ sở phân tích nghi lễ truyền thống, tìm ra sự biến đổi, từ đó rút ra các giá trị 

nghi lễ. Tác giả cũng so sánh lễ cấp sắc của người Dao ở Tuyên Quang với nhóm 

Dao ở Bắc Kạn và Hà Giang. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một 

số vấn đề bàn luận như: vấn đề phát huy các giá tr ị của lễ cấp sắc phục vụ phát 

triển; quán triệt đ ầy đủ quan đi ểm của Đ ảng, Nhà nư ớc và t ỉnh Tuyên Quang về 

bảo tồn và phát huy các giá tr ị văn hóa truyền thống , trong đó có lê ̃cấp sắc của 

người Dao ; quan điểm tiếp câṇ b ảo tồn và phát huy các giá tr ị của lễ cấp sắc từ 

góc nhìn của nhà nghiên c ứu, củng cố , tăng cường vai trò của c ộng đồng người 

Dao trong quản lý và phát huy lễ cấp sắc. Luận án cũng là tư liệu tham khảo cho 

NCS để so sánh sự giống và khác nhau giữa nghi lễ cấp sắc của nhóm DQC ở 

Tuyên Quang với nhóm DQC ở Ba Vì. 

-  Nghiên cứu về nghi lễ tang ma  

Nghi lễ tang ma của người Dao xuất hiện trong các công trình nghiên cứu chung 

về người Dao, văn hóa Dao ở các vùng. Tuy nhiên, số lượng các công trình nghiên cứu 

riêng lẻ không nhiều. Có thể kể đến một số công trình như: Tục lệ tang ma của người 

Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh của tác giả Vi Văn An [1], Nghi lễ ma chay của người 

Dao Đỏ ở xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai của Hà Thị Thuận [104],... 
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Trong tham luận Tục lệ tang ma của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh, 

tác giả Vi Văn An đã đề cập đến quan niệm về sự tồn tại của linh hồn và cái chết, 

các bước tiến hành một đám ma và đưa ra một vài nhận xét về tục lệ tang ma của 

người Dao Thanh Phán. Đám tang của người Dao Thanh Phán được tiến hành qua 

những bước: lễ khâm liệm, lễ xôi gà và lập bàn thờ, lễ làm chay, lễ nhập quan yểm 

bùa, lễ hạ huyệt, lễ cúng cơm. Tác giả cũng đưa ra nhận xét: “tang ma của người 

Dao Thanh Phán phản ánh những tín ngưỡng của cộng đồng với quan niệm về sự 

tồn tại của linh hồn, quan niệm về cái chết,... Vì thế trong tang ma, con cháu phải 

tiến hành hàng loạt các nghi thức tôn giáo phức tạp nhằm thỏa mãn đời sống tâm 

linh của người sống và tin rằng người quá cố cũng được hài lòng. Qua tục lệ tang 

ma của họ, chúng ta thấy rằng ảnh hưởng của Tam giáo rất đậm nét” [1, tr.100]. 

Như vậy, thông qua những công trình, bài viết về NLVĐ của các nhóm Dao, 

NCS có cái nhìn tổng quát về văn hóa của người Dao ở Việt Nam. Đây là nguồn tư 

liệu giúp NCS so sánh tìm ra những nét tương đồng và khác biệt trong văn hóa của 

người DQC ở Ba Vì.  

1.1.2. Tình hình nghiên cứu nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở 

Ba Vì 

Người DQC ở Ba Vì từ lâu cũng đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà 

nghiên cứu. Có rất nhiều đề tài luận văn, tham luận, bài tạp chí, đề tài cấp Viện, 

khóa luận tốt nghiệp Đại học,… về người Dao nơi đây đã được công bố. 

Vào đầu những năm 70 của thế kỷ XX, xuất hiện một số công trình nghiên cứu 

về người Dao ở Ba Vì như: “Khảo sát một làng người Dao Quần Chẹt đã định canh, 

định cư (chủ yếu về mặt kinh tế) ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây” của Nguyễn 

Văn Trò (1971) [107]; “Sự biến đổi trong tập quán của đồng bào Dao Quần Chẹt ở xã 

Ba Vì, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây” của Nguyễn Phúc Quyền (1971) [76]; “Khảo sát về y 

phục và đồ trang sức của người Dao Quần Chẹt đã định canh định cư thuộc hợp tác xã 

Hợp Nhất, xã Ba Vỳ, tỉnh Hà Tây” của Nguyễn Thị Chịch (1971) [14]. 

Trong hội thảo lần thứ VII (1995) tại Thái Nguyên về người Dao với chủ đề 

“Sự phát triển văn hóa xã hội của người Dao: Hiện tại và tương lai” có ba tham 
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luận đề cập đến người Dao ở Ba Vì đó là: “Xây dựng làng sinh thái đồng bào Dao 

Ba Vì, tỉnh Hà Tây” của Nguyễn Văn Trừng; “Người Dao ở Ba Vì” của Dương 

Trung Tâm; “Văn hoá và phát triển, trường hợp người Dao Quần Chẹt ở hợp tác xã 

Hợp Nhất, Ba Vì, Hà Tây” của Phan Hữu Dật. Các tham luận trên chủ yếu đề cập 

đến góc độ phát triển KT - XH. Vấn đề văn hóa của người Dao đặc biệt là NLVĐ 

chưa được quan tâm, có chăng chỉ là một vài nhận định nhỏ liên quan đến PTTQ. 

 Trong thời gian gần đây xuất hiện thêm nhiều công trình nghiên cứu về đời 

sống và văn hóa của người DQC ở Ba Vì như: “Những thay đổi về đời sống kinh tế 

và văn hóa vật chất của người Dao Quần Chẹt ở huyện Ba Vì - Hà Tây” (2007) - 

luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử của Nguyễn Anh Dũng [21]; “Y học cổ truyền 

của người Dao xã Ba Vì, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây” (2005) - đề tài cấp Viện của 

Trung tâm Nghiên cứu nhân chủng học và sức khỏe cộng đồng  - Viện dân tộc học 

[108]; “ Tập quán sử dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe của người Dao 

và người Mường ở Hà Tây” (2007) - luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Bảo Đồng [28];. 

Tác giả Trần Bình với 2 bài nghiên cứu: “Vấn đề dân tộc thiểu số ở Hà Nội sau khi 

mở rộng địa giới hành chính” (2008) và “Một số vấn đề về truyền thống gia đình 

của người Dao ở Ba Vì, Hà Nội”. Gần đây nhất tác giả Chử Thị Thu Hà đã bảo vệ 

thành công luận án tiến sĩ Nhân học tại Học viện KHXH với đề tài “Văn hóa vật 

chất của người Dao ở Ba Vì, Hà Nội trong bối cảnh hiện nay” (2015). Những bài 

viết, công trình nghiên cứu trên tuy không đề cập trực tiếp đến NLVĐ của người 

DQC ở Ba Vì nhưng cũng là nguồn tài liệu tham khảo giúp chúng tôi có cái nhìn 

toàn diện về đời sống KT - XH và văn hóa của người DQC nơi đây.  

Nghiên cứu trực tiếp về những vấn đề liên quan đến NLVĐ của người Dao ở 

Ba Vì phải kể đến: “Tìm hiểu tập quán sinh đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh ở người Dao 

Quần Chẹt xã Ba Vì, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây” (2003) - khóa luận tốt nghiệp ĐH 

KHXH &NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) của Phạm Thị Hạnh Nguyên. Trong bài khóa 

luận, khi tìm hiểu về tập quán sinh đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh, tác giả cũng đề cập 

đến những nghi lễ trong quá trình mang thai và sinh đẻ như: lễ trả ơn tổ tiên cho 

phụ nữ sau sinh, nghi lễ đầy tháng,… Đây là nguồn tư liệu giúp NCS đối chiếu, so 
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sánh với nguồn tư liệu đã điền dã trong quá trình thực hiện đề tài. Tuy nhiên, trong 

nghiên cứu này tác giả vẫn thiên về mô tả các phong tục tập quán và nghi lễ mà 

chưa đi sâu giải thích ý nghĩa của những thực hành văn hóa đó. 

Năm 2011, tác giả Phùng Văn Giang bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp 

với đề tài “Lễ cấp sắc của người Dao ở Ba Vì, Hà Nội”. Tác giả đã miêu tả khái 

quát về trình tự các bước tiến hành trong nghi lễ cấp sắc. Tuy nhiên chưa đầy đủ, 

đồng thời cũng chưa có sự giải thích thỏa đáng cho các nghi lễ. Ý nghĩa, giá trị của 

nghi lễ cấp sắc với người DQC ở Ba Vì cũng chưa được đề cập. 

Như vậy, qua tổng hợp, phân tích và đánh giá về tư liệu của các thế hệ 

nghiên cứu đi trước, NCS cho rằng những nghiên cứu của họ dù ngắn hay dài, dù 

nói về phong tục tập quán hay chú trọng tìm hiểu NLVĐ của các nhóm Dao, vùng 

người Dao nói riêng thì đó cũng là những đóng góp rất quan trọng để luận án có thể 

kế thừa, kiểm chứng trong quá trình triển khai nghiên cứu. Đặc biệt, những tài liệu 

liên quan trực tiếp đến đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài sẽ giúp NCS có 

cái nhìn hệ thống về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội của cộng đồng người DQC. 

Đây cũng là một kênh thông tin để so sánh, đối chiếu với những tư liệu mà NCS thu 

thập được trong quá trình điền dã tại địa bàn nghiên cứu. 

Bên cạnh những giá trị, đóng góp nói trên, kết quả nghiên cứu của các tác giả 

đi trước vẫn còn có những hạn chế nhất định. Các nghiên cứu về NLVĐ chủ yếu mô 

tả, phân tích các nghi lễ riêng lẻ, chưa thực sự nhìn trong tổng thể cuộc đời mỗi con 

người. Các nghiên cứu cũng ít thấy tiếng nói và sự tham gia của chủ thể văn hóa. Một 

số nghiên cứu còn ảnh hưởng của tiến hóa luận khi đánh giá nhiều thực hành nghi lễ 

của người Dao là lạc hậu, thấp kém, mê tín dị đoan,...Điều này khiến cho các kết quả 

nghiên cứu mang tính một chiều, chủ quan, thiếu sự bình đẳng.. 

Bên cạnh đó, từ việc nhìn lại lịch sử nghiên cứu vấn đề ở trên, có thể thấy, đến 

nay, dù đã có những nghiên cứu về NLVĐ người Dao nói chung và người DQC nói 

riêng nhưng phần lớn đã được thực hiện cách nay khá lâu.  Hơn nữa, chưa có công 

trình nào đề cập đến NLVĐ của người DQC ở Ba Vì một cách toàn diện, hệ thống. 

Đặc biệt, tiếp cận dưới góc độ văn hóa học để tìm ra những giá trị văn hóa, ứng xử 
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văn hóa ẩn sau những thực hành văn hóa vẫn còn là những khoảng trống cần bổ sung. 

Việc gắn lý thuyết với vấn đề nghiên cứu còn nhiều hạn chế. Đặc biệt với người DQC 

ở Ba Vì trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay, việc xâu chuỗi NLVĐ, tìm ra đặc điểm, 

giá trị, chức năng của nó đối với cá nhân và cộng đồng, phân tích những vấn đề đặt ra 

để có hướng bảo tồn văn hóa là một việc cần thiết mà chưa có công trình nào đáp 

ứng. Đây chính là khoảng trống lớn, là câu hỏi cấp thiết cần được giải quyết trong 

nghiên cứu khoa học. 

1.2. Những khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài  

* Nghi lễ 

Về mặt từ nguyên, từ “nghi lễ” bắt nguồn từ tiếng Latin là  ritus - nghĩa  là 

hành vi có trật tự. Về mặt ý nghĩa của từ này các nhà nhân học đã đưa nhiều định 

nghĩa khác nhau. Durkheim (1912) cho rằng nghi lễ “là hoạt động chỉ ra những quy 

định (rule) con người biết để tự điều chỉnh hành vi ứng xử của mình trước những đối 

tượng thiêng”. Nghi lễ theo Tylor là phương tiện giao tiếp với những thực thể linh 

hồn” là “cầu nguyện, hiến tế, nhịn ăn, định hướng và tẩy uế”. Theo Victor Turner, 

nghi lễ (ritual) “là hành vi được quy định có tính chất nghi thức dành cho những dịp, 

không liên quan đến công việc có tính chất kỹ thuật hàng ngày, mà có quan hệ với 

các niềm tin vào đấng tối cao hay các sức mạnh thần bí”,…[73, tr.24].   

Như vậy, nghi lễ là những hành vi được tổ chức vào những dịp nhất định có 

tính chất nghi thức, trang trọng và mang ý nghĩa  biểu tượng, được kiểu thức hóa,  

lặp đi lặp lại, diễn ra trong thời  gian và không gian xác định. 

* Nghi lễ vòng đời 

“Vòng đời (Life cycle) là một trình tự sắp xếp các giai đoạn và thời kỳ mà mỗi 

người phải trải qua trong cuộc đời của một con người bình thường, và là một cách thức 

thuộc văn hóa để quy định sự trưởng thành và thay đổi của con người” [90, tr.125]. 

Mỗi vòng đời của con người bắt đầu từ khi được sinh ra, lớn lên, trưởng thành, 

thay thế ông bà, cha mẹ trong những công việc gia đình, xã hội và nhiều công việc 

khác như hiếu, hỉ, thờ cúng tổ tiên, tiến hành lễ tết, hội hè đình đám,... và rồi già lão 
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chết đi. Với mỗi giai đoạn đó con người thường được tổ chức các nghi lễ chứa đựng 

đầy đủ ý nghĩa nhân văn. Những nghi lễ chính là điểm mốc để đánh dấu con người 

bước sang một giai đoạn mới, có một thân thế và địa vị mới trong gia đình và xã hội. 

GS. Ngô Đức Thịnh cho rằng, NLVĐ “là những nghi lễ liên quan đến cá 

nhân từ khi sinh ra đến khi chết” [102, tr.23].  

NLVĐ thuộc về mỗi cá nhân nhưng nó được gia đình, dòng họ, cộng đồng 

thực hiện. Vì vậy, NLVĐ không chỉ liên quan đến một con người, mà liên quan đến 

cả cộng đồng. Nó là sự thừa nhận của cộng đồng với mỗi cá nhân trong những bước 

ngoặt quan trọng. Thông qua nghi lễ, con người cá nhân hòa nhập với gia đình, 

dòng họ và cộng đồng. 

* Nghi lễ sinh đẻ 

Từ điển nhân học định nghĩa: sinh đẻ là công việc của phụ nữ trong khi họ cố 

gắng và dùng cơ dạ con của họ để đẩy những đứa con từ thế giới riêng bên trong tử 

cung ra một xã hội và văn hóa rộng lớn hơn [90,tr.104]. 

Sinh đẻ để có thêm người lao động, có người nối dõi tổ tông và nương tựa 

lúc về già. Có con cũng là niềm hạnh phúc của các cặp vợ chồng, gia đình và dòng 

họ. Tuy nhiên, trong truyền thống, khi mạng lưới y tế còn khó khăn, người phụ nữ 

mang thai phải chịu nhiều nguy hiểm. Vì vậy, ngoài những tri thức dân gian được 

áp dụng thì việc thực hành nghi lễ cũng rất được xem trọng. 

Như vậy nghi lễ sinh đẻ là những nghi lễ được thực hiện trong quá trình từ 

khi người mẹ mang thai cho đến khi đứa trẻ sinh ra, được công nhận là thành viên 

chính thức của gia đình. Các nghi lễ này nhằm mục đích bảo vệ cho đứa trẻ và 

người mẹ được mạnh khỏe, an toàn.  

* Nghi lễ cưới xin 

Trong tác phẩm Lời nói đầu phê phán triết học pháp luật của Hêghen, Các Mác 

đã viết: cưới xin là việc trăm năm của con người, do vậy tục lệ cưới xin rất hệ trọng. 

Trong các tục lệ liên quan đến cưới xin, mỗi động tác, mỗi việc làm không chỉ có nghĩa 

đen, nghĩa thực, mà còn có cả nghĩa bóng, có ẩn ý một sự cầu mong ở tổ tiên một sự 

phù hộ nào đó. Tục lệ cưới xin thường trải qua nhiều nghi lễ phức tạp và nghiêm khắc. 
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Lễ cưới là niềm vui tổng hợp vừa có vật chất, vừa có tinh thần [35, tr. 17].  Cưới xin 

giúp cho mối quan hệ gắn bó giữa một người đàn ông và một người đàn bà được 

thừa nhận về mặt xã hội, nhằm mục đích duy trì nòi giống một cách hợp pháp, tạo 

lập gia đình hạt nhân mới hoặc tạo ra hộ gia đình mới.  

Như vậy, nghi lễ cưới xin là nghi lễ được thực hiện để kết hợp một cặp nam 

nữ thành vợ chồng, được cộng đồng chấp thuận và pháp luật bảo hộ. Nghi lễ cưới 

xin bao gồm cả những nghi lễ trước, trong và sau đám cưới. 

* Nghi lễ cấp sắc 

Lễ cấp sắc (tồ tàng) là một nghi lễ quan trọng nhất trong đời mỗi người đàn 

ông Dao. Đã là đàn ông Dao thì đều phải trải qua lễ cấp sắc. Có trải qua nghi lễ thì 

người đàn ông mới được công nhận là đã trưởng thành, được tham gia vào những 

công việc quan trọng của dòng họ, làng xã. 

Gọi là lễ cấp sắc vì trong quá trình thực hiện nghi lễ người thụ lễ sẽ được cấp 

một đạo sắc trong đó có ghi lai lịch người được cấp sắc, nguyên do có lễ cấp sắc, 

tên âm,...và một sắc lệnh. Đạo sắc và sắc lệnh là hai vật quan trọng để một người 

Dao được làm nghề thầy cúng. 

Như vậy, nghi lễ cấp sắc là nghi lễ được thực hiện để công nhận sự trưởng 

thành về mặt xã hội của người đàn ông Dao. Nó bao gồm nhiều nghi thức phức tạp 

mang tính tâm linh và tôn giáo cao. Đây là nét văn hóa độc đáo của người Dao nói 

chung và người DQC nói riêng. 

* Nghi lễ tang ma 

Với tư cách là một hiện tượng mang tính phổ quát, người ta có thể thừa nhận 

rằng ở khắp mọi nơi, cái chết đều được hiểu theo cùng một cách. Nhờ những hoàn 

cảnh nghi lễ cụ thể họ đã được giao cho thế giới tổ tiên chứ không phải cho thế giới 

của những người sống và như vậy họ không còn được nuôi dưỡng cũng như không 

còn được nhắc tới [114, tr.191]. 

Arnold Van Gennep trong một nghiên cứu đã đề cập đến các nghi lễ tang ma 

cho rằng tang ma thể hiện một vấn đề đặc biệt vì chủ đề của chúng tạo ra một sự 
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chuyển đổi sang một điều kiện không được biết tới. Tang ma có tác dụng không 

phải chỉ đối với người chết mà cả đối với những người đưa tang [114, tr. 192]. 

Như vậy có thể hiểu, nghi lễ tang ma là nghi lễ được thực hiện đối với những 

người đã chết, thể hiện sự thương cảm của người sống. Nó bao gồm những nghi lễ 

để tiễn đưa người chết về với thế giới tổ tiên và bảo vệ người sống tránh khỏi những 

điều không may mắn. 

* Chức năng 

Khi bàn về khái niệm chức năng trong khoa học xã hội Durkheim cho rằng 

“chức năng” của một thiết chế xã hội là sự tương ứng giữa nó với những nhu cầu 

(t.Pháp: besoins) của cơ thể xã hội (social organism) [8]. 

Đối với A.R. Radcliffe - Brown “chức năng” là sự đóng góp hoạt động bộ 

phận tạo ra cho hoạt động tổng thể mà nó là một bộ phận. Chức năng của một tập 

quán xã hội đặc thù là sự đóng góp của nó cho toàn bộ đời sống xã hội như là sự 

vận hành của toàn thể hệ thống xã hội [8].  

Như vậy, một hệ thống xã hội (cấu trúc xã hội tổng thể của một xã hội cũng 

như tổng thể những tập quán xã hội mà cấu trúc ấy xuất hiện và dựa vào đó sự tồn 

tại của nó được liên tục) có sự thống nhất đó là sự thống nhất chức năng. Điều kiện 

bắt buộc là toàn thể các bộ phận của hệ thống xã hội cùng hoạt động, với một mức 

độ vừa đủ cho sự hài hòa và nhất quán nội tại, tức là không tạo ra những xung đột 

dai dẳng không thể điều hòa được [8].  

NLVĐ là một phần trong tổng thể văn hóa của người DQC, chức năng của 

nó là đánh dấu, giúp cá nhân ổn định về tâm lý trong những giai đoạn chuyển tiếp 

quan trọng. Ngoài ra, nó giúp cộng đồng người DQC duy trì trật tự xã hội nhất định. 

NLVĐ cũng chuyển tải những giá trị văn hóa của cộng đồng và mang tính giáo 

dục sâu sắc. Khi một trong các chức năng của NLVĐ biến đổi, nghi lễ cũng 

biến đổi theo. 

* Giá trị 

Giá trị (Value) là một khái niệm của nhiều bộ môn khoa học khác nhau, toán 

học, xã hội học, triết học, nghệ thuật, văn hoá học..., do vậy trong mỗi bộ môn khoa 
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học, khái niệm này mang những hàm nghĩa khác nhau. Theo tác giả Ngô Đức Thịnh 

(2014), khái niệm “giá trị” từ góc độ văn hoá học, một bộ môn nghiên cứu mang 

tính liên ngành được hiểu: 

Giá trị văn hóa (cultural value) là yếu tố cốt lõi của văn hóa, nó được 

sáng tạo và kết tinh trong quá trình lịch sử của mỗi cộng đồng, tương ứng 

với môi trường tự nhiên và xã hội nhất định. Giá trị văn hóa hướng đến 

thỏa mãn những như cầu và khát vọng của cộng đồng về những điều tốt 

đẹp (chân, thiện, mỹ), từ đó bồi đắp và nâng cao bản chất Người. Giá trị 

văn hóa luôn ẩn tàng trong bản sắc văn hóa, di sản văn hóa, biểu tượng, 

chuẩn mực văn hóa. Chính vì vậy văn hóa thông qua hệ giá trị của nó 

góp phần điều tiết sự phát triển xã hội [103, tr.23]. 

Như vậy, giá trị của NLVĐ người DQC ở Ba Vì là những điều tốt đẹp được 

mang lại thông qua thực hiện nghi lễ. Qua NLVĐ chúng ta hiểu rõ hơn về văn hóa 

của người DQC. Đây cũng là môi trường để gìn giữ tính cộng và văn hóa truyền 

thống của họ. 

* Biến đổi văn hóa 

Theo từ điển Tiếng Việt thì biến đổi là là “thay đổi hoặc làm cho thay đổi 

thành khác trước” [110, tr.88]. 

Như vậy, biến đổi có thể xảy ra trong nhiều lĩnh vực như tự nhiên, xã hội, 

văn hóa,…nó là thuật ngữ dùng để chỉ những điều khác so với trước đó. Biến đổi 

văn hóa chính là sự thay đổi của các yếu tố trong văn hóa khác với những giai đoạn 

trước đó. Văn hóa sản sinh phục vụ nhu cầu của con người, vì vậy nó cũng biến đổi 

để phù hợp với hoàn cảnh và thực tiễn. 

1.3. Cơ sở lý thuyết 

1.3.1. Lý thuyết nghi lễ chuyển đổi 

Nghi lễ chuyển đổi được nhà nhân học người Pháp gốc Bỉ Arnold Van 

Gennep (1873 - 1975) phân tích có hệ thống trong tác phẩm The rite of passage 

(1909). Ông phân tích khá sâu sắc các nghi lễ liên quan đến những thời kỳ chuyển 
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tiếp, có tính quyết định đời sống xã hội của một con người. Ông đã khái quát một 

cách đầy đủ và khoa học về NLVĐ người, trong đó ông nhấn mạnh đến những giai 

đoạn quan trọng như sự chào đời và thời thơ ấu, nghi lễ thành đinh, lễ đính hôn và 

kết hôn, tang lễ. Ông cho rằng những thay đổi trạng thái của con người làm khuấy 

động cuộc sống cá nhân, và để giảm thiểu các tác động có hại đó, một số nghi thức 

chuyển tiếp ra đời. Tất cả các hoạt động liên quan đến nghi lễ có thể chia làm ba 

giai đoạn chính: Nghi thức phân ly (trước ngưỡng), nghi thức chuyển tiếp (trong 

ngưỡng), nghi thức hội nhập (sau ngưỡng).  

Giai đoạn phân ly bao gồm hành vi tượng trưng báo hiệu sự tách rời của một 

cá nhân hay một nhóm người khỏi vị trí cố định trước đó trong cấu trúc xã hội hoặc 

khỏi một hệ thống các điều kiện văn hóa (một trạng thái). Trong giai đoạn giữa (giai 

đoạn ngoài lề), trạng thái của đối tượng thụ hưởng nghi lễ (người được chuyển tiếp) 

là rất mơ hồ, người đó trải qua một địa hạt mà ở đó hầu như không có hoặc hoàn toàn 

không có những thuộc tính của trạng thái đã qua hay trạng thái sắp đến. Ở giai đoạn 

cuối cùng người được chuyển tiếp hoàn thành nghi thức. Tuy nhiên, không phải ba 

giai đoạn này diễn ra như nhau ở tất cả các nghi lễ, nghi lễ của sự phân ly thường 

được thể hiện trong lễ tang, nghi lễ của sự hội nhập ở lễ cưới và nghi lễ của sự 

chuyển tiếp trong lễ đính hôn, lễ thành đinh. Mỗi nghi lễ Arnold Van Gennep quan 

tâm đến khía cạnh “cái gì”, “như thế nào”, “tại sao”, “cấu trúc” và “diễn tiến” [72]. 

Điều mà Van Gennep quan tâm không phải là các nghi thức xét về mặt chi tiết 

mà là ý nghĩa chủ đạo và những tình huống tương đối, trình tự nghi lễ, chỉ ra các nghi 

thức phân ly, bên lề và sum họp, sự tồn tại của các mép lề, lý do các lớp nghi lễ.  

Trên cơ sở lý thuyết của Arol van Gennep NCS lựa chọn những nghi lễ quan 

trọng nhất trong tổng thể NLVĐ gồm: những nghi lễ trong giai đoạn mang thai, sinh 

đẻ (sự chào đời và thời thơ ấu); nghi lễ cưới xin (đính hôn và kết hôn), nghi lễ cấp 

sắc (nghi lễ thành đinh); tang lễ. Đồng thời lý thuyết nghi lễ chuyển đổi cũng là cơ 

sở để NCS xem xét trong các NLVĐ của người DQC, nghi lễ nào là nghi lễ chuyển 

đổi, sự chuyển đổi đó diễn ra như thế nào và có ý nghĩa gì đối với cá nhân và cộng 

đồng người DQC ở Ba Vì. 
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1.3.2.  Lý thuyết chức năng(Functionism) 

Chức năng luận bác bỏ thuyết tiến hóa luận thay vào đó, các học giả của 

trường phái này cho rằng: tất cả các thực hành và thể chế văn hóa đều có một chức 

năng nào đó trong tổng thể của nền văn hóa mà nó được sinh ra và tồn tại. Tư tưởng 

cơ bản của Chức năng luận là bất kỳ một hệ thống ổn định nào cũng bao gồm những 

bộ phận khác nhau nhưng có liên hệ với nhau, chúng cùng nhau vận hành để tạo nên 

cái toàn bộ, tạo nên sự ổn định hệ thống. Có thể hiểu được một bộ phận trong hệ 

thống khi hiểu được cái cách mà nó đóng góp vào sự vận hành của hệ thống. Sự 

đóng góp vào việc vận hành ổn định của hệ thống được gọi là chức năng. Mỗi bộ 

phận có một tầm quan trọng chức năng khác nhau đối với hệ thống [73, tr.53]. 

Thuyết Chức năng trong Nhân loại học cơ bản được chia thành hai hệ tư 

tưởng, mỗi hệ kết hợp với một tên tuổi chủ chốt. Trường phái cấu trúc chức năng 

gắn với A.R. Radcliffe - Brown. Và trường phái Chức năng về tâm lý gắn tên tuổi 

nhà nhân học người Anh gốc Ba Lan: Malinowski (1884 - 1942). 

Nghiên cứu thực địa hai năm tại Papua New Guinea, Malinowski cho ra đời 

tác phẩm nổi tiếng Vòng Kula. Trọng tâm nghiên cứu của ông là tìm hiểu cách thức 

vận hành hay chức năng của các thực hành văn hóa đương đại trong tổng thể hệ 

thống văn hóa của các tộc người mà chúng tồn tại và phát triển. Ông quan tâm đến 

cách mà các cá nhân đeo đuổi mục đích riêng của họ trong những ràng buộc văn 

hóa. Dựa vào tư liệu thực địa, Malinowski cho rằng mọi thể chế và các thực hành 

văn hóa đều đóng vai trò thỏa mãn các nhu cầu sinh học và tâm lý cơ bản của con 

người trong xã hội. Có “7 nhu cầu tâm lý cơ bản của con người : dinh dưỡng, sự tái 

tạo, thỏa mãn thể xác, an toàn, thư giãn, vận động và phát triển”[77, tr.208]. Vì 

vậy, theo tác giả, văn hóa phải được hiểu như là một phương tiện có mục đích mang 

tính chức năng hay tính công cụ. Malinowski nhấn mạnh tính chủ thể của cá nhân 

(quan hệ giữa thể chế văn hóa và cá nhân) trong việc tham gia vào thay đổi các luật 

lệ xã hội đang tồn tại. Ông cho rằng, con người hay các cá nhân không phải là 

những cỗ máy tự động do xã hội lập trình ra họ mà họ luôn chủ động tham gia vào 

việc thay đổi các luật lệ xã hội đang tồn tại.  
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Ngoài nhấn mạnh đến chức năng thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con người 

về các thực hành và thể chế văn hóa, Malinowski và các môn đệ khác của trường 

phái chức năng tâm lý còn nhấn mạnh đến sự kết nối, tương tác mang tính hữu cơ 

của thành tố và thực hành văn hóa khác nhau trong hệ thống tổng thể của chúng. 

Một nền văn hóa không phải là tổng của các thành tố mà tất cả các thành tố văn hóa 

của một nền văn hóa đều có sự kết nối chặt chẽ với nhau và mỗi thành tố đều có 

chức năng nào đó trong nền văn hóa mà nó tồn tại. 

Đối với Radcliffe - Brown, ông không tập trung nghiên cứu tâm lý của từng 

cá nhân mà theo ông, phân tích chức năng đối với một hiện tượng xã hội là tìm 

kiếm xem nó có đóng góp gì vào việc duy trì liên kết của xã hội. Chức năng của 

một tập quán xã hội đặc thù là sự đóng góp của nó cho toàn bộ đời sống xã hội như 

là sự vận hành của toàn thể hệ thống xã hội. 

Radcliffe - Brown tiến hành điền dã ở quần đảo  Andaman và Úc. Ông bị cuốn 

hút vào các qui luật xã hội chi phối đến hành vi cư xử của con người từ việc nghiên cứu 

so sánh các nền văn hóa khác nhau. Radcliffe - Brown nỗ lực miêu tả các hệ thống văn 

hóa nhằm thực hiện chức năng duy trì sự cân bằng  trong xã hội [77].  

NLVĐ thuộc về mỗi cá nhân nhưng nó lại được qui định chặt chẽ bởi các 

luật tục của cộng đồng. Trên một khía cạnh nào đó, NLVĐ có chức năng xã hội rõ 

rệt. Vậy, trên cơ sở tìm hiểu những nhu cầu sinh học và tâm lý cơ bản của tộc 

người, sự tác động của NLVĐ trong xã hội của người DQC luận án sẽ vận dụng lý 

thuyết này vào lý giải chức năng tâm lý, chức năng xã hội của việc thực hành 

NLVĐ người DQC. 

1.3.3. Lý thuyết giao lưu, tiếp biến văn hóa 

Giao lưu tiếp biến văn hóa (acculturation) là khái niệm được các nhà Nhân 

học phương Tây đưa ra vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, khi tiến hành nghiên 

cứu về sự biến đổi văn hóa của các nhóm di dân người Châu Âu đến Mỹ với các 

nhóm dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời tại đây. Trong một công trình nghiên cứu 

của các tác giả R. Redifield, R. Linton và M. Herskovits đã đưa ra khái niệm: giao 

lưu tiếp biến văn hóa là hiện tượng xảy ra khi những nhóm người có văn hóa khác 
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nhau tiếp xúc lâu dài và trực tiếp, gây ra sự biến đổi mô thức (partern) văn hóa ban 

đầu của một hay cả hai nhóm [130, tr.149]. 

Như vậy, giao lưu tiếp biến văn hóa là một hiện tượng thường xảy ra trong 

lịch sử nhân loại. Khi hiện tượng này xảy ra không chỉ có sự đan xen hay hỗn dung 

các yếu tố văn hóa của các nhóm cộng đồng khác nhau mà quan trọng là sự thay đổi 

mô thức văn hóa vốn có của các nhóm.  

Sang đầu thế kỷ XX, xuất hiện và hình thành những khuynh hướng khác 

nhau như: khuếch tán văn hóa ở Tây Âu, vùng văn hóa ở Mỹ và loại hình kinh tế 

văn hóa ở Liên Xô nhưng mục đích nghiên cứu chính cũng nhằm chỉ ra sự tương 

đồng văn hóa và giao lưu văn hóa giữa các nhóm người. 

Như vậy, giao lưu tiếp biến văn hóa là một quá trình phức tạp của tiếp xúc 

văn hóa, mà ở đó những cộng đồng hay nhóm cộng đồng thu nhận hoặc áp đặt một 

phần hay toàn bộ những đặc điểm văn hóa có nguồn gốc từ những cộng đồng khác. 

Giao lưu, tiếp biến văn hóa cũng là một cơ chế của sự biến đổi văn hóa khi mà hai 

nền văn hóa tiếp xúc với nhau trong một thời gian lâu dài và trực diện. Các thành tố 

của nền văn hóa có biến đổi song vẫn giữ được những nét riêng biệt của mình. Quá 

trình giao lưu, tiếp biến văn hóa có thể theo con đường cưỡng bức hoặc tự nguyện. 

Nếu không đủ bản lĩnh thì quá trình giao lưu sẽ làm cho nền văn hóa yếu hơn bị xã 

hội mạnh tác động biến đổi. Quá trình này có thể làm đánh mất bản sắc văn hóa 

ngay cả khi dân tộc đó đang tồn tại [3, tr.107 - 108]. 

Những năm 1960 của thế kỷ XX, người DQC chuyển xuống định canh, 

định cư dưới chân núi. Tại đây họ sống xen cư với người Mường và người Kinh. 

Chính vì vậy, hiện tượng giao lưu tiếp biến văn hóa là tất yếu. Hơn nữa, trong 

bối cảnh đô thị hóa ở Ba Vì hiện nay, việc tiếp cận với các luồng văn hóa mới 

cũng là tác nhân gây nên sự biến đổi văn hóa truyền thống của người DQC. Vì 

vậy, trong luận án, NCS sử dụng lý thuyết giao lưu, tiếp biến văn hóa để xem xét 

văn hóa của người DQC thông qua NLVĐ trong mối quan hệ với người Mường 

và Kinh; sự tác động của quá trình đô thị hóa; từ đó nhận diện được nguyên do 

và xu hướng biến đổi trong quá trình phát triển của xã hội.   
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1.4. Khái quát về ngƣời Dao Quần Chẹt ở Ba Vì 

1.4.1. Đặc điểm địa bàn cư trú 

1.4.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Ba Vì là xã miền núi thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, cách trung tâm 

huyện khoảng 17km, cách trung tâm thành phố khoảng 60km. Phía đông giáp xã 

Vân Hòa; phía bắc giáp xã Tản Lĩnh, Ba Trại; phía tây giáp xã Minh Quang, Khánh 

Thượng; phía Nam là núi Ba Vì (xem ảnh số 1, 2). 

Xã có tổng diện tích tự nhiên là 2.538,01ha với 3 thôn: Yên Sơn, Hợp Sơn và 

Hợp Nhất. Ba thôn của xã không cư trú liền kề mà xen kẽ bởi các thôn của người 

Mường và người Kinh thuộc các xã Minh Quang, Ba Trại. Thôn Hợp Nhất và Hợp 

Sơn cách nhau bởi suối Đồng Mèo và thôn Cốc Đồng Tâm của người Mường xã 

Minh Quang. Thôn Yên Sơn cách Hợp Sơn 12km, giáp thôn Sổ của người Mường 

xã Ba Trại. Tuy nhiên 3 thôn lại liên kết với nhau bởi dãy núi Ba Vì: Yên Sơn giáp 

phía bắc còn Hợp Sơn và Hợp Nhất giáp phía tây của núi Ba Vì. Với vị trí địa lý 

như vậy đã tạo điều kiện cho người DQC giao lưu văn hóa với tộc người Mường, 

Kinh trong cùng khu vực nhưng vẫn có sự quần tụ tạo nên bản sắc tộc người.  

Xã Ba Vì có địa hình cao, dốc với phần lớn đồi núi, xen kẽ là những thung 

lũng nhỏ hẹp. Thành phần thổ nhưỡng có các loại đất: feralit vàng phân bố ở độ cao 

trên 1.000m; feralit vàng nâu phân bố tập trung ở độ cao từ 500 - 1.000m; feralit vàng 

đỏ phân bổ ở vùng sườn đồi thấp có độ cao dưới 500m. Đặc điểm này thích hợp  

trồng các loại cây như: sắn, dong giềng, keo tai tượng, bương, thông đuôi ngựa, trám 

trắng,... đặc biệt là các cây dược liệu quý [106]. 

Ba Vì có khí hậu thay đổi theo vùng. Nhiệt độ bình quân năm trong khu vực 

là 23,4
0
C. Mùa nóng kéo dài từ giữa tháng 3 đến tháng 11. Lượng mưa trung bình 

năm tương đối lớn 2.500mm, phân bố không đều trong năm, tập trung nhiều vào 

tháng 7, tháng 8. [106]. 

Diện tích đất rừng tại xã Ba Vì là 1.407 ha. Tài nguyên rừng đa dạng đã 

mang lại giá trị to lớn cho người DQC nhất là thời kỳ đồng bào còn sống trên núi 

trong đó có nguồn dược liệu. 
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Với những điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi, từ lâu, người DQC đã 

sống gắn bó với tự nhiên, khai thác nguồn lợi từ tự nhiên. Điều này đã làm nên 

những đặc trưng văn hóa của họ trong đó có NLVĐ. 

1.4.2. Tên gọi, nguồn gốc lịch sử, dân số và phân bố dân cư 

* Tên gọi 

Trong dân gian người ta thường gọi người Dao bằng những tên khác như 

Động, Dạo, Xá, Mán... đó là tên do các dân tộc khác gán cho họ với ý nghĩa miệt thị 

dân tộc. [25, tr.15 - 16]. Người Dao nhận mình là Kiềm miền (Kìm mùn) - người ở 

rừng hay Dìu miền (ỳu miền) ìn miền, Bièo miền - người Dao. Tên gọi Dao có trong 

các câu chuyện truyền miệng hoặc trong các tài liệu cổ của người Dao như: truyện 

“Quả bầu”, chuyện nói về nạn đại hồng thuỷ và cuộc hôn phối giữa hai chị em ruột. 

Tên Dao cũng còn được ghi lại trong các cuốn Bảng Văn (Bình hoàng khoán điệp 

của người Dao). Cuốn sách này có đoạn chép: “Con cháu 12 họ của Dao Vương 

được chuẩn y theo tờ khoán điệp này mà đi thông đồng trong thiên hạ, hay từ nay 

con cháu Dao vương như cây to có cành…” [25, tr.15]. 

Người Dao đến Việt Nam từ khá lâu nhưng tên gọi mỗi địa phương lại khác 

nhau. Năm 1968, Hội nghị dân tộc Dao họp ở Hà Nội đã thống nhất tên gọi tộc 

danh Dao chính thức được xác định bằng văn bản pháp qui. 

Hiện nay, dân tộc Dao ở Việt Nam có rất nhiều nhóm. Căn cứ vào màu sắc 

quần áo, đặc điểm của bộ nữ phục có các nhóm như: Dao Đỏ (trên áo có  nhiều 

bông đỏ). Dao Thanh Y (áo xanh), Dao Quần Trắng (phụ nữ đêm tân hôn mặc quần 

trắng), Dao áo Dài (đàn ông mặc áo dài), Dao Quần Cộc, Dao Làn Tẻn, Dao Quần 

Chẹt (phụ nữ mặc trang phục có quần hẹp bó sát chân dài đến mắt cá),… 

Tên gọi người DQC còn gắn liền với truyền thuyết: xưa có một cô gái người 

Dao, mẹ bị ốm nặng, cô vào rừng tìm thuốc cứu mẹ. Khi tìm được thuốc mang về 

thì cô bị cây rừng mắc vào váy không sao đi nhanh được, khó khăn lắm cô mới về 

được đến nhà. Nhưng khi đó, mẹ cô đã chết. Cô đau khổ và thề sẽ không bao giờ 

mặc váy. Từ đó người Dao nhóm này mặc quần hẹp bó sát chân, dài đến mắt cá, gấu 

có thêu hoa văn. 
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Ngoài ra người DQC còn có các tên gọi là như: Dao Nga Hoàng (gắn với địa 

danh Nga Hoàng thuộc huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), Mán Sơn Đầu (gắn với tục 

phụ nữ khi lấy chồng phải cạo sạch tóc và bôi lên đầu một lớp sáp ong trộn với thảo 

dược làm hạn chế sự mọc tóc, sau đó đội lên đầu mớ tóc giả để phân biệt với người 

chưa có chồng). 

* Nguồn gốc lịch sử 

Người Dao từ Trung Hoa di cư vào Việt Nam do nhiều yếu tố tự nhiên và 

lịch sử như hạn hán, mất mùa liên tiếp nhiều năm, chiến tranh tàn phá, bị áp bức 

bóc lột. (Những luận điểm về nguồn gốc tộc người sẽ được chứng minh cụ thể ở 

chương 3 khi nghiên cứu về giá trị NLVĐ). Dựa vào các đặc điểm văn hóa, người 

Dao ở Việt Nam được chia thành 7 nhóm địa phương: Dao Đỏ, Dao Quần Chẹt, 

Dao Tiền, Dao Thanh Y, Dao Quần Trắng, Dao Lô Gang, Dao Tuyển (hay còn gọi 

là Dao Áo Dài). 

Tư liệu điều tra của Phòng Dân tộc học huyện Ba Vì có ghi: ông Lý Văn Sinh 

cho rằng họ Lý, họ Triệu của người Dao ở Ba Vì hiện nay là nhóm Dao Đỏ, nhưng bây 

giờ phong tục và trang phục đều như DQC. Tư liệu cũng nêu giả thiết có thể một bộ 

phận người Dao ở Ba Vì là người Cao Lan vì trước khi người DQC đến sinh sống ở núi 

Ba Vì, ở xã Minh Quang đã có địa danh Trũng Cao Lan và còn một số bia mộ ghi tên 

Triệu Pháp Thái mà họ Triệu lại là họ chính của người Dao [69, tr.13]. Dù có một số 

giả thiết như trên nhưng hiện nay khi NCS hỏi về thành phần tộc người tại xã Ba Vì, từ 

cán bộ địa phương cho đến người dân đều thừa nhận họ thuộc nhóm DQC. 

 Quá trình chuyển cư của họ diễn ra lâu dài có thể bắt đầu từ thế kỉ XIII cho đến 

những năm 1940. DQC và Dao Tiền hiện nay ở Phú Thọ, Hà Tây (nay là Hà Nội), Hòa 

Bình, Yên Bái, Tuyên Quang từ Quảng Đông vào Quảng Yên (Quảng Ninh) rồi tới 

những địa điểm trên [93, tr.23]. 

Người DQC đến Ba Vì được chia thành nhiều đợt. Theo tư liệu điền dã của 

Nguyễn Phúc Quyền [76], năm 1902 có 5 gia đình DQC từ Phú Thọ đến Ba Vì xin 

ông Đinh Văn Don (còn gọi là Bá Đậu - lý trưởng người Mường) ở xã Thủ Pháp 
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(nay là Minh Quang) một mảnh đất để làm nhà và xin phép được phát rừng đốt 

nương. Khu vực đầu tiên mà họ đến sinh sống tại núi Ba Vì chỉ bó hẹp từ gò Trung 

Quân đến đồi Di. Về sau thấy điều kiện sinh sống thuận lợi nên số người Dao đến 

đây sống đông dần: có nhiều hộ từ Tiên Sơn, Thanh Sơn, Tân Minh, Thanh Thủy, 

Đan Hạ,.., (tỉnh Phú Thọ) và từ Đà Bắc, Kỳ Sơn, Hiền Lương, Lương Sơn, Kim Bôi 

(tỉnh Hòa Bình) kéo đến…[76, tr.7-8]. 

Theo gia phả một số dòng họ DQC, khi đến Ba Vì họ cư trú tại các điểm 

như: Gốc Vải, Suối Lan, Suối Ổi giáp với Khoang Xanh  và suối Hai, suối Cốc Đền. 

Những người cùng họ thường ở khu vực riêng, anh em ruột thích cư trú gần nhau. 

Vì vậy, khi di cư tự do họ thường kéo theo anh em ruột thịt, họ hàng.  

Trong “Lịch sử cách mạng huyện Ba Vì” ghi lại, thời kỳ thực dân Pháp đô 

hộ, người Dao bị bắt trồng thuốc lá (giống Virginia) trên núi cao, khi thu hoạch thì 

nộp cho chúng. Trong kháng chiến chống Pháp, người Dao đã cùng người Mường, 

người Kinh góp sức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tiếp tế và dẫn đường cho 

tiểu đoàn Bông Lau tiêu diệt bốt Cat - xit - săng của địch đóng ở độ cao 600m, giải 

tỏa sự kìm kẹp của địch, giữ vững đầu mối giao thông liên lạc từ khu 10 Việt Bắc 

sang Phú Thọ, Hòa Bình, xuống Sơn Tây, Hà Đông [5, tr,10]. 

Tháng 8 năm 1948, xã Ba Vì của người Dao được thành lập với 25 hộ sinh 

sống, trụ sở Ủy ban xã đặt tại nhà dân. Do cư trú rải rác, canh tác nương rẫy chưa mang 

lại hiệu quả, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn nên Đảng, Nhà nước, 

Đảng bộ và chính quyền địa phương đã tranh thủ các ông mo, trưởng họ đang là Đảng 

viên trong Chi bộ để vận động  người Dao xuống núi. Quá trình hạ sơn được thực hiện 

làm nhiều đợt. Năm 1957 có 3 hộ xuống xóm Đá Ngẳng, năm 1962 - 1963 có thêm 8 

hộ xuống xóm này. Đến năm 1966 - 1967 khi có cuộc vận động lớn của Đảng ủy xã, có 

thêm 36 hộ xuống cư trú tại các xóm Đá Ngẳng, Đồng Cung, Cửa Hàng, Đồng Mèo, 

Rừng Lim. Đến năm 1970, 8 hộ còn lại đã xuống ở xen kẽ vào các xóm. Từ đó các gia 

đình ở rải rác dọc theo chân núi Ba Vì [107, tr.5]. 

Khi xuống núi định cư, người DQC được người Kinh, người Mường xã Ba 

Trại và Minh Quang nhường 1 phần đất để thành lập xã Ba Vì. Số hộ của 4 thôn ở 
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Gốc Vải, Suối Lan di dời về thành lập thôn Yên Sơn, thôn Suối Ổi đến năm 1967 

mới chuyển về đây. Số hộ người Dao ở Suối Hai, Suối Cốc Đền chuyển về thôn 

Hợp Nhất năm 1963 nhưng do số hộ và số khẩu mỗi ngày một đông nên đến năm 

1991 tách thành 2 thôn Hợp Nhất và thôn Sổ. Thôn Sổ sau đổi thành Hợp Sơn để 

tránh nhầm lẫn với thôn Sổ của người Mường. Đến nay, người DQC cư trú ổn định 

tại 3 thôn Yên Sơn, Hợp Sơn và Hợp Nhất của xã Ba Vì.  

Trong quá trình thay đổi địa giới hành chính của thành phố Hà Nội, xã Ba Vì 

cũng chịu nhiều tác động. Trước năm 1968, khi người Dao còn cư trú trên núi Ba 

Vì, xã Ba Vì thuộc huyện Bất Bạt, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), nhưng đến năm 

1968 theo quyết định số 120 - CP ngày 26/7/1968 của Chính phủ, 3 huyện Bất Bạt, 

Quảng Oai, Tùng Thiện được hợp nhất thành huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Đến năm 

1979, huyện Ba Vì sáp nhập vào thành phố Hà Nội nhưng từ ngày 12/8/1991, huyện 

này lại trở lại Hà Tây theo Quyết định của Chính phủ tại kỳ họp thứ IX, quốc hội 

khóa VIII. Tháng 8 năm 2008, theo Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII, Ba Vì tái 

nhập vào thành phố Hà Nội. Hiện nay quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa 

(CNH – HĐH), đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại Ba Vì. Cùng với sự phát triển về 

KT - XH, văn hóa của người Dao cũng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. 

* Dân số và sự phân bố dân cư 

Khi người DQC còn sinh sống trên núi Ba Vì, cuộc sống du canh, du cư, lúc ở 

quả núi thuộc địa phận tỉnh này, lúc lại ở quả núi thuộc địa phận tỉnh khác, vì vậy rất 

khó xác định chính xác số dân. Theo kết quả nghiên cứu của Mạc Đường, dân số của 

người DQC ở Ba Vì trước đây thấp hơn rất nhiều so với người Mường và người Kinh 

Bảng 1.1. Sơ lƣợc tình hình phát triển dân số - dân tộc ở miền núi Hà Tây  

từ 1927 đến 1970 

Dân tộc Năm 1927 

(người) 
Năm 1941 

(người) 
Năm 1960 

(người) 
Năm 1970 

(người) 

Dao 520 69 431 645 

Mường 5.000 5.223 7.854 11.031 

Việt (Kinh) 1.100 1.250 3.428 11.031 

(Nguồn:  Mạc Đường (1974) “Một vài đặc điểm về dân cư và dân số miền núi 

Hà Tây”, Tạp chí dân tộc học số 1, tr.34) 
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Sau khi hạ sơn, cuộc sống ổn định, dân số của người DQC ở Ba Vì không 

ngừng tăng theo các năm. 

Bảng 1.2. Dân số xã Ba Vì từ 2008 đến nay 

Năm Số hộ Nhân khẩu 

2008 326 1.585 

2009 326 1.626 

2010 440 1.807 

2011 465 1.842 

2012 477 1.927 

2013 491 1.985 

2014 500 2.036 

2015 507 2.068 

2016 509 2.224 

(Nguồn: Ban dân số xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) 

Xã Ba Vì có 3 dân tộc trong đó người DQC chiếm 98% dân số toàn xã, cư trú 

thành cộng đồng, người Kinh và người Mường chiếm 2%. Đặc điểm cư trú này, đã 

tạo cho người DQC có môi trường thực hành các sinh hoạt văn hóa tộc người. Đây là 

tiền đề quan trọng để họ bảo lưu văn hóa truyền thống trong đó có NLVĐ. Tuy nhiên 

nếu xét trên địa bàn huyện Ba Vì thì họ cư trú xen kẽ với người Kinh và người Mường 

ở các xã lân cận. Điều này cũng giúp họ tiếp thu các giá trị văn hóa của tộc người khác 

làm phong phú thêm văn hóa của tộc người mình, hòa nhập với xu thế phát triển chung 

của xã hội. 

1.4.3. Đặc điểm xã hội 

* Làng bản 

Người DQC ở xã Ba Vì là một cộng đồng riêng biệt, từ lâu đã có tập quán 

sống thành từng làng. Trước năm 1963 khi còn trên núi Ba Vì, do điều kiện sản xuất 

và cư trú, họ sống theo kiểu du canh, du cư, vì vậy số lượng các hộ gia đình ít và 

phân tán. Họ cư trú rải rác dọc theo các suối, quây quần thành tụ điểm dân cư gọi là 
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các động như Suối Hai, Suối Đền, Suối Cốc, Suối Ổi,… Mỗi động có một người 

đứng đầu gọi là quản động. Bên cạnh quản động có các ông mo cả - chẩu mo. Chẩu 

mo là người đại diện cho cả động về mặt tâm linh, chủ trì việc cúng tế trong các 

nghi lễ cộng đồng và quyết định việc chuyển cư. Trong xã hội người Dao vai trò 

của người già và trưởng họ rất quan trọng. Hiện nay, người Dao đã cư trú tập trung 

tại các thôn. Ở cấp thôn, ngoài Chẩu mo, trưởng các họ còn có trưởng thôn và các 

đoàn thể chính trị - xã hội khác (Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên,..) theo 

cơ cấu nhà nước hiện hành. 

Theo quan niệm của họ không phân biệt cùng họ hay khác họ, chỉ cần cư trú 

trên một khu vực nhất định thì được gọi là làng. Tính cộng đồng trong làng khá cao, 

họ giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn. Trong thôn bao gồm nhiều dòng họ cùng sinh 

sống. Phần lớn những người cùng một họ có xu hướng xích lại gần nhau, tuy vậy mối 

quan hệ cộng đồng không hề mờ nhạt nó vẫn thể hiện qua các nghi lễ chung. 

Bộ máy của làng vận hành theo chế độ tự quản, trong làng có một người 

đứng đầu là trưởng bản (chẩu, giằng) do dân bản bầu chọn. Đó là người có uy tín, 

am hiểu các PTTQ, biết cúng bái. Người này có quyền quyết định cao nhất những 

việc xảy ra trong làng, đứng ra giải quyết những mâu thuẫn theo luật tục. Những qui 

định chung của làng bản có ảnh hưởng rất lớn tới NLVĐ của người DQC. 

* Dòng họ 

Người Dao cho mình là con cháu của 12 họ Bàn Vương. Đó là những họ 

chính được ghi trong Quả sơn bảng, Bàn Vương bảng, truyện Đặng Hành và Bàn 

Đại Hội,…. Tại Ba Vì có các họ: Triệu (Triệu Mốc, Triệu Con, Triệu Xanh, Triệu 

Đỏ, Triếu Gói, Triệu Hạt), Lý, Đặng, Dương (Dương Kẻn, Dương Miền), Phùng 

(Phùng Kẻn, Phùng Miền), Trịnh, Lương, Bàn, Lăng.  

Dòng họ của người DQC gồm những người có quan hệ huyết thống, chung 

ông tổ và chung ban thờ họ. Tôn ti trật tự trong họ được xác định theo thứ bậc. Mỗi 

dòng họ có một hệ thống tên đệm riêng để chỉ những người đàn ông trong tông tộc. 

Những người cùng một dòng họ không được lấy nhau. 
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* Gia đình 

Gia đình của người DQC hầu hết là gia đình nhỏ phụ quyền. Mỗi gia đình 

gồm một cặp vợ chồng, các con (có thể cả ông bà). Chủ gia đình là người cha. Họ 

có trách nhiệm lớn nhất trong việc sản xuất, cúng bái, quan hệ bên ngoài, giáo dục 

và dựng vợ gả chồng cho con cháu. Tuy nhiên các công việc trong gia đình vẫn 

thường được bàn bạc cùng với người vợ và các con lớn. 

Tính chất phụ quyền và thứ bậc trong gia đình người DQC được thể hiện rõ 

trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Trong công việc hàng ngày 

vợ thường nghe chồng, con cái nghe lời cha mẹ, em nghe anh chị. Trong quan hệ 

giữa con dâu và bố chồng, anh chồng, giữa con rể và mẹ vợ có sự cách biệt nghiêm 

ngặt. Con dâu không được đến chỗ ngủ của bố chồng, anh chồng và ngược lại bố 

chồng, anh chồng không bao giờ được đến chỗ ngủ của con dâu, em dâu.  

Người DQC rất quí trọng con cái và coi việc có con là tiêu chuẩn của hạnh 

phúc gia đình. Những gia đình không có con tìm mọi cách để chữa chạy bằng cả 

việc cúng bái lẫn dùng thuốc nam. Do tính chất phụ hệ nên con trai thường được coi 

trọng. Con trai có quyền thừa kế tài sản, nối dõi tông đường. Nếu không có con trai, 

họ có thể lấy rể đời hoặc nhận con nuôi. Con nuôi và con đẻ được đối xử như nhau. 

Con rể sau khi về nhà vợ có thể ở đổi họ hoặc giữ nguyên nhưng con cái sinh ra 

phải theo họ mẹ. Hiện nay, gia đình người DQC vẫn là gia đình phụ quyền, tuy 

nhiên mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đã cởi mở rất nhiều. 

* Đặc điểm mưu sinh 

Người DQC ở Ba Vì chủ yếu làm lúa nương và trồng cây hoa màu như: ngô, 

sắn, dong giềng (đót). Khi còn ở trên núi, họ sống du canh, du cư, đốt nương, làm 

rẫy. Họ thường chọn đất có màu nâu đen hoặc vàng thẫm, tơi xốp để canh tác. 

Nương được chọn là nơi có độ dốc vừa phải, có nhiều ánh nắng mặt trời. Khi thấy 

“trồng cây ớt quả không cay” thì có nghĩa là đất bạc màu, họ sẽ di chuyển đến một 

nơi mới để canh tác và sinh sống. Công cụ sản xuất tương đối thô sơ chủ yếu là 

cuốc, thuổng, dao phát, rìu,…  



38 

Do sống trong khu vực rừng núi Ba Vì với nguồn tài nguyên thiên nhiên vô 

cùng phong phú. Sự đa dạng của thảm thực vật, hệ động vật đã cung cấp cho họ 

nguồn thức ăn dồi dào thông qua săn bắn và hái lượm. Ngoài ra, họ còn khai thác 

các loại thảo mộc làm thuốc chữa bệnh. 

Sau khi hạ sơn, người DQC chủ yếu làm nông nghiệp (ruộng nước) và lâm 

nghiệp. Tuy nhiên, diện tích ruộng nước chỉ có 18ha. Năm 2010, khi chia lại ruộng, 

mỗi khẩu trong xã được 2,5 thước (60m
2
). Thu nhập từ làm ruộng nước không đủ cho 

người DQC sinh sống, họ phải kết hợp trồng nhiều loại cây trên nương như: sắn, 

dong giềng, bương, keo,…bán lấy tiền mua lương thực. Ngoài ra, một số hộ gia đình 

còn chăn nuôi, làm một số nghề phụ khác, đi làm ở thành phố lớn và đặc biệt là làm 

thuốc nam gia truyền. Theo báo cáo của UBND xã Ba Vì, năm 2015 tổng thu nhập 

toàn xã đạt 23 tỷ 871 triệu đồng. Bình quân đầu người: 11triệu 3 trăm ngàn đồng. 

Trong đó: thu từ nông nghiệp: 9 tỷ 371 triệu đồng; thu từ chăn nuôi: 2 tỷ 800 triệu 

đồng; thu từ thuốc nam: 9 tỷ 600 triệu, thu nhập khác: 3 tỷ 100 triệu [114, tr.2]. 

Năm 2014, UBND thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu làng nghề thuốc 

nam truyền thống dân tộc Dao Yên Sơn, nghề thuốc nam ngày càng được mở rộng 

mang lại thu nhập ổn định cho các hộ gia đình làm nghề. Một số gia đình biết kết 

hợp việc bán thuốc với quảng cáo thương hiệu nên được nhiều người biết đến. Họ 

vừa bán thuốc tại nhà, bán ở chợ, mang đi các hội chợ, gửi theo xe ô tô nếu khách 

hàng có nhu cầu. Hiện nay, họ còn mua nguyên liệu của người dân ở Hòa Bình, Phú 

Thọ, Sơn La,… về chế biến để bán thuốc thành phẩm. Ngoài bán lẻ, họ còn kết hợp 

với việc bán buôn thuốc cho các đầu mối ở Hà Nội, Hòa Bình,… Nhiều thầy lang có 

tiếng trong xã đã làm giàu từ nghề thuốc nam như: lương y Lý Văn Nguyên, Triệu Thị 

Hòa, Triệu Thị Bình, Triệu Phú Quý ở thôn Yên Sơn, Triệu Thị Duyến, Triệu Thị 

Thanh ở Hợp Sơn,…. 

Ngoài thuốc nam, người Dao còn bán các vật phẩm khai thác từ rừng như: 

cua, ốc, ếch suối, lá chuối rừng, củ mài, thực vật quí trên rừng làm cây cảnh. Họ còn 

bán nước chè, măng, thuốc nam tại một số khu du lịch gần đó như Khoang Xanh, 

Suối Tiên, Ao Vua,… để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. 
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Trong gia đình, bữa ăn ngày càng được cải thiện. Các vật dụng như: điện 

thoại di động, tivi, xe máy, nồi cơm điện, bếp ga,… được sử dụng phổ biến. Nhiều 

gia đình còn có tủ lạnh, bình nước nóng, máy giặt, điều hòa,… làm cho chất lượng 

cuộc sống được nâng cao. 

Thanh niên nam, nữ người DQC nhiều người đã thoát ly với nông nghiệp, 

đi làm tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp ở các xã lân cận và nội thành Hà Nội. 

Nhiều con em người DQC đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp. Sau khi học xong có công ăn việc làm ổn định tại quê hương hoặc các 

thành phố lớn. 

Hội nhập quốc tế đang diễn ra tại Ba Vì cũng mang lại nhiều cơ hội nghề 

nghiệp cho thanh niên. Số thanh niên Dao đi xuất khẩu lao động ngày càng nhiều. 

Họ làm các công việc như may, in báo, giầy da,… tại các nước như Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Nga,… Đặc biệt từ năm 2010 đến nay, hiện tượng sang Trung Quốc làm thuê 

bất hợp pháp đang diễn ra rất phổ biến. Theo thống kê của UBND xã Ba Vì tính đến 

tháng 6/2014 toàn xã có 231 người sang Trung Quốc làm thuê bất hợp pháp.  

1.4.4. Đặc điểm văn hóa 

1.4.4.1. Đặc điểm văn hóa vật chất 

-  Nhà ở  

Ngôi nhà truyền thống của đồng bào DQC chủ yếu nhà nửa sàn nửa đất phù 

hợp với địa hình có độ dốc tương đối lớn trên núi Ba Vì. Nhà thường có 3 gian 2 chái, 

nhà đông người có thể làm 5 gian 2 chái. Nhà làm bằng tranh, tre, nứa, cỏ gianh,… có 

sẵn trong rừng. Dụng cụ làm nhà đơn giản như: rìu, dao, đục, cưa, bào. Nhà của 

người DQC có từ 2 đến 3 cửa ra vào, ít cửa sổ, có từ 2 đến 3 bếp, có sự qui định rõ 

ràng nơi để đồ đạc và nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình.  

Bàn thờ được đặt theo hướng nhà thuộc về nền đất, gian này liền kề với bếp nấu 

nướng và được cách nhau bởi một vách ngăn. Đây là nơi diễn ra các nghi lễ của người 

DQC trong đó có NLVĐ. Người đàn ông chủ gia đình thường ngủ gian gần bàn thờ. 

Phụ nữ trong gia đình đặc biệt là con dâu thường tránh đi qua gian thờ. Những đồ dùng 
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trong gia đình được kê ở gian bếp chính để thuận tiện cho sinh hoạt. Thông thường 

phần nền sàn, một gian là buồng ngủ của con trai, kế bên là máng nước, phòng tắm, 

gian còn lại là chỗ nghỉ của khách. Giữa hai gian có cửa xuống gầm sàn qua cầu thang. 

- Trang phục 

Y phục thường ngày của phụ nữ gồm có khăn đội đầu, áo dài, yếm, dây lưng, 

quần, xà cạp.  

Khăn đội đầu (mù goòng đia) không có hoa văn trang trí. Khi đội, khăn ôm 

trọn phần tóc, các khóc găn vuông vức tạo thành hai chiếc sừng nhọn trước mặt, 

sừng bên phải nghiêng vếch lên trên. Khi lao động phụ nữ DQC chỉ đội mù goòng 

đia nhưng khi nhà có đám hoặc đi lễ họ buộc thêm bên ngoài một chiếc khăn khác 

(goòng xổng) có thêu hoa văn ở giữa và hai đầu. Goòng xổng được buộc ngược từ 

dưới cằm và túm lại trên đỉnh đầu, để lộ phần trang trí ở đầu khăn. Ngày cưới, cô 

dâu có thêm khăn đội gắn hạt cườm và len nhiều màu sắc. 

Áo dài (miền xịa lui) hai thân trước rời nhau không cài khuy, khi mặc thì vắt 

chéo hai tà. Trên áo có thêu những họa tiết hoa văn như: xương con rồng, cũi lợn, 

hình cây, hình chữ thập ngoặc, hình chim, hình sao tám cánh,... Ngày thường, phụ 

nữ dắt cả hai vạt áo đằng trước và đằng sau lên thắt lưng. Ngày cưới,  cô dâu mặc 2 

quần, 2 áo và vạt áo được thả xuống. 

Quần (miền xía hẩu): màu chàm, dài quá gối, ống hẹp, bó sát bắp chân. Quần 

cắt kiểu chân què, cạp lá tọa hoặc cạp liền buộc dây rút ra ngoài. Về sau quần được 

may cải tiến thành quần luồn dây rút hoặc dây chun. Dưới ống quần có thêu hoa văn. 

Phần trang trí hoa văn được thêu riêng và đắp vào gấu. 

Phụ nữ DQC chủ yếu sử dụng là các đồ trang sức bằng đồng, bạc, rất ít đồ 

trang sức bằng vàng hay đá quý. Đồ trang sức có các loại như vòng cổ, vòng tay, 

vòng chân, nhẫn, khuyên tai, và đặc biệt là bộ xà tích với hai cái trâm bằng xương. 

Khi đeo xà tích người ta dắt hai chiếc trâm vào thắt lưng. 

Y phục nam giới thường ngày của người DQC gồm áo (miềng chạng lui), 

quần (miềng chạng hẩu) và khăn đội đầu (goòng xổng). Áo nam giới là loại áo cánh 
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như nam giới người Kinh, có 4 vạt, màu chàm. Áo có 3 túi, 1 túi ở ngực trái và 2 túi 

2 bên vạt trước. Quần kiểu chân què, cạp lá tọa màu trắng bằng vải lụa hoặc vải trúc 

bâu. Về sau quần trắng chỉ được dùng trong dịp lễ tết, ngày thường họ mặc quần 

màu nâu hoặc xanh. 

- Ẩm thực 

Do sống ở khu vực có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi nên từ lâu đồng 

bào DQC đã biết khai thác những sản vật trong tự nhiên, trao đổi hàng hoá với các 

dân tộc khác như măng đắng, các loại rau và thú rừng. Ngoài ra đồng bào còn sản 

xuất nương rẫy với các loại thực phẩm như ngô, khoai, sắn, đót, đậu, lạc, bí,... phục 

vụ cho nhu cầu bữa ăn hàng ngày.  Người Dao thường ăn hai bữa chính trong ngày 

là sáng và tối, họ ăn bữa phụ vào buổi trưa (vì họ hay phải đi làm nương xa nên 

thường ăn sáng và gói cơm theo ăn trưa). Ngày thường, họ rất ít ăn thịt, chỉ khi nhà 

có đám hoặc ngày lễ tết thì khẩu phần ăn mới thay đổi. Để dự trữ thực phẩm người 

Dao còn biết sấy khô, muối chua, ướp muối,… 

Về đồ uống, người DQC sử dụng những loại cây thuốc nấu nước uống hàng 

ngày có tác dụng tốt với cơ thể. Đồng bào tự nấu rượu uống vào các dịp lễ tết, cưới 

hỏi, hội hè. Rượu được làm từ men lá với những công thức đặc biệt. Nam giới hút 

thuốc lào, thuốc lá, phụ nữ thường ăn trầu. 

1.4.4.2. Đặc điểm văn hóa tinh thần 

Người DQC theo tín ngưỡng vật linh giáo. Họ tin rằng tất cả mọi vật đều có 

linh hồn. Khi thực thể bị chết hay bị hủy hoại thì hồn biến thành ma gọi là miên. 

Người ta chia tất cả ma quỉ, thần thánh ra làm 2 loại là lành và dữ. Loại lành có các 

vị phúc thần, tổ tiên, Bàn Vương, thần nông, thổ công, thổ địa,... Loại dữ là ma 

sông, ma suối, ma núi, ma rừng, ma cây,... những người chết không bình thường: 

chết yểu, chết bệnh, chết vì ngã cây, chết chém, chết đuối,...  

Ngoài ra, người DQC còn thờ cúng tổ tiên (xem thêm phụ lục 2.3), Bàn 

Vương. Trong quá trình cộng cư với người Kinh và Mường ở Ba Vì, họ bị ảnh hưởng 

tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh. Họ thờ Thánh Tản và một số người có công 
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khai lập mảnh đất Ba Vì tại miếu làng. Mỗi làng có 1 miếu riêng, miếu có thể thay 

đổi khi có trưởng làng mới. 

Người DQC ở Ba Vì có đời sống tinh thần khá phong phú được thể hiện 

trong hệ thống nghi lễ. Ngoài NLVĐ sẽ được trình bày chi tiết trong luận án, người 

DQC còn có nhiều nghi lễ khác trong năm.  

Trước tiên là nghi lễ cúng các vị thần nông nghiệp, chăn nuôi và nhiều vị 

thần khác như thổ địa, thần rừng,... do cả cộng đồng tổ chức hoặc chỉ nhà tổ làm. 

Nghi lễ chung của cộng đồng thường tiến hành ở miếu làng. Mỗi năm, người 

DQC tổ chức cúng tại miếu làng 5 lần vào các ngày: mồng 3 tháng Giêng (cúng 

đầu năm cầu xin các vị thần phù hộ cho dân làng làm ăn phát đạt); mồng 3 tháng 

Ba (lễ mở đầu vụ mùa chung cả làng, cầu mong các vị thần linh phù hộ cho dân 

làng làm ăn thuận lợi, vụ mùa bội thu); mồng 6 tháng Sáu (lễ cầu mùa cho cây 

trồng khỏi bị sâu bệnh, thú rừng, chuột,... phá hoại); mồng 2 tháng Tám (cầu cho 

cây lúa trổ bông tốt, tránh gió bão); đầu tháng Chạp (lễ đóng cửa làng để ăn tết 

Nguyên đán).  

Hàng năm, tại các gia đình cũng tổ chức nhiều nghi lễ: tháng Ba ăn tết Thanh 

Minh với mục đích cấp tiền âm cho tổ tiên sửa sang nhà mới; tết tháng Năm và tết 

Rằm tháng Bảy với mục đích cầu mùa màng. Người DQC tổ chức cúng Rằm tháng 

Bảy từ đầu tháng Bảy tới 13 tháng Bảy, tuyệt đối không cúng vào ngày 14, 15 tháng 

Bảy vì họ quan niệm đó là ngày của ma. Tháng Tám, họ tổ chức tết cơm mới để 

dâng cúng bát gạo đầu tiên lên tổ tiên, thần linh, tạ ơn đã cho họ vụ mùa bội thu. 

Vào cuối năm, bắt đầu từ mùng 5 tháng Chạp đến 28, 29 tháng Chạp là thời điểm 

các gia đình làm lễ tổng kết năm, cúng tạ ơn thần linh, tổ tiên phù hộ cho họ trong 

cả năm. Gia đình nào cũng sắp sửa linh đình mời họ hàng, làng xóm đến dự bữa 

cơm tất niên. Đây là dịp ăn tết lớn nhất của người DQC ở Ba Vì.  

Ngoài những lễ tết trên, các nhà tổ trong làng còn tổ chức đám chay (tầm 

đàng) và tết nhảy (nhiàng chầm đao) cúng tạ ơn Bàn Vương và tổ tiên dòng họ. Tết 

nhảy là một nghi lễ đặc biệt trong thờ cúng của người DQC nói riêng và dân tộc 
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Dao nói chung. Nguồn gốc của nghi lễ bắt nguồn từ cuộc vượt biển sang Việt Nam 

tìm đường sống của con cháu 12 họ Dao (xem thêm phần phụ lục 2.1). Mục đích 

của Tết nhảy là thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, Bàn Vương đã cứu mạng ngoài 

biển năm xưa; luyện âm binh để bảo vệ cuộc sống của gia đình, dòng tộc; cầu xin tổ 

tiên phù hộ, che chở cho mọi thành viên trong gia tộc được mạnh khoẻ, ngày càng 

làm ăn phát đạt. Tết nhảy được tổ chức 2 ngày 2 đêm. Ngoài phần nghi lễ thì tết 

nhảy thể hiện không khí tươi vui với các bài múa được lặp đi lặp lại trong suốt quá 

trình tổ chức nghi lễ: tam nguyên an ham - múa mở màn, múa dao (múa ra binh vào 

tướng), múa phát nương (múa được mùa), bắt ba ba, múa kiếm, múa cờ. Mặc dù 

đây là nghi lễ của 1 gia đình, dòng họ nhưng lại thu hút được sự tham gia đông đảo 

của cộng đồng. Những điệu múa kết hợp với lời hát, nhạc cụ tạo nên không khí vui 

vẻ, vang vọng cả xóm làng. 

Tiểu kết Chƣơng 1 

Cho đến nay có khá nhiều công trình nghiên cứu về NLVĐ của người Dao 

với nhiều cách tiếp cận khác nhau như dân tộc học, nhân học, văn hóa học,…Tuy 

nhiên với nhóm DQC ở Ba Vì, vấn đề NLVĐ vẫn chưa được quan tâm đúng mực. 

Đặc biệt nghiên cứu NLVĐ dưới góc độ văn hóa học để tìm ra ý nghĩa thực sự ẩn 

sau những thực hành văn hóa chưa có một công trình nào đáp ứng. Đây là khoảng 

trống cần nghiên cứu một cách nghiêm túc. 

Qua phân tích các khái niệm có liên quan đến đề tài giúp NCS có cơ sở khoa 

học để xác định và giới hạn đối tượng, phạm vi và những phạm trù nghiên cứu của 

luận án. NLVĐ được hiểu là những nghi lễ gắn với mỗi cá nhân từ khi sinh ra tới 

khi chết. 

Trong luận án, NCS vận dụng ba lý thuyết: lý thuyết nghi lễ chuyển đổi của 

Anorld van Gennep để nhận diện những nghi lễ chuyển đổi trong NLVĐ, phân tích 

các biểu hiện trước ngưỡng, trong ngưỡng và sau ngưỡng của mỗi nghi lễ. Vận 

dụng thuyết chức năng của Radcliffe-Brown, Bronislaw Malinowski để phân tích 

những phương thức tác động của nghi lễ trong xã hội, tìm ra các chức năng tâm lý, 
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chức năng xã hội và chức năng văn hóa, giáo dục của NLVĐ. Lý thuyết giao lưu 

tiếp biến văn hóa để thấy được sự biến đổi văn hóa của người DQC ở Ba Vì trong 

bối cảnh giao lưu với hóa với các tộc người láng giềng. 

Người DQC ở Ba Vì có nguồn gốc từ Trung Hoa. Qua những câu chuyện 

còn được lưu truyền có thể khẳng định, họ di cư sang Việt Nam qua đường biển, 

đến các tỉnh như Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng Ninh,… 

Người DQC ở Ba Vì chủ yếu từ Hòa Bình và Phú Thọ tới. Họ đến vùng vùng núi 

Ba Vì sinh sống được khoảng 5 - 6 đời.  

Trước những năm 60 của thế kỷ XX, họ sống du canh, du cư trên núi Ba Vì. 

Sau cuộc vận động hạ sơn đầu thập kỷ 60 của Đảng và Nhà nước, người DQC định 

canh định cư tại chân núi Ba Vì. Tại đây, họ cư trú tập trung thành cộng đồng trong 

3 thôn: Hợp Nhất, Hợp Sơn và Yên Sơn. Họ đã thích nghi với môi trường mới, tạo 

dựng cuộc sống và phát triển cộng đồng ngày càng vững mạnh. 

Xã Ba Vì, huyện Ba Vì qua nhiều lần thay đổi địa giới hành chính đến tháng 

08 năm 2008 được tái sáp nhập vào Hà Nội. Dưới sự tác động của quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, đời sống của người DQC nơi đây đã có 

những bước thay đổi không ngừng. Văn hóa vật chất biến đổi mạnh mẽ theo xu 

hướng gần với văn hóa người Kinh. Tuy nhiên, văn hóa tinh thần đặc biệt là hệ 

thống  nghi lễ trong đó có NLVĐ vẫn còn được bảo lưu khá tốt cho đến ngày nay. 
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Chƣơng 2 

NGHI LỄ VÕNG ĐỜI TRUYỀN THỐNG  

CỦA NGƢỜI DAO QUẦN CHẸT Ở BA VÌ 

2.1. Nghi thức, cách thức tổ chức các nghi lễ 

2.1.1. Nghi lễ liên quan đến sinh đẻ 

Người Dao ở Ba Vì cho rằng lấy vợ và có con là một tiêu chí để khẳng định 

sự trưởng thành của người đàn ông. Tiêu chuẩn đối với người phụ nữ, khi đã làm vợ 

là phải sinh đẻ và được làm mẹ. Đó cũng là điều mong ước của những người đã xây 

dựng gia đình. Họ quan niệm, có sinh đẻ thì mới có người nối dõi tổ tông và có chỗ 

nương tựa lúc về già. Tuy nhiên, đứa trẻ phải được sinh ra trên cơ sở hôn nhân hợp 

pháp, được cộng đồng công nhận. Những người hiếm con thường rất lo lắng trong 

trường hợp phải sống cô đơn không có con cái trông nom khi tuổi già, sức yếu. Vì 

vậy, họ thường tìm mọi cách để mua hoặc xin con nuôi. Trong truyền thống, khi hệ 

thống y tế công còn hạn chế, rất nhiều nguy hiểm đối với bà mẹ và đứa trẻ. Vì vậy, 

người ngoài những tri thức dân gian (quan trọng nhất là thuốc nam) thì người DQC 

rất coi trọng những nghi lễ trong giai đoạn này. Nghi lễ giúp cho họ tin rằng tổ tiên, 

thần linh sẽ che chở phù hộ cho sản phụ và thai nhi được mạnh khỏe, bình an.  

2.1.1.1. Nghi lễ trong giai đoạn mang thai 

Khi người phụ nữ có thai khoảng 5 đến 6 tháng gia đình làm lễ cúng báo tổ tiên 

với mong muốn được che chở, phù hộ. Lễ vật cúng gồm: một con gà, một chai rượu, 

nhang (bằng vỏ cây hung, đựng trong chén nhỏ). Gia đình có thể mời thầy cúng hoặc tự 

làm lễ. Trong nghi lễ, gia đình hứa nếu sản phụ mẹ tròn con vuông sẽ làm lễ trả ơn tổ 

tiên một con lợn. Sở dĩ họ phải thực hiện nghi lễ là do trước đây chưa có cơ sở y tế, 

người phụ nữ mang thai phải chịu nhiều nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng 

của cả mẹ và con. Vì vậy ngoài những bài thuốc gia truyền họ rất tin tưởng vào các lực 

lượng siêu nhiên mà trước hết là ông bà ông tổ tiên cầu mong sự may mắn, sức khỏe, 

sinh nở thuận tiện. Gần đến ngày sinh nhiều gia đình cũng sắm lễ để cúng ông bà tổ 

tiên phù hộ cho thai phụ được mẹ tròn con vuông. Lễ vật có gà và rượu.  
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Trong thời gian mang thai nếu thai phụ khỏe mạnh, gia đình không cần làm 

thêm các nghi lễ khác. Nếu thai phụ đau ốm liên tục không rõ nguyên nhân, dùng  

thuốc nam không khỏi, họ mời thầy về cúng bói bệnh. Thông qua nghi lễ, thầy cúng 

tìm ra các loại ma gây bệnh. Theo sự phán bảo của thầy cúng, gia đình chuẩn bị lễ vật 

là gà hoặc lợn, rượu, gạo và ít tiền giấy, bùa giấy. Thầy cúng dùng ma thuật, âm binh 

và bùa phép của mình để đuổi ma ác ra khỏi thai phụ. 

2.1.1.2. Nghi lễ khi sinh con 

Trong quá trình sinh nở, nếu thai phụ khó sinh, người ta làm lễ cúng các loại 

ma, đầu tiên là miên đoa tức là ma của những phụ nữ thế hệ trước đẻ con chết, sợ 

ma của những người đó đến quấy rầy. Nếu chưa đẻ được thì thỉnh cầu  ma tổ tiên, 

trên bàn cúng có để chiếc kéo với quan niệm: sợ rằng trong thời gian mang thai phụ 

nữ cài kim vào áo váy hoặc để trên giường ngủ, do đó cúng cầu mong tổ tiên mang 

kéo cắt cởi nhau ra khỏi nội tạng của mẹ để thai nhi chui ra. Vẫn chưa đẻ được thì 

bày lễ cúng Ngọc Hoàng ở ngoài hiên nhà. Lễ vật gồm có bát cơm, chén nước, 

rượu, hương, tiền bạc hoặc vòng bạc rồi cúng gọi Ngọc Hoàng giải hạn cho sản phụ. 

Suốt thời gian từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là trong thời gian mang thai phạm phải điều 

gì chưa được giải tội như chửi bới cha mẹ, xích mích với anh em hàng xóm, ngả 

cây, chặt tre động chạm đến quỷ thần,... cầu mong Ngọc Hoàng giúp đỡ, khi sản phụ 

đẻ được con ra sẽ cúng tạ ơn. Tất cả các loại ma trên, nếu cầu đến ma nào thấy sản 

phụ đẻ được thì sau khi đẻ ba ngày phải thịt gà để cúng tạ ơn ma đó. 

Nhiều gia đình có tổ tiên xưa làm nghề thuốc còn cầu cứu cho sản phụ 

bằng bùa chú. Người ta lấy cái chổi vừa tuốt lúa, để gần bàn thờ tổ tiên, thắp 

hương, rót rượu cầu mong ông bà phù hộ. Sau đó đem chổi vào phòng sản phụ 

chú vài câu, đại ý là lúa cứu mệnh, đẻ ra cũng nhờ lúa và sống được cũng nhờ 

lúa cầu mong lúa phù hộ rồi nín thở dùng chổi quét giả vờ vào người sản phụ từ 

đầu xuống dưới chân và tiếp tục quét từ đó ra đến cửa chính 3 lần, sau đó đặt 

chổi xuống ghế cho sản phụ ngồi lên. Khi đẻ được con ra phải nhanh chóng cất 

chổi ngay và sau ba hôm phải bày lễ cúng tạ ơn ma tổ tiên đã phù hộ cho sản phụ 

sinh con an toàn.  



47 

2.1.1.3. Nghi lễ sau sinh con 

* Lễ trả ơn tổ tiên (ca chuổng cha phin) 

Trong truyền thống người DQC thường đợi khi đứa trẻ được từ 3 đến 7 

ngày mới làm lễ cúng tạ ơn tổ tiên, không cần chọn ngày làm lễ. Nếu không may 

mắn đứa trẻ bị chết sau sinh vài ngày, họ vẫn phải làm lễ trả ơn tổ tiên. Lễ vật 

cúng gồm: một con gà để báo với tổ tiên làm lễ nhập khẩu cho đứa trẻ, rượu, 

muối, nhang, tiền vàng (làm bằng giấy bản), đặc biệt không thể thiếu một con 

lợn (cắt lấy thủ để cúng) (xem ảnh 4). Nếu gia đình không đủ điều kiện mổ lợn, 

có thể thay thế bằng một con vịt hoặc ba con gà. Có thể thay thế như vậy vì theo 

qui định của người DQC ghi trong các sách cúng các cấp độ của lễ vật như sau: 

gà, lợn, vịt, dê, ngỗng, trâu, chim bồ câu. Trong những vật cúng, chỉ có gà và lợn 

được đặt trên bàn thờ chính, những con còn lại đặt ở mâm cúng phía dưới vì họ 

sợ tiếng kêu của các con vật đó sẽ làm ông bành tổ sợ. 

Nội dung văn khấn: thông báo với ông bà tổ tiên gia đình đã có thêm nhân 

khẩu mới, nay mời ông bà tổ tiên về để uống rượu, ăn mừng cho gia đình. Cầu xin 

tổ tiên phù hộ, vun vén chăm sóc cho đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh.  

Khi thầy cúng hoàn thành nghi lễ, người nhà (thông thường là bà nội hoặc 

bà ngoại) bế em bé ra ngoài để vái lạy tổ tiên với ý nghĩa trình báo ông bà tổ tiên, 

cầu xin ông bà tổ tiên che chở, phù hộ cho đứa trẻ. Đứa trẻ còn được bế ra ngoài 

trời để vái lạy trời đất cũng với mong muốn cầu mong sự bình. 

Sau khi thầy cúng làm lễ gia đình và những người thân được mời tới dự cùng ăn 

“cỗ lá” (thức ăn được bày chung trong mâm lót lá chuối) (xem ảnh 6).  

* Lễ cúng mụ (xíp pèng miên) 

Sau sinh tròn 1 tháng, gia đình làm lễ cúng mụ (xíp pèng miên) cho đứa trẻ. 

Khi làm lễ phải chọn những ngày mụ ở nhà (trừ các ngày mùng 1, 6, 7, 12 và 13 – 

ngày ma mụ vắng nhà). Nếu ngày tròn tháng của đứa trẻ rơi vào những ngày này thì 

gia chủ phải chuyển sang ngày khác. 
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Lễ vật trong lễ cúng mụ gồm: 1 con gà, 1 quả trứng, 1 bát gạo (quả trứng 

đặt lên bát gạo), hoa giấy (nếu đứa trẻ là con trai thì làm hoa trắng, con gái làm 

hoa đỏ vì họ quan niệm vía của con trai màu trắng, vía của con gái màu hồng) 

được gắn vào que nứa cắm lên bát gạo gọi là pèng điều. Hai cái cầu (1 cái bằng 

tre, 1 cái bằng gỗ) đặt gác từ dưới đất lên mâm cúng. Ngoài ra có pèng làu  gồm 

4 cột làm bằng phần cuống lá cây dáy, sau đó lấy tre làm thành từng bậc thang 

với ý nghĩa để tổ tiên lên trời chuộc vía của đứa trẻ. Nếu là con trai pèng làu có 7 

bậc, con gái có 9 bậc. Phía trên pèng làu đặt cái chén, trong chén có ít cơm và 1 

cái mề gà (xem ảnh 7, 8). Đây là cái chén dành cho ma mụ. Gạo và trứng được 

thầy cúng hóa phép với ý nghĩa nuôi lớn đứa bé. Kết thúc nghi lễ, gạo, trứng 

được nấu cho sản phụ ăn. 

Nội dung văn khấn: ông ma mụ, bà ma mụ (pèng công, pèng miên) về thụ 

hưởng lễ vật, từ nay đừng quấy nhiễu đứa bé để đứa bé hay ăn chóng lớn. Ngoài ra 

thầy cúng khấn ông bà tổ tiên làm chứng cho việc cúng ma mụ và xin tổ tiên giảng 

giải cho ma mụ hiểu, phù hộ độ trì cho đứa trẻ.  

Theo quan niệm của người DQC cúng mụ nhất thiết phải cúng bằng gà, trẻ 

con không được ăn gà sau cúng vì sợ ma mụ theo làm trẻ con quấy khóc. Cũng trong 

hôm đó, gia đình cắt một nhúm tóc nhỏ của đứa trẻ (lần cắt tóc đầu tiên sau khi sinh) 

với ý nghĩa những lần cắt tóc sau trẻ sẽ không bị đau đầu, quấy khóc.  

Sau lễ cúng mụ, đứa trẻ được tròn một tháng tuổi cũng là thời điểm hết cữ 

của sản phụ. Sản phụ gần như trở lại cuộc sống bình thường, tuy nhiên vẫn phải giữ 

gìn trong ăn uống và sinh hoạt để tránh làm ảnh hưởng đến đứa trẻ.  

Ngoài ra, nếu đứa trẻ hay quấy khóc người DQC còn làm lễ cúng chuộc vía cho 

đứa trẻ vì họ cho rằng đứa trẻ mới sinh, vía con non nớt nên dễ đi lạc. Lễ vật cúng 

thường là gà, rượu, tiền vàng, hương. 

Trẻ em người DQC sinh ra được đặt tên theo thứ tự sinh và tên bố (tên khi 

chưa cấp sắc). Cụ thể như sau: 
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Bảng 2.1. Cách đặt tên cho trẻ em ngƣời Dao khi mới sinh 

TT Con trai Con gái 

Cả Cau + tên bố Muông + tên bố 

Hai Nhậy + tên bố Nảy + tên bố 

Ba Sam + tên bố Cùn + tên bố 

Tư Đam + tên bố Đam + tên bố 

Năm Man ton + tên bố Man xịa + tên bố 

Sáu Liu ton + tên bố Liu xịa + tên bố 

Bảy Lai ton + tên bố Lai xịa + tên bố 

(Nguồn: tác giả sưu tầm) 

Ví dụ bố của đứa trẻ tên Hà, đứa trẻ là con cả, nếu là con trai thì được gọi là 

Cau Hà, nếu là con gái thì là Muông Hà. Đây là tên đầu tiên của đứa trẻ khi sinh ra. 

Lúc khai sinh thì đặt tên mới hoặc vẫn giữ nguyên tên cũ. Đến năm 13 – 14 tuổi, 

vào dịp thanh minh người DQC đặt lại tên cho con bằng cách đưa ra một cái tên và 

xin âm dương, nếu được tên nào thì đặt tên ấy. Đây là tên cúng ma. Ngoài ra người 

Dao còn được đặt tên âm lúc cấp sắc.  

2.1.2. Nghi lễ cưới xin 

Người DQC coi hôn nhân là bước ngoặt quan trọng của đời người. Trong 

truyền thống, họ quan niệm lấy vợ để có thêm người lao động, có người nối dõi tông 

đường. Hôn nhân của người DQC chịu ảnh hưởng của Nho giáo và bị chi phối bởi 

chế độ phụ quyền. Nam, nữ có quyền tự do tìm hiểu nhưng đi đến hôn nhân lại tùy 

thuộc vào cha mẹ. Yếu tố “môn đăng hộ đối” được coi trọng. Chuyện quan hệ tình 

dục trước khi cưới bị lên án nặng nề, bị xử phạt bằng cả vật chất và tinh thần.  

Xưa kia bản làng người DQC là một đơn vị khép kín, ít có sự giao lưu với 

các tộc người khác, do vậy các cuộc hôn nhân chủ yếu diễn ra giữa các dòng họ 

trong làng và người cùng dân tộc.  
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2.1.2.1. Nghi lễ trước đám cưới 

* Đi hỏi (mìn nại chìn cha) 

Sau thời gian tìm hiểu và quyết định đi đến đám cưới, chàng trai về thưa chuyện 

với bố mẹ của mình. Nếu đồng ý bố mẹ chàng trai cử người làm mối sang nhà gái đặt 

vấn đề. Người được chọn làm mối không phân biệt nam, nữ nhưng phải là người có uy 

tín, hiểu biết, được nhiều người kính nể, đông con, hạnh phúc, có tài ăn nói ứng xử 

khéo léo. Nhiều trường hợp bố mẹ hoặc bà con của chàng trai trực tiếp đi hỏi. 

Đầu tiên, khi đi hỏi nhà trai chỉ mang theo chút quà nhỏ như bao thuốc, gói 

kẹo để làm đầu câu chuyện và giữ phép lịch sự. Trong lần này, họ không chọn ngày 

mà chỉ chọn khi rảnh rỗi. Nhà trai trình bày về mối quan hệ của đôi nam nữ, như 

một lời đánh tiếng mà chưa đề cập đến chuyện cưới xin. Họ xin tuổi, ngày, giờ, 

tháng, năm sinh của cô gái để nhờ người so tuổi với chàng trai và bố mẹ của anh ta. 

Với nhiều gia đình, chỉ cần tuổi của cô gái hợp với tuổi của chàng trai. Nếu không 

hợp tuổi, nhà trai nhờ người báo tin cho nhà gái biết và từ bỏ ý định kết hôn.  

Người DQC ở Ba Vì vẫn còn lưu giữ khá nhiều sách về xem tuổi cho nam nữ 

khi cưới xin. Nhiều cuốn sách có hình minh họa rất dễ hiểu. Ví dụ: chồng tuổi Hỏa, 

vợ tuổi Kim trong sách sẽ vẽ một cái nhà xiêu vẹo, có quỉ quái, có nghĩa là hai tuổi 

này không hợp nhau, lấy nhau sẽ có cuộc sống nghèo khổ, sinh ra con cái không tốt. 

Hay người tuổi Hỏa kết hôn với người tuổi Thổ được minh họa bằng hình ảnh trâu bò 

đầy đàn, con cháu thông minh, phú quí, đồng nghĩa với việc hai người này lấy nhau sẽ 

rất tốt,…(xem ảnh 10). 

Nếu hai người đã hợp tuổi, nhà trai chuẩn bị sang nhà gái lần hai để thông báo, 

đặt vấn đề cưới xin và hẹn ngày sang bàn chuyện thách cưới. Trên đường sang nhà 

gái, nếu gặp người đang gội đầu, tắm, người đẻ, người chết hay các con thú như 

hươu, nai, beo, rắn, chim sa,… họ sẽ quay về vì cho rằng đây là điềm xấu. 

* Thách cưới (phắt chả) 

Đến hẹn, nhà trai (bố và ông mối hoặc bố và chàng trai) lại đến nhà gái để hỏi 

về đồ thách cưới. Hai bên thỏa thuận về số lượng đồ mà nhà trai phải mang sang để 

đón dâu. Thông thường nếu lấy dâu, nhà trai mang đến 3 nén bạc; nếu lấy rể, nhà gái 
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mang đến 1 nén bạc; khoảng 60kg thịt lợn (o), 30lít rượu (tíu) và 50kg gạo, 2 con gà 

để cúng tổ tiên nhà gái trong ngày cưới. Số lễ vật bao gồm cả thực phẩm dùng trong 

đám cưới chính thức. Đồ thách cưới được nhà trai và nhà gái cùng ghi lại để đối chiếu 

khi cưới. Trong truyền thống, có những đám cưới không thành do nhà gái thách cưới 

quá cao, nhà trai không có khả năng đáp ứng. 

* Xem ngày (mạn hoi) 

Sau khi lễ vật thách cưới và những điều kiện vật chất đã tạm ổn, nhà trai chọn 

ngày để tổ chức đám cưới. Ngày cưới không trùng với những kiêng kị của nhà gái, 

nhà trai, của cô dâu, chú rể, với ngày sinh hoặc ngày mất của bố, mẹ hay các thành 

viên trong gia đình.Thông thường người DQC ở Ba Vì tổ chức cưới vào tháng Chín 

đến tháng Hai âm lịch. Đây là những tháng nông nhàn, cũng là vụ mới thu hoạch. Khi 

đã chọn được ngày lành tháng tốt nhà trai sang báo cho nhà gái để chuẩn bị. 

* Báo ngày cưới cho nhà gái ( bủa noi) 

Nhà trai mang theo một đôi thắt lưng bằng lụa tơ tằm (một xanh, một đỏ). Đây 

là vật đính ước của nhà trai với nhà gái. Chiếc thắt lưng được cô dâu dùng  trong ngày 

cưới. Nhà trai thông báo cho nhà gái biết những người đại diện trong hôn lễ. Nhà trai 

cũng được thông tin về số lượng người đưa dâu để chuẩn bị đón tiếp. Hai bên ấn định 

ngày lành tháng tốt nhà trai mang vải, chỉ thêu để cô gái cắt may thêu thùa trang phục 

cưới cho cả cô dâu và chú rể. Quần áo cưới của chú rể được cô dâu trao cho chú rể 

trước hôm cưới một ngày (kể cả trường hợp bắt rể). Thông thường cô dâu phải mất từ 6 

đến 8 tháng để hoàn thành trang phục cưới. Trong thời gian đó nhà trai cũng chuẩn bị 

những điều kiện vật chất cho việc tổ chức đám cưới. Dịp này, nhà gái cũng thông báo 

cho nhà trai số lượng người đưa dâu để tiện việc đón tiếp.  

2.1.2.2. Nghi lễ đám cưới (chẩu chìn cha) 

* Các nghi lễ trong đám cưới 

Lễ cưới truyền thống của người DQC ở Ba Vì thường diễn ra trong ba ngày. 

Trước khi đón dâu, nhà trai mổ lợn, lấy đầy đủ các bộ phận làm lễ cúng tổ tiên để 

thể hiện lòng thành. Ngoài ra cần thêm rượu và tiền âm phủ. Thầy cúng  làm lễ cầu 
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xin tổ tiên thịt, rượu, gạo, tiền đi đón dâu. Sau khi cúng xong nhà trai tổ chức ăn 

uống và chuẩn bị tiến hành mang lễ vật - đi chuyến gánh sang nhà gái. 

Dẫn đầu đoàn, đại diện cho nhà trai là hành mùi; người đại diện bên nhà gái 

là mùi te (còn gọi là mờ trai và mờ gái, mờ là cách gọi theo người Mường). Hành 

mùi là người đàn ông tính tình mềm dẻo, hiểu biết phong tục tập quán, khéo ăn nói, 

được mọi người quí mến. Trong trường hợp lấy rể thì cả mùi te và hành mùi đều do 

nhà gái chọn. Trong lễ chuyển gánh ngoài hành mùi còn có 4, 6 hoặc 8 người (chú 

rể và bố mẹ chú rể không được phép tham gia). Số người trong đoàn đón dâu nhất 

thiết phải lẻ, khi về cùng với cô dâu sẽ là số chẵn. Đoàn đón dâu cũng chính là 

những người sang giúp việc cho nhà gái. Trách nhiệm của họ rất nặng nề vì phải lo 

toàn bộ cỗ cưới cho nhà gái. Nếu làm không khéo, nhà trai sẽ bị chê cười. 

Khi sang nhà gái hành mùi ngồi nói chuyện với mùi te  về lễ vật nhà trai mang 

sang. Mùi te có trách nhiệm kiểm tra lễ vật. Nếu lễ vật chưa đầy đủ nhà gái sẽ không 

đồng ý cho nhà trai đón dâu.  

Hai con gà nhà trai mang sang, 1con cúng tổ tiên ngay hôm ấy thông báo 

việc cô gái đi lấy chồng và cắt khẩu sang nhà chồng, 1 con để lại cho bố mẹ cô dâu. 

Nếu bố hoặc mẹ hay cả bố mẹ cô dâu đều đã mất sẽ thịt con gà còn lại cúng bố (mẹ) 

cô dâu. Việc cúng lễ do thầy cúng nhà gái mời đảm nhiệm. 

Sáng hôm sau, khi chọn được giờ tốt, những người được phân công chuẩn bị 

đưa dâu về nhà chồng. Vợ của mùi te mặc quần áo cho cô dâu. Cả quần, áo và thắt 

lưng đều phải có 2 cái thể hiện sự có đôi. Ngoài ra phần thân áo dài cũng được thả 

xuống và không quấn xà cạp vì họ quan niệm màu trắng là màu của đám tang. Cô 

dâu trùm đầu bằng khăn với nhiều hạt cườm và len đỏ, ngoài cùng là mảnh vải đỏ 

với ý nghĩa tránh những điều xấu làm hại cô dâu. Chiếc khăn đỏ chỉ dùng duy nhất 

một lần, những người lấy chồng lần hai không được dùng. 

Trước khi ra khỏi nhà cô dâu cúi lạy tổ tiên. Mùi te làm phép vòng quanh cô 

dâu để tránh tà ma trên đường đi. Dẫn đường cho cô dâu là bà mùi te. Đoàn đưa dâu 

còn có 2 phù dâu là bạn gái của cô dâu, có trách nhiệm đi theo mang đồ tư trang và 
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che ô cho cô dâu. Ngoài ra còn có người mang của hồi môn, bạn bè cùng những 

người thân của cô dâu. Của hồi môn (chòng chá), tuỳ theo từng hoàn cảnh gia đình 

mà bố mẹ cho nhiều hay ít. Của hồi môn thường có:1 đến 2 đôi vòng tay, 1 cái hoặc 

1 đôi vòng cổ, vài bộ quần áo, 1hòm gỗ, 1chăn chiên, 1 đôi chiếu,1 cái chậu, … 

Khi ra cửa, cô dâu không được quay lại nhìn bố mẹ, anh, chị, em trong gia 

đình vì sợ khi có con sẽ giống bên ngoại. Trên đường đi, dù nhà trai và gái ở gần 

nhau vẫn phải dừng lại ăn giữa đường. Đồ ăn chủ yếu dành cho cô dâu, với quan 

niệm cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ ăn nên làm ra, không bị đói. 

Dẫn đầu đoàn đưa dâu là hành mùi, mùi te, tiếp theo là những người bên nhà 

trai sang nhà gái làm giúp và đón dâu, bố, bác, chú cô dâu, họ hàng, chị em gái, bạn 

bè nữ của cô dâu. Thứ tự của đoàn đưa dâu phải tuân theo giới và thứ bậc nam giới 

đi trước, nữ giới đi sau, cô dâu đi giữa tốp phụ nữ. 

Trên đường đi, nếu gặp máng nước bắc ngang qua đường phải đi trên máng 

nước, nếu máng nước cao thì phải dỡ bỏ xuống rồi mới đi qua vì sợ vợ chồng mới 

cưới sẽ không gặp may mắn. Không đi phía sau nhà người khác vì sợ sẽ đem lại rủi 

ro cho gia đình đó. Nếu cô dâu có hạn thì phải giải hạn cho cô dâu. 

Đoàn đưa dâu đến nơi, nhà trai cử người ra cổng đón và mời rượu, nước, 

thuốc. Nhà gái phải chờ giờ tốt mới được vào nhà, cô dâu ngồi quay lưng về phía 

cửa chính. Chú rể cùng bố mẹ mình phải lánh sang hàng xóm vì họ sợ sau này sẽ 

hay đấu khẩu. Khi đoàn đưa dâu và cô dâu đã vào nhà bố mẹ và chú rể mới xuất 

hiện để đón tiếp đoàn nhà gái. 

* Lễ tơ hồng (kít khuôn) 

Nghi lễ được thực hiện trước bàn thờ chính nhà trai. Đồ lễ gồm: 1thủ lợn, 

rượu, giấy tiền, nhang. Cô dâu và chú rể đứng trong chiếc chiếu trải trước bàn thờ 

để làm lễ, mùi te đứng bên cạnh cô dâu còn hành mùi đứng bên chú rể nhưng không 

được chạm vào chiếu vì sợ cô dâu, chú rể sau này không hoà thuận.  Đây là nghi lễ 

kết đôi cho vợ chồng trẻ dưới sự chứng giám của tổ tiên. Thầy cúng làm lễ vòng 

quanh cô dâu chú rể để với ý nghĩa kết đôi và ngăn chặn những điều xấu, sau đó 
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yểm bùa vào hai chén rượu để hành mùi và mùi te đưa vào miệng cho cô dâu chú rể 

uống. Nghi thức được làm liên tục ba lần với ý nghĩa cô dâu và chú rể mãi mãi hòa 

thuận bên nhau. Cuối cùng đôi vợ chồng trẻ vái lạy trước bàn thờ tổ tiên 12 lần. Kết 

thúc nghi lễ tơ hồng cô dâu được đưa vào buồng, tấm chiếu khi làm lễ được trải lên 

giường cưới của cô dâu chú rể (xem thêm ảnh 21, 22, 23) . 

Kết thúc lễ tơ hồng, đoàn đưa dâu nhà gái được mời dự cỗ cưới. Khi ăn 

những người quan trọng như già làng, thầy cúng, hành mùi, mùi te, những người 

cao tuổi và chú rể ngồi mâm trong nhà; phía ngoài là khách của họ hàng hai bên. 

Khi mâm người lớn tuổi bắt đầu dùng bữa thì những mâm bên ngoài mới được ăn. 

Cô dâu phải đứng cạnh còn chú rể có trách nhiệm rót rượu cho mâm cơm các cụ cao 

tuổi và luôn trong tư thế ngồi xổm để tiện lợi trong quá trình di chuyển. 

Trong khi ăn có một nghi thức nhất thiết phải tiến hành, đó là việc dạy bảo đôi 

vợ chồng trẻ. Cô dâu chú rể nhận được những lời căn dặn của mọi người trước tiên là 

mùi te và hành mùi. Hai ông này mỗi người cầm một chén rượu đưa cho cô dâu và chú 

rể đồng thời dặn rằng “vợ chồng có xảy ra chuyện gì thì phải nhớ đến chén rượu này 

mà cư xử cho phải”. Đến lúc này cô dâu mới chính thức là con dâu trong nhà, cô dâu 

phải quấn áo lên (như mặc ngày bình thường) và bắt tay vào công việc tiếp khách. Khi 

những người cao tuổi và bố mẹ chồng ăn xong cô dâu phải dọn mâm bát đi rửa và 

mang nước rửa tay, khăn lau tay đến cho mọi người. Sau khi ăn xong, họ hàng hai bên 

gia đình tổ chức hát dân ca truyền thống, hát giao duyên, hội hát diễn ra thâu đêm suốt 

sáng để chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ. 

Sáng sớm hôm sau, cô dâu phải lấy nước và khăn mặt mang cho bố mẹ 

chồng và những người lớn tuổi trong gia đình. Nhà trai cũng chuẩn bị sẵn cỗ bàn để 

thiết đãi nhà gái trước khi chia tay nhà gái và hoàn tất đám cưới. 

* Lễ tiễn nhà gái (phủng chìn cha) 

Gia đình nhà gái, bạn bè của cô dâu, chú rể tặng quà mừng, chúc phúc và dặn 

dò cô dâu chú rể trước khi ra về. Gia đình chuẩn bị 1 chiếc chậu có phủ khăn đỏ để 

mọi người cho quà mừng. Quà mừng là sự chuẩn bị cho cuộc sống tự lập của đôi vợ 
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chồng trẻ. Đại diện nhà gái từng người căn dặn cô dâu, chú rể cách ứng xử với bố 

mẹ, vợ chồng trong cuộc sống (xem ảnh 28, 29) . 

“Từ nay thấy con trai tốt thì đó là chồng người ta, con không được để ý” 

“Vào gia đình thì nhập gia tùy tục, đi đâu phải hỏi bố mẹ chồng” 

“Khen lúa người ta tốt thì là lúa người ta, lúa nhà mình xấu thì năng nhặt đi” 

[Phỏng vấn bà Triệu Thị B, thôn Yên Sơn]. 

 Nghi lễ kết thúc, nhà gái xin phép ra về. Nhà trai biếu hành mùi và mùi 

te mỗi người khoảng 5 đến 6kg thịt lợn thay cho lời cảm ơn vì đã giúp cho đôi 

trẻ nên duyên. Số thịt được để vào hai cái sọt mới, lót lá chuối và có người 

gánh về tận nhà. Lúc này mùi te cắt 1miếng thịt lợn (trong phần thịt nhà trai gửi 

biếu) đưa cho cô dâu và nói rằng: vừa mới về chưa có canh rau gì nên cầm thịt 

này để có cái tiếp đãi bố mẹ chồng, hãy để riêng miếng thịt nấu cho bố mẹ 

chồng ăn. 

Ngoài ra nhà trai phải có lễ cảm ơn thầy cúng đã làm lễ kết tơ hồng cho đôi trẻ 7 

giẻ sườn và đùi trước bên trái con lợn (đùi và sườn được cắt liền nhau). 

2.1.2.3 Nghi lễ sau đám cưới - lễ lại mặt (ùi mị) 

Sau đám cưới, nếu chưa làm lễ lại mặt, cô dâu phải kiêng ra khỏi nhà vì sợ 

người yêu cũ hoặc người có thù ghét cô dâu có thể bỏ bùa làm cho cô dâu bị điên,... 

Người DQC tổ chức lễ lại mặt sau đám cưới từ 3 ngày. Tùy vào sự  sắp xếp của nhà 

trai nhưng nhất thiết phải chọn ngày chẵn, số người trong đoàn đi lại mặt cũng là số 

chẵn. Theo quan niệm của họ ngày chẵn là ngày tốt và số chẵn còn thể hiện sự có đôi. 

Đoàn lại mặt bao gồm: bố mẹ của chú rể, cô dâu, chú rể, 1 nam và 1 nữ chưa có vợ 

chồng giúp gánh đồ lễ. 

Lễ vật lại mặt gồm: 120 đôi bánh rán, rượu, thịt để làm cơm mời anh em, họ 

hàng, một đôi gà (1 con trống và 1 con mái). Con số 120 chưa có lí giải chính xác, 

nhiều người cho rằng phải làm nhiều như vậy thì mới đủ để chia cho họ hàng, cũng 

có ý kiến cho rằng con số này thể hiện ước mong ông bà tổ tiên phù hộ đôi vợ chồng 
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trẻ sống lâu trên một trăm tuổi. 120 cũng có thể là con số biểu trưng của 12 họ người 

Dao. Nhà gái gói bánh chưng dài để tặng nhà trai khi ra về. Trong buổi này bố mẹ cô 

dâu cùng đoàn lại mặt nhà trai đi chào hỏi, nhận mặt họ hàng nhà gái. Khi về, cô dâu 

chú rể được gia đình bố mẹ vợ tặng lại 1 đôi gà làm giống xây dựng cuộc sống mới. 

Như vậy, trải qua các nghi lễ trên, đám cưới của đôi nam nữ DQC ở Ba Vì 

mới được hoàn thiện. Người Dao quan niệm có trải qua những nghi lễ đó thì đôi trẻ 

mới được thần linh, tổ tiên, cộng đồng làng xóm công nhận là vợ chồng. Thời gian 

hoàn tất cưới xin (từ lúc bắt đầu dạm ngõ đến lúc kết thúc bằng nghi lễ lại mặt) 

ngắn hay dài tùy thuộc vào sự chuẩn bị vật chất của hai bên gia đình. 

2.1.3. Nghi lễ cấp sắc 

Cấp sắc là nghi lễ quan trọng bậc nhất trong cuộc đời mỗi người đàn ông DQC. 

Có trải qua nghi lễ thì người đàn ông mới được công nhận là trưởng thành. Vì vậy, 

nghi lễ cấp sắc cũng chính là nghi lễ trưởng thành của người đàn ông DQC. Người 

DQC chỉ cấp sắc duy nhất 1 lần trong đời, bao gồm cả 3 đèn và 7 đèn, không có cấp 

sắc thăng hạng như một số nhóm Dao khác (người Dao Tiền ở Ba Bể trong nghiên cứu 

của Lý Hành Sơn [chỉ bắt buộc cấp sắc 3 đèn, còn cấp sắc 7 đèn 9 đèn, 12 đèn là cấp 

sắc thăng hạng cho thầy cúng]). Nghi lễ diễn ra 2 ngày 2 đêm, mời 7 thầy cúng làm lễ 

(xem thêm phần phụ lục 2.4). Để chuẩn bị cho lễ cấp sắc, gia đình cần 3 con lợn, 

khoảng 40 lít rượu, 1 tạ gạo, gà,...  

2.1.3.1. Các nghi lễ chuẩn bị 

* Mời ông bà tổ tiên, thần thánh về chứng giám (sềnh hum) 

Nghi lễ do thầy cả và thầy hai chủ trì. Thầy cúng mặc váy, áo dài màu đỏ, đầu 

đội mũ hình lục lăng (thầy cả), áo màu xanh đầu đội mũ hình răng cưa (thầy 2), ngoài 

cùng khoác áo thêu rồng. Người thụ lễ mặc trang phục áo nữ, váy, đầu chít khăn. Lễ 

vật gồm: bánh dùa chăng, rượu, hương, tiền vàng. Thầy cúng cúng biến báo ông bà, tổ 

tiên, thần linh về chứng giám cho buổi lễ cấp sắc. Nội dung của bài cúng được bắt đầu 

từ việc kể lai lịch người thụ lễ, việc làm nhà tổ, lý do tổ chức nghi lễ. Các thầy đọc và 

rót rượu mời ông bà tổ tiên, thánh thần 3 lần. 
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* Trấn thổ, trừ tà (dịa bùa eng) 

Thầy hai (diền chải say) dùng 1 con dao nhọn nhỏ cùng với những lời bùa 

chú để yểm bùa ngay tại cửa (thẳng nơi đặt bàn thờ làm lễ). Thầy hai, miệng đọc 

thần chú, chân nhảy qua, nhảy lại rồi dùng dao vẽ lên mặt đất một hình vuông gồm 

25 ô, ô ở giữa được viết chữ Quỷ, những ô xung quanh viết chữ Hỏa (xem ảnh số 

35, 36, 37, 38 phần phụ lục ảnh). Tiếp đó thầy hai lấy mảnh giấy bản nhỏ, niệm thần 

chú, yểm bùa và chôn xuống giữa cửa. Mục đích để bảo vệ lễ cấp sắc và gia chủ 

khỏi những điều xấu. Tương truyền rằng, nếu ai thường làm những điều xấu như 

trộm cắp, ngoại tình, ăn thịt chó,... khi bước qua ngưỡng cửa có bùa linh hồn sẽ rơi 

xuống hố chết, không cách nào hóa giải. Đây là giải pháp để những người xấu 

không ảnh hưởng đến nghi lễ. 

Tiếp đó, thầy ba thực hiện nghi lễ báo cáo những nội dung công việc sẽ thực 

hiện trong lễ cấp sắc (khoi tàn). Lễ vật cúng gồm: bánh dùa chăng, 12 chén rượu (tíu) 

và rượu cái (tìu cam), hương, giấy tiền.  

2.1.3.2. Nghi lễ cấp đèn (quá tăng) 

Sau khi thực hiện các nghi thức mời, trình báo ông bà tổ tiên và thánh thần, 

thầy cả và thầy hai tiếp tục cúng xin phép thần linh và các bậc tổ tiên cho làm lễ cấp 

đèn và cầu mong phù hộ, chứng giám lễ soi đèn cho người thụ lễ. Để thực hiện nghi 

lễ gia chủ và thầy cúng chuẩn bị 7 ngọn đèn ( hoặc nến), 2 dải vải mộc màu trắng đặt 

trên miệng 2 ống bương trong đó có đựng gạo và tiền xu. Một bên tượng trưng cho 

cầu 3 đèn (phàm thoi kiều), bên còn lại tượng trưng cho cầu 7 đèn (thất phinh kiều) 

(xem ảnh số 43 phụ lục ảnh).  

* Lễ cấp sắc 3 đèn 

Người thụ lễ mặc áo dài tế và áo rồng bên ngoài giống sày tỉa, đội mũ hình 

lục lăng giống thầy cả (chỉ chiểu say), ngồi trên một chiếc ghế 3 chân đặt giữa nhà 

ngay trước bàn thờ nhỏ (tầm tìa) bày lễ vật cúng. Thẩy cả chì chiểu say đọc lai lịch 

người thụ lễ, cầu xin các thần linh giúp cởi bỏ những thói hư, tật xấu, bệnh tật cũng 

như sự mù quáng trong người thụ lễ. Sau đó, các thầy và người giúp việc thắp đèn 
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hoặc nến đã được chuẩn bị sẵn trên bàn cúng đặt lên người thụ lễ. Trong lần cấp sắc 

ba đèn, thầy cả, thầy hai và bố đẻ của người thụ lễ (nếu bố đã mất thay bằng người 

có uy tín trong dòng họ đã được cấp sắc, có thể là trưởng họ hoặc thầy ba chềnh 

mềnh say) đặt đèn lên người thụ lễ. Thầy cả đặt trên đầu, thầy hai đặt trên vai trái 

còn bố hoặc thầy ba đặt trên vai phải của người thụ lễ. Sau đó 3 nam thanh niên 

chưa vợ phụ giúp việc giữ đèn (xem ảnh số 48). 

Đèn trên cao nhất tượng trưng cho Mặt Trời (Nhật), nhánh bên phải tượng 

trưng cho Mặt Trăng (Nguyệt), nhánh bên trái là tượng trưng Tinh Tú (Vì sao). Nhật - 

Nguyệt - Tinh là Tam Quang, ba nguồn sáng bất diệt của vũ trụ, đã bắt đầu khơi 

nguồn sáng trí tuệ của người theo Đạo giáo, gìn giữ căn nguyên cơ thể: TINH - KHÍ - 

THẦN  của con người thêm vững mạnh - đó là theo cơ sở của thuyết: Thiên Nhân 

cảm ứng Thiên nhân đồng nhất thể của Đạo giáo” [45, tr.127]. 

Sau khi làm lễ cấp 3 đèn, thầy cả và thầy hai làm lễ cấp âm binh cho người 

thụ lễ. Theo quan niệm của người DQC ở Ba Vì, cấp sắc 3 đèn, người thụ lễ nhận 

được 36 âm binh. Thầy cả và thầy hai lấy mảnh vải của phàm thoi kiều một đầu 

được đặt trên tầm tìa, một đầu do người thụ lễ cầm. Bảy ông thầy cùng với bố của 

người thụ lễ (hoặc thầy ba)  làm phép lấy tiền xu và gạo từ ống bương đã chuẩn bị 

sẵn trộn lẫn vào nhau và đổ dọc theo dải vải từ trên xuống phía người thụ lễ sau đó 

cắt một đoạn vải buộc gạo lại (xem ảnh số 49). Đồng tiền xu tượng trưng cho binh 

mã còn số gạo dùng để nuôi các âm binh. Số gạo dùng để nấu cho bảy ông thầy và 

người thụ lễ ăn vào bữa cơm cuối cùng của lễ cấp sắc. 

Tiếp đó, các thầy giúp việc đặt mảnh vải trắng còn lại xuống dưới đất ngay 

trước tầm tìa sát với người thụ lễ, người thụ lễ để hai bàn chân của mình lên một đầu 

tấm vải. Bảy đồng xu được xếp lên mảnh vải. Thầy cả và thầy hai lần lượt một tay 

chống gậy (pằn loòng quẳn) chân bước lên vị trí của từng đồng xu dẫn đường, sau đó 

người thụ lễ sẽ bước theo y hệt những bước của hai thầy (xem ảnh số 50). Nghi lễ này 

nhằm chỉ bảo cho người thụ lễ đường sang thế giới âm để sau này khi cúng bái thì biết 

đường sang bên đó mà cầu khẩn sự giúp đỡ của các thần linh [80, tr.123 - 124] 
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* Lễ cấp sắc 7 đèn 

Sau lễ cấp 3 đèn, thầy cả, thầy hai tiếp tục làm lễ cấp 7 đèn cho người thụ 

lễ. Vị trí đặt các đèn như sau: thầy cả đặt đèn trên đầu, thầy hai bên vai trái, thầy 

ba bên vai phải, thầy tư đặt phía trước ngực người thụ lễ, thầy năm đặt cạnh sườn 

trái, thầy sáu bên sườn phải và thầy bảy đặt đèn dưới ghế ngồi của người thụ lễ 

(xem ảnh số 52). Các đèn được đặt ở vị trí như vậy với mục đích soi sáng, tẩy 

sạch những điều không may mắn, mang lại sự trong sạch, sáng suốt cho người 

thụ lễ. Thụ lễ 7 đèn có 6 nam thanh niên chưa vợ giữ đèn. Đối với người Dao 

Tiền ở Ba Bể những người giúp giữ đèn cho người thụ lễ phải là người đã trải 

cấp sắc [80, tr.120].   

Sau khi đã đặt đèn trên người thụ lễ, các sày tỉa  làm phép đi vòng quanh 

người thụ lễ với mục đích xua đuổi những điều xấu, bệnh tật, lưu giữ ánh sáng của 

đèn lan tỏa vào người thụ lễ. Ánh đèn soi rọi người thụ lễ suốt từ đầu, thân mình tới 

chân làm cho người thụ lễ luôn được minh mẫn, dũng cảm. Theo người Dao, tên gọi 

quá tăng cũng được xuất phát từ nghi thức này. 

Kết thúc thụ lễ 7 đèn, sau khi khấn báo và xin phép ông bà tổ tiên cùng các 

thần linh, thầy cả và thầy hai cùng bố đẻ của người thụ lễ (hoặc thầy ba) nhấc đèn ra 

khỏi người thụ lễ. Bố đẻ của người thụ lễ đặt đèn lên bàn thờ tổ tiên còn các ông 

thầy đặt đèn lên bàn thờ nhỏ (tầm tìa) để ở đó cho đến khi cháy hết. 

Thầy cả và thầy hai tiếp tục làm lễ cấp âm binh và đưa người thụ lễ qua cầu 7 

đèn (thất phinh kiều). Cách thức và trình tự thực hiện giống cấp sắc 3 đèn nhưng lần 

này người thụ lễ được cấp 120 âm binh (xem ảnh số 53). 

2.1.3.3 Đặt tên âm, dặn dò và tập múa cho người thụ lễ  

* Đặt tên âm (bó phặt bủa) 

Kết thúc nghi lễ quá tăng, người thụ lễ được đặt tên âm (phặt bủa), cấp các 

dụng cụ cúng bái. Nghi lễ do thầy cả chì chiểu say thực hiện. Thông thường, thầy cả 

chọn cho người thụ lễ một tên âm, sau đó khấn báo và hỏi ma tổ tiên cùng các thần 

linh xem tên đó có động chạm đến danh dự của ông bà, cha mẹ hay phản tổ tiên và 
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mang lại  may mắn cho người thụ lễ không,... sau đó thầy xin âm dương (bó chảo) 

để xem kết quả. Nếu thấy được thì dùng tên đó, chưa được thì làm lại tương tự với 

tên khác. Trong trường hợp thầy cúng xin 3 lần không được họ sẽ lấy tên của người 

thụ lễ đang có đặt làm tên âm. Tên âm của mỗi người thường có chữ phặt cộng với 

tên vừa xin. Tên âm được ghi lại trong bản sắc và được dùng  khi người đó hành 

nghề thầy cúng và được sử dụng khi người đó qua đời.  

*Dặn dò người cấp sắc - đi soi ếch (mì chiểu keng) 

Sau nghi lễ đặt tên âm, đám cấp sắc nghỉ dùng bữa. Người cấp sắc và bảy 

thầy cúng phải ăn chay. Họ ăn cơm với muối và gừng, không dùng các thức ăn liên 

quan đến thịt, mỡ. Các bữa ăn chay như vậy kéo dài từ khi bắt đầu thả tranh cúng 

cho đến kết thúc nghi lễ và thu tranh.  

Sau bữa ăn, thông thường lúc này là ban đêm, thầy cả, thầy hai, thầy ba và 

thầy bảy đốt đuốc dẫn người người thụ lễ vào rừng để dặn dò. Những lời dặn dò 

phải giữ kín do vậy người Dao gọi nghi lễ này là mì chiểu kiêng tức đi soi ếch để 

không muốn người ngoài nghi ngờ hoặc lén theo nghe trộm. Đây cũng là lúc thầy 

cúng và người thụ lễ có thể ra ngoài, vệ sinh cá nhân để tiến hành những nghi lễ tiếp 

theo. Nội dung của những lời dặn dò mà các sày tỉa nói với người thụ lễ là những 

việc người thụ lễ được làm và không được làm sau khi đã trải qua lễ cấp sắc, trong 

quá trình hành nghề thầy cúng. 

* Tập múa cho người thụ lễ (sài ton là miên) 

Thầy ba và thầy năm làm nhiệm vụ hướng dẫn người thụ lễ múa. Trong quá 

trình múa, người múa phải sử dụng các nhạc cụ như: chiêng, trống, chuông nhạc. 

Những bài múa chủ yếu nói về tổ tiên, Bàn Vương, các thần ma bản địa, thổ công, 

thần phù hộ chăn nuôi,... bao gồm: ha tàn, pụa cong, quan làn, hành chè, gianh 

chao, thạch chông,...(xem ảnh số 55, phụ lục ảnh) Họ vừa múa vừa cúng dâng bánh 

dùa chăng và hũ rượu của người thụ lễ cho thần linh và tổ tiên. Sau đó anh em họ 

hàng và những người tham dự (nam giới) có thể tham gia múa góp vui cho nghi lễ. 

Họ có thể chọn bất kỳ bài múa nào và múa nhiều người cùng lúc. 
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2.1.3.4. Trình báo Ngọc Hoàng (hệu lùn) 

Thầy hai một tay cầm tù và, một tay cầm gậy ra ngoài sân thổi tù và mời 

Ngọc Hoàng xuống chứng giám cho việc cấp sắc của người thụ lễ. Tiếp đó, thầy cả 

dẫn người thụ lễ ra sân trình diện Ngọc Hoàng. 

Lễ vật có: 1 mâm gồm tiền vàng, 2 tờ sớ ghi lai lịch của người thụ lễ, 1cái ấn 

được gói trong miếng vải trắng; mâm còn lại gồm 1 bát đậu phụ có 27 miếng, 1 hũ 

rượu cái (tìu cam), 9 cái chén nhỏ uống rượu. 

Thầy cả và thầy hai làm lễ gọi Ngọc Hoàng chứng giám và cấp ấn sắc lệnh 

cho người thụ lễ. Chiếc ấn cùng với 1 tờ sớ ghi lai lịch người thụ lễ được gói lại trong  

mảnh vải trắng trao cho người thụ lễ. Người thụ lễ nâng vạt áo nhận sắc lệnh. Trên ấn 

có khắc chữ “Thái thượng lão quân sắc lệnh”. Chiếc ấn sẽ được sử dụng nếu sau này 

người thụ lễ làm thầy chính trong các đám chay lớn. Khi người thụ lễ qua đời, tờ sớ 

và chiếc ấn được đốt trong lễ tiễn đưa hồn lên thiên đàng. 

Nghi lễ còn có sự tham gia của vợ người thụ lễ. Người vợ mặc bộ trang phục 

ngày cưới. Bảy ông thầy cùng 2 vợ chồng người thụ lễ dâng mâm cúng có đậu phụ và 

rượu cái, sau đó thầy 5 chia cho mỗi người 3 miếng đậu và 1 chén rượu. Cuối cùng, 2 

vợ chồng người thụ lễ làm lễ bái thiên địa và 7 ông sày tỉa. Trong khi người chồng lạy 

12 lạy thì người vợ đứng khoanh tay trước ngực nhún 12 nhún (giống như lễ tơ hồng 

trong đám cưới) (xem ảnh số 64, phụ lục ảnh). Nghi lễ kết thúc, người vợ cũng được 

cấp sắc cùng chồng mình. Khi người vợ qua đời, bà cũng được làm lễ tiễn hồn lên thiên 

đàng. Người vợ cũng gọi 7 ông thầy là bố thánh sư (sày tỉa). Khi hai vợ chồng người 

thụ lễ đã cùng nhau trải qua nghi lễ, dưới sự chứng giám của Ngọc Hoàng, các thầy 

cúng và mọi người đồng nghĩa với việc, người vợ suốt đời chỉ có 1 người chồng hợp 

pháp là người mà bà đã cấp sắc cùng. Nếu chồng bà có qua đời, bà đi lấy chồng khác 

thì không được làm nghi lễ này với người chồng mới, khi bà chết, hồn của bà sẽ quay 

trở về với người chồng đầu tiên mà bà đã thực hiện cấp sắc cùng. 

2.1.3.5. Truyền pháp thuật cho người thụ lễ (sênh sày cỏ) 

Để thực hiện nghi lễ, 1 chiếc đệm rơm (choong sùi chồ) được trải ra nền nhà ngay 

trước bàn thờ chính, phía trên trải 1 tấm chiếu cói. Thầy hai để trên chiếu đôi kiếm gỗ và 
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bắt đầu làm phép. Trước cửa (đối diện với bàn thờ chính), các ông thầy còn lại cùng xốc 

nách người thụ lễ, nhảy lên, nhảy xuống nhiều lần. Đây là hành động nhằm mục đích 

giống như người thụ lễ được tái sinh một lần nữa. Sau đó các thầy đỡ người thụ lễ nằm  

ngửa xuống đệm rơm, thực hiện nghi thức của Đạo giáo: Thi giải - giải thoát khỏi thi thể, 

để linh hồn của người thụ lễ lên Thiên đàng.  Lúc này, người thụ lễ nằm trong trạng thái 

bất động, linh hồn tách khỏi thể xác. Chính vì vậy các thầy cúng thực hiện nghi lễ phải 

thực sự cẩn trọng và cao tay, nếu không linh hồn người thụ lễ sẽ không thể nhập lại thể 

xác sau khi nghi lễ kết thúc. Chiếc đệm rơm được ví như con thuyền để đưa hồn của 

người thụ lễ lên Thiên đàng. Người ta coi người thụ lễ như đã chết, mặt được phủ Kim 

loan sớ (chằm lằn sổ), như cách khâm liệm người chết. Kim loan sớ vừa mang ý nghĩa 

trình tấu với Thiên Đình vừa mang ý nghĩa giữ lại hơi thở cho người thụ lễ để rồi sẽ tái 

sinh trong kiếp sống tôn giáo: trưởng thành về mặt phẩm chất đạo giáo [45, tr.154]. 

Trong khi người thụ lễ nằm trên đệm rơm, thầy cả và thầy hai làm lần lượt 

làm phép. Tiếp theo đó, các thầy cúng (bắt đầu từ thầy bảy, thầy sáu, thầy năm, thầy 

tư,...) đọc thần chú rồi lần lượt nhảy qua người cấp sắc với dụng ý truyền phép cho 

người cấp sắc. Thầy thứ 3 truyền phép làm thầy, thầy hai truyền phép làm các loại 

lễ, đám chay, tết nhảy,... (xem ảnh số 67, 68). 

Kết thúc nghi lễ, thầy cả và thầy hai đỡ người thụ lễ ngồi dậy. Các thầy 

giúp việc cuốn đệm rơm gác lên phía dưới mái hiên trước cửa. Sau lễ cấp sắc, 

chiếc chiếu và đệm rơm được người thụ lễ trải trước bàn thờ chính ngủ ở đó vài 

đêm. Trong quá trình nằm đệm rơm, họ suy nghĩ về những điều được răn dạy 

trong lễ cấp sắc. Đây cũng là quãng thời gian mà người thụ lễ có thể học chữ 

Nôm Dao để trở thành thầy cúng. Nếu ai có duyên làm thầy còn được các vị thần 

linh, tổ tiên nhập hồn dạy chữ khi ngủ. Sau vài ngày nằm đệm rơm, người thụ lễ 

mang đệm rơm cất ở một nơi kín đáo không để ai nhìn thấy. 

Trong nghi thức, khi linh hồn người thụ lễ tách khỏi thể xác, người thụ lễ 

được coi như “người chết”. Cho tới lúc sống lại đó là một kiếp sống mới sau lễ cấp 

sắc, người DQC gọi là trở thành người lớn. Trong quan niệm tôn giáo thì đó là 

tượng trưng cho sự tái sinh của một kiếp người thánh thần sau khi thụ giáo.  
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Cũng với ý nghĩa trên, nhưng nhóm Dao Họ ở Lào Cai thì dựng một bàn địa để 

thực hiện. Đây là nơi thực hành những nghi lễ cuối cùng của người lập tịch Tam 

Nguyên. Tại đây, sau khi đã làm xong các nghi lễ, người thụ lễ sẽ buông mình rơi 

xuống tấm lưới võng do mọi người cầm đỡ ở dưới, biểu tượng cho một cuộc thử thách 

dài, qua hết các đoạn đường và từ trời trở về với cộng đồng [57, tr.33]. 

2.1.3.6. Bói tính cách và khả năng của người thụ lễ (quả chì vậy) 

Thầy cả và thầy hai rót 8 chén rượu trên bàn thờ Tam thanh để thực hiện 

nghi thức quả chì vậy. Để thực hiện nghi thức cần chuẩn bị những mảnh giấy bản 

dài, có ghi tên của người cấp sắc, những địa điểm mà người cấp sắc có thể đến. Địa 

điểm đó là nơi mà người Dao đã từng sinh sống như Quảng Đông, Quảng Tây 

(Trung Quốc), Quảng Ninh, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hà 

Nội,... (Việt Nam). Ngoài ra giấy còn ghi những tính cách mà người cấp sắc có 

được như: Thanh tâm, Bình tâm, Thiện tâm, Chính tâm, Tốt tâm,... Tùy vào mỗi 

đám mà thầy cúng sẽ ghi các địa điểm và chữ tâm khác nhau lên giấy. 

Năm thầy cúng (thầy cả, hai, ba, sáu, bảy) dùng dụng cụ xin âm dương (bó 

chảo) để lia mảnh giấy có ghi các thông tin trên vào 5 bức tranh thờ 5 vị thần gồm 

(duồn xị, lềnh pu, tồ ta, nhụa hùng và xỉn chiếu). Nếu tờ giấy tự dính vào tranh 

nào thì người cấp sắc sẽ có tính cách và đến được các địa điểm như ghi trên giấy. 

Ví dụ, nếu giấy dính vào ông Duồn xị sau này người được cấp sắc sẽ có địa vị cao 

trong xã hội; vào ông lềnh pu, người cấp sắc có thể sẽ trở thành một thầy cúng 

giỏi; vào ông tồ ta thì người cấp sắc có thể làm một thầy đồng, tuy nhiên do ông 

này mặt đỏ nên sẽ hay uống rượu. Sau quả chì vậy, thầy cúng thực hiện nghi lễ 

báo tổ tiên, thánh thần đã thực hiện xong việc cấp sắc cho người thụ lễ (sung 

peng). Tiếp đó, các thầy thu tranh, dọn dẹp đàn cúng để chuẩn bị cho nghi thức 

cuối cùng - lễ trả ơn Bàn Vương.  

2.1.3.7. Lễ trả ơn Bàn Vương (kíp hùng) 

Đây là nghi lễ cuối cùng của lễ cấp sắc. Lúc này, các thầy cúng đã thu tranh, 

cởi bỏ quần áo rồng và không còn phải ăn chay. Để thực hiện nghi lễ cần thịt 2 con 
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lợn, 1con để nguyên, phủ mỡ chài trên lưng đặt trên bàn cúng (tầm tìa)(xem ảnh số 

69); một con chặt ra bỏ vào 2 cái thúng để dưới bàn thờ. Ngoài ra còn chuẩn bị tiền 

vàng bằng giấy bản, rượu, hương. 

Thầy cả chì chiểu say làm lễ cúng mời ma Bàn Vương, ma tổ tiên cùng các 

thần ma khác như thần lúa gạo, thần chăn nuôi, thổ công, thổ địa. Thầy cả đọc lời 

cúng Bàn Vương, nói rõ lý do làm lễ. 

Sau lễ kính báo, người ta dọn bàn cúng (đặt bàn theo chiều dọc, một đầu 

hướng vào bàn thờ Bàn Vương, một đầu hướng ra cửa chính). Trên bàn đặt 3 bát 

thịt sóc nấu măng khô, 7 chén rượu, 7 đôi đũa và một hũ rượu nhỏ, 1 quyển sách 

cúng (liều lạ sâu). Thực hiện nghi lễ đọc sách có 3 thầy cúng, người thụ lễ và 3 

người phụ lễ. Riêng đối với dòng họ Triệu Mốc và Triệu Gói của người Dao ở Ba 

Vì do không có tết nhảy nên nghi lễ đọc sách cần 4 thầy cúng và 4 người phụ lễ. Từ 

bàn cúng hướng ra phía cửa có 6 em thiếu niên (3 nam, 3 nữ) chưa có vợ chồng, 

chia làm 2 bên. Các em thiếu niên mặc trang phục truyền thống, đứng chầu trong 

suốt quá trình làm lễ (xem ảnh 70). Ngay sát ngưỡng cửa chính hướng ra ngoài có 

mẹ hát (pả dung ma) sẽ hát khi có lệnh của thầy cả (xem ảnh 71). 

Người ta bắt đầu làm lễ cúng trả ơn Bàn Vương bằng việc đọc sách cúng. 

Nội dung của sách nói về nguồn gốc của người Dao, những đạo lý mà ông bà tổ tiên 

từ xa xưa truyền lại cho con cháu người Dao đời sau. Mẹ hát pả dung ma thỉnh 

thoảng hát trường ca (xem phần phụ lục 3) khi các thầy nghỉ đọc sách. Nội dung các 

bài hát nói về việc làm lễ và ca ngợi các thầy cúng, chúc phúc cho gia chủ. 

Sau khi các thầy kết thúc việc đọc sách, cả gia đình người thụ lễ vái lạy tổ 

tiên (con trai vái, con gái nhún) để báo cáo các công việc cho lễ cấp sắc đã tiến hành 

xong. Thầy cả xin âm dương, nếu được có nghĩa là tổ tiên đã đồng ý cho kết thúc lễ 

cấp sắc. Khi đó gia đình người thụ lễ mới lui xuống. Thầy cả, thầy hai và thầy bếp 

cũng đến lạy cùng. 

Kết thúc nghi lễ, tất cả giấy sớ, tiền vàng được đem hóa. Con lợn cúng Bàn 

Vương trên tầm tìa cùng 2 thúng thịt dưới bàn thờ được hạ xuống chia cho thầy 

cúng và những người giúp việc để cảm ơn. 
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2.1.4. Nghi lễ tang ma 

Người DQC ở Ba Vì quan niệm, con người có hai phần thể xác và linh hồn. 

Khi một người chết thì hồn lìa khỏi xác, vì vậy những người còn sống sẽ làm đám 

tang cho người chết để chôn cất thi hài và đưa linh hồn người chết lên thiên đàng. 

Người DQC ở Ba Vì chia cái chết làm 2 loại: bình thường và không bình 

thường. Chết bình thường là những người già, người chết do đau yếu, bệnh tật. Chết 

không bình thường là những cái chết do bị thương tổn về thể xác như: tai nạn, treo 

cổ, bị người khác giết, chết đuối,... Chết không bình thường hay diễn ra ngoài nhà 

như ở giữa đường, trong rừng, sông suối,... Những người chết bình thường và đã 

được trải qua lễ cấp sắc người ta tiến hành xem ngày, giờ tốt, xấu để tiến hành 

những nghi thức tang ma cho phù hợp. Người chết không bình thường, đám ma 

được tiến hành nhanh gọn và không có sự đưa tiễn linh hồn của thầy cúng. 

Đối với những người chết bình thường, người DQC có 2 hình thức làm ma là 

làm ma để chôn cất thi hài người chết sau đó mới làm lễ tiễn hồn lên thiên đàng 

(chẩu chê nẳm - chày nẳm), và làm ma kết hợp với lễ tiễn hồn lên thiên đàng (chẩu 

chê com - chày com). Để làm chẩu chê com trong 1 ngày 1 đêm, người chết phải trải 

qua lễ cấp sắc (nếu là đàn ông) hoặc là vợ của người đã cấp sắc (nếu là đàn bà). 

Ngoài ra, phải chết vào giờ tốt, không kỵ thầy, không sát con cháu và có nhà tổ 

hoàn thiện (thực hiện đầy đủ các nghi lễ tách nhà tổ). 

Trong truyền thống, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, việc thực hiện đầy đủ 

các thủ tục như cấp sắc, tách nhà tổ,... không phải gia đình nào cũng làm được nên 

hình thức chẩu chê com ít được diễn ra. Do vậy chúng tôi nghiên cứu một đám tang 

thông thường với 2 phần chính là chôn cất thi hài người chết và đám tang tiễn hồn 

lên thiên đàng. 

2.1.4.1. Đám tang chôn cất thi hài người chết 

Khi trong nhà có người hấp hối, gia đình phải phân công nhau túc trực bên 

giường. Mọi công việc chuẩn bị cho đám tang cũng được nhanh chóng diễn ra. 

Thông thường, người con trai cả đại diện đứng ra lo tang lễ cho bố mẹ. Khi biết 
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người ốm đã chết, gia đình phải tắm rửa cho người chết bằng nước lá chè, thay quần 

áo mới và chuẩn bị mọi việc để làm đám tang. Đối với người đàn ông đã trải qua lễ 

cấp sắc thì cho mặc trang phục nữ giống như khi làm lễ cấp sắc. Sau khi tắm rửa, 

người chết được đặt nằm trên giường, đắp vỏ chăn bằng vải, kiêng đắp chăn bông 

cho người chết vì sợ con cháu sau này bị ù tai. 

Trên đầu giường người chết, gia đình kê cái bàn nhỏ để con cháu và họ hàng, 

láng giềng đến phúng viếng. Mỗi người con mang đến 1 nắm cơm, 1 quả trứng, 1 

đôi đũa và 1 con gà. Nắm cơm, quả trứng được gói trong giấy bản và cắm đôi đũa 

dựng lên (nằng sẻng), cơm chỉ được xới đúng 1 lần. Do vậy, trong cuộc sống hàng 

ngày, người DQC kiêng cắm đũa thẳng vào bát khi ăn cơm và xới cơm 1 lần. 

Một người đại diện trong gia đình bỏ đồng bạc trắng (hoặc tiền xu) vào 

miệng người chết và nói: ông (bà) chết, con cháu cho tiền để ở trong miệng, từ nay 

trở đi, nếu có ai hỏi thì ông bà không được mở miệng, nếu mở miệng, tiền sẽ rơi 

mất. Theo quan niệm của người DQC, hành động đó có ý nghĩa bảo vệ gia đình, con 

cháu - những người đang sống. Khi người chết xuống âm phủ, quan âm hỏi, người 

chết lo giữ tiền sẽ không tiết lộ thông tin của con cháu, nếu không quan âm sẽ sai 

ma xấu đến hành hạ con cháu, làm con cháu đau ốm, làm ăn không thuận lợi hoặc 

có thể chết trùng tang. 

Hơn nữa, hành động cho tiền xu vào miệng còn được tác giả Lý Hành Sơn lý 

giải theo quan niệm của người Dao Tiền là để tự vệ, không cho đám ma khác đến bắt 

ma của người chết. Người ta cho rằng, ở thế giới người sống cũng như thế giới tổ tiên 

có một đám ma gọi theo tiếng Dao Tiền là chỉa miến hoặc thia hố chuyên rình bắt ma 

của người chết nhưng lại rất sợ kim khí. Do đó, cho tiền bằng bạc vào mồm của người 

chết còn để ma người chết có kim khí tự vệ, chống lại đám ma chỉa miến [80, tr.221]. 

* Các nghi thức chuẩn bị cho đám tang 

- Làm gối cho người chết 

Người con trưởng chịu trách nhiệm lo tang cho người chết lấy mảnh vải mộc 

trắng, khâu thành túi và đổ gạo vào đó. Nếu người Dao Tiền ở Ba Bể chỉ khâu túi 

đựng đúng một ống gạo để người chết gối đầu [80] thì người DQC ở Ba Vì lại khâu 
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túi đựng khoảng 2 - 3 ống gạo. Do vậy, trong cuộc sống hàng ngày, họ cũng không 

kiêng nấu đúng một ống gạo như người Dao Tiền. 

Vải mộc trắng đã được chuẩn bị sẵn để làm khăn tang. Một người đại diện trong 

dòng họ sẽ phát tang cho con cháu người chết. Khăn tang có 2 loại: loại dùng cho con 

cháu (đìa sảo) còn một loại để con cháu đắp lên người chết (đìa tằm) đều được làm chất 

liệu giống nhau. Đìa sảo có sự khác biệt giữa con trai, con gái, con dâu và các cháu. 

Khăn tang của con trai phần trên được khâu lại như hình cái mũ đội lên đầu, phần còn lại 

buông dài phía sau lưng. Con gái, con dâu và các cháu, khăn tang chỉ là một mảnh vải 

dài được buộc lên tóc hoặc khăn.  Riêng con rể, cháu ngoại không đội khăn tang bố mẹ 

vợ, ông bà ngoại. Con nuôi được tính như con đẻ.  Việc cho đìa tằm người chết là thể 

hiện sự báo hiếu, tấm lòng của con cháu đối với người chết. Đìa tằm của con trai cả dài 

nhất, phủ từ đầu đến chân người chết. Các con còn lại phủ từ ngực xuống chân. 

- Tìm thầy cúng và chuẩn bị chôn cất 

Gia đình nhờ người xem sách để biết người chết vào giờ tốt hay xấu, có sát 

con, sát cháu và đặc biệt là sát thầy không. Nếu chết vào giờ sát thầy, gia đình phải 

tự làm lễ mà không có thầy cúng. Nếu chết giờ sát con, sát cháu thì trong quá trình 

diễn ra tang lễ sẽ làm các thủ tục giải hạn.  

Sau khi xem sách, gia đình cắt cử người mời dân làng và thầy cúng đến làm 

lễ. Khi đi mời, không được vào nhà mà chỉ đứng ngoài ngõ để tránh xui xẻo cho nhà 

người khác. Lễ tang không bao gồm lễ tiễn hồn lên thiên đàng chỉ cần mời 1 thầy 

cúng làm lễ và 2 người khiêng thi hài từ nhà đến huyệt. Ba người này đều không có 

quan hệ họ hàng với người chết. Các công việc khác như đóng quan tài, chọn đất đào 

huyệt,... đều do anh em họ hàng và xóm giềng giúp đỡ.  

Người DQC ở Ba Vì không chọn ngày, giờ làm đám tang và chôn cất thi hài. 

Họ sợ để thi hài trong nhà lâu ngày. Khi đã chuẩn bị xong và thầy cúng đến, họ tiến 

hành các thủ tục cúng bái và đem thi hài đi chôn ngay. Vì vậy, việc chôn cất có thể 

diễn ra bất kể lúc nào trong ngày kể cả nửa đêm hay gần sáng. Đây là sự khác biệt 

lớn với các nhóm Dao khác. Người Dao Tiền ở Ba Bể nếu chưa chọn được giờ chôn 

thì mang thi hài ra ngoài rừng, đến khi nào đến ngày giờ đẹp mới chôn [80]. 
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Việc chọn đất, hướng đào huyệt cũng phải được tuân thủ rất chặt chẽ bởi 

theo họ nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của con cháu người quá cố. Vùng đất được 

chọn để chôn cất người chết có thể là sườn đồi, trong thung lũng hoặc ngay dưới 

chân núi nhưng phải đảm bảo đất không bị sụt lở, không ngập nước khi mưa lũ. Nơi 

đó nhìn được ra xa, phía trước không vướng nhà cửa, không vướng khe hoặc hang 

đá. Nếu hướng huyệt nhìn thẳng vào nhà người khác thì đó là điềm xấu cho cả gia 

chủ người có mộ cũng như gia đình có mộ hướng vào. Việc chọn hướng đào huyệt 

phụ thuộc vào tháng mất của người chết. Khi đặt quan tài xuống huyệt thì đặt sao 

cho mặt của người chết nhìn về hướng tốt. Sách cúng của người DQC ở Ba Vì có 

hướng dẫn cụ thể việc chọn hướng đào huyệt (xem phụ lục 2.5) 

Trước khi đào huyệt, một người trong nhóm (nếu có thầy cúng thì do thầy 

cúng làm) sẽ thắp hương, xin âm dương, báo cáo thần linh việc đào huyệt tại khu 

vực đã chọn. Huyệt được đào vừa với chiếc quan tài và sâu khoảng 2 mét để tránh 

thú vật đến đào bới, ăn xác người chết.  

Quan tài người chết được làm bằng một thân cây gỗ to, sau đó xẻ một 

miếng làm nắp quan tài, phần còn lại đục rỗng để bỏ thi hài. Người DQC kiêng 

đóng đinh sắt vào quan tài mà chỉ dùng đinh tre hoặc làm mộng gỗ để cố định 

phần nắp và phần thân quan tài vì sợ hồn người chết không về được mỗi khi cúng 

lễ. Họ không kiêng để quan tài trong nhà như một số nhóm Dao khác (người Dao 

Tiền ở Ba Bể chuẩn bị quan tài ở cạnh huyệt [80, tr.227]. Quan tài sau khi đóng 

được mang về để bên cạnh giường người chết. Bên ngoài quan tài bôi phẩm đỏ và 

dán giấy hồng điều. 

- Chia tài sản cho người chết 

Tài sản chia cho người chết là những vật dụng sinh hoạt hàng ngày như: 

xoong nồi, bát, đĩa, đũa, ấm nước, điếu hút thuốc (nếu là đàn ông), quần áo, chai 

rượu, gói cơm. Những đồ này có thể là những đồ gia đình đang dùng hoặc đồ mới. 

Tuy nhiên, đồ đang dùng hoặc mới mua đều phải còn nguyên vẹn để thể hiện tấm 

lòng thành kính của con cháu với người đã khuất. Cơm cho người chết chỉ được xới 

đúng một lần, vì vậy trong bữa ăn hàng ngày, người Dao kiêng xới cơm một lần. 
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Ngoài những vật dụng trên, các con trai, con gái, con dâu, tùy thuộc vào điều 

kiện gia đình sẽ cho người chết quần áo, thóc, gạo hoặc vàng bạc. Đồ trang sức 

bằng vàng bạc có thể cho vào quan tài nhưng tuyệt đối không cho đồ bằng sắt vì sợ 

linh hồn người chết không về được mỗi khi con cháu cúng lễ.  

- Lễ đưa đám 

Sau khi thầy cúng làm các thủ tục cúng bái linh hồn người chết,  thi hài được 

cho vào quan tài chuẩn bị đưa đi chôn cất. Những người trong gia đình và họ hàng 

đến đưa ma có giờ sinh trùng với ngày giờ đưa ma phải lánh mặt vì sợ ma của người 

chết bắt theo. Nếu chết vào giờ sát con, sát cháu, con cháu cũng không được đưa tang 

Quan tài được khiêng ra bằng cửa chính, chân đi trước. Trong lúc 2 người 

khiêng quan tài ra ngoài thầy cúng cầm 1 con dao, 1 cành lá xanh, ba người đàn ông 

khác cầm gậy, thuổng, búa, 1 ống bương gạo đi theo đập vào cửa, tường, bếp, rắc gạo... 

vừa đập vừa thét lớn để xua đuổi ma quỷ xấu có thể bắt hoặc làm hại ma của người 

chết (xem ảnh số 78). Họ cho rằng khi trong gia đình có người chết hàng loạt ma xấu 

đến rình rập bắt ma của người chết, do ma của người chết còn yếu nên gia đình phải có 

những biện pháp để bảo vệ. 

Quan tài được khiêng ra ngoài và đặt ngang ngay dưới sân trước cửa chính. 

Thầy cúng 1 tay cầm dao, 1 tay cầm 1 cái chén và 1 con gà con làm phép, sau đó đập 

vỡ chén thành nhiều mảnh, chặt đứt con gà con, và thề: nếu ông (bà) gắn liền được cái 

chén, làm sống lại được con gà thì linh hồn mới được về làm hại con cháu, nếu không 

làm được thì chỉ khi nào con cháu mời mới được về (xem ảnh số 79). 

Đi đầu đoàn đưa ma là một người đàn ông tay cầm cờ và xách lồng đựng con gà 

trống, một người tung tiền vàng và gạo để xua đuổi ma xấu (dìa miên) không bám vào 

quan tài làm hại linh hồn người chết. Trên đường đi, đoàn đưa ma không được dừng lại 

nghỉ ngơi, không đi trước cửa nhà người khác, nếu gặp suối phải đốt tiền xin thần suối 

cho đi qua. Nếu đưa ma vào ban đêm người ta đốt đuốc để soi đường.  

- Lễ an táng 

Khi đưa tang đến huyệt, thầy cúng tiến hành cúng đuổi nhóm ma chuyên rình 

bắt ma của người chết, đồng thời cúng báo và đốt tiền âm phủ cho thần thổ địa cùng 
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các thần ma cai quản vùng đất đó báo rằng người chết đã chọn nơi này làm nhà để sống 

với tổ tiên, cầu mong các thần phù hộ và không cho đám ma xấu (dìa miên) đến quấy 

phá. Những đồ vật, thóc, gạo con cháu chia cho người chết được bỏ dưới huyệt, trừ 

quần áo thì được cho trong quan tài. Sau đó, người ta thả con gà xuống huyệt cho nó ăn 

vài hạt thóc gạo với ý nghĩa đã nhận được linh hồn người chết nằm trong đó (xem ảnh 

số 85, 86). Con gà sau đó được mang thịt trong lễ cúng gọi hồn người chết với ý nghĩa 

dẫn linh hồn người chết tìm đường về. Khi quan tài được cho xuống hố, con cháu phải 

về trước và không được quay đầu lại để tránh hiện tượng trùng tang. Trong khi mọi 

người lấy đất đắp mộ thì thầy cúng vẫn tiếp tục cúng thông báo với ma người chết về 

việc thần thổ địa và các thần linh khác đã đồng ý phù hộ, hãy yên tâm làm ăn, con cháu 

cũng đã cho nhiều tài sản gồm đồ ăn thức uống, các đồ dùng sinh hoạt,... Mộ được đắp 

cao, không rào và không lợp mái. Ở dưới chân mộ có để 1 gói cơm, 1 chiếc bát ăn 

cơm, một đôi đũa, 1 cái chén, 1 ấm nước, 1 chai rượu và thắp hương cho người chết. 

Sau khi đắp mộ, dân làng thắp hương lần cuối cho người chết và ra về. Thầy cúng là 

người về sau cùng. Ông dùng 1 cành lá xanh cắm xuống đất và làm bùa 3 lần trên 

đường để hồn người chết không theo về nhà (xem ảnh số 90).  

Nếu người chết chết vào giờ sát con, sát cháu, sau khi chôn cất, thầy cúng sẽ 

làm bùa giải. Việc thực hiện bùa giải cũng được tiến hành 3 lần. Bùa thứ nhất đặt ngay 

trên mộ, bùa thứ 2 cách bùa thứ nhất 1 đoạn và bùa thứ 3 đặt ở gần nhà con cháu người 

chết. Thầy cúng lấy một cành cây có một đầu cong như chiếc móc, sau đó buộc sợi dây 

vào đầu móc, kéo căng xuống dưới đất. Thầy cúng làm phép dùng dao chặt đứt sợi dây 

và cái móc nói câu thề: nếu ông (bà) làm lành được sợi dây và cái móc đã chặt đứt  

mới được về làm hại con cháu, bằng không khi nào cúng lễ, con cháu mời mới được về. 

Đây cũng là nghi lễ bảo vệ người sống khỏi những điều xấu trong đám tang. 

2.1.4.2. Các nghi lễ sau đám tang 

* Cúng báo tổ tiên  

Sau khi đưa tang về nhà, gia đình mổ lợn cúng (lấy thủ lợn và bộ gan lợn) 

thông báo với tổ tiên trong gia đình có người chết đã đưa đi chôn cất chu toàn. Tiếp 

đó, thầy cúng cầm một cành lá xanh và cốc nước vẩy khắp nhà đặc biệt là chỗ người 
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chết nằm với mục đích xua đuổi ma quỷ và những điều không tốt lành. Kết thúc 

nghi lễ, con lợn được mang xuống bếp chế biến để mời họ hàng, anh em xóm giềng, 

tạ ơn họ đã đến giúp đám tang. Trong bữa ăn, thầy cúng gọi các con cháu của người 

chết đến và làm lễ chải tóc. Thầy cúng cầm 1 cái lược chải lên đầu các con cháu để 

khăn tang rơi xuống (xem ảnh số 94). Người con trưởng mang khăn tang đi cất ở 

chỗ kín. Từ lúc này, con cháu người chết không còn đội khăn tang. 

Ăn cơm xong, mọi người lặng lẽ ra về không được chào nhau vì sợ ma quỷ 

dọc đường sẽ theo về nhà. Khi về đến nhà, họ thay giặt quần áo, rửa sạch chân tay 

trước khi vào nhà để tránh những điều xui xẻo, uế tạp từ đám ma. 

Đối với những người chết không bình thường tức là chết ở ngoài nhà, người 

DQC kiêng đưa thi hài về nhà mà mang đi chôn cất ngay. Mọi thủ tục chôn cất được 

diễn ra bình thường. Sau khi chôn cất, gia đình làm lễ cúng báo với tổ tiên. Nếu 

trường hợp chết do thú dữ ăn thịt hoặc chết nhưng không tìm thấy xác, họ không tổ 

chức lễ chôn cất nhưng vẫn phải làm lễ cúng báo với tổ tiên về việc gia đình bớt đi 

một nhân khẩu. 

* Lễ gọi hồn người chết về thờ cúng (sẻng dỏn) 

 Sau đám tang 3 ngày, gia đình tổ chức lễ gọi hồn người chết về thờ cúng. 

Con gà dẫn linh hồn trong đám tang được thịt làm lễ. Gia đình chuẩn bị thêm rượu, 

hương, tiền vàng. Đồ đạc của người chết được hơ qua lửa để người chết nhận được, 

những đồ còn giá trị có thể tái sử dụng cho các thành viên trong gia đình.  

Sau khi chiêu hồn người chết về nhà, linh hồn được thờ cúng tại bàn thờ 

trong nhà hoặc bếp. Hàng ngày, đến bữa ăn, con cháu phải đưa cơm  hoặc cháo mời 

người chết. Thời gian đưa cơm cho người chết khoảng 3 tháng. Đến một vụ lúa mới, 

trước khi gặt, gia đình để riêng một mảnh nương, mời linh hồn của người chết về và 

giao hẹn “ đám nương này gia đình chia cho ông (bà), từ nay ông bà tự làm lấy mà 

ăn”. Kể từ đó gia đình không cần đưa cơm cho người chết.  

* Lễ cấp đất cho người chết (pua sâu) 

Sau đám tang khoảng 1 đến 3 năm, gia đình mời thầy về làm lễ cấp đất cho 

người chết. Người DQC không có tục cải táng, trừ khi mộ bị vướng vào việc phải 
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san lấp, di chuyển đi nơi khác. Chính vì vậy, khi đã chọn được mảnh đất thích hợp 

để chôn cất, con cháu sẽ thực hiện nghi thức xin thần linh, thổ địa cấp mảnh đất đó 

vĩnh viễn cho người người chết. Để thực hiện nghi lễ, gia đình cần chuẩn bị: 1 con 

lợn, 2 con gà, rượu, bánh dầy, tiền vàng, hương và mời 1 thầy cúng làm lễ. Nếu mộ 

ở gần nhà, nghi lễ được tiến hành tại mộ. Nếu mộ ở xa nhà, người ta dựng một cái 

mộ giả làm bằng đất ở bên cạnh nhà để làm lễ.  

Thông thường, sau nghi lễ, gia đình sẽ dọn dẹp, phát cỏ cho ngôi mộ, đắp 

thêm đất, sửa sang lại bia mộ, làm hàng rào bảo vệ xung quanh. Hiện nay người nhà 

tiến hành xây mộ cho người quá cố. Sau lễ cấp đất, con cháu gần như không còn ra 

thăm viếng, trừ trường hợp có tin xấu về ngôi mộ. 

2.1.4.5. Đám chay tiễn hồn lên thiên đàng (chẩu chê) 

Đây là nghi lễ cuối cùng của con cháu đối với người đã khuất. Do trong 

truyền thống, người DQC chưa chưa có điều kiện làm chẩu chê ngay khi chết nên 

thường sau 1 đến 3 năm thậm chí lâu hơn mới có thể làm lễ. Có thể thực hiện chẩu 

chê cho nhiều người trong cùng một nghi lễ, nhưng phải theo thứ bậc trong gia 

đình, dòng họ. Khi chưa tách nhà tổ, các gia đình khác trong họ có thể làm chẩu 

chê tại nhà tổ của dòng họ. Nhưng khi đã tách nhà tổ thì phải đợi nhà tổ hoàn thiện 

mới được làm lễ. 

Lễ vật trong nghi lễ tính theo số lượng người được làm chẩu chê, mỗi người 

chết cần 1 con lợn, 2 con gà, rượu, gạo, tiền vàng, hương làm lễ vật. Nghi lễ cần mời 

3 thầy cúng. Thầy cả (phùng chông say) chịu trách nhiệm thực hiện cúng lễ đưa hồn 

lên thiên đàng. Thầy 2 (siêu chề tàn) và thầy ba (khoi tàn) là người giúp việc cho thầy 

cả. Nếu có điều kiện, gia đình mời thêm thầy đồng giúp việc bói toán khi cần. 

Khi các thầy cúng đã có mặt đông đủ, nghi lễ diễn ra trước tiên bằng việc thả 

tranh thờ. Thầy cả chịu trách nhiệm cúng thông báo với các vị thần linh và gia tiên 

về việc làm lễ và cầu xin phù hộ cho mọi việc được thuận lợi. Tiếp đó ngay phía 

trước bàn thờ chính, người ta bắc một cái thang dựa vào vách nhà, một bên thang 

treo 1 dải vải mộc trắng dài từ trên đỉnh thang xuống dưới đất và kéo dài đến phía 

giáp bàn thờ chính. Một bên thang được treo bức tranh dài (tại tậu chiều) (xem ảnh 
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số 96). Phía trên mái nhà chỗ đặt thang, họ dỡ 1 viên ngói hoặc cỏ gianh tạo thành 1 

khoảng trống để linh hồn người chết được lên thiên đàng. Các con cháu người quá 

cố đứng bám vào hai bên giữ thang. 

Thầy cả cúng gọi các ông thánh sư để tiễn linh hồn người chết lên thiên 

đàng. Sau khi cúng xong, thầy xin âm dương (bó chảo) nếu được thì có nghĩa là hồn 

người chết đã lên được thiên đàng. Nếu xin âm dương nhiều lần không được thì 

phải nhờ thầy đồng bói tìm nguyên nhân. Có thể khi còn sống, người đó đã làm 

những việc xấu, nợ nần hoặc ăn trộm ăn cắp tài sản,... Gặp trường hợp đó, thầy 

cúng cùng con cháu phải làm lễ, đốt tiền vàng rửa tội, trả nợ cho người chết. 

Đây là nghi lễ cuối cùng để hoàn thiện tang ma của người DQC. Trải qua các 

nghi lễ với nhiều thủ tục mang tính tiễn đưa người chết và bảo vệ người sống, con 

cháu người quá cố trở lại với cuộc sống bình thường. Họ tin tưởng tiễn đưa người 

chết về với thế giới tổ tiên để có một cuộc sống mới tốt hơn, đồng thời linh hồn 

người chết sẽ phù hộ cho những người đang sống. 

2.2. Đặc điểm nghi lễ vòng đời truyền thống 

2.2.1. Nghi lễ vòng đời là bắt buộc với mỗi con người 

Ngay từ thời xa xưa, theo nhu cầu của đời sống tâm linh, ứng với tâm lý vừa 

sợ sệt, vừa mong muốn sự ban ơn của thần linh, con người đã hình thành nên hệ 

thống tín ngưỡng và kèm theo đó là hệ thống nghi lễ trong đó có NLVĐ ứng với các 

giai đoạn phát triển quan trọng của mỗi người. Nó có ảnh hưởng đến vị thế của mỗi 

cá nhân trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Chính vì vậy, việc thực hiện  các 

nghi lễ là bắt buộc theo qui định của cộng đồng. 

 Tính chất bắt buộc được qui định trong tổng thể các NLVĐ và trình tự tiến 

hành mỗi nghi lễ. Các nghi lễ được thực hiện trong cuộc đời mỗi con người theo thứ 

tự: nghi lễ sinh đẻ -> nghi lễ cưới xin -> nghi lễ cấp sắc -> nghi lễ tang ma. Riêng 

với nghi lễ cấp sắc chỉ bắt buộc với đàn ông người DQC nhưng nó lại có ảnh hưởng 

tới địa vị của người phụ nữ. Cấp sắc là cấp cho cả vợ và chồng, người vợ cũng tham 

gia một phần trong nghi lễ. Vì vậy, người vợ có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các 

điều kiện vật chất để tổ chức nghi lễ cho chồng. 
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Các nghi lễ dù tổ chức to hay nhỏ nhưng mỗi nghi lễ phải thực hiện đầy đủ các 

bước theo qui định của cộng đồng. Việc thực hiện không đầy đủ bị coi là bất kính với 

tổ tiên và thần linh và không được cộng đồng công nhận, làng xóm chê cười. Tổ chức 

nghi lễ vừa là quyền lợi nhưng cũng là bổn phận, trách nhiệm của mỗi cá nhân. 

“Nếu chưa tổ chức được nghi lễ thì thấy áy náy với tổ tiên, cũng sợ tổ tiên, 

thần linh trừng phạt. Nhà giàu thì làm cỗ to, nhà không có điều kiện thì làm nhỏ. 

Phong tục của người DQC là thế, không bỏ được đâu”. (Phỏng vấn ông T.S.Đ, 62 

tuổi, thôn Yên Sơn). 

Như vậy, có trải qua những nghi lễ mang tính bắt buộc ấy cá nhân mới được 

cộng đồng thừa nhận. Họ được hòa nhập vào cuộc sống chung, có vai trò, vị trí nhất 

định, là một phần thực sự của cọng đồng mà họ đang sống. 

2.2.2. Thụ lễ vòng đời chịu ảnh hưởng của Tam giáo 

Người DQC chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Tam giáo trong đó Đạo giáo giữ 

vai trò chủ đạo. Những tư tưởng này đã thấm sâu vào đời sống của người DQC, là 

một phần không thể thiếu trong văn hóa của họ. Tam giáo trước tiên là sự kết hợp của 

tín ngưỡng vật linh giáo cổ truyền của người DQC với Đạo giáo và những tư tưởng 

của Phật giáo. Tín ngưỡng vật linh giáo thể hiện ở quan niệm vạn vật hữu linh. 

Người chết sẽ biến thành ma tổ tiên. Nho giáo sau này mới ảnh hưởng tới người 

DQC sau khi có Đạo giáo. 

Đạo giáo thể hiện rõ nét nhất trong NLVĐ. Mọi nghi lễ, việc thờ cúng trong 

cộng đồng đều do thầy cúng đứng ra làm lễ. Ông là chiếc cầu nối duy nhất liên lạc 

giữa con người với thế giới thần linh. Tiếp đó là việc phụng thờ các vị thần linh của 

Đạo giáo được cụ thể hóa trong hệ thống tranh thờ (trong lễ cấp sắc và tiễn hồn lên 

thiên đàng trong nghi lễ tang ma).  

 Do ảnh hưởng của đạo giáo nên lễ cấp sắc được coi như một nghi lễ gia nhập 

Đạo giáo [45]. Đạo giáo đã gắn chặt và chi phối toàn bộ đời sống tâm linh của người 

DQC. Đạo giáo cũng qui định, người đàn ông DQC nếu không trải qua lễ cấp sắc thì 

không được thờ cúng tổ tiên. Khi thực hiện nghi lễ này, người thụ lễ được cấp một ấn 

sắc, trên ấn có ghi “Thái Thượng Lão Quân sắc lệnh”. Thái Thượng Lão Quân được 
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coi là người đứng đầu của Đạo giáo. Chính vì vậy một số nghi lễ mặc dù xuất phát từ 

tín ngưỡng dân gian nhưng vẫn bị chi phối bởi các nghi lễ của Đạo giáo (tang ma). 

Ngoài ra, sự ảnh hưởng của Đạo giáo còn thể hiện ở tư tưởng Đạo giáo mang 

khuynh hướng ma thuật, dùng phép, bói toán, bùa chú và cúng lễ để chữa bệnh, 

đuổi tà ma. Một số biểu hiện trong NLVĐ như: làm bùa chú khi sản phụ khó sinh, 

yểm bùa chú vào chén rượu trong lễ tơ hồng khi cưới xin; trấn thổ trừ tà (dịa bùa 

eng), truyền pháp lực cho người thụ lễ (sênh sày cỏ) trong lễ cấp sắc; nghi thức chặt 

đứt con gà và đập vỡ cái chén trước khi đưa thi hài đi chôn cất, yểm bùa khi chôn 

cất trong nghi lễ tang ma. Khi người đàn ông DQC trải qua lễ cấp sắc 3 đèn, họ 

được cấp 36 âm binh, cấp 7 đèn, họ có 120 âm binh. Âm binh sẽ trợ giúp đắc lực 

cho thầy cúng trong quá trình hành nghi lễ. 

Đại bộ phận người DQC không có tâm thức về Phật. Trong khi đó, ở một số 

nhóm Dao thuộc phương ngữ Mùn (Dao Quần Trắng) hiện nay còn thờ Phật. Người 

Dao Đỏ ở Hoàng Su Phì, Hà Giang có nhắc tới Phật (Xìn Phủ) nhưng nhân vật này 

không thấy xuất hiện trong các sách cúng của người DQC ở Ba Vì. Tuy nhiên, sự ảnh 

hưởng của Phật giáo đối với NLVĐ vẫn được thể hiện khá rõ đặc biệt trong nghi lễ cấp 

sắc và tang ma như: các thầy cúng và người thụ lễ phải trai tịnh, ăn chay, không sát 

sinh, không nói tục, chửi bậy. Trong quá trình thực hiện nghi lễ, những người nam, nữ 

phục vụ lễ và khi ăn uống đều phải ở 2 nơi khác nhau. Đặc biệt, những người đàn ông 

sau khi đã thụ lễ phải kiêng phạm điều ác, tích cực hướng thiện và hỗ trợ cho cái thiện 

có điều kiện sinh sôi, nảy nở trong cộng đồng. Tư tưởng hướng thiện của Phật giáo đã 

thấm sâu vào mỗi người, giúp họ sống tốt hơn sau khi trải qua nghi lễ. 

Thuật ngữ đám chay cũng được xuất hiện gắn liền với đám cấp sắc và tang 

ma như theo cách gọi của người DQC. Gọi là đám chay vì trong quá trình thực hiện 

nghi lễ, từ khi treo tranh thờ cho tới khi thu tranh, thầy cúng và người thụ lễ bắt 

buộc phải ăn chay. Rõ ràng, đây là một trong các biểu hiện của Phật giáo xuất hiện 

trong NLVĐ. 

Tư tưởng của Nho giáo thể hiện chủ yếu trong quan niệm NLVĐ. Người Dao 

rất coi trọng tổ tiên, các nhóm Dao đều có chung ông tổ là Bàn Vương. Tín ngưỡng 



76 

này đã bao trùm toàn bộ các nghi lễ trong trong tổng thể  NLVĐ. Người Dao không 

có ngày giỗ cho người quá cố nhưng trong tất cả các nghi lễ, họ phải thỉnh mời tổ 

tiên các đời về dự, chứng giám cho việc thực hiện nghi lễ.  

Sự ảnh hưởng của Nho giáo còn thể hiện ở mối quan hệ trong gia đình với vai 

trò của người cha và người con trai trưởng. Trong gia đình và dòng họ phải tuân theo 

tôn ti trật tự nghiêm ngặt qua hệ thống tên đệm theo thứ bậc các đời. Thực hiện nghi lễ 

phải tuân thủ đời ông cha trước, đời con, cháu sau; anh trước, em sau. Người phụ nữ có 

thai không được đến gần bàn thờ chính, con dâu không được ngồi ăn cùng bố chồng. 

Trong việc cưới xin, con cái phải tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ. Vấn đề môn đăng hộ 

đối được chú trọng cao. Đặc biệt người DQC ở Ba Vì rất coi trọng tiết hạnh của người 

phụ nữ. Đôi nam nữ có quyền tìm hiểu, nhưng  quan hệ trước hôn nhân đặc biệt là chửa 

hoang,… bị coi là hành động vi phạm đạo đức, ô uế xóm làng và bị phạt rất nặng nề cả 

về vật chất và tinh thần. Đôi nam nữ phải quì gối đi mời từng nhà trong làng đến ăn 

phạt vạ. Trong ngày ăn phạt, họ phải quì gối ăn thịt mỡ trộn ớt trên thớt, nghe những 

lời răn dạy của các bậc cao tuổi trong làng và hứa không tái phạm. Gia đình của đôi 

nam nữ cũng bị mang điều tiếng xấu do không biết dạy bảo con cái. Có thể thấy, yếu tố 

Nho giáo trong NLVĐ người DQC ở Ba Vì mang tính nổi trội hơn so với người Dao ở 

các địa phương khác. Điều này có thể do từ lâu họ bị ảnh hưởng bởi văn hóa của người 

Kinh và Mường trong quá trình sống cộng cư tại Ba Vì. 

2.2.3. Các nghi lễ vòng đời có quan hệ mật thiết với nhau 

Mối quan hệ được thể hiện qua việc nghi lễ tổ chức trước là tiền đề cho 

những nghi lễ sau được thực hiện và những nghi lễ sau góp phần củng cố cho nghi 

lễ trước vững chắc hơn. Thực chất đó là mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại 

với nhau giữa các nghi lễ mang thai, sinh đẻ - cưới xin - cấp sắc - tang ma.  

Người DQC cho rằng, những nghi lễ trong giai đoạn mang thai và sinh đẻ là 

điều kiện quan trọng đối với cuộc sống của mỗi cá nhân. Nhờ được ông bà, tổ tiên phù 

hộ mà đứa trẻ đã được bảo vệ ngay từ trong bụng mẹ. Trong quá trình sinh nở hay khi 

đứa trẻ ra đời, những nghi lễ cùng là một phần không thể thiếu giúp đứa bé chống lại 

với những khó khăn đầu tiên trong cuộc sống và thực hiện những nghi thức tiếp theo. 



77 

Bước vào lứa tuổi trưởng thành, nghi lễ cưới xin đóng vai trò là tiền đề cho nghi 

lễ cấp sắc được thực hiện. Người DQC chỉ cấp sắc cho đàn ông đã có vợ và cấp duy 

nhất 1 lần trong đời. Nghi lễ cấp sắc có ý nghĩa quan trọng quyết định đến cách thức 

thực hiện đám tang cho người chết. Những người chưa cấp sắc, khi chết bị coi là trẻ 

con, hồn không được về với tổ tiên ở Dương Châu, không được cúng lễ vì chưa có tên 

âm, không được làm lễ tiễn hồn lên thiên đàng. Khi người chết đã làm lễ tiễn hồn lên 

thiên đàng (chẩu chê) thì họ mới được thờ cúng ở ngôi miếu chung của làng.  

Mặt khác, nghi lễ tang ma tiễn hồn người chết về thế giới tổ tiên và lên thiên 

đàng, linh hồn sẽ phù hộ cho con cháu trong cuộc sống, vì vậy nó cũng có sự liên hệ 

mật thiết với những nghi lễ trong giai đoạn mang thai sinh đẻ. 

Nghi lễ cưới xin là sự công nhận đôi nam nữ trở thành vợ chồng, đồng thời 

đây cũng là khởi đầu cho sự ra đời của một thế hệ mới. Nghi lễ cấp sắc với nghi thức 

trình diện Ngọc Hoàng của vợ chồng người thụ lễ là sự gắn kết lâu dài giữa đôi vợ 

chồng cả ở thế giới tâm linh và trần tục. Người vợ chỉ được thực hiện nghi lễ cấp sắc 

một lần duy nhất với người chồng đầu tiên của bà ta. Nếu chồng chết, bà có quyền đi 

lấy chồng khác nhưng không được làm lễ cấp sắc cùng người chồng mới. Khi chết, 

linh hồn bà sẽ trở về bên người chồng mà bà cấp sắc cùng. Điều này có ý nghĩa củng 

cố mối quan hệ của hôn nhân. 

2.3.4. Nghi lễ vòng đời mang tính chuyển đổi sâu sắc 

Trong cuộc đời mỗi con người, gắn với mỗi dấu mốc quan trọng lại có một nghi 

lễ. Trải qua những nghi lễ đó, cá nhân người thụ lễ bước sang một vị thế hoàn toàn 

mới. Nghi lễ trong giai đoạn sinh đẻ là mốc đánh dấu sự tồn tại của một cá nhân trong 

gia đình, dòng họ và cộng đồng. Nghi lễ cưới xin đánh dấu sự gắn kết giữa đôi nam nữ, 

chuyển đổi vị trí từ độc thân thành người đã có vợ (chồng); đồng thời gắn với nó là 

trách nhiệm làm chồng, làm vợ, là một người con dâu, con rể trong gia đình và họ 

hàng. Lễ cấp sắc đánh dấu một người đàn ông được công nhận là trưởng thành, các 

nghi lễ tang ma lại đánh dấu một cá nhân chấm dứt cuộc sống trần tục để bắt đầu cuộc 

sống mới ở thế giới tổ tiên, phù hộ cho con cháu ở thế giới trần tục. 
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Trong các NLVĐ, sự chuyển đổi thể hiện rõ ở nghi lễ cưới xin, cấp sắc và 

tang ma. Đối với mỗi cá nhân, nghi lễ cưới xin là một bước ngoặt lớn trong cuộc 

đời. Nó là bước chuyển đổi quan trọng cả về tâm lý tình cảm lẫn vị thế của một cá 

nhân trong cộng đồng. Sau khi kết thúc hôn lễ, đôi nam nữ chính thức là vợ chồng, 

được công nhận cả ở thế giới tâm linh - ông bà tổ tiên, thần thánh và cả thế giới 

thế tục - cộng đồng. Trong truyền thống, dù đám cưới lớn hay nhỏ nhưng việc tổ 

chức đám cưới là bắt buộc đối với đôi nam nữ. Do vậy nhiều đám cưới phải chuẩn 

bị rất lâu mới có thể tổ chức do chưa có đủ những điều kiện cần thiết. 

Ý nghĩa to lớn của nghi lễ cưới xin còn thể hiện ở sự chuyển đổi vai trò và 

vị trí của đôi nam nữ sau khi kết hôn. Arnold Van Genep chỉ ra rằng, các nghi lễ 

chuyển đổi được thực hiện với 3 giai đoạn chính: trước ngưỡng, trong ngưỡng và 

sau ngưỡng. Qua phân tích các NLVĐ của người DQC cũng thấy rõ các giai đoạn 

này. Trước tiên, nghi lễ cưới xin: 

Giai đoạn trước ngưỡng (phân ly): đôi trai gái và gia đình hai bên tách rời 

vị thế cũ chuẩn bị lễ vật, trang phục, trang hoàng nhà cửa,…. Về nghi thức bao 

gồm tất cả các nghi lễ trước khi diễn ra lễ cưới chính thức như: so tuổi, lễ hỏi, 

thách cưới, xem ngày, báo ngày,… 

 Giai đoạn trong ngưỡng (chuyển tiếp): là thời gian diễn ra lễ cưới chính 

thức, cô dâu chú rể và gia đình hai họ trong giai đoạn chuyển tiếp giữa vị thế cũ và 

vị thế mới, giữa người độc thân và người đã kết hôn. Quan hệ nhà trai và nhà gái 

vừa xa lạ vừa đang kết thân.  

Giai đoạn sau ngưỡng (hội nhập): sau lễ cưới chính thức kết thúc, cô dâu, 

chú rể và gia đình hai họ tái hội nhập với cộng đồng trong vị thế mới, hai cá 

nhân hợp thành một đôi “không gì có thể phân ly”, quan hệ hai gia đình chính 

thức kết thân. 

Như vậy có thể thấy, nghi lễ cưới xin là một trong những nghi lễ vô cùng quan 

trọng trong đời người. Nó không chỉ có ý nghĩa đối với cá nhân mà còn là sợi dây gắn 

kết giữa hai bên gia đình, dòng họ và cộng đồng. Nghi lễ cưới là điều kiện khởi đầu 

cho nhiều nghi lễ tiếp theo được thực hiện 
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Sự chuyển đổi sâu sắc nhất phải kể đến nghi lễ cấp sắc. Đây là nghi lễ quan 

trọng nhất đối với mỗi người đàn ông DQC. Nó có ảnh hưởng tới vị thế của người 

đàn ông trong cả thế giới tâm linh và thế tục. Khi họ chưa trải qua lễ cấp sắc thì dù 

có lấy vợ, sinh con, già và chết, họ vẫn bị coi là trẻ con, không được tham dự các 

công việc của làng bản. Khi chết, linh hồn của họ không được làm lễ tiễn đưa lên 

thiên đàng, về với quê cha đất tổ ở Dương Châu (Trung Quốc). Một người chưa trải 

qua lễ cấp sắc thì dù anh ta có kiếm được nhiều tiền, vẫn không được coi trọng bằng 

những người đã trải qua lễ cấp sắc. Bản thân họ cũng cảm thấy e ngại, xấu hổ trước 

cộng đồng. Chính vì vậy, lễ cấp sắc của người DQC ở Ba Vì, Hà Nội là một nghi lễ 

chuyển đổi - bước ngoặt quan trọng đối với mỗi người đàn Dao. 

Giai đoạn phân ly 

 Khi đã chọn được ngày và mời thầy để làm lễ cấp sắc, người thụ lễ phải thực 

hiện những kiêng kỵ nhất định trong sinh hoạt hàng ngày. Hai vợ chồng không 

được ngủ với nhau, không được làm chuyện trai gái. Cấm những người khác giới 

đụng chạm vào vợ chồng người thụ lễ. Hạn chế nói chuyện, cấm ăn tục đặc biệt là 

thịt chó, không nói khoác, không làm những điều trái với luân thường đạo lý. Người 

thụ lễ phải giữ tâm thật thanh tịnh, con người trong sạch. Trước khi làm lễ, người 

thụ lễ cần tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục mới. 

Giai đoạn chuyển tiếp 

Đây chính là thời gian diễn ra lễ cấp sắc cho người thụ lễ trước sự chứng kiến của 

thần linh, tổ tiên, bà con họ hàng,.... Người thụ lễ trong giai đoạn chuyển tiếp giữa vị thế 

cũ và vị thế mới, giữa người chưa trưởng thành và người trưởng thành. Người thụ lễ phải 

trải qua các nghi lễ cấp đèn, cấp tên âm, được các thầy dạy múa, truyền phép thuật,...  để 

được công nhận là người trưởng thành. Khi nghi lễ chưa kết thúc, người thụ lễ vẫn còn ở 

trạng thái chuyển tiếp giữa người trưởng thành và chưa trưởng thành, không còn là trẻ 

con nhưng vẫn chưa thực sự là người lớn, rất dễ bị tổn thương. 

Giai đoạn hội nhập 

Sau lễ cấp sắc, người thụ lễ được chuyển sang một vị thế mới. Được công 

nhận là người trưởng thành thực sự. Họ được tham gia vào những công việc quan 
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trọng của cộng đồng, có thể làm thầy cúng và được làm lễ tiễn hồn lên thiên đàng khi 

chết. Từ đây, họ bước ra ngoài với một vị thế hoàn toàn mới, họ tự tin, thấy mình 

hiểu biết, có uy tín. Không những thế, trải qua lễ cấp sắc, người đàn ông cũng ý thức 

được trách nhiệm của mình với gia đình và cộng đồng. 

Giai đoạn phân ly: là thời điểm một người đang hấp hối, tắt thở đến khi làm 

lễ liệm. Giai đoạn này gồm những công việc chuẩn bị cho lễ tang: tắm rửa cho 

người chết, chuẩn bị gối, cho bạc, mời thầy cúng, dân làng, chuẩn bị quan tài, đào 

huyệt,… Người chết phân ly với thế giới mà mình đã sống, kết thúc sự tồn tại bằng 

thể xác, phân ly với người thân. Người sống tạm thời ngưng các hoạt động thường 

nhật để tổ chức lễ tang. Cuộc sống gia đình đang có những xáo trộn, không còn 

nguyên trạng thái trước đó. Mọi người trong gia đình có cảm giác thay đổi hoàn 

toàn khỏi vị trí quen thuộc thường ngày bởi cái chết của người thân. 

Giai đoạn chuyển tiếp: là thời gian tiến hành các nghi thức: cúng báo tổ tiên 

gia đình có người qua đời, lễ khâm liệm người chết, mang thi hài đi chôn cất, lễ rửa 

nhà, gọi hồn người chết về sau 3 ngày, lễ cấp đất cho người chết và lễ tiễn hồn 

người chết lên thiên đàng,…Đây là giai đoạn người chết đang ở giữa thế giới linh 

hồn và thế giới trần gian, người sống đang ở tình trạng đau buồn vừa mới mất người 

thân, chưa đủ thời gian để vơi đi nỗi buồn, mâu thuẫn nửa muốn níu kéo người chết 

nửa muốn người chết được siêu thoát, họ rơi vào tình trạng bồng bềnh khó tả.  

Thời gian này người sống phải thực hiện một số kiêng kỵ: không tham dự 

các hoạt động vui chơi giải trí, lễ cưới, không ăn ngon, mặc đẹp. Trong truyền 

thống con cái phải để tang bố mẹ trong 3 năm. Người chết đã không còn tồn tại ở 

trần gian nhưng cũng chưa sum họp được với thế giới tổ tiên, nên mỗi ngày gia đình 

vẫn còn cúng thức ăn cho người chết ở bàn thờ riêng. Trong thời gian này người 

sống đang để tang nên phải tuân theo những nghi thức tiêu cực - những kiêng kỵ 

như không tham dự bất kỳ một hoạt động vui chơi giải trí nào, không tổ chức lễ 

cưới để bày tỏ sự đau xót, thương tiếc người quá cố.  

Giai đoạn hội nhập: sau nghi lễ tiễn hồn người chết lên thiên đàng, người 

chết hoàn toàn được siêu thoát gia nhập vào thế giới của tổ tiên. Trong gia đình, mọi 
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thứ được tái cấu trúc do sự thiếu vắng một người, sẽ có thành viên khác gánh vác 

vai trò, trách nhiệm của người quá cố.  

Cái chết là một sự kiện đánh dấu sự chuyển đổi của một cá nhân từ thế giới 

người sống sang thế giới linh hồn. Tất cả những lễ tang đều nhằm mục đích: đưa 

linh hồn người quá cố vào thế giới linh hồn một cách an toàn, an ủi linh hồn, biểu lộ 

sự đau thương của người đang sống, bảo vệ người sống khỏi những rủi ro bất trắc. 

Như vậy, NLVĐ là một điều kiện bắt buộc để cá nhân hòa nhập với cuộc 

sống chung của cộng đồng. Nó là giải pháp tâm linh giúp con người hướng tới 

những điều tốt đẹp, tự hoàn thiện mình và xây dựng cộng đồng của người DQC ở 

Ba Vì ngày càng vững mạnh. Trải qua mỗi nghi lễ trong vòng đời, cá nhân bước 

sang một vị thế mới, khẳng định được bản thân trong gia đình, cộng đồng và xã hội. 

2.3. So sánh nghi lễ vòng đời của ngƣời Dao Quần Chẹt ở Ba Vì và ngƣời 

Dao Quần Chẹt ở địa phƣơng khác 

Trong quá trình thực hiện luận án, do nhiều hạn chế, NCS chỉ so sánh NLVĐ 

của người DQC ở huyện Ba Vì với NLVĐ của nhóm DQC Trung du miền núi và 

Trung du Bắc Bộ qua nghiên cứu do Nguyễn Ngọc Thanh chủ biên [99]; nhóm 

DQC ở Hòa Bình (qua nghiên cứu Văn hóa người Dao Quần Chẹt ở Hòa Bình của 

Nguyễn Chí Thanh trong đó có người DQC ở Kim Bôi NCS đã trực tiếp khảo sát). 

Đây cũng là các địa phương có mối quan hệ mật thiết với nhóm DQC ở Ba Vì. Đó 

chính là nơi sinh sống của người DQC trước khi họ chuyển cư tới Ba Vì. 

Qua nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực tế cho thấy, về cơ bản, NLVĐ của 

người DQC ở Ba Vì có nhiều sự tương đồng với người DQC ở địa phương khác. Sự 

tương đồng thể hiện ở tổng thể NLVĐ và trong từng nghi lễ nhỏ. Các thầy cúng 

người DQC ở Ba Vì vẫn thường đi làm lễ cho người DQC ở các tỉnh Hòa Bình, Phú 

Thọ khi được mời.   

Dựa vào các đặc điểm ngôn ngữ, văn hóa tộc người mà các nhà nghiên cứu 

chia dân tộc Dao ở Việt Nam thành 2 nhóm phương ngữ chính: miền và mùn. Trong 

nhóm miền được phân thành 2 nhóm: Tiểu bản và Đại bản. Nhóm Đại bản bao gồm 
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một số nhóm nhỏ như: Dao Đỏ, DQC, Dao Thanh Phán. Nhóm Tiểu bản chỉ có Dao 

Tiền. Thuộc phương ngữ thứ 2 có 2 nhóm lớn: nhóm Khố Bạch (Dao Quần Trắng) 

và nhóm Làn Tiển (Dao Thanh Y, Dao Áo Dài) [99, tr.14, 15]. Vì vậy cùng một 

nhóm DQC thì ở các địa phương khác nhau đều có những nét văn hóa tương đồng.  

Tuy nhiên, người DQC ở Ba Vì do đặc điểm cư trú khá đặc biệt, họ đã có 

những thích nghi văn hóa để hòa nhập cùng cuộc sống. Vì vậy NLVĐ của họ cũng 

có một số khác biệt so với nhóm DQC ở các địa phương trên. Tuy sự khác biệt 

không nhiều nhưng nó cũng thể hiện được bản sắc văn hóa của người DQC ở Ba Vì. 

Trước tiên, do là cư dân đến Ba Vì muộn nên người DQC bị ảnh hưởng tín 

ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh và những người có công khai lập mảnh đất Ba Vì 

của người Kinh và Mường. Ngoài việc thờ phụng những vị này trên miếu chung của 

làng thì trong tất cả các nghi lễ, họ đều phải thỉnh mời các vị ấy về dự, chứng dám. 

Đây là nét khác biệt mà các nhóm DQC ở địa phương khác không có. 

Điều đặc biệt trong lễ cấp sắc của người DQC so với các nhóm Dao khác ở 2 

điểm chính. Thứ nhất: chỉ cấp sắc cho đàn ông đã có vợ. Thứ 2: mỗi người chỉ trải 

qua lễ cấp sắc một lần duy nhất trong đời, họ được cấp sắc 3 đèn và 7 đèn liên tiếp 

trong khi nhóm DQC ở một số nơi thuộc Trung du miền núi phía bắc cấp sắc nhiều 

bậc 3, 7, 9, 12 đèn [99]. Theo quan niệm của người DQC ở Ba Vì, những người trải 

qua lễ cấp sắc đều có thể trở thành thầy cúng, việc cấp bao nhiêu đèn không quan 

trọng mà ở ý nghĩa của việc cấp sắc, thầy cúng cao tay hay không còn do quá trình 

tự học hỏi và rèn luyện của chính người đó. Người DQC chỉ cấp sắc cho 1 người 

trong 1 nghi lễ trong khi đó nhóm DQC ở miền núi và trung du phía bắc các anh em 

cùng họ có thể tổ chức cấp sắc một lần cho nhiều người [99, tr.274].  

Trong giai đoạn mang thai và sinh đẻ, người DQC làm lễ cúng báo tổ tiên gia 

đình có người đang mang thai khi thai phụ được khoảng 5 đến 6 tháng để cầu mong 

tổ tiên phù hộ cho thai phụ và đứa trẻ được khỏe mạnh. Trong lễ này, gia đình hứa 

nếu sản phụ sinh mẹ tròn con vuông sẽ trả ơn tổ tiên 1 con lợn. Vì vậy, sau khi sản 

phụ sinh con xong, gia đình sẽ phải làm nghi lễ trả ơn tổ tiên ca chuổng cha phin. 
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Trong khi đó, nhóm DQC ở Hòa Bình lại chỉ có nghi lễ nan hoa (khít pèng miên). 

Đây là nghi lễ cúng tạ ơn Mụ được thực hiện sau khi đứa trẻ ra đời khoảng 3 ngày 

[96, tr.171]. Người DQC ở Ba Vì chỉ cúng mụ khi đứa trẻ đầy tháng. 

Trong nghiên cứu về người DQC ở miền núi và Trung Du phía bắc thì chỉ có 

đứa bé trai sau khi sinh ra từ một đến ba ngày sẽ được làm lễ nhập đinh (thiêm tinh). 

Trong lễ này, người ta cũng tiến hành đặt tên cho đứa trẻ [99, tr.181]. 

Sự khác biệt lớn nhất trong hôn nhân của người DQC ở Ba Vì so với các 

nhóm Dao khác là ở quan niệm về hôn nhân. Việc đôi nam nữ có quan hệ trước khi 

cưới bị lên án nặng nề và bị xử phạt bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Đôi nam nữ phải 

quỳ gối ăn thịt mỡ trộn ớt trên thớt. Nhóm DQC ở các địa phương khác hình thức 

phạt không nặng nề như nhóm DQC ở Ba Vì.  

Trong đám cưới của người DQC ở Ba Vì, nghi lễ phủng chìn cha cũng là nét 

đặc trưng mang tính nhân văn sâu sắc. Trong nghi lễ này, gia đình và bạn bè nhà gái 

sẽ tặng quà mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Đồng thời, những người thân của cô dâu 

cũng dặn dò những điều nên và không nên làm của người con dâu trong gia đình. 

Đây là sự chuẩn bị cả về vật chất và tinh thần cho đôi vợ chồng trẻ thêm vững vàng 

trong cuộc sống mới với nhiều bỡ ngỡ.  

Trong nghi lễ tang ma, người DQC ở Ba Vì cũng có những khác biệt so với 

các nhóm Dao khác. Khi gia đình có người qua đời, họ nhờ thầy cúng hoặc người 

biết xem sách xem người đó chết vào giờ tốt hay xấu. Nếu chết vào giờ tốt gia đình 

sẽ mời thầy cúng về làm lễ tiễn đưa. Nếu chết vào giờ xấu đặc biệt là sát thầy thì sẽ 

không có thầy cúng đến làm ma cho người chết. Người DQC không xem ngày giờ 

nhập quan cũng như đưa tang. Khi mọi công việc đã chuẩn bị xong, thầy cúng đến 

làm lễ, sau đó, thi hài được cho vào quan tài và mang đi chôn cất ngay.  

Trong quá trình chuẩn bị tang lễ, người DQC ở miền núi và trung du bắc 

bộ chỉ khâu túi đựng đúng một ống gạo để người chết gối đầu, [99] thì người 

DQC ở Ba Vì lại khâu túi đựng khoảng 2 - 3 ống gạo. Do vậy, trong cuộc sống 

hàng ngày, họ cũng không kiêng nấu đúng một ống gạo như người DQC ở các 

địa phương trên. 
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Tang ma của người DQC ở Ba Vì có nghi lễ tiễn hồn lên thiên đàng (chẩu 

chê) hay vùng của Thái Thượng Lão Quân (Lù Tổng Quản) đối với những người đã 

trải qua lễ cấp sắc. Tuy nhiên người DQC ở trung du miền núi phía bắc không thực 

hiện nghi lễ này, họ chỉ làm lễ tiễn hồn về với tổ tiên ở Dương Châu (Trung Quốc). 

Người DQC ở Ba Vì có thể làm lễ tiễn hồn lên thiên đàng cho từng cá nhân nhưng 

người DQC ở Hòa Bình chỉ thực hiện nghi lễ này khi cả 2 vợ chồng cùng qua đời. 

Sau đây là bảng tổng hợp phân tích sự khác nhau của một đám tang chôn cất 

thi hài người chết kết hợp với đám chay của nhóm DQC ở Ba Vì và nhóm DQC ở 

Hòa Bình. 

Bảng 2.2. So sánh nghi lễ tang ma của ngƣời Dao Quần Chẹt ở Ba Vì với 

Dao Quần Chẹt ở Hòa Bình 

TT Nội dung Ngƣời DQC ở Ba Vì DQC ở Hòa Bình 

1 Thời gian đám tang Tối đa 1 ngày  1 đêm 1 ngày 1 đêm, tối đa là 3 

ngày 2 đêm 

2 Số lượng thầy cúng 3 thầy cúng 4 thầy cúng 

3 Lễ vật 1 con lợn, 2 con gà 3 – 4 con lợn, 5 – 6 con gà 

4 Khâm liệm Chỉ xem ngày chết, không 

chọn giờ khâm liệm và 

chôn cất 

Có chọn giờ khâm liệm và 

di quan ra khỏi nhà 

5 Chôn cất - Sau khi thầy cúng làm lễ 

thì mang đi chôn cất ngay 

- Sau khi hạ huyệt, con 

cháu phải về trước 

- Đợi đến đêm mới mang đi 

chôn cất 

- Đất lấp đến miệng hố, con 

gái, con dâu hoặc chị em gái 

ruột người chết làm lễ rửa 

mặt cho người chết ở mộ 

5 Đám chay Được thực hiện cho từng 

cá nhân hoặc nhiều người 

trong gia đình, dòng họ khi 

gia đình có đủ điều kiện 

Chỉ được thực hiện khi cả 

vợ và chồng đều qua đời 

 (Nguồn: Tác giả sưu tầm, thống kê) 
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Như vậy, NLVĐ của người DQC ở Ba Vì có nhiều điểm tương đồng và khác 

biệt so với các nhóm DQC ở các địa phương khác. Sự khác biệt này đã tạo nên bản 

sắc văn hóa của người DQC ở Ba Vì.  

Tiểu kết chƣơng 2 

Trong một vòng đời mỗi người DQC ở Ba Vì thường trải qua các nghi lễ: nghi 

lễ trong giai đoạn mang thai sinh đẻ, cưới xin, cấp sắc và tang ma. Đây cũng là những 

nghi lễ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. 

Trong giai đoạn mang thai, sinh đẻ, có 3 nghi lễ chính được thực hiện. Đầu 

tiên, gia làm làm lễ cúng báo tổ tiên khi thai phụ có thai được khoảng 5 – 6 tháng 

cầu mong sản phụ mẹ tròn con vuông và hứa sẽ trả ơn một con lợn. Khi việc sinh nở 

đã hoàn tất, gia đình tổ chức lễ cúng trả ơn tổ tiên và thông báo có thêm thành viên 

mới. Lúc đứa trẻ được đầy tháng, gia đình tổ chức lễ cúng mụ cầu xin ma mụ và tổ 

tiên phù hộ cho đứa trẻ. 

Bước vào độ tuổi trưởng thành, nghi lễ cưới xin đánh dấu bước ngoặt quan 

trọng của mỗi người DQC. Cưới xin bao gồm nhiều thủ tục và nghi lễ phức tạp cả 

trước, trong và sau đám cưới như: đi hỏi, so tuổi, thách cưới, báo ngày cưới, chuyển 

gánh đón dâu, đưa dâu, lễ tơ hồng, lễ tiễn nhà gái, lễ lại mặt,… Trong đó quan trọng 

nhất là nghi lễ tơ hồng trước bàn thờ tổ tiên nhà trai chính thức công nhận đôi nam nữ 

trở thành vợ chồng ở cả thế giới tâm linh và thế tục. 

Cấp sắc là nghi lễ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người đàn ông DQC. Trải 

qua nghi lễ, cá nhân được công nhận là người trưởng thành. Người DQC chỉ cấp sắc 

cho đàn ông có vợ, cấp cho cả vợ và chồng người thụ lễ, chỉ cấp 1 lần duy nhất trong 

đời bao gồm cả 3 đèn và 7 đèn. Đây là nghi lễ gồm nhiều nghi thức phức tạp và mang 

đậm màu sắc của Đạo giáo. 

Tang ma là nghi lễ cuối cùng trong cuộc đời mỗi con người. Có 2 cách tổ 

chức tang ma: đám tang chôn cất thi hài kết hợp với lễ tiễn hồn lên thiên đàng và 

đám tang chôn cất thi hài trước sau đó làm lễ tiễn hồn lên thiên đàng khi đủ điều 

kiện. Đối với đám tang chôn cất thi hài không cần chọn ngày giờ làm lễ. Khi mọi 
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thủ tục đã hoàn tất, thầy cúng đến thực hiện nghi lễ và đưa đi chôn cất ngay. Sau khi 

chôn cất, gia đình làm lễ cúng báo tổ tiên bớt đi một nhân khẩu. Sau 3 ngày làm lễ 

gọi hồn người chết về thờ cúng. Sau từ 1 – 3 năm làm lễ cấp đất cho người chết. 

Khi có đủ điều kiện sẽ tổ chức lễ tiễn hồn lên thiên đàng.  

Đặc điểm của NLVĐ trước tiên thể hiện ở chỗ, NLVĐ là bắt buộc đối với 

mỗi người DQC. Riêng lễ cấp sắc người thụ lễ chính là nam giới nhưng lại có 

ảnh hưởng tới cả vợ người thụ lễ. Thứ 2, NLVĐ bị ảnh hưởng của Tam giáo mà 

trước tiên là tín ngưỡng vật linh giáo kết hợp với Đạo giáo và các tư tưởng của 

Phật giáo. Nho giáo có ảnh hưởng tới người DQC muộn hơn. Thứ 3, NLVĐ có 

mối quan hệ mật thiết với nhau, nghi lễ trước là tiền đề cho nghi lễ sau được 

thực hiện và nghi lễ sau giúp củng cố thêm nghi lễ trước. Bên cạnh đó, NLVĐ 

mang tính chuyển đổi sâu sắc, thông qua nghi lễ, vai trò và vị trí của mỗi cá nhân 

có sự thay đổi rõ rệt.  

NLVĐ của người DQC ở Ba Vì không có quá nhiều điểm tương đồng với 

nhóm DQC ở các địa phương khác. Bên cạnh đó, khác biệt lớn nhất trong tín 

ngưỡng và NLVĐ của người DQC ở Ba Vì đó là việc phụng thờ thánh Tản và 

những người có công khai lập mảnh đất Ba Vì. Sự khác biệt này đã tạo nên bản sắc 

văn hóa cho người DQC nơi đây 
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Chƣơng 3 

CHỨC NĂNG, GIÁ TRỊ  NGHI LỄ VÕNG ĐỜI  

CỦA NGƢỜI DAO QUẦN CHẸT Ở BA VÌ 

3.1. Chức năng của nghi lễ vòng đời ngƣời Dao Quần Chẹt 

Trong các nghiên cứu của mình, Malinowski cho rằng mọi thể chế và các thực 

hành văn hóa đều đóng vai trò thỏa mãn các nhu cầu sinh học và tâm lý cơ bản của con 

người trong xã hội. Có “7 nhu cầu tâm lý cơ bản của con người : dinh dưỡng, sự tái 

tạo, thỏa mãn thể xác, an toàn, thư giãn, vận động và phát triển”. Vì vậy chức năng 

tâm lý của nghi lễ chính là tạo cảm giác an toàn, là liều thuốc tinh thần giúp con người 

vượt qua được những khó khăn thử thách khi bắt đầu ở một vị thế hoàn toàn mới.  

NLVĐ góp phần củng cố cấu trúc xã hội của cộng đồng. Trong đó, mối quan 

hệ của các thành viên mang tính cố kết cao. Nghi lễ đã tạo nên bối cảnh lý tưởng, để 

các cá nhân tiếp nhận hệ giá trị văn hóa và đạo đức của cộng đồng. 

NLVĐ đời thuộc về mỗi cá nhân nhưng cần có gia đình, dòng họ và cộng 

đồng giúp sức. Vì vậy, thông qua nghi lễ, tính cố kết cộng đồng được tăng cường. 

3.1.1. Chức năng tâm lý 

3.1.1.1. Nâng đỡ tâm lý, tình cảm cho người thụ lễ 

Đây là chức năng quan trọng nhất trong việc thực hành nghi lễ. Xét ở một 

góc độ nào đó thì nghi lễ cũng giống như tôn giáo có chức năng nâng đỡ tinh thần 

cho người thụ lễ và những người có liên quan khi họ dễ bị tổn thương nhất. Mặt 

khác, những NLVĐ giúp mỗi cá nhân giảm bớt sự căng thẳng tại những thời điểm 

mà cuộc đời mỗi con người xảy ra những sự kiện trọng đại làm thay đổi cuộc sống 

mỗi cá nhân: kết hôn, trở thành cha mẹ, được công nhận là trưởng thành hay khi 

phải tiễn người thân về với tổ tiên. 

Bằng cách làm giảm những căng thẳng tâm lý tại thời điểm chuyển đổi, nghi 

lễ mang đến cho các thành viên trong xã hội sự hướng dẫn rõ ràng để tiếp tục sống 

như bình thường với những liên kết xã hội mới [new social alignments] sau những 

thay đổi lớn do sự chuyển đổi trạng thái, địa vị của những thành viên. Chẳng hạn, lễ 
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cưới củng cố vai trò chuyển tiếp của một người đã kết hôn bởi “Sự chuyển tiếp hôn 

nhân thường được bao quanh bởi những điều không chắc chắn (Oppenheimer, 1988). 

Không chắc chắn về người bạn đời đã chọn, không chắc chắn về cuộc sống sau hôn 

nhân, không chắc chắn việc làm tròn trách nhiệm với vai trò mới”. [73, tr. 111] 

Trong lễ trả ơn tổ tiên của đứa trẻ sau sinh cũng như nghi lễ cúng mụ khi đứa 

trẻ được đầy tháng, đã giúp cho bố mẹ của đứa trẻ thêm vững tin hơn vào việc con 

mình sẽ được che chở khỏi những điều không may trong cuộc sống. Bên cạnh đó, 

việc được bà con làng xóm đến chúc mừng cũng đồng thời truyền thêm nhiều kinh 

nghiệm quí báu trong việc nuôi dạy đứa trẻ sẽ giúp bố mẹ đứa trẻ vững tâm  

trong việc chăm sóc con cái. 

Trong đám cưới, bên cạnh niềm vui, hạnh phúc của đôi trẻ, của gia đình họ 

hàng hai bên là sự lo lắng về những điều không chắc chắn trong tương lai. Cô dâu 

sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, phải hòa nhập với bố mẹ, anh chị em gia đình chồng. 

Cuộc sống của chú rể cũng thay đổi vì giờ đây anh ta sẽ đóng vai trò trụ cột gia 

đình, không chỉ lo lắng cho bản thân mà còn phải chăm sóc bố mẹ, vợ và sau này là 

con anh ta. Chính nghi lễ cưới xin đã tạo ra một niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho 

đôi vợ chồng trẻ trong cuộc sống tương lai. Nghi lễ tơ hồng (kít khuôn) trong đám 

cưới khẳng định trước tổ tiên hai người đã chính thức là vợ chồng. Từ đây, cô dâu 

được tổ tiên nhà chồng che chở như con cháu trong nhà. Nghi thức phủng chỉn cha 

khi gia đình, bạn bè nhà gái trao quà cho đôi vợ chồng trẻ và dặn dò đạo lý trong 

cuộc sống là sự chia sẻ, giúp đỡ của những người thân thích với cô dâu, chú rể để 

họ vững tin vào cuộc sống. Trải qua những nghi lễ cưới xin như một liều thuốc tinh 

thần giúp họ yên tâm bắt đầu cuộc sống mới. 

Chị D.T.T (17 tuổi), người Phú Thọ, lấy chồng tại thôn Yên Sơn, xã Ba Vì 

cho biết: “Vì là người ở nơi khác lấy chồng đến đây, chưa quen biết nhiều người 

bên nhà chồng nên em rất lo lắng về cuộc sống mới. Nhưng khi đã xong lễ cưới, 

em thấy yên tâm hơn vì nghĩ đã được tổ tiên, họ hàng nhà chồng công nhận là con 

cháu trong nhà, mọi người sẽ giúp đỡ em trong vai trò là con dâu mới”  
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Trong nghi lễ cấp sắc người thụ lễ được thực hành những công việc liên quan 

đến tâm linh dưới sự chỉ dẫn của các bố thánh sư (sày tỉa). Thông qua nghi lễ, họ được 

công nhận là người lớn, được tham gia vào những công việc quan trọng của cộng đồng. 

Việc được tổ tiên, thần linh, Ngọc Hoàng,… phù hộ và chứng nhận trưởng thành đã tạo 

cho họ nền tảng tâm lý vững chắc, vững tin để thực hiện các nghi lễ. Nghi lễ cấp sắc 

còn có nhiều bài học đạo đức, giáo dục cho người thụ lễ, hướng dẫn họ những việc nên 

và không nên làm trong cuộc sống để họ tự tin khi bước ra khỏi nghi lễ. 

 “Do gia đình không có điều kiện nên đến tận bây giờ tôi mới làm lễ cấp sắc. 

Trước khi làm lễ, tôi có cảm giác hồi hộp, lo lắng vì đây là một nghi lễ quan trọng 

nhất trong đời. Sau nghi lễ này, tôi sẽ chính thức được công nhận là người lớn. 

Nhưng đã có các sày tỉa chỉ dẫn, lại được tổ tiên, thần thánh công nhận là người 

lớn nên tôi thấy yên tâm hơn” [T. Q. H (nam, 46 tuổi), thôn Hợp Nhất]. 

Lễ tang giúp những thành viên trong gia đình vượt qua sự khủng hoảng về tinh 

thần. Mọi người cùng sum họp để thực hiện nghi lễ, an ủi, chia sẻ, giúp những người 

đang chịu tang vượt qua sự đau buồn do cái chết của người thân. Lễ tang thể hiện sự 

tiếc thương và sau đó hướng dẫn gia đình lấy lại trạng thái cân bằng vì mất người thân. 

Trong từ điển nhân học, khi bàn về chức năng tâm lý của nghi lễ, các học giả 

đã đưa ra một số nhận xét về nghi lễ tang ma như: Các nghi lễ trong đám tang tạo ra 

“các cơ hội để bày tỏ nỗi đau khổ đối với người thân” (Goldschmidt, 1973) [44, 

tr.684]. “Nghi lễ cho phép con người thể hiện tình cảm của mình mà trong các dịp 

bình thường thể hiện như thế lại đe dọa trật tự xã hội (…) nghi lễ cho thấy trật tự xã 

hội” [44, tr. 684]. Nghi lễ có vai trò ủng hộ và kiểm soát những cảm xúc của cá 

nhân tại thời điểm chuyển đổi. “Một chức năng quan trọng khác của nghi lễ là nó 

mang lại sự ủng hộ trong suốt thời gian diễn ra lễ tang” (Scheff, 1979). Suốt thời 

gian để tang, những thành viên trong gia đình, dòng họ, bạn bè cùng sát cánh bên 

nhau để chia sẻ nỗi đau do sự ra đi của người thân. Trong tang lễ mọi thành viên 

cùng mặc tang phục, cùng nói những lời động viên, an ủi nhau để giảm bớt sự đau 

buồn. Họ hàng, bạn bè, láng giềng đến viếng người quá cố không chỉ để tỏ lòng 

thương tiếc, mà còn thể hiện sự sẻ chia, cảm thông với gia đình. Lễ tang làm giảm 
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sự cách ly và cô đơn của người quá cố và người thân, giữa những người đang chịu 

tang và cộng đồng của họ “tang lễ và nghi thức tưởng niệm (Hertz 1960): tạo ra một 

quá trình mà qua đó tang quyến được đưa ra khỏi cú sốc do cái chết của người thân 

để đến với sự chấp nhận cái chết ấy” [73, tr. 114-115]. 

Khi gia đình có người thân qua đời, các thành viên bị rơi vào trạng thái bất 

an, hỗn loạn, khó kiểm soát cảm xúc của mình. Việc thực hiện tang lễ chu đáo 

chính là giải pháp thoát khỏi tình trạng đó. Malinowski lập luận: “(…) sau cái 

chết, mặc dù người diễn viên chính đã rời sân khấu, bi kịch chưa phải đã kết thúc. 

Còn có những người bị mất người thân và những người này, dù là mông muội hay 

văn minh, đều phải chịu đựng như nhau và bị ném vào một sự hỗn loạn tinh thần 

đầy nguy hiểm… bị giằng xé giữa sự sợ hãi và thương tiếc, giữa sự tôn sùng và 

nỗi kinh hoàng, tình yêu thương và sự kinh tởm, trạng thái trí óc của họ có thể dẫn 

đến sự tan rã về tinh thần” [3: 30]. Đối với người chết, nhờ những hoàn cảnh nghi 

lễ cụ thể họ đã được giao cho thế giới tổ tiên chứ không phải cho thế giới của 

những người sống và như vậy họ không còn được nuôi dưỡng cũng như không còn 

được nhắc tới [90,tr.191]. 

Thông qua tang lễ, dưới sự hướng dẫn của thầy cúng sẽ giúp cho các thành 

viên trong gia đình thực hành theo những gì được cho là tốt nhất đối với người chết 

và cả với người sống. Đặc biệt là với những đám tang có cái chết không bình 

thường hay chết vào ngày giờ xấu, trùng tang, sát con, sát cháu thì việc thực hiện 

đám tang phải theo những nghi thức bắt buộc. Có như vậy những người thân trong 

gia đình mới an lòng. Những đám tang được tổ chức theo kiểu kết hợp với lễ tiễn hồn 

lên thiên đàng (chẩu chê com), sẽ tạo cho người thân trong gia đình cảm giác an tâm 

hơn vì giờ đây người thân của họ đã được tận hưởng một cuộc sống yên bình vĩnh 

cửu, thoát khỏi mọi sự lo toan phiền muộn. 

Chị T.T.M (36 tuổi) con dâu ông D.Đ.T, thôn Hợp Nhất cho biết: “Bố chồng 

chị mất đột ngột nên gia đình thấy buồn lắm, ông lại mất đúng vào ngày sát con, 

cháu bên nội nên gia đình càng lo lắng. Tuy nhiên vẫn được ngày làm chẩu chê cho 

ông nên gia đình cũng yên tâm, bây giờ ông đã được lên thiêng đàng rồi”. 
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3.1.1.2. Phòng vệ cho người thụ lễ 

Về mặt tâm lý, NLVĐ còn mang ý nghĩa giống như một tấm bùa bảo vệ cho 

người thụ lễ. Điều này cũng lý giải tại sao kể cả trước đây khi khoa học chưa phát triển 

hay nền kinh tế thị trường như hiện nay thì việc thực hiện các nghi lễ trong gia đình cũng 

như tại các cơ sở thờ tự vẫn được chú trọng. Thực hiện các NLVĐ không chỉ là việc của 

thời điểm hiện tại mà còn có ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của người thụ lễ. 

Trong giai đoạn mang thai, sinh đẻ, gia đình phải thực hiện nghi lễ từ khi bà 

mẹ mang thai là để cầu mong tổ tiên và thần linh phù hộ, bảo vệ cho người mẹ và 

đứa bé trong bụng được mạnh khỏe, sinh đẻ thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Nghi lễ 

trả ơn tổ tiên sau khi đứa trẻ chào đời không chỉ nhằm mục đích cảm tạ thần linh, tổ 

tiên mà còn cầu mong sự phù hộ cho đứa trẻ được mạnh khỏe. Cũng với ý nghĩa 

này, việc tổ chức lễ đầy tháng cho đứa trẻ giúp tiếp thêm sức mạnh để đối diện với 

cuộc sống phức tạp ngoài xã hội. 

Trước khi tổ chức lễ đầy tháng, đứa trẻ chưa được bế ra ngoài hay sang hàng 

xóm chơi mà chủ yếu ở trong phòng ngủ của bố mẹ. Tuy nhiên, sau lễ đầy tháng 

hay còn gọi là lễ cúng ma mụ (xíp pèng miên), người mẹ cũng hết thời gian ở cữ, 

đứa trẻ được bế ra ngoài, hòa nhập với gia đình, làng xóm. 

Khi lễ tơ hồng, uống 3 chén rượu được thầy cúng làm phép, vái lạy tổ tiên, 

đôi nam nữ chính thức được công nhận là vợ chồng. Đây là nghi lễ quan trọng nhất 

đánh dấu bước chuyển đổi của đôi nam nữ: từ độc thân thành người đã có gia đình. 

Nó cũng tiếp thêm sức mạnh cho họ, xóa bỏ cái tôi của bản thân, tạo sự hòa hợp 

giữa hai người và hai bên gia đình. Chính vì vậy trong truyền thống, các cặp vợ 

chồng người DQC ở Ba Vì rất hiếm khi bỏ nhau. 

Nghi lễ cấp sắc là bước đánh dấu chính thức một người đàn ông được công 

nhận là trưởng thành, được tham gia vào các công việc chung của cộng đồng. Với 

việc có tên âm, được cấp sắc lệnh của Thái Thượng Lão Quân, người đàn ông Dao 

có đủ tự tin cả về phần âm và phần dương để đảm nhận vai trò, trách nhiệm, vị thế 

mới của mình trong gia đình và cộng đồng. 
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Nghi lễ tang ma đánh dấu sự tách biệt của một con người giữa thế giới người 

sống và thế giới ma. Trong nghi lễ có hàng loạt những nghi thức tiễn đưa, thể hiện 

sự tiếc thương của con cháu với người đã khuất và những nghi thức để bảo vệ người 

sống khỏi những bất trắc.  

Nghi thức bảo vệ linh hồn người chết như: thầy cúng cùng một số người cầm 

dao, thuổng, gậy, cành lá xanh, gạo,... đập mạnh vào tường nhà để xua đuổi ma xấu 

làm hại ma của người chết; quan tài của người chết được dán giấy đỏ. Những nghi 

thức này đánh dấu sự bắt đầu cuộc sống ở thế giới khác của người quá cố. 

Bên cạnh đó, những nghi thức bảo vệ người sống như: cho đồng bạc vào 

miệng người chết, hành động đập vỡ cái chén và chặt đứt con gà của thầy cúng 

trước khi đưa tang, thầy cúng làm bùa trên đường về sau khi an táng,... Tất cả 

những hành động này đã đánh dấu sự tách biệt giữa người sống và người chết, giữa 

thế giới âm và thế giới trần tục. 

Như vậy có thể thấy chức năng tâm lý của NLVĐ được thể hiện khá rõ nét. 

Nghi lễ đã tiếp thêm sức mạnh cho người thụ lễ để họ yên tâm bắt đầu một cuộc 

sống mới, ở một vị thế mới. Nghi lễ là liều thuốc tinh thần, là lá bài hộ mệnh đối 

với mỗi người thụ lễ, nó thỏa mãn chức năng tâm lý “an toàn” của con người. Vì 

vậy trong thời đại ngày nay dù khoa học công nghệ có phát triển thì vai trò của nghi 

lễ trong đời sống vẫn không thay đổi. 

3.1.2. Chức năng xã hội 

3.1.2.1. Thừa nhận vai trò của cá nhân trong cộng đồng 

Victor Turner đã viết: “Howitt đã từng thấy người Kuringal ở Úc và tôi 

(Turner) thì đã chứng kiến người Ndembu ở Châu Phi xua đuổi những người đàn 

ông trưởng thành ra khỏi một nghi lễ cắt bao qui đầu bởi vì trước kia những người 

đàn ông này đã không được làm lễ nhập môn để thành đàn ông. Trong tộc người 

Ndembu, đàn ông cũng bị đuổi đi vì họ chỉ được cắt bao qui đầu ở bệnh viện 

Mission Hospital chứ không được trải qua giai đoạn sống cách ly trong rừng theo 

nghi thức chính thống của người Nbembu. Những người đàn ông trưởng thành về 
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mặt sinh học này đã không phải là “những người đàn ông” được tạo ra bởi những 

thủ tục nghi lễ thích hợp. Chính sự truyền dạy thần bí qua nghi lễ đã làm (trồng) ra 

các cô gái và tạo ra đàn ông” [100, tr.338]. 

Nhận định của Turner và những so sánh với nghi lễ của người DQC ở Ba Vì 

cho thấy, chức năng xã hội được thể hiện rõ trong NLVĐ. Thông qua các nghi lễ, sự 

chuyển đổi của các cá nhân được cộng đồng thừa nhận. Nếu chưa trải qua nghi lễ 

cấp sắc mang tính tâm linh thì một người đàn ông trưởng thành về mặt thể chất, có 

học thức để hiểu biết về phong tục tập quán dân tộc, xã hội, họ vẫn chưa được công 

nhận trưởng thành. Đây là luật tục của cộng đồng, nó không liên quan đến luật pháp 

hiện đại nhưng lại có sức mạnh vô cùng to lớn. Cá nhân phải tuân thủ nếu muốn 

sống trong cộng đồng ấy. 

“Lễ cấp sắc rất quan trọng với người Dao. Nếu một người chưa trải qua lễ 

cấp sắc thì dù có làm kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa vẫn không được coi trọng. 

Người đã cấp sắc thì dù có nghèo vẫn được coi trọng hơn. Đã làm lễ cấp sắc là 

phải đúng thủ tục của dân tộc, không thì vẫn chưa được mọi người công nhận. Qui 

định của người Dao từ trước đến nay là thế rồi. Không thể phá bỏ được” [bà P. T. 

M (50 tuổi) thôn Hợp Nhất]. 

“Hồi chưa làm cấp sắc, tôi đi họp cùng mọi người trong làng không thấy tự 

tin, những việc lớn của làng người chưa cấp sắc như tôi không được tham gia góp 

ý. Bây giờ cấp sắc rồi, ý kiến của mình cũng được chấp nhận thấy vui hẳn” [ông 

T.Q.H (46 tuổi), thôn Hợp Nhất].  

“Thủ tục của dân tộc là phải làm cấp sắc. Nếu không làm thì không ai công 

nhận là người lớn. Có vợ con rồi già chết đi thì vẫn chỉ là trẻ con thôi” [ông T.T.H 

(70 tuổi), thôn Yên Sơn]. 

Cưới xin không chỉ là niềm hạnh phúc của đôi nam nữ mà còn là niềm vui 

của 2 bên gia đình, cộng đồng. Người DQC ở Ba Vì không chấp nhận việc đôi nam 

nữ chỉ về sống với nhau không qua cưới xin. Ngay cả khi hôn nhân đã được pháp 

luật bảo hộ, họ vẫn chưa vượt qua được rào cản của dư luận xã hội. Trường hợp có 
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thai trước hôn nhân sẽ bị coi là mang điều xui xẻo đến cho cả làng và bị trừng phạt 

bằng cả vật chất lẫn tinh thần.  

“Nhà có điều kiện thì làm to, nếu không thì cũng phải làm 5, 7 mâm cơm mời 

bà con làng xóm để cho chúng nó về ở với nhau. Nếu không cưới xin gì mà cứ về ở 

với nhau thì làng xóm chê cười. Với lại bố mẹ cũng thấy áy náy vì chưa làm tròn 

bổn phận với con cái” [bà T.T.H (67 tuổi), thôn Yên Sơn]. 

“Con trai nhà tôi đi làm ăn tận trong tỉnh Bình Dương rồi quen và lấy vợ là 

người Cao Lan ở Tuyên Quang cũng làm việc trong đó. Hai đứa chỉ đăng ký kết 

hôn rồi có con chứ chưa tổ chức cưới xin gì. Sắp tới tôi cũng phải cho chúng nó về 

đây, làm cái lễ cúng tổ tiên, sắp vài mâm cơm mời họ hàng, làng xóm đến coi như 

ra mắt, thế mới phải đạo. Mà như thế, khi về làng chúng nó mới được mọi người 

công nhận là vợ chồng chính thức [ông T.S.Đ (62 tuổi), thôn Yên Sơn]. 

Xã hội thừa nhận và khuyến khích những chức năng của quan hệ hôn nhân: 

quan hệ tính giao, duy trì nòi giống, nuôi dưỡng con cái. Lễ cưới đưa đến sự phân 

công vai trò mới của người nam và người nữ. Lễ cưới tạo cơ hội cho đôi vợ chồng 

thể hiện tình cảm của họ đối với gia đình và bạn bè. Lối chúc mừng trong lễ cưới 

tăng cường sự liên kết giữa đặc tính cá nhân và vai trò xã hội cũng như tính pháp lý 

của chính nghi lễ. Lễ cưới có ảnh hưởng sâu sắc đến sự thay đổi địa vị của người nam 

và người nữ và có liên quan đến những đặc tính cơ bản của tổ chức xã hội như thân 

tộc hay sự phân chia tài sản. Theo Matthijs Kalmijn,“con người dùng lễ cưới để đạt 

được sự tán đồng của xã hội đối với sự chuyển đổi vai trò họ tạo nên sự chuyển đổi từ 

trạng thái độc thân, chưa trưởng thành, phụ thuộc bố mẹ sang trạng thái trưởng thành, 

kết hôn, độc lập với bố mẹ [73, tr.119]. 

Đứa trẻ sau khi sinh được làm lễ trả ơn tổ tiên, thông báo với tổ tiên gia đình 

có thêm thành viên mới. Sau khi tròn tháng, gia đình tổ chức lễ cúng mụ, lúc này 

đứa trẻ được bế ra giới thiệu với bà con họ hàng, làng xóm. Đứa trẻ đã chính thức 

được công nhận là một thành viên của dòng họ, cộng đồng. 

Nghi lễ tang ma là việc làm đánh dấu sự tiễn biệt người chết về với thế giới tổ 

tiên. Nghi lễ chẩu chê đưa linh hồn người chết lên thiên đàng không đơn giản chỉ là 
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việc thực hiện hoàn tất nghi lễ cuối cùng của cuộc đời mỗi con người mà nó còn có 

ảnh hưởng đến cuộc sống của người đó ở thế giới bên kia.  

Để có tên trong danh sách thờ cúng chung tại miếu làng mỗi dịp lễ, người đó 

phải là người đàn ông đó đã trải qua lễ cấp sắc và làm chẩu chê  tiễn hồn lên thiên 

đàng. Điều này cho thấy, những ràng buộc lớn về nghi lễ của con người với cộng 

đồng. Chính vì vậy, những nghi lễ của người DQC ở Ba Vì thường được tổ chức lớn 

và có sự tham gia của nhiều thành viên trong cộng đồng. Nghi lễ đã tạo ra bối cảnh để 

cộng đồng thừa nhận địa vị của cá nhân. 

3.1.2.2. Củng cố các chuẩn mực và nguyên tắc của cộng đồng 

Nghi lễ đề cập đến chức năng, mức độ bền vững và tái sản sinh trật tự xã hội. 

Durkheim (1915) nhìn thấy trong nghi lễ một nguồn xã hội; nó được hình thành qua 

việc người nguyên thủy kinh qua vai trò thành viên của mình trong xã hội và cảm 

thấy “sự sôi nổi tập thể” duy trì tính cố kết cộng đồng. Giống như Malinowski, 

Radiclifffe- Brown và các nhà chức năng luận khác, Durkhiem công nhận nghi lễ 

tạo ra một tuyên bố kịch tính về huyền thoại của xã hội. Trong nghi lễ con người 

thường hành động giống như các huyền thoại của họ về nguồn gốc xã hội và tuyên 

thệ tính hợp pháp của trật tự được thiết lập đối với các đồ vật [90, tr.683-684]. 

Geoffrey P.Miller cho rằng “những chức năng tổng quát của nghi lễ rõ ràng 

rất giống chức năng của luật pháp. Luật pháp và nghi lễ xác lập mối quan hệ giữa cá 

nhân và cộng đồng, áp đặt lên con người những lối ứng xử có tính chất bắt buộc và 

mang tính tập quán. Cả nghi lễ, luật pháp và quy tắc đạo đức kiểm soát hành vi con 

người. Nghi lễ kiểm soát hành vi con người bằng cách khuyến khích những hành 

động có lợi và ngăn cản những hành động có hại - Đó là chức năng pháp lý của nghi 

lễ” [73, tr.120]. 

Con người luôn hành động theo những chuẩn mực xã hội đã gia cố qua nhiều 

thế hệ bởi “con người chúng ta thường chỉ cảm thấy an toàn khi sống trọn vẹn trong 

vai trò của mình, nghĩa là cảm thấy yên tâm và an toàn trong các quy tắc và chuẩn 

mực của các định chế xã hội, thường không ai dám và cũng không ai muốn vượt 
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qua những điều đã được xã hội quy định, không ai muốn mình bị xã hội phê phán, 

chê trách, lên án, hay loại trừ ra ngoài lề xã hội. 

 Berger nói: “ cuộc sống của chúng ta không những được quy định bởi những 

người đương thời với chúng ta, mà cả những người đã qua đời từ nhiều thế hệ trước; 

và năm tháng càng trôi qua thì những chuẩn mực và qui định của tiền nhân lại càng 

được tin tưởng và sùng kính hơn so với lúc chúng mới được đề ra hồi ban đầu. Hay 

nói như một câu cách ngôn của Fontenelle những người đã khuất có quyền lực 

mạnh hơn những người đang sống” [75]. 

Nêu ra thí dụ về đôi tình nhân ngồi tỏ tình dưới ánh trăng, thực ra những ứng 

xử của cả hai người đã đều được ấn định sẵn bởi xã hội chứ chẳng phải là những 

hành vi “tự do” hay ngẫu hứng gì: từ việc người con trai nắm lấy tay người con gái, 

cho đến lời tỏ tình và cầu hôn từ phía người con trai, và cách thức nhận lời cầu hôn 

của người con gái. Tất cả những hành vi và lời nói này đều nằm trong nghi thức mà 

xã hội đã qui định và hiếm có ai làm khác đi. Berger cho rằng chúng ta thường lầm 

tưởng rằng chúng ta được tự do trong hành động hay trong các quyết định của mình 

nhưng thực ra chúng ta chỉ được chọn giữa người này hay người khác để lấy làm vợ 

hay làm chồng mà thôi, còn toàn bộ các thủ tục và qui tắc đã được sắp sẵn - qui luật 

của cuộc chơi đã được xác lập trước khi chúng ta ra đời từ lâu. Chúng ta biết là ở 

những môi trường văn hóa khác nhau thì hệ thống giá trị và qui tắc có thể hoàn toàn 

khác: thí dụ ở xã hội Ả-rập thì một người đàn ông có thể lấy nhiều vợ, ngược lại ở 

xã hội Tây Tạng cổ truyền thì một người vợ phải có nhiều chồng (tr.90) [75]. 

Đối với NLVĐ của người DQC ở Ba Vì cũng thể hiện khá rõ các chuẩn mực 

xã hội và nguyên tắc cộng đồng. Từ nghi lễ sinh đẻ, cưới xin, cấp sắc đến tang ma 

đều được thực hiện theo những nghi thức nhất định. Những nghi thức này đôi khi 

chính chủ thể văn hóa hiện tại cũng không lý giải được. Tuy nhiên, nó giống như 

một chân lý mà họ bắt buộc phải tuân thủ. 

Người DQC chịu ảnh hưởng  của tư tưởng Nho giáo, chính vì vậy vai trò của 

các cá nhân mờ nhạt trước vai trò của gia đình, dòng họ và cộng đồng. Các NLVĐ 

của người DQC đều nhằm mục đích gắn kết cá nhân vào gia đình, dòng họ và cộng 
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đồng. Cá nhân sẽ không được thừa nhận nếu không tổ chức các nghi lễ theo qui 

định chung.  

Đối với nghi lễ sinh đẻ, gia đình phải tổ chức lễ cúng trả ơn tổ tiên khi đứa 

trẻ mới sinh. Việc này ngoài mục đích cảm tạ còn thông báo với tổ tiên gia đình đã 

có thêm nhân khẩu mới, đồng nghĩa với việc đứa trẻ đã được thừa nhận là một 

thành viên trong gia đình, dòng họ, được tổ tiên che chở phù hộ, được mọi người 

yêu thương, chăm sóc.  

Trong tập quán và nghi lễ cưới xin của người DQC ở Ba Vì, việc lấy vợ, 

lấy chồng của con cái đều do cha mẹ sắp đặt. Tiêu chuẩn của một người con dâu, 

hay con rể tốt không phải chỉ đơn giản là suy nghĩ của cá nhân gia đình mà chính 

xã hội đã tạo ra những chuẩn mực ấy và những bậc cha mẹ hai bên gia đình chỉ 

có thể tuân theo. Tiêu chuẩn của một cô dâu tốt phải là người hiền lành, đảm 

đang, tháo vát, đạo đức tốt, biết ứng xử với hàng xóm láng giềng và đặc biệt là 

biết thêu thùa, may vá. Tiêu chuẩn của một chàng rể tốt phải là người giỏi trong 

lao động sản xuất, xây dựng nhà cửa, am hiểu phong tục tập quán, có đạo đức và 

không nghiện rượu. Chính nền sản xuất nông nghiệp và sự ảnh hưởng của các tư 

tưởng Nho giáo đã đã tạo nên những chuẩn mực của một cô dâu và chàng rể tốt 

trong xã hội người DQC. 

 Nam nữ DQC ở Ba Vì, Hà Nội được tự do tìm hiểu nhau nhưng đi đến hôn 

nhân được hay không lại do cha mẹ sắp đặt. Nếu đôi trai gái chưa làm đám cưới và 

được cộng đồng công nhận chính thức là vợ chồng nhưng có thai thì sẽ bị làng phạt 

vạ. Đặc biệt là việc kết hôn cùng dòng họ với nhau trong phạm vi 9 đời là việc 

không thể chấp nhận. Dù hai người đó đã có thai với nhau thì sau khi phạt vạ vẫn 

mãi mãi không được lấy nhau. Những qui định chặt chẽ này đã tạo ra một nền tảng 

vững chắc ràng buộc cá nhân với cộng đồng. 

Trong nghi lễ cấp sắc, chức năng củng cố các chuẩn mực và nguyên tắc cộng 

đồng càng được thể hiện rõ qua việc công nhận trưởng thành của một người đàn 

ông cũng như vợ của ông ta. Với nghi lễ tang ma việc thực hiện theo các nghi thức 
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đã được định sẵn không chỉ giúp linh hồn người chết được siêu thoát, về với thế 

giới tổ tiên mà còn bảo vệ người sống khỏi những điều không may mắn.  

Bà T.T.T (71 tuổi, thôn Hợp Nhất) có chồng qua đời năm 2013 cho biết, sau 

khi chồng bà chết một thời gian, hồn thường hay hiện về đòi ăn, uống. Bà đi xem 

bói và được thầy nói rằng đó là do chưa làm đúng thủ tục lúc chôn cất. Gia đình bà 

rất sợ nên đã phải mời thầy cúng về làm lễ. Sau đó hồn ma của chồng bà không còn 

hiện về nữa. 

Trong tang ma chúng ta thấy, nghi lễ không chỉ giải tỏa những nhu cầu tâm 

linh mà còn đáp ứng được nhu cầu vị thế xã hội của cá nhân trong cộng đồng. Trong 

một số trường hợp, những người hàng xóm không chỉ tham dự với ý nghĩa thông 

thường mà đôi khi sự tham dự của họ còn mang tính biểu trưng, thể hiện địa vị của 

người chết và cả con cháu của họ. Điều đó biểu lộ một mạng lưới quan hệ xã hội 

của bà/ông  đó và sự kiểm soát của họ về quyền lực chính trị, kinh tế, đạo đức đối 

với dân làng. 

Tất cả những người DQC khi được hỏi đều khẳng định việc thực hiện các 

NLVĐ là rất cần thiết. Nếu không thực hiện sợ bị thần linh, tổ tiên trách phạt, làng 

xóm chê cười, không ai muốn quan hệ với gia đình mình. 

Như vậy, thông qua các nghi lễ, con người nhận thấy được vai trò của mình 

cũng như những thành viên khác trong gia đình và cộng đồng. Từ đó mỗi người sẽ 

có những cách ứng xử cho phù hợp với phong tục tập quán, các chuẩn mực xã hội 

đã được cộng đồng qui định. Cũng nhờ tính chất thiêng của các nghi lễ đã hướng 

con người đến những hành động mà xã hội cho là đúng đắn và ngăn cản những hành 

động mà xã hội cho rằng có hại. 

Thông qua nghi lễ, vai trò của mỗi cá nhân đối với cộng đồng xã hội được 

phân định rõ ràng. Họ ý thức được trách nhiệm của mình với gia đình và cộng 

đồng. Nghi lễ cưới xin xác định vai trò người chồng, người vợ, con dâu, con rể 

trong gia đình. Nghi lễ cấp sắc là vai trò người đàn ông trưởng thành, tham gia 

vào gánh vác các công việc chung của cộng đồng. 
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Những nghi lễ cũng qui định, hướng dẫn cho từng cá nhân biết làm thế 

nào để họ thực hiện tốt vai trò của mình. Trong bữa tiệc cưới chiêu đãi của gia 

đình nhà trai dành cho đoàn đưa dâu của gia đình nhà gái, cô dâu chú rể được 

nghe lời răn dạy của những bậc cao tuổi trong dòng họ và cộng đồng. Đây là 

những bài học đạo đức cần thiết cho đôi vợ chồng trẻ bắt đầu cuộc sống mới 

trong vai trò mới. Tiếp đó đến nghi lễ phủng chìn cha,  hai bên gia đình dặn dò 

cô dâu chú rể (mà chủ yếu là gia đình nhà gái dặn dò cô dâu trước khi ra về). 

Đây là những lời đúc kết từ kinh nghiệm cuộc sống dành tặng cho đôi vợ chồng 

trẻ. Trong truyền thống, người DQC ở Ba Vì lấy vợ, chồng sớm, vì vậy đôi nam 

nữ chưa am hiểu nhiều về cuộc sống vợ chồng. Vì vậy, những lời răn dạy là định 

hướng cho họ trong cuộc sống mới. 

“Là con dâu mới trong nhà, việc cư xử với bố mẹ chồng và các thành viên khác 

trong gia đình cũng chưa biết nhưng nghe những lời chỉ dạy của những người lớn tuổi, 

mình cũng rút ra được là mình sẽ phải làm gì” [L.T.V (nữ, 26 tuổi), thôn Hợp Nhất]. 

Trong lễ cấp sắc, nghi lễ bố thánh sư (sày tỉa) dẫn người thụ lễ lên rừng được 

người DQC gọi là mì chiểu keng (đi soi ếch). Lúc này các sày tỉa sẽ chỉ bảo cho 

người thụ lễ những điều nên và không nên làm và vai trò của người thụ lễ với cộng 

đồng. Những điều này phải được người thụ lễ cảm nhận sâu sắc và giữ bí mật tuyệt 

đối kể cả với những người thân thích. Ngoài ra, các thầy cúng cũng hướng dẫn 

người thụ lễ: múa, đọc sách, chống gậy,… Đó những công việc mà họ sẽ thực hiện 

nếu sau này trở thành thầy cúng. 

“Trước khi cấp sắc, tôi không hình dung ra sau khi cấp sắc xong, tôi sẽ phải 

làm gì. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của các bố thánh sư mà tôi biết mình sẽ phải 

thay đổi như thế nào trong cuộc sống” [ông L.V.P (45 tuổi), thôn Yên Sơn]. 

Những mục tiêu và vai trò được xác định cho người thụ lễ trong các nghi lễ 

không phải ai cũng có thể thực hiện trong cuộc sống. Tuy nhiên nó đã tạo thành 

những chuẩn mực xã hội, là động lực để mỗi cá nhân phấn đấu tự hoàn thiện mình, 

đạt được những điều mà mình mong muốn. Chính vì vậy, NLVĐ còn có tác dụng 

điều tiết, thúc đẩy sự phát triển xã hội. 
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NLVĐ là do cộng đồng kiến tạo nên, nhưng cũng chính cộng đồng lại là 

động lực thúc đẩy hoặc cản trở mỗi cá nhân trong việc thực hiện các NLVĐ. Có 

thể thấy trong nghi lễ cưới xin của người DQC ở Ba Vì, đôi nam nữ sẽ không thể 

trở thành vợ chồng nếu không được sự đồng ý của gia đình mà rộng hơn là đáp 

ứng được những chuẩn mực của cộng đồng. Một người đàn ông không được làm 

lễ cấp sắc nếu chưa có vợ hay trước khi lễ cấp sắc diễn ra anh ta làm những việc 

không đúng với qui định của cộng đồng. Người phụ nữ nếu đã làm lễ cấp sắc với 

chồng thì khi đi lấy chồng khác không được thực hiện nghi lễ cấp sắc và đến khi 

chết hồn của bà sẽ quay lại với chồng cũ. Người chết cũng không được thờ cúng 

chung ở miếu làng nếu chưa làm cấp sắc và chẩu chê,… 

Như vậy NLVĐ của người DQC ở Ba Vì, góp phần củng cố những chuẩn 

mực và đạo đức xã hội, giúp cho những chuẩn mực được duy trì trong cuộc sống, 

tạo nên một xã hội có trật tự. Khi những chuẩn mực trong xã hội thay đổi thì 

NLVĐ thay đổi và ngược lại. 

3.1.2.3. Thể hiện vị thế gia đình và củng cố các mối quan hệ xã hội  

Thông qua NLVĐ, chúng ta biết gia đình đó thuộc thành phần giàu hay 

nghèo, lớn hay nhỏ, thuộc tầng lớp có quyền lực hay không,... Với cùng một nghi lễ 

nhưng có sự khác nhau trong khâu tổ chức của mỗi gia đình. Những gia đình giàu có 

thường có xu hướng mở rộng nghi lễ, mời nhiều người tham dự, còn những gia đình 

nghèo thường tổ chức gói gọn, tiết kiệm. Nhìn vào cách một gia đình tổ chức nghi lễ 

chúng ta cũng biết được cách ứng xử, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình 

cũng như cộng đồng với gia đình đó. 

Lễ cúng trả ơn tổ tiên là một việc không thể thiếu với mỗi đứa trẻ sau khi 

được sinh ra. Tuy nhiên nếu gia đình có điều kiện thì mổ lợn để cúng và thiết đãi họ 

hàng, làng xóm. Những gia đình nghèo thì có thể thay thế con lợn bằng 2 con gà 

hoặc 1 con vịt.  

Việc thách cưới của nhà gái còn phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của hai bên 

gia đình. Họ quan niệm, thách cưới cao hay thấp cũng thể hiện giá trị của người con 
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gái. Của hồi môn mà gia đình cô dâu cho con mang về nhà chồng cũng thể hiện vị 

thế của gia đình cô dâu. 

Đối với nghi lễ cấp sắc, những gia đình có điều kiện sẽ tổ chức nghi lễ cho 

con sớm (có thể ngay sau khi lấy vợ) và thường tổ chức to, mời nhiều người tham 

dự để chia vui với gia đình. Trái lại, do hoàn cảnh gia đình mà nhiều người đến khi 

chết đi vẫn chưa thể làm lễ cấp sắc.  

Trong nghi lễ tang ma, thành phần những người đến viếng, lễ vật mà họ 

mang đến cũng cho biết vị thế xã hội của gia đình đó. Số lượng người đến thăm hỏi, 

phúng viếng và chia buồn cùng gia đình đông thể hiện sự yêu mến của hàng xóm, 

láng giềng đối với người đã chết và cả gia đình của họ. Nếu khi còn sống, người đó 

có nhiều tính xấu, gia đình có quan hệ không tốt với hàng xóm, láng giềng thì đám 

ma sẽ rất ít người đến tiễn đưa. 

Thông qua nghi lễ, những sự kiện cá nhân trở thành việc chung của cộng 

đồng theo từng nhóm quan hệ: gia đình, dòng tộc, láng giềng, bạn bè, đồng nghiệp 

tạo thành mạng lưới xã hội có quan hệ khá bền chặt. Đó là xã hội theo hệ thống thứ 

bậc tôn ti, được quy về các cặp phạm trù lớn - nhỏ, già - trẻ; có sự phân biệt rạch ròi 

trai - gái, nội - ngoại, giàu - nghèo, truyền thống hiện đại [73, tr.128]. Điều này 

cũng được thể hiện trong NLVĐ của người DQC.  

Nhìn vào trang trí hoa giấy trên mâm cúng lễ vật trong lễ đầy tháng chúng 

ta sẽ biết đứa trẻ là trai hay gái. Mùi te (người dẫn đầu đoàn đưa dâu sang nhà 

trai) sẽ cho biết thứ bậc của cô gái trong gia đình. Nếu cô dâu là con cả, mùi te 

do anh trai hoặc em trai của mẹ cô dâu đảm nhiệm. Cô dâu là con thứ hai, mùi te 

là anh rể cả. Cô dâu là con thứ ba, mùi te là người trong nội tộc (họ nội). Nếu cô 

dâu là con thứ 4, thứ 5 trong gia đình  mùi te do người anh rể thứ hai và thứ ba 

đảm nhiệm. 

Nghi lễ cưới xin không đơn giản chỉ là sự kết thân giữa đôi nam nữ mà còn 

tạo lập mối quan hệ giữa hai bên gia đình, dòng họ. Tổ chức lễ cưới của một thành 

viên trong gia đình không thể chỉ mình gia đình đó lo liệu mà cần sự giúp đỡ của 

anh em họ hàng, bà con làng xóm. 
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Thực hiện  nghi lễ cấp sắc phải theo thứ bậc trong gia đình và dòng họ, đời ông, 

cha trước, đời con, cháu, anh, em sau. Nhìn vào cách thức để tang cũng cho biết quan 

hệ của người đó với người chết (xem lại phần 2.1.4). Trật tự này đã được cộng đồng 

thiết lập và mọi người đều phải tuân thủ. 

Như vậy chức năng xã hội của NLVĐ người DQC ở Ba Vì thể hiện ở nhiều 

góc độ khác nhau. Những NLVĐ là căn cứ để thừa nhận vai trò mới của một cá 

nhân, góp phần ràng buộc cá nhân vào những chuẩn mực, đạo đức nhất định do 

cộng đồng qui định. Nó cũng phản ánh vai trò, vị thế mới của cá nhân trong xã hội. 

Đồng thời thông qua NLVĐ, các mối quan hệ trong xã hội cũng được củng cố. 

3.1.3. Chức năng văn hóa, giáo dục  

3.1.3.1. Chức năng văn hóa 

Chức năng văn hóa của NLVĐ là chuyển tải và củng cố văn hóa của cộng 

đồng. Qua việc thực hiện nghi lễ đã thể hiện đặc trưng văn hóa của người DQC. 

Những phong tục và nghi lễ trong sinh đẻ, cưới xin, cấp sắc và tang ma đều thể hiện 

rõ điều này. Tất cả những nghi lễ đó đã khẳng định được tín ngưỡng, thế giới quan, 

nhân sinh quan của người DQC ở Ba Vì. Tín ngưỡng vạn vật hữu linh được nhuốm 

màu sắc của Đạo giáo là tín ngưỡng chủ đạo của người DQC hay thờ cúng tổ tiên là 

tín ngưỡng được coi trọng nhất của họ.  

Về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên chúng ta thấy, nếu người Kinh và một số tộc 

người khác chỉ thờ cúng tổ tiên 5 đời thì người DQC lại thờ tất cả các đời tổ tiên có  

trong gia phả của dòng họ.  

Người DQC quan niệm, đối với người chết, họ coi trọng phần hồn hơn phần 

xác. Do vậy sau khi đã hoàn thiện hết các thủ tục cho người quá cố, họ gần như 

không lui tới nơi chôn cất người chết. Hơn nữa, do tập quán du canh, du cư nên mỗi 

khi chuyển nơi ở, mồ mả của tổ tiên rất dễ bị thất lạc. Vì vậy, họ chỉ coi trọng việc 

thờ phụng mà không quá coi trọng mồ mả. Người DQC không cúng giỗ cho người 

chết nhưng khi thực hiện các nghi lễ, họ đều phải thỉnh mời tổ tiên các đời về dự. 

Ông L.V.H (thôn Yên Sơn) cho biết, theo gia phả, dòng họ Lý của ông đã trả qua 16 
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đời. Tất cả các đời tổ tiên đều được ghi chép cụ thể trong gia phả với các thông tin 

như: tên, tuổi, nơi ở khi sống, địa điểm chôn cất khi chết. Trong đó, những đời tổ 

tiên trước đây đều ở Quảng Đông, Trung Quốc. 

Trong giai đoạn mang thai, sinh đẻ, gia đình phải làm lễ cúng báo tổ tiên và 

mong tổ tiên phù hộ cho thai phụ mẹ tròn con vuông lúc thai phụ được khoảng 5 – 6 

tháng. Sau khi sinh, gia đình cũng phải làm lễ cúng trả ơn tổ tiên. Trong đám cưới, 

đôi nam nữ phải làm lễ tơ hồng trước bàn thờ tổ tiên để được chính thức công nhận 

là vợ chồng. Họ còn vái lạy 12 lạy với ý nghĩa nhớ về 12 dòng họ gốc theo truyền 

thuyết của người Dao. Trong lễ cấp sắc, bên cạnh việc thờ cúng các vị thần của Đạo 

giáo thì tổ tiên các đời cũng không thể thiếu. Sau khi chôn cất thi hài người chết, gia 

đình phải làm lễ cúng báo tổ tiên bớt đi một nhân khẩu,... 

Tính chất phụ quyền cũng thể hiện rõ trong NLVĐ của người DQC. Việc cúng 

bái là do đàn ông đảm nhiệm. Trong gia đình, con dâu không ngồi chung mâm với bố 

chồng. Phụ nữ có thai phải kiêng đến gần bàn thờ tổ tiên. Hôn nhân của con cái là do 

cha mẹ sắp đặt. Vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội phụ thuộc nhiều vào 

người chồng. Người chồng có trải qua lễ cấp sắc thì người vợ mới được hưởng những 

quyền lợi của một người đã cấp sắc (khi chết được làm lễ tiễn hồn lên thiên đàng).  

NLVĐ chuyển tải văn hóa cộng đồng, vì vậy nó cũng có chức năng củng cố văn 

hóa truyền thống. Các NLVĐ được thực hiện là môi trường để văn hóa truyền thống 

được tồn tại. Người DQC ở Ba Vì mặc dù có hoàn cảnh sinh tồn khá đặc biệt: hạ sơn 

sớm, sống trong khu vực chủ yếu là người Kinh và Mường. Tuy nhiên, trong quá trình 

sinh sống cộng cư, họ chủ yếu chỉ giao tiếp về văn hóa mưu sinh và văn hóa vật chất 

trong khi đó văn hóa tinh thần đặc biệt là NLVĐ được bảo tồn gần như nguyên vẹn. 

Điều này một phần là do tất cả các nghi lễ đều được ghi chép lại trong sách cúng, từ 

việc chuẩn bị nghi lễ đến cách thức diễn cúng bái. Do vậy, nếu NLVĐ còn được thực 

hiện thì văn hóa của người DQC vẫn bảo lưu được những giá trị truyền thống. 

3.1.3.2. Chức năng giáo dục 

NLVĐ của người DQC ở Ba Vì còn mang tính giáo dục cao. Thông qua nghi 

lễ, con người được răn dạy những đạo đức phù hợp với chuẩn mực mà xã hội qui 
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định. Với mỗi cá nhân, việc trải qua một nghi lễ trong chu kỳ đời người giống như 

việc được bước sang một cuộc sống hoàn toàn mới mà ở đó họ được truyền dạy đạo 

đức để sống tốt hơn với vai trò mới của mình. 

Người DQC ở Ba Vì không có ngày giỗ như người Kinh nhưng họ vẫn thờ 

cúng tổ tiên. Mỗi khi gia đình có công việc, họ đều mời tổ tiên về chứng giám. Khi 

thực hiện các NLVĐ, họ đều phải khấn mời tổ tiên về dự và chứng dám. Điều này 

cũng mang tính giáo dục đối với các thế hệ người DQC nhớ về cội nguồn của mình.  

Việc phạt vạ đối với những đôi nam nữ có quan hệ hoặc có thai với nhau 

trước khi cưới, hay chửa hoang có ý nghĩa răn đe những người khác để không tái 

phạm. Khi đã trải qua nghi lễ tơ hồng dưới sự chứng dám của thần linh, tổ tiên, đôi 

nam nữ sẽ mãi mãi bên nhau. Điều này đã có tác động không nhỏ tới ý thức của đôi 

vợ chồng, tạo ra sự ràng buộc giữa hai bên và họ luôn chung thủy với nhau.  

Ngoài ra, những lời dăn dạy của các bậc cao tuổi trong bữa cơm sau lễ tơ 

hồng, lời dặn dò của gia đình nhà gái trước khi về trong lễ phủng chìn cha cũng cho 

thấy tính giáo dục cao của nghi lễ. Đó là những kinh nghiệm trong cuộc sống vợ 

chồng, dạy đôi trẻ biết cách cư xử, bỏ qua cho nhau những khuyết điểm, làm thế nào 

để có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Con dâu phải hiếu thuận với bố mẹ chồng vì 

đã có công nuôi dưỡng chồng mình. Ngược lại người con rể cũng phải quan tâm chăm 

sóc bố mẹ vợ. Trong truyền thống, nam nữ DQC thường kết hôn sớm, do vậy những 

lời dặn dò sẽ là bài học quí giá giúp đôi vợ chồng tự tin bước vào cuộc sống mới. 

Tính giáo dục còn thể hiện trong nghi lễ cấp sắc của người DQC ở Ba Vì. 

Thông qua nghi lễ, người đàn ông được công nhận là trưởng thành, do vậy vai trò, 

vị trí của người đó có sự chuyển đổi. Để được công nhận là người trưởng thành, họ 

phải trải qua những bài học cơ bản mà các bố thánh sư truyền dạy. 

Trong bản cấp sắc của người Dao ở một số địa phương, các tác giả đã sưu tầm 

được mười độ, mười cấm, mười nguyện và mười hỏi đối với người thụ lễ. 

Mười cấm:  

1. Cấm con giết hại gia súc, loài vật 
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2. Cấm con chửi mắng trời đất, mặt trời, mặt trăng 

3. Cấm con chửi mắng bố mẹ, lục thân, cửu tộc 

4. Cấm con gian lận, tham sắc, tham tài 

5. Cấm con ham sống, sợ chết 

6. Cấm con gian dâm buôn bán 

7. Cấm con trọng kẻ giàu mà khinh người nghèo 

8. Cấm con khinh thường, anh em họ hàng, bạn bè 

9. Cấm con sợ hổ, rắn; mưa to, bão lớn phải sẵn sàng đi 

10.  Cấm con chửi thánh thầy, phải giữ gìn nền nếp 

Mười hỏi: 

1. Hỏi con, nước sông, nước suối lên to người ta mời con, con có đi không? 

Có đi! 

2. Hỏi con, mưa to, bão lớn người ta mời con có đi không? Có đi! 

3. Hỏi con, sâu to, bọ lớn chắn đường, người ta mời con có đi không? Có đi! 

4. Hỏi con, nửa đêm người ta mời con có đi không? Có đi! 

5. Hỏi con, người ốm nặng cần cứu người ta mời con có đi không? Có đi! 

6. Hỏi con, vượt núi, trèo đèo người ta mời con có đi không? Có đi! 

7. Hỏi con, có giặc chặn đường người ta mời con có đi không? Có đi! 

8. Hỏi con, nhà nghèo mời con có đi không? Có đi 

9. Hỏi con, cách núi, cách biển người ta mời con có đi không? Có đi! 

10.  Hỏi con, đương lúc làm chay, cấp sắc, có người ốm, người ta mời con có 

đi không? Có đi [30, tr.161-162]. 

Mười điều cấm và mười điều hỏi trên chứa đựng nhiều tính giáo dục. Một 

con người trưởng thành cần tự rèn luyện mình, dũng cảm để đương đầu với những 

khó khăn thử thách, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những việc chính nghĩa thì dù 

khó khăn đến mấy cũng phải làm, những việc trái với đạo đức thì dù có nhỏ đến 

mấy cũng không được làm. Trong bối cảnh linh thiêng của buổi lễ, cộng với những 
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lời giáo huấn đầy lý lẽ như vậy sẽ có tác động không nhỏ tới ý thức người thụ lễ. Từ 

đó, người thụ lễ biết mình cần phải làm gì trong vai trò mới. 

Người DQC ở Ba Vì tuy những điều giáo huấn không được ghi cụ thể vào bản 

sắc nhưng người thụ lễ được các thầy sày tỉa căn dặn trong một nghi lễ bí mật mà 

người DQC gọi là đi soi ếch (mì chiều keng). Tại đây người thụ lễ được các thầy răn 

dạy những điều đạo đức tương tự, những việc được làm và không được làm, luôn phải 

lấy chữ tín làm trọng.  

Khi một người DQC được mời làm thầy cả hoặc thầy hai của đám chay cấp 

sắc nếu đã nhận sợi chỉ và gói muốn của người thụ lễ thì cho dù có bất cứ chuyện gì 

xảy ra (kể cả người thân trong gia đình qua đời) họ cũng phải tạm gác lại thực hiện 

xong nghi lễ đã nhận lời sau đó mới về lo việc của gia đình mình. Điều này cho thấy 

sự ràng buộc vào nghi lễ của người DQC rất lớn. Họ đã học được những bài học này 

từ trong chính nghi lễ cấp sắc. 

Trong tang ma, việc con cháu tổ chức lễ tang thể hiện lòng hiếu thảo đối 

với người đã khuất. Người tham dự đám tang có thể biết được cách thức ứng xử 

của con cháu thông qua việc chuẩn bị và thực hiện các nghi lễ. Trong không gian 

của lễ tang, chứng kiến sự chia lìa giữa cuộc sống và cái chết không khỏi khiến 

những người tham dự xúc động. Điều này làm cho mỗi cá nhân tự nhìn nhận lại 

cách ứng xử của mình với các thành viên trong gia đình nhất là ông bà, bố mẹ. 

Từ đó giúp cho mỗi người tự điều chỉnh mình để sống tốt hơn, hướng thiện hơn. 

Bằng việc tạo nên một không gian thiêng, NLVĐ có tác dụng không nhỏ 

trong việc tác động vào ý thức, tâm lý, tình cảm của mỗi con người nên họ dễ dàng 

tiếp nhận những chuẩn mực đạo đức của xã hội. NLVĐ không chỉ hướng dẫn cho 

người thụ lễ mà còn cả những người tham dự có liên quan biết họ phải làm gì trong 

vai trò mới, mang đến cho xã hội sự khẳng định về những giá trị đạo đức và những 

giá trị này được chấp nhận như một phần của những nghi thức. 

Qua khảo sát thực tế tại Ba Vì cho thấy, cả xã không có trường hợp nào 

nghiện ma túy. Các vụ ăn trộm, đánh nhau,… rất hiếm khi xảy ra. Điều này chứng 
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tỏ chức năng giáo dục thông qua các NLVĐ của người DQC ở Ba Vì đã phát huy 

được tác dụng. Nhờ chức năng giáo dục của NLVĐ mà văn hóa của người DQC vẫn 

được lưu giữ khá tốt trong bối cảnh có nhiều biến động như hiện nay. 

3.2. Giá trị của nghi lễ vòng đời 

3.2.1. Giá trị lịch sử 

3.2.1.1. Gìn giữ, cung cấp dữ liệu nghiên cứu về nguồn gốc tộc người  

Người Dao là một trong 53 tộc người thiểu số ở nước ta. Họ sinh sống chủ yếu 

ở các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Cao Bằng, 

Bắc Kạn, Lai Châu, Hòa Bình,... Có thể khẳng định, người Dao không phải là tộc 

người bản địa ở Việt Nam mà họ di cư vào nước ta theo nhiều đường khác nhau.  

Một trong những cứ liệu quan trọng cho việc xác định nguồn gốc của tộc 

người Dao ở Việt Nam nói chung cũng như người DQC ở Ba Vì nói riêng là căn cứ 

vào các nghi lễ của họ, trong đó không thể thiếu NLVĐ. Những nghi lễ đã phản ánh 

thế giới quan, nhân sinh quan của người Dao và cho chúng ta biết những câu 

chuyện liên quan đến nguồn gốc của họ.  

Trong tín ngưỡng của người Dao, việc thờ cúng Bàn Vương - ông tổ là một 

việc vô cùng quan trọng. Các nhóm Dao vẫn còn lưu truyền rộng rãi câu chuyện 

Bàn Hồ, giải thích về nguồn gốc của họ. Đó không chỉ là câu chuyện truyền khẩu 

mà còn được ghi chép khá chi tiết trong các cuốn Bảng văn và sách cúng của người 

Dao (xem thêm phần phụ lục chú thích 1). 

Qua câu chuyện về sự tích Bàn Hồ, có thể khẳng định, nguồn gốc của người 

Dao ở Trung Hoa với các địa danh được nhắc đến như: Chiết Giang, Quảng Đông, 

Quảng Tây, Thiểm Tây, Vân Nam, Quý Châu.  

Những biểu hiện về nguồn gốc cũng được nhắc tới rất nhiều trong các NLVĐ 

của người DQC ở Ba Vì. Trong lễ tơ hồng khi cưới xin, chú rể phải quì lạy 12 cái, cô 

dâu nhún 12 nhún, hay lễ lại mặt, gia đình nhà trai phải mang 120 đôi bánh rán sang 

nhà gái làm lễ vật cúng tổ tiên. Con số 12 này giúp chúng ta nhớ lại về 12 họ gốc của 

người Dao.  
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Trong lễ cấp sắc, các thầy cúng, người thụ lễ và cả những người tham dự đều 

tuyệt đối không ăn thịt chó. Thậm chí, người ta còn làm bùa trước cửa để bảo vệ 

đám cấp sắc, nếu những người trước đó làm điều xấu hoặc ăn thịt chó bước qua thì 

sẽ bị chết mà không có cách nào cứu chữa. Trong những lời căn dặn của các sày tỉa 

với người thụ lễ cũng có điều cấm kỵ không ăn thịt chó. Điều này chứng tỏ, con chó 

là một con vật linh thiêng trong tâm thức của người Dao. Trong lễ cấp sắc, sau khi 

thực hiện xong các nghi lễ cấp đèn, cấp ấn, sắc lệnh, gia chủ làm lễ cúng ma Bàn 

Vương hay lễ trả ơn Bàn Vương. Nghi lễ để nhắc nhở con cháu người Dao nhớ về 

tổ tiên của mình. Trong quá trình thực hiện nghi lễ, các thầy kể những câu chuyện 

liên quan tới Bàn Vương, lý do vì sao lại phải thực hiện nghi lễ. 

Nghi thức nằm đệm rơm (sênh sày cỏ) trong lễ cấp sắc, người thụ lễ được 

các thầy cúng làm phép để linh hồn lìa thoát khỏi thể xác, linh hồn sẽ chu du khắp 

nơi và về thế giới tổ tiên ở Dương Châu (Trung Hoa). 

Địa danh Dương Châu còn được nhắc tới trong quan niệm của người Dao về cái 

chết. Khi chết, linh hồn của người đã trải qua lễ cấp sắc (bao gồm cả vợ của người 

được cấp sắc) được về với tổ tiên ở miếu thờ bên Dương Châu. Nếu trẻ con hoặc người 

chưa trải qua lễ cấp sắc chết thì hồn về Đào Hoa Lâm Động (do bà mụ cai quản). 

Một trong những cứ liệu khẳng định nguồn gốc của người Dao đó là dựa 

vào các tư liệu thư tịch được lưu lại. Tất cả những thư tịch này đều được ghi 

chép bằng chữ Nôm Dao. Đây là loại chữ có nguồn gốc từ chữ Hán. Chữ Hán du 

nhập vào nước ta và đã được cải biên thành chữ Nôm. Cũng như vậy, chữ Hán 

được người Dao mang theo và cải biên rất nhiều, viết rất khác và đọc bằng tiếng 

Dao nên đã trở thành chữ Nôm Dao. Người Dao coi chữ Nôm Dao là chữ viết 

riêng của dân tộc mình. 

Sự ảnh hưởng lớn của tư tưởng Nho giáo và đặc biệt là Đạo giáo trong 

NLVĐ của người DQC cũng cho thấy nguồn gốc của họ. Cấp sắc là nghi lễ thể  

hiện rất rõ những yếu tố của Đạo giáo. Trước tiên là trong trang trí tranh thờ. Những 

nhân vật trong tranh thờ của người Dao đều là các nhân vật của đạo giáo như: tranh 

Ngọc Thanh Cung - thần chủ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn; tranh Thánh Chúa; 
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tranh Ngọc Hoàng Thượng Đế; tranh Thái Thanh Cung thần chủ chính là Đạo Đức 

Thiên Tôn; tranh Lý Thiên Sư, tranh Triệu Nguyên Sư; tranh Thiên Phủ và địa phủ 

Công Tào, tranh Thập Điện Diêm Vương; tranh Trương Thiên Sư; tranh Tiểu Hòi 

Phan (tiểu Hải Bá - tức Đại Đường Hải Phiên); tranh Đặng Nguyệt Sư; tranh Dương 

Phủ và Thủy Phủ Công Tào [45, tr.68-69]. 

Nội dung thành nhân của Đạo giáo đã được người Dao tiếp thu và biến hóa 

đi rất nhiều, hay nói cách khác là: Đạo giáo đã sử dụng tín ngưỡng thờ cúng Bàn 

Vương và hành vi tôn giáo sâu sắc nhất (thành đinh) và đưa vào đó một nghi thức 

mới, một nội dung  mới: 

-Tất cả mọi người đàn ông (đinh) của dân tộc Dao đều phải qua lễ cấp sắc 

của Đạo giáo. 

- Ai không qua lễ cấp sắc (có thể vì nghèo quá) thì dù là chết già: linh hồn 

họ cũng không được về với tổ tiên (Bàn Vương) và dù sống cũng không được cúng 

bái cha mẹ - cao hơn nữa là tổ tiên (Bàn Vương). 

- Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng là: Đạo giáo đã đặt ra tục lệ: Ai không 

làm lễ cấp sắc, không được công nhận là con cháu Bàn Vương [45, tr.179 - 180]. 

Như vậy, thông qua NLVĐ đã cung cấp cho chúng ta những dữ liệu quan 

trọng để nghiên cứu về nguồn gốc của người Dao. Từ những câu chuyện mang 

tính truyền thuyết đến những nơi sinh sống đầu tiên của họ. Nhờ những nghi lễ 

mà con cháu người Dao đời sau đều nhớ về nguồn gốc tổ tiên của mình. Nghi lễ 

còn tồn tại đồng nghĩa với việc những tri thức này sẽ còn truyền lại cho nhiều thế 

hệ con cháu mai sau. 

3.2.1.2. Gìn giữ, cung cấp dữ liệu nghiên cứu về lịch sử di cư, tụ cư  

Không chỉ cung cấp các giữ liệu nghiên cứu về nguồn gốc tộc người mà 

NLVĐ của người DQC ở Ba Vì, Hà Nội còn cung cấp những dữ liệu nghiên cứu về 

lịch sử di cư, tụ cư của họ. Đó là quá trình họ đến Việt Nam, di chuyển đến các địa 

phương khác nhau, đến núi Ba Vì sinh sống và cuối cùng tụ cư tại chân núi Ba Vì 

như hiện nay. 
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Theo các cụ cao tuổi người Dao kể lại, vào năm Ất Mão (không nhớ rõ đời 

nào), người Dao vượt biển từ Trung Hoa đến Việt Nam trên 7 chiếc thuyền (trong 

đó có 4 chiếc là người DQC và 3 chiếc của người Dao Tiền). Khi vào gần bờ thì bất 

ngờ thuyền của người DQC bị thủng. Mọi người trên thuyền đều lo lắng, họ cầu 

khẩn Bàn Vương cứu giúp. Đúng lúc đó, một con chó đen xuất hiện lấy mõm bịt kín 

lỗ thủng trên thuyền. Nhờ vậy, thuyền của người Dao đã cập bến an toàn. Kể từ đó, 

người Dao coi con chó là ân nhân cứu mạng của mình và không bao giờ ăn thịt chó. 

Ngoài ra, người Dao còn lưu truyền câu chuyện nói về những nguyên nhân 

mà họ phải di cư vào Việt Nam. Người Dao ở bên Trung Hoa do lỡ làm cháy một 

cây cầu nên bị triều đình trừng phạt (chu di cửu tộc). Vì có người can gián nên sau 

đó họ được tha và được nhà vua cấp cho sắc lệnh viết trên tấm da dê để chuyển đi 

nơi khác làm ăn sinh sống. Một số người Dao đã mang theo sắc lệnh di cư sang Việt 

Nam. Khi đến nơi họ bị quan quân triều đình nhà Lý cho là giặc phương Bắc nên 

bắt giam. Sau 3 năm bị giam giữ, quần áo của họ rách hết, họ mang sắc lệnh bằng 

da ra đắp cho bớt lạnh. Lính canh thấy vậy trình báo nhà vua. Vua cho người dịch 

sắc lệnh và biết nguyên nhân họ di cư. Vì vậy, người Dao được tha chết và cấp đất 

cho làm ăn sinh sống. 

Những câu chuyện trên phần nào cho chúng ta thấy lý do di cư và cách thức 

di cư của người Dao vào Việt Nam. Những câu chuyện này không chỉ lưu truyền 

trong dân gian mà nó còn được kể lại trong nghi lễ cấp sắc thông qua nghi thức đọc 

sách cho Bàn Vương nghe, hát pả dung. Đây là những tư liệu quý trong quá trình 

nghiên cứu về người Dao.  

Trong câu chuyện trên, chi tiết vua nhà Lý bắt giam những người Dao cũng 

cho cho chúng ta biết khoảng thời gian họ di cư vào Việt Nam. Nhà Lý ở Việt Nam 

tồn tại từ năm 1009 đến năm 1225 tức là từ thế kỷ thứ XI đến thế kỷ thứ XIII. Điều 

này cũng trùng khớp với nhận định của một số tác giả khi nghiên cứu về lịch sử di 

cư và tụ cư của người Dao ở Việt Nam. Trong cuốn Người Dao ở Việt Nam các tác 

giả khẳng định:  “quá trình di cư của họ (người Dao) vào Việt Nam là cả một thời 

kỳ dài có thể bắt đầu từ thế kỷ XIII cho đến những năm 40 của thế kỷ này (thế kỷ 
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XX). Nhưng cho đến nay vẫn chưa có được những tài liệu chắc chắn để khẳng định 

được người Dao di cư vào Việt Nam từ năm nào [24, tr.22]. 

Tuy nhiên, khi bàn về sự di cư của các nhóm Dao đến Việt Nam tác giả Bế Viết 

Đẳng, Nguyễn Khắc Tụng, Nông Trung, Nguyễn Nam Tiến có viết: “ DQC và Dao Tiền 

hiện nay ở Vĩnh Phú, Hà Tây, Hòa Bình, Yên Bái và Tuyên Quang đã từ Quảng Đông 

vào Quảng Yên rồi đến các địa điểm trên. Câu chuyện vượt biển này được viết thành một 

cuốn sử thi có nhiều tình tiết lâm ly nay còn được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân 

Dao. Hai nhóm Dao này vào Việt Nam từ thời Lý hay Lê còn là điều cần được làm sáng 

rõ, vì rằng, trong cuốn “sử thi” đó ghi là “Lý triều” song lại nói đến “Đại Minh Quốc”. 

Có thể họ vào Việt Nam từ thời Lê thì đúng hơn vì nó ăn khớp với thời Minh ở Trung 

Hoa (trong khoảng thế kỷ XV - XVIII) [24, tr.23]. Cũng theo phỏng vấn của các tác giả 

thì từ “”Lý” và “Lê” tiếng Dao có cách phát âm gần giống nhau.  

Cũng theo một số người cao tuổi người DQC ở Ba Vì thì người Dao di cư 

vào Việt Nam cách đây khoảng 600 năm. Quay ngược mốc thời gian chúng ta có 

thể thấy, thời điểm được người Dao nhắc đến đó là vào khoảng những năm 40 của 

thế kỷ XV. Với những sự kết nối giữ liệu mà chúng tôi thu thập được từ thực địa, có 

thể đưa ra dự đoán về thời gian di cư của người DQC vào Việt Nam khoảng năm Ất 

Mão (1435), thế kỷ XV đời nhà Lê. Trong quá trình thảo luận nhóm (10 người, bao 

gồm các thầy cúng và những người cao tuổi) về quá trình di cư của người Dao vào 

Việt Nam, sau khi phân tích các dữ liệu, 100% số người trong nhóm cũng đồng ý 

với mốc thời gian trên. Tuy nhiên, vẫn cần có nhiều dữ liệu hơn nữa để khẳng định 

chính xác thời điểm di cư của người Dao vào Việt Nam. 

Trong lễ cấp sắc, nghi thức quả chì vậy - bói xem người thụ lễ có thể làm 

nghề thầy cúng không, được đi đến những địa điểm nào và có tính cách gì, chúng ta 

thấy những địa điểm ghi trong mảnh giấy có: Quảng Đông (Trung Hoa), Quảng 

Ninh, Hòa Bình, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên 

Bái,.... Những địa danh được nhắc đến ở đây là những nơi mà người Dao đã đặt 

chân khi tới Việt Nam, còn địa danh Quảng Đông (Trung Hoa) được cho là nơi cư 

trú của người Dao trước khi di cư tới Việt Nam. 
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Trong bản sắc được cấp kèm với ấn trong nghi lễ cấp sắc có ghi về lý lịch của 

người được cấp sắc, trong đó có cả các lần di cư. Trong bản sắc ghi lai lịch của ông 

T.P.T (58 tuổi, thầy cúng) có ghi: ông sinh ra tại Suối Cốc, sau đó cùng bố mẹ chuyển 

đến Gốc Vải, xuống Đá Ngẳng và hiện tại cư trú tại thôn Hợp Nhất. Đây cũng là một 

cứ liệu để chúng ta xác định được quá trình di cư, tụ cư của người DQC ở Ba Vì. 

Hơn nữa, người DQC hiện nay vẫn thờ tất cả các đời tổ tiên được ghi trong gia 

phả của dòng họ (theo từng nhánh của bàn thờ tổ với nguyên tắc anh không thờ em). 

Dòng họ Lý (thôn Yên Sơn) hiện nay có 16 đời, dòng họ Triệu (thôn Hợp Nhất) có 

13 đời,... Khi cúng lễ, thầy cúng phải đọc rõ tên tuổi, địa chỉ chôn cất của các đời tổ 

tiên. Theo ông T.P.T (thầy cúng, thôn Hợp Nhất) trong gia phả dòng họ do ông cất 

giữ có ghi: dòng họ ông bắt nguồn ở Quảng Đông (Trung Hoa) được 2 đời, tiếp đó di 

chuyển đến Quảng Ninh (Việt Nam) và ở đây khoảng 3 đời. Sau đó, họ đến Phú Thọ 

(xã Thẻ Cần, huyện Thanh Sơn) ở 2 đời, rồi mới chuyển cư đến các địa danh Tùng 

Thiện, Bất Bạt (nay là huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội); cư trú tại địa danh xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì như hiện nay được 2 đời. Qua những tư liệu này, chúng ta thấy rất rõ 

quá trình di cư, tụ cư của người DQC ở Ba Vì. 

3.2.2. Giá trị cố kết cộng đồng 

NLVĐ đã trở thành sợi dây vô hình gắn kết cộng đồng, tạo nên những giá trị 

lớn lao về mặt xã hội. Giá trị cố kết cộng đồng thể hiện ở mối quan hệ huyết thống, 

dòng tộc, làng xóm, khu vực,... 

Trong truyền thống, người DQC ở Ba Vì sống phụ thuộc vào tự nhiên vì vậy, 

tính cố kết cộng đồng để đảm bảo cuộc sống càng được thể hiện rõ. Khi một gia 

đình có công việc thì đó là việc chung của cả làng. Mỗi nghi lễ đều có sự tham gia 

của các thành viên trong cộng đồng. Họ được mời tham dự để giúp đỡ chúc mừng 

cho người thụ lễ trong các đám mới sinh, đám cưới, cấp sắc, hay đến cùng chia 

buồn với gia chủ trong đám tang. Mỗi gia đình đến dự có thể đóng góp công sức 

hoặc một chút ít vật chất giúp gia chủ thực hiện các nghi lễ. Nhờ vậy mà mối quan 

hệ giữa các thành viên trong cộng đồng ngày càng được gắn kết. 
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NLVĐ cũng trở thành môi trường tồn tại của đặc tính cố kết cộng đồng. 

Trong nghi lễ cưới xin, mỗi yếu tố trong đám cưới không chỉ đặt trong mối quan 

hệ của cá nhân với cá nhân mà còn đặt trong mối quan hệ mật thiết cá nhân với tập 

thể.Trước tiên, cưới hỏi gắn kết cá nhân với đời sống chung của cộng đồng. Tính 

quyết định của cộng đồng có vai trò quan trọng trong việc sắp đặt hôn nhân. Mặc 

dù cá nhân có quyền lựa chọn và tìm hiểu đối tượng kết hôn, song có đến được với 

nhau hay không lại còn tùy thuộc vào quyết định của cha mẹ và cộng đồng. Hôn 

nhân không chỉ là câu chuyện của hai cá nhân mà luôn có sự tham gia, trách 

nhiệm của cộng đồng.  

Trong truyền thống, cuộc sống làm nương rẫy, du canh, du cư không phải lúc 

nào người DQC cũng có điều kiện gặp nhau. Vì vậy, khi một gia đình có việc chính 

là cơ hội để mọi người gặp gỡ, trò chuyện với nhau, giúp họ hiểu nhau hơn. Trước 

kia, trong đám cưới, dù nhà trai và gái ở gần nhau thì đoàn đưa dâu vẫn ở lại nhà 

trai qua đêm. Hai bên họ hàng, làng xóm cùng nhau tập trung hát đối đáp để chúc 

mừng hạnh phúc cho đôi nam nữ và cùng nhau trò chuyện tâm tình. Thanh niên 

chưa vợ chưa chồng thì hát những bài hát đối đáp giao duyên, còn những người đã 

có gia đình thì hát những bài hát về kinh nghiệm sản xuất, ứng xử trong cuộc 

sống.Thông qua những buổi như vậy họ càng thêm gắn bó với nhau. 

Trong tang ma, lúc gia đình có tang đang bối rối vì mất đi một người thân, sự 

động viên, giúp đỡ của láng giềng thân thích sẽ giúp tang gia bớt đau buồn. Xưa 

kia, dân số người Dao còn ít, nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng thì đám tang 

không thể tiến hành nhanh được. Cũng nhờ vậy mà tình cảm được nhân lên, nỗi 

buồn cũng vơi bớt phần nào. 

Khi đến tham dự các nghi lễ, mọi người giúp đỡ công sức, động viên về mặt 

tinh thần, chút ít vật chất. Đó là những lời động viên, chúc mừng, chia sẻ tình cảm, 

trao truyền những kinh nghiệm trong cuộc sống, nó sẽ là động lực lớn đối với mỗi gia 

đình và cá nhân người thụ lễ. Sự cố kết cộng đồng sẽ tạo nên sức mạnh to lớn giúp 

cho người DQC vượt qua được những biến động của xã hội và phát triển vững mạnh. 

Cũng chính nhờ sự cố kết cộng đồng nên mặc dù người DQC hạ sơn tương đối sớm, 
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lại sống cộng cư cùng người Kinh và người Mường nhưng văn hóa của người DQC ở 

Ba Vì vẫn còn bảo lưu khá tốt cho tới ngày nay. 

3.2.3. Bảo tồn văn hóa truyền thống 

3.2.3.1. Bảo tồn và phát triển môi trường tồn tại của văn hóa tộc người  

Qua nghi lễ, những nét độc đáo trong văn hóa của người DQC ở Ba Vì được 

bộc lộ. Trước tiên, những nghi lễ còn tồn tại đồng nghĩa với việc tín ngưỡng cổ 

truyền của người DQC vẫn được duy trì. Đó chính là đặc trưng thể hiện bản sắc văn 

hóa của dân tộc Dao, giúp cho họ nhớ về nguồn cội dân tộc, có ý thức giữ gìn văn 

hóa dân tộc mình. Bên cạnh đó, nhiều nét văn hóa bị mai một trong cuộc sống hàng 

ngày nhưng vẫn tồn tại trong các NLVĐ. Có thể kể đến như: trang phục truyền 

thống, chữ viết, ẩm thực,...  

Hiện nay trong cuộc sống hàng ngày, người DQC mặc trang phục Âu hóa 

giống người Kinh, nhưng các nghi lễ trang phục truyền thống là quy định bắt buộc 

với thầy cúng và người thụ lễ đặc biệt là trong cưới xin, cấp sắc và tang ma. Họ cho 

rằng, có mặc trang phục truyền thống thì tổ tiên mới nhận ra. Vì vậy, khi làm lễ tơ 

hồng, đứng trước bàn thờ tổ tiên, cô dâu dù là người DQC hay là người dân tộc 

khác đều phải mặc trang phục truyền thống. Trong nghi lễ cấp sắc, trang phục 

truyền thống được sử dụng cho vợ chồng người thụ lễ và các thầy cúng. Vợ của 

người thụ lễ mặc bộ trang phục ngày cưới còn người thụ lễ tùy thuộc vào từng nghi 

thức mà có những bộ quần áo riêng, khi thì mặc áo thêu rồng, khi lại mặc áo nữ và 

váy,... Các thầy cúng tùy thuộc vào từng nhiệm vụ khác nhau mà mặc trang phục 

cúng cho phù hợp. Trong đám tang, người chết cũng được mặc trang phục truyền 

thống khi khâm liệm và chôn cất.  

Chữ viết cũng được bảo tồn nguyên vẹn trong các nghi lễ. Tiếng Dao vẫn 

được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày nhưng chữ viết thì chỉ còn xuất hiện trong 

các văn tự phục vụ việc cúng lễ. Tất cả các văn tự liên quan đến nghi lễ đều phải sử 

dụng chữ Nôm Dao. Do vậy, yêu cầu bắt buộc đối với các thầy cúng là phải biết đọc 

và viết chữ Nôm Dao. 
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Trong nghi lễ, một số món ăn truyền thống vẫn được duy trì như các loại 

bánh: bánh dầy, bánh chưng,.... Trong nghi thức cưới xin, lễ lại mặt nhà trai có 

thể mang sang nhà gái nhiều món đồ khác nhau nhưng không thể thiếu 120 đôi 

bánh rán không nhân. Món thịt sóc nấu măng khô là món không thể thiếu trong 

nghi lễ cấp sắc. Cách bài trí cỗ lá vẫn còn thấy xuất hiện ở nghi lễ trả ơn tổ tiên 

của phụ nữ sau sinh và lễ đầy tháng cho trẻ mới sinh, cấp sắc, tang ma. Trong 

các lễ này, món nước chấm bằng thân cây chuối non chan nước luộc thịt vẫn còn 

được sử dụng. 

Có thể thấy, các nghi lễ chính là môi trường để lưu giữ những nét văn hóa 

độc đáo của người Dao, giúp chúng ta nhận diện được đặc trưng văn hóa DQC ở Ba 

Vì. Các nghi lễ còn, văn hóa DQC vẫn được lưu giữ. 

3.2.3.2 Góp phần gìn giữ, nuôi dưỡng các loại hình nghệ thuật dân gian 

Các loại hình văn học nghệ thuật dân gian của người DQC ở Ba Vì tuy 

không phát triển nhiều trong đời sống hàng ngày nhưng lại xuất hiện trong các hoạt 

động tín ngưỡng của đồng bào. Trong NLVĐ, khối lượng sách cúng, sách ghi lại 

những bài thơ, bài hát,... có số lượng khá lớn. Các loại hình nghệ thuật như: múa, 

hát, các loại nhạc cụ,... đều được sử dụng. 

Một trong các loại hình nghệ thuật không thể thiếu trong NLVĐ của người 

Dao là hát. Hát gọi theo tiếng Dao là dung, người DQC thường gọi là pả dung. Tùy 

theo đối tượng của mỗi cuộc hát mà có nội dung thích hợp. Trong lễ cưới của người 

DQC ở Ba Vì trước đây, khi nhà gái đưa dâu sang nhà trai sẽ ở lại đó một buổi để 

hai bên hát giao lưu đối đáp. Thường thì mọi người sẽ dựa vào một số làn điệu có 

sẵn trong các sách hát sau đó đặt lời ví đối khẩu tùy theo hoàn cảnh. Thông qua 

những cuộc hát này, nam nữ chưa vợ chưa chồng có thể tìm hiểu, tỏ tình yêu đương 

với nhau từ đó dẫn đến các cuộc hôn nhân. Những người đã có gia đình, họ hát để 

thưởng thức tài nghệ của nhau nên nội dung các bài hát thường để ca ngợi sản xuất, 

ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên, hỏi thăm sức khỏe, thăm công việc. Những bài hát nói 

về sinh hoạt sản xuất, sinh hoạt gia đình không có sách, cũng không có bài sẵn mà 

do mỗi người tự động sáng tác. Ngoài ra còn có hát uống rượu (pả dung hốp tíu) để 
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chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, khuyên nhủ đôi vợ chồng làm ăn hòa thuận, đông 

con nhiều cháu. 

Pả dung còn được thực hiện trong đám cấp sắc với vai trò chính của mẹ hát (pả 

dung ma). Nội dung của các bài hát trong lễ cấp sắc đề cập đến nguồn gốc loài người, 

nguồn gốc người Dao, ca ngợi thầy cúng, gia đình người thụ lễ và chúc phúc cho họ. 

NLVĐ của người DQC cũng lưu giữ nhiều điệu múa độc đáo. Trong lễ cấp sắc 

có nghi lễ các thầy sày tỉa hướng dẫn người thụ lễ 7 điệu múa truyền thống chủ yếu là 

các bài múa về tổ tiên, Bàn Vương, ma bản địa, thổ công, thần chăn nuôi,…Họ vừa 

múa vừa cúng để dâng rượu, bánh cho ma Bàn Vương, ma tổ tiên và các thần linh. 

Ngoài ra, trong các nghi lễ dâng cúng tổ tiên và thần linh các thầy cúng cũng thường 

kết hợp giữa lời khấn với các điệu múa dâng cúng. Đây cũng là nét độc đáo trong nghi 

lễ cấp sắc của người DQC ở Ba Vì. Những điệu múa trong nghi lễ của người Dao mà 

điển hình là múa chuông đã được khai thác, chỉnh lý, biên đạo để biểu diễn ở trong và 

ngoài nước, trở thành một điệu múa đặc trưng của dân tộc Dao. 

Bên cạnh đó, các loại nhạc cụ dân tộc như chiêng, trống, kèn, chuông con, 

chũm chọe, tù và… cũng được sử dụng trong các nghi lễ. Những nhạc cụ này có khả 

năng biểu cảm khác nhau, khi hoà tấu trở thành một dàn nhạc dân tộc rất độc đáo,  

khi trầm lắng, có khi lại sôi động, vui nhộn. Đó là: tiếng chuông con kêu leng keng 

trong các điệu nhảy múa của các thầy, tiếng tù và trong nghi lễ gọi Ngọc Hoàng 

xuống chứng giám việc cấp sắc của người thụ lễ, tiếng kèn, trống tiễn đưa người chết 

về với tổ tiên,… 

Bộ tranh thờ 18 bức vẽ các nhân vật và sự tích Đạo giáo là những tác phẩm 

hội họa có giá trị rất quí hiếm, nó không chỉ giúp cho việc nghiên cứu sâu về tôn 

giáo mà còn giúp nghiên cứu về nghệ thuật tạo hình dân gian.  

Trang phục trong lễ cấp sắc cũng là một yếu tố rất quan trọng, nó không chỉ làm 

cho màu sắc của lễ hội thêm rực rỡ mà thông qua các họa tiết hoa văn trang trí trên áo 

thầy cúng, trên trang phục người được cấp sắc và trang phục cô dâu đã thể hiện sinh 

động tâm lý, thị hiếu thẩm mỹ của đồng bào Dao, thể hiện tài năng lao động sáng tạo, 

đức tính kiên nhẫn, bền bỉ của người phụ nữ dân tộc Dao trong việc thêu thùa, khâu vá… 
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3.2.3.3. Góp phần gìn giữ, phát triển chữ Nôm Dao 

Chữ Nôm Dao là một hệ thống ký tự chữ Hán được phiên âm ra tiếng Dao. Đây 

là những chữ Hán dạng phồn thể, được giữ nguyên tự dạng. Tầng lớp trí thức người Dao, 

qua các thế hệ, đã Dao hóa cách phát âm các chữ Hán, cho gần gũi với tiếng Dao và vẫn 

giữ nguyên gốc nghĩa của các từ trong sách này. Phiên âm được đọc theo một cách hoàn 

toàn khác tiếng Dao sử dụng trong cuộc sống thường ngày, nên các nhà nghiên cứu gọi 

đó là tiếng Dao trong văn chương. Tuy khác biệt so với tiếng Dao đời thường, tiếng Dao 

văn chương cũng không giống cách đọc Hán - Việt của người Kinh, nó đã có một quá 

trình Dao hóa cách phát âm, cho gần với ngôn ngữ Dao đời thường. Chỉ những người 

biết đọc, biết viết mới sử dụng được chứ không phổ biến như là chữ viết phổ thông của 

dân tộc. Trong cách đọc Dao văn chương và Dao đời thường có sự gần gũi nhau, đối với 

những từ mà tiếng Dao không có, nó được sử dụng luôn làm tiếng Dao đời thường.  

NLVĐ của người DQC ở Ba Vì, Hà Nội đều được ghi lại rất chi tiết trong sách 

cúng của họ bằng chữ Nôm Dao. Đây là một kho tàng vô cùng quí giá khi chúng ta 

nghiên cứu về văn hóa của người DQC nói chung và NLVĐ nói riêng. Chỉ tính riêng 

lễ cấp sắc, số lượng sách liên quan đã lên tới hơn chục cuốn bao gồm các cuốn nói về 

việc chuẩn bị lễ vật, các nghi thức cúng, sách ngâm thơ dùng trong nghi lễ cúng ma 

Bàn Vương, sách hát pả dung,... Sách dùng trong nghi lễ tang ma cũng có nhiều 

cuốn khác nhau như: sách xem ngày giờ tốt, xấu, sách cúng lúc làm đám tang, sách 

cúng báo tổ tiên sau khi chôn cất, sách cúng trong lễ gọi hồn người chết về bàn thờ 

tổ tiên, sách cúng trong lễ cấp đất cho người chết, sách cúng trong lễ tiễn hồn người 

chết lên thiên đàng,... Sách dùng trong cưới xin có các loại: sách so tuổi, số mệnh 

của đôi nam nữ, sách cúng trong nghi lễ tơ hồng,.... 

Tại các gia đình người DQC có bàn thờ tổ đều có một bộ sách dùng trong các 

dịp cúng lễ. Những người làm thầy cúng còn lưu giữ nhiều bộ sách có giá trị. Khi đi 

làm lễ, họ thường mang theo sách của mình. Thầy cúng thuộc nhiều sách, biết nhiều 

chữ Nôm Dao thì càng được coi trọng. 

Chữ Nôm Dao được người DQC ở Ba Vì truyền trực tiếp thông qua các nghi 

lễ. Những người đàn ông trước khi trải qua lễ cấp sắc đều phải có một chút ít kiến 
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thức về chữ Nôm Dao. Sau khi hoàn thành nghi lễ, người thụ lễ phải nằm đệm rơm 

3 - 7 đêm để học sách cúng, suy nghĩ về những điều răn dạy trong lễ cấp sắc. Người 

DQC ở Ba Vì còn truyền tai rằng, nếu người nào có duyên, may mắn được thần linh 

phù hộ thì có thể học trong khi ngủ, và tiếp thu rất nhanh. Nếu học được nhiều và 

đọc, viết thành thạo chữ Nôm Dao mới có thể trở thành thầy cúng giỏi. Tuy nhiên, 

chữ Nôm chỉ dạy cho nam giới. 

Như vậy, thông qua NLVĐ, hệ thống chữ Nôm Dao được duy trì và phát 

triển. Khai thác nội dung của những cuốn sách Nôm Dao sẽ cho chúng ta nguồn tư 

liệu khổng lồ khi nghiên cứu về người Dao nói chung cũng như sự ảnh hưởng của 

người Dao đến các tộc người sống cộng cư với họ. 

Tiểu kết chƣơng 3 

NLVĐ của người DQC ở Ba Vì thể hiện chức năng tâm lý, xã hội, văn hóa và 

giáo dục rõ nét. NLVĐ giúp nâng đỡ tâm lý, tình cảm của người thụ lễ, giúp họ tin 

tưởng có một thế lực siêu nhiên hỗ trợ, bảo vệ và vững tin vượt qua những giai đoạn 

chuyển đổi quan trọng trong cuộc đời. Nó cũng tạo ra bối cảnh để thừa nhận sự 

chuyển đổi vai trò, vị trí của mỗi cá nhân trong cộng đồng; giúp duy trì trật tự xã hội 

và khẳng định vị thế của gia đình, củng cố cấu trúc xã hội. Với chức năng văn hóa, 

NLVĐ giúp chuyển tải văn hóa của cộng đồng, giúp bảo tồn văn hóa truyền thống 

của người DQC. Bên cạnh đó, với chức năng giáo dục, NLVĐ giúp con người hướng 

thiện, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển cuộc sống.  

NLVĐ có giá trị lịch sử sâu sắc. Thông qua nghi lễ chúng ta biết được nguồn 

gốc của người Dao, quá trình di cư vào Việt Nam và sự thích ứng với tự nhiên của 

họ trong quá trình phát triển tộc người. Bên cạnh đó, việc cùng chung tay thực hiện 

các nghi lễ đã giúp cho các mối quan hệ trong gia đình, dòng họ và cộng đồng được 

bền chặt.  NLVĐ là môi trường để bảo tồn những nét văn hóa truyền thống đặc biệt 

là các loại hình nghệ thuật dân gian: hát, múa, nhạc cụ. Thông qua NLVĐ, chữ 

Nôm Dao cũng được sử dụng và bảo tồn một cách có hiệu quả. 
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Chƣơng 4 

NGHI LỄ VÕNG ĐỜI CỦA NGƢỜI DAO QUẦN CHẸT Ở BA VÌ  

TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

4.1. Biến đổi nghi lễ vòng đời của ngƣời Dao Quần Chẹt  

4.1.1. Tính thiêng của các nghi lễ 

Tính thiêng trong NLVĐ của người DQC ở Ba Vì hiện nay giảm đi rõ rệt so 

với truyền thống. Tính thiêng giảm đồng nghĩa vai trò của nghi lễ đối với cá nhân 

người thụ lễ cũng giảm dần. Họ không cảm nhận được những thay đổi đột biến sau 

khi thực hiện nghi lễ. 

Trong phong tục và nghi lễ liên quan đến sinh đẻ tính thiêng đã được thế tục 

hóa rất nhiều. Ngày nay với sự phát triển của mạng lưới y tế công, trình độ khoa học 

kỹ thuật ngày càng cao, nhận thức của người dân cũng được cải thiện, những lo lắng 

trong quá trình mang thai và sinh nở đã không còn như trước. Sản phụ được khám 

thai định kỳ tại trạm xá, bệnh viện hoặc các phòng khám sản khoa trên địa bàn 

huyện, thành phố. Sản phụ sinh con tại các bệnh viện với đội ngũ y tá và bác sĩ đảm 

bảo an toàn cho mẹ và con. Vì vậy, họ hoàn toàn tin tưởng ở mạng lưới y tế hiện 

đại, những nghi lễ mang tính tâm linh cũng vì thế mà giảm vai trò. Nhiều gia đình 

không làm lễ hoặc thực hiện “cho đủ thủ tục” chứ không còn mang ý nghĩa để cầu 

mong tổ tiên che chở phù hộ cho sản phụ và đứa trẻ mới sinh.  

Việc kết hôn hiện nay là do đôi nam nữ tự nguyện tìm hiểu và đến với nhau, 

hiện tượng cha mẹ sắp đặt và quyết định hôn nhân không còn. Thậm chí có những 

cặp vợ chồng đi làm ăn xa chỉ đăng ký kết hôn và về sống với nhau chứ không tổ 

chức đám cưới.  

Lễ tơ hồng là nghi lễ không thể thiếu trong đám cưới người DQC. Nghi lễ 

được thực hiện với ý nghĩa trình báo tổ tiên công nhận đôi nam  nữ là vợ chồng, gắn 

kết 2 người với nhau. Tuy nhiên, hiện nay tính chất linh thiêng cũng giảm dần. Nhiều 

đôi nam nữ còn không hiểu hết ý nghĩa của nghi lễ, do vậy thực hiện nghi lễ chỉ mang 

tính chất hình thức. 
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Trường hợp đám cưới của con trai bà T.T.N (thôn Yên Sơn) được tổ chức 

vào ngày 03/07/2014 lấy vợ là là người Kinh quê ở Nam Định. Do không được cha 

mẹ cô dâu đồng ý nên đám cưới phải rất lâu sau mới được tiến hành. Khi cưới cô 

dâu mang thai được hơn 5 tháng. Trong quá trình đón dâu, do đường xa, cô dâu bị 

động thai. Khi đến nhà trai để thực hiện nghi lễ tơ hồng, cô dâu chỉ khoác 1 cái áo 

Dao bên ngoài và đội khăn trên đầu, không mặc yếm, không mặc quần của người 

Dao, phía trong là một bộ đồ với áo phông và quần legging. Trong lúc làm lễ, cô 

dâu cũng không đứng mà được ngồi trên ghế nhựa có người đỡ phía sau và không 

thể vái lạy tổ tiên nhà chồng. Nghi lễ diễn ra nhanh chóng, đơn giản và kém phần 

linh thiêng. Hay trong một đám cưới khác mà NCS trực tiếp tham dự, vẻ mặt của cô 

dâu, chú rể cho thấy họ không tập trung vào nghi lễ. Việc thực hiện nghi lễ chỉ 

mang tính chất hình thức. 

Nghi thức chuyển gánh lễ vật sang nhà gái cũng có những biến đổi. Nhà trai 

không còn mang lễ vật tới làm cơm thiết đãi nhà gái mà  tất cả lễ vật đều được qui 

thành tiền mặt và có thể đưa trước đám cưới. Mục đích chính của họ là đi đón dâu. 

Nhiều đám cưới có cả đội ngũ chuyên sắp cỗ thuê. Do vậy tính chất của việc đón 

dâu cũng thay đổi rất nhiều. 

Lễ cấp sắc là nghi lễ quan trọng nhất đối với người đàn ông DQC ở Ba Vì 

thì hiện nay tính thiêng cũng giảm bớt. Do có nhiều thủ tục rườm rà nên có 

người còn “ngại” không muốn tổ chức lễ cấp sắc. Việc thực hiện lễ cấp sắc hầu 

hết là do cha mẹ lo liệu, bản thân người thụ lễ thậm chí không biết đến những 

thủ tục nghi lễ đó. Trong quá trình thực hiện, họ không còn tâm trạng hồi hộp, lo 

lắng. Sau khi kết thúc nghi lễ, cuộc sống của họ cũng không bị xáo trộn. Họ vẫn 

tham gia các công việc xã hội, gia đình một cách bình thường. 

Nhiều thủ tục trong lễ cấp sắc như yểm bùa, chú chỉ được thực hiện cho đủ 

thủ tục (làm bùa ở cửa trước khi thực hiện nghi lễ cấp sắc - dịa bùa eng). Theo lý 

giải của người DQC, do trước đây các thầy làm bùa đã có người bị chết, vì vậy họ 

chỉ thực hiện nghi lễ không mang tính thiêng để đảm bảo sự an toàn cho những 

người tham dự. Những người tham dự lễ cấp sắc cũng không nhất thiết phải tắm 
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rửa, chay sạch. Họ cũng không còn quan niệm nếu không sạch sẽ thì sợ bị trừng 

thần linh, tổ tiên trừng phạt.  

Trong nghi lễ sênh sày cỏ người thụ lễ nằm đệm rơm, các thầy cúng niệm 

thần chú để linh hồn thoát khỏi thể xác và truyền pháp lực. Tuy nhiên, hiện nay, 

người thụ lễ không tin vào sự linh thiêng của nghi thức, họ cho biết chỉ nằm xuống 

nghỉ ngơi do mệt mỏi vì thời gian tổ chức lễ cấp sắc kéo dài. 

Lúc đó tôi chỉ thấy bình thường, nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút chứ 

chẳng cảm thấy gì, không có chuyện hồn lìa khỏi xác [ý kiến của ông T.Q.H thôn 

Hợp Nhất]. 

Đối với nghi lễ tang ma, những người chết ở ngoài nhà vẫn được mang về tổ 

chức đám tang. Họ không cho rằng việc đó có ảnh hưởng xấu đến cả làng. Do tính 

thiêng trong các nghi lễ tang ma đã giảm, việc thực hiện kiêng kỵ của con cháu sau 

đám tang cũng không còn như trước. Thời gian kiêng kỵ được rút ngắn. Sau đám 

tang, con cháu vẫn có thể tham gia các công việc xã hội. 

 “Những người chết ở ngoài nhà nếu gần thì vẫn đưa về nhà làm đám tang, 

trừ trường hợp xa quá thì phải chịu. Đó là quyền tự do của mỗi gia đình, cũng không 

ai nói gì cả” [ý kiến của ông T.T.H thôn Yên Sơn]. 

Như vậy có thể thấy, các nghi lễ vẫn được thực hiện nhưng tính thiêng đã có 

sự thay đổi. Việc thực hiện nghi lễ đôi khi còn mang tính hình thức, do vậy nó 

không có nhiều tác động to lớn đối với người thụ lễ. 

4.1.2. Nhận thức về sự chuyển đổi của người thụ lễ 

Arnold Van Gennep cho rằng những thay đổi trạng thái (của con người) làm 

khuấy động cuộc sống cá nhân và xã hội, và để giảm thiểu các tác hại của những 

thay đổi đó mà một số nghi lễ chuyển đổi ra đời [73].  Trong NLVĐ của người DQC 

ở Ba Vì, sự chuyển đổi của cá nhân cũng được khẳng định rất rõ qua các nghi lễ trong 

sinh đẻ, cưới xin, cấp sắc và tang ma. Tuy nhiên, hiện nay sự chuyển đổi của cá nhân 

thụ lễ có phần mờ nhạt. Trong truyền thống, khi đứa trẻ mới sinh chưa làm lễ cúng mụ 

đầy tháng thì thường ở trong nhà, ít tiếp xúc với bên ngoài, nhưng hiện nay trong 
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khoảng thời gian đó, người thân vẫn có thể đến thăm hỏi và bế bé ra ngoài chơi. Do 

vậy, việc thực hiện nghi lễ không còn mang tính chuyển đổi mà chỉ để thông báo với tổ 

tiên, làng xóm gia đình có thêm nhân khẩu mới. 

Sau lễ cưới, tâm lý, cuộc sống,... của các cô dâu trẻ có phần ít biến động vì phần 

lớn họ có thể tự chủ về cuộc sống của mình. Người con gái sau khi lấy chồng vẫn tiếp 

tục đi làm, họ có thể về thăm bố mẹ đẻ của mình bất cứ khi nào họ muốn. Người con 

trai cũng có thể về bên nhà vợ sinh sống nếu điều kiện bên đó tốt hơn. Đặc biệt là 

những trường hợp hôn nhân hỗn hợp dân tộc. (Trường hợp gia đình ông L.S.V và bà 

T.T. B thôn Yên Sơn có 2 người con trai hiện tại đều ở rể, 1 người ở tại nhà vợ trong 

nội thành Hà Nội, 1 người công tác tại Tuyên Quang, lấy vợ và ở rể luôn tại đó. Hay 

chị T.T.A, thôn Hợp Nhất, lấy chồng là người Mường, chồng chị cũng ở rể nhà chị 

nhưng gia đình chị chỉ tổ chức lễ cưới thông thường chứ không phải làm thủ tục bắt rể). 

Những phép tắc ứng xử của người con dâu đối với những thành viên trong 

gia đình nhà chồng sau lễ cưới trước đây và hiện nay đã khác xa. Trước đây người 

con dâu luôn được khuyên dạy phải có bổn phận hầu hạ bố mẹ chồng từ bữa ăn cho 

đến các nhu cầu sinh hoạt khác, những cô dâu nào không tuân thủ phục vụ cha mẹ 

chồng sẽ rất khó sống với nhà chồng. Hiện nay, nếu những cô dâu làm việc tại các 

cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, họ phải rời nhà từ sáng sớm, do vậy, những việc chăm 

sóc bố mẹ chồng không như trước. Thậm chí mẹ chồng còn là người giúp các công 

việc gia đình cho nàng dâu yên tâm làm việc. 

“Con dâu có ngủ dậy muộn một chút cũng không sao, mình nhàn rỗi thì giúp 

đỡ nó chứ nó đi làm cả ngày mệt rồi. Bây giờ không ai còn quan tâm nhiều đến 

chuyện con dâu phải dậy sớm phục vụ bố mẹ chồng như trước nữa đâu [ Bà P.T.M 

(50 tuổi), thôn Hợp Nhất). 

Trong nghi lễ cấp sắc, sự chuyển đổi của cá nhân người thụ lễ cũng có những 

biến đổi nhất định. Đối với những người công tác hay đi làm ăn xa, họ chỉ có thời 

gian về nhà để thực hiện nghi lễ. Mọi thủ tục đều được bố mẹ chuẩn bị. Sau khi 

nghi lễ kết thúc, họ lại tham gia vào cuộc sống bình thường. Mọi chuyện giường 

như không có gì thay đổi. Thậm chí khi được bố mẹ đã chuẩn bị mọi thủ tục, có 
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người cũng chưa muốn tổ chức lễ cấp sắc do hai vợ chồng quá bận chưa sắp xếp 

được công việc. 

Trong quá trình thực hiện nghi lễ, họ không có cảm giác hồi hộp, lo lắng mà 

hầu hết chỉ làm theo những chỉ dẫn của người thầy cúng. Bởi hiện nay rất ít người 

trẻ am hiểu về các nghi lễ cũng như phong tục tập quán của người DQC. Nhiều 

người còn có suy nghĩ thực hiện vì thủ tục dân tộc phải làm như thế chứ không nghĩ 

đến việc mình sẽ được gì sau khi thực hiện nghi lễ. 

“Bố mẹ tôi bảo về làm lễ thì tôi về chứ thực sự công việc quá bận, chẳng có 

thời gian. Việc làm lễ sớm hay muộn với tôi cũng không quan trọng” [L.H.D (nam, 

33 tuổi), thôn Yên Sơn].  

Đối với nghi lễ tang ma, nếu trước đây, gia đình thường lập bàn thờ riêng, đến 

bữa ăn phải đưa cơm (hoặc cháo) cho người chết thì nay sau 3 ngày gọi hồn người chết 

về, người ta không lập bàn thờ riêng mà thờ chung với bàn thờ tổ tiên. Con cháu cũng 

có thể kết hôn chỉ sau đám tang 1 năm mà không phải để tang 3 năm như trước. 

4.1.3. Biến đổi hình thức, nội dung và các nghi thức 

4.1.3.1. Nghi lễ liên quan sinh đẻ 

Các nghi lễ và kiêng kỵ trong quá trình mang thai và sinh nở của người DQC đã 

được đơn giản hóa. Họ đã loại bỏ những kiêng kỵ thái quá, không có cơ sở khoa học 

trong ăn uống và sinh hoạt hàng ngày như: không được bước qua dây chạc trâu sợ lâu 

không đẻ, không đánh rắn sợ con bị thè lưỡi, không động vào hạt giống làm hạt giống 

không nảy mầm, kiêng sửa nhà, di chuyển các đồ vật trong nhà sợ bị sảy thai,...  

Qua phỏng vấn một số sản phụ DQC thì hầu hết họ đều cho rằng những 

kiêng kỵ đó không có cơ sở.  

“Ngày xưa các cụ bảo không bước qua dây chạc trâu sợ chửa lâu không đẻ 

nhưng tôi nghĩ là không phải. Hiện nay đi khám thai bác sĩ cho biết thời gian sinh 

rồi nên tôi cũng không còn lo lắng nữa. Con mình phát triển bình thường là yên tâm 

rồi” (L.T.X - thôn Hợp Sơn). 
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Hay “Ngày xưa các cụ cứ nói thế, chẳng biết đúng hay sai nhưng bây giờ 

mình chẳng phải kiêng gì. Khi mình có chửa đứa đầu thì chuyển nhà, di chuyển cái 

giường sang chỗ khác, thậm chí còn bị gãy chân giường phải đóng lại mà có thấy 

sao đâu, vẫn đẻ bình thường” (ý kiến của chị T.T. B thôn Yên Sơn). 

Những nghi lễ trong quá trình mang thai và sinh nở của người DQC ở Ba Vì 

ngày nay vẫn còn thực hiện nhưng tùy theo mỗi gia đình, không có sự bắt buộc như 

trước. Nhiều gia đình có thể bỏ 1 hoặc 2 nghi lễ mà họ cho là không cần thiết. 

Trong mỗi nghi lễ đó cũng được giản tiện hơn rất nhiều hoặc thay đổi để phù hợp 

với cuộc sống hiện đại. Ngày nay  do không còn sinh con ở nhà nên gặp trường hợp 

khó sinh, sản phụ được can thiệp kịp thời bằng các biện pháp y tế thay vì cúng bái.  

Việc thịt lợn cúng trong lễ trả ơn tổ tiên sau sinh đã được thực hiện rất linh 

hoạt. Một số gia đình chỉ thịt gà, có gia đình mua thịt lợn, thủ lợn ở chợ về cúng,... 

Họ cho rằng quan trọng là lòng thành với ông bà tổ tiên chứ không hẳn ở mâm cao, 

cỗ đầy. Tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đình sẽ tổ chức to hay nhỏ, mời ít 

khách hay nhiều khách. Đồ ăn cũng phong phú và đa dạng, phù hợp với khẩu vị 

ngày nay. 

Đối với những cặp vợ chồng đi làm ăn xa, thời gian tổ chức các nghi lễ có 

thể thay đổi tùy thuộc vào sự sắp xếp của gia đình và bố mẹ đứa trẻ. Không nhất 

thiết phải tổ chức ngay sau sinh hoặc đúng khi tròn tháng. Việc thực hiện nghi lễ có 

thể không cần có mặt của đứa trẻ cũng như sản phụ. Khi đứa trẻ được tròn tháng, 

tùy từng gia đình có thể làm lễ cúng ma mụ hoặc không. Nếu đứa trẻ ngoan, hay ăn, 

chóng lớn thì gia đình không cần làm lễ. 

Trong cách đặt tên cho đứa trẻ cũng có sự thay đổi. Nhiều gia đình không đặt 

tên theo thứ bậc qui định của dòng họ. Họ tên của đứa trẻ thường là họ của bố + tên 

đệm + tên chính thức hay họ của bố + họ của mẹ + tên đệm + tên chính thức. Ví dụ: 

anh Lý Hữu D (thôn Yên Sơn) có con trai đặt tên là Lý Anh Th, lẽ ra theo thứ bậc 

tên đệm phải là Lý Phú Th. Hay con gái của anh Triệu Đức C và chị Lý Thị V (thôn 

Hợp Nhất) được đặt là Triệu Lý Băng B,… 
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4.1.3.2. Nghi lễ cưới xin 

Hiện nay, hôn nhân của người DQC ở Ba Vì, Hà Nội được xây dựng trên cơ 

sở tình yêu tự nguyện của đôi nam nữ, chuyện bố mẹ sắp đặt đã không còn. Do vậy 

trong cách thức tổ chức cũng có những biến đổi. 

Sau quá trình tìm hiểu, đôi nam nữ sẽ thông báo với bố mẹ để tính chuyện 

cưới hỏi. Những nghi lễ như lễ đánh tiếng, xin lá số, so tuổi, được thu hẹp chỉ còn lễ 

ăn hỏi sau đó hai gia đình sẽ thống nhất ngày cưới ngay hôm đó nhất là những đám 

cưới cô dâu chú rể ở xa nhau. Đối với những đám vẫn còn lễ so tuổi thì việc đó 

cũng không còn quá coi trọng. Nếu lá số của hai người không hợp nhau nhưng quyết 

tâm lấy nhau thì đám cưới vẫn được tổ chức. Thời gian từ đám hỏi đến đám cưới 

được rút ngắn chỉ khoảng 1 đến hai tháng, có những đám chỉ diễn ra trong thời gian 

từ 1 đến 2 tuần.  

Hình thức tổ chức đám cưới cũng rất đa dạng, có thể là tiệc mặn, tiệc ngọt 

hay kết hợp cả mặn và ngọt. Theo kết quả điều tra thực địa, 100% đám cưới có sử 

dụng những trang thiết bị như phông, bạt, loa đài, băng đĩa, MC dẫn chương trình… 

Địa điểm tổ chức lễ cưới có thể tại nhà hàng, phòng cưới hay hội trường nhà văn 

hoá, cơ quan, đơn vị, nơi làm việc của hai người. 

Đám cưới của anh L.H.D (33 tuổi) và L.H.K (35 tuổi) con ông L.S.V (thôn 

Yên Sơn) đều được tổ chức ở nhà hàng ngày hôm trước để mời bạn bè, đồng nghiệp 

cùng cơ quan và gia đình họ nhà gái. Ngày hôm sau mới đón dâu và tổ chức tại gia 

đình nhà trai ở Ba Vì. Trong tiệc cưới tại nhà hàng cũng có sự tham gia của đầy đủ 

bố mẹ cô dâu và chú rể. Chị T.T.H (thôn Hợp Nhất) đi xuất khẩu lao động sau đó 

lấy chồng người Đài Loan, khi về Việt Nam tổ chức cưới tại nhà hàng của khu du 

lịch Ao Vua,… 

Về phương tiện đưa đón dâu rất đa dạng. Nếu hai gia đình ở cách xa nhau 

thì dùng nhiều loại phương tiện như xe máy hay xe hoa của cô dâu chú rể. Hình 

thức đi bộ chỉ diễn ra đối với các đám cưới là những người cùng làng và hai nhà 

rất gần nhau. 
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Thời gian tổ chức đám cưới chỉ trong vòng 1 hoặc 1,5 ngày. Trong khi bên 

nhà gái mời họ hàng bà con làng xóm đến chia vui thì bên nhà trai cũng tổ chức ăn 

uống cùng thời gian. Các đám cưới mà cô dâu không phải là người Dao thì chú rể sẽ 

cùng đoàn nhà trai đi đón dâu. Các đám cưới tổ chức tại nhà hàng, phòng cưới hay 

tại cơ quan đơn vị chỉ trong vòng nửa ngày. 

Nghi thức “chuyển gánh” không còn như trước. Số lễ vật thách cưới được qui 

ra tiền mặt (không quá 10 triệu đồng/ đám - theo qui định của hội đồng nhân dân xã 

Ba Vì). Vì vậy, những người đi đón dâu không phải chịu trách nhiệm lo cơm nước 

bên nhà gái mà chỉ mang tính chất phụ giúp, thậm chí họ còn giống như khách quí. 

Việc cơm nước, cỗ bàn bên nhà gái do bên đó tự bố trí và lo liệu.  

Người được chọn làm mùi te cũng thay đổi. Trường hợp đám cưới của cặp 

đôi chú rể L.H.V ở thôn Yên Sơn và cô dâu P.T ở Phú Thọ, vì cô dâu là con gái thứ 

2 trong nhà nên người làm mùi te là anh rể và chị gái cả của cô dâu. Tuy nhiên, do 

anh rể đi làm ăn xa không về được nên mùi te dẫn cô dâu về nhà chồng được thay 

thế bằng anh trai và chị gái của cô dâu. 

Trên đường đoàn đón dâu về nhà trai cũng không phải theo thứ tự nam đi trước, 

nữ đi sau mà có thể đi xen kẽ, người dắt cô dâu có thể thay bằng bạn cô dâu (cô dâu 

không che mặt nên không cần thiết phải có người dẫn đường). Của hồi môn cô dâu 

mang về nhà chồng đều được thay đổi cho phù hợp với cuộc sống hiện đại và do cô 

dâu và chú rể mua trước đám cưới như chăn, đệm,… 

Trên đường đi từ nhà cô dâu sang nhà chú rể không còn phải ăn cơm ở giữa 

đường. Nếu có đi qua nhà bên đường cũng không nhất thiết phải đi phía trước mà đi 

theo đường thẳng. Các nghi lễ giải hạn trên đường hầu như không được thực hiện, nếu 

cô dâu có hạn thì cũng tìm cách giải hạn trước hoặc sau đám cưới. Nghi lễ tơ hồng vẫn 

được diễn ra nhưng thực hiện đơn giản. 

Hình thức hát dân ca dân tộc, hát giao duyên trong đám cưới không được diễn 

ra. Thay vào đó là mở băng đĩa và nam nữ thanh niên hát những bài hát nhạc trẻ hiện 

đại, có MC dẫn chương trình đám cưới. 
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Lễ lại mặt được diễn ra sau đám cưới ba ngày. Trong thời gian trước lễ lại mặt 

cô dâu có thể ra ngoài khi có công việc. Những cô dâu là người dân tộc khác không 

phải tuân theo nghi thức này. Lễ vật lại mặt hầu hết là mẹ chú rể chuẩn bị hoặc cô dâu 

phụ giúp. Điều này chứng tỏ người con dâu mới trong gia đình được đối xử bình đẳng 

hơn. Những lễ vật trong lễ lại mặt cũng thay đổi. Có nhiều đám cưới không dùng lễ 

vật truyền thống là bánh rán hay bánh rán chỉ là hình thức và không đủ 120 đôi. Đặc 

biệt với những đám cưới hỗn hợp dân tộc không dùng bánh rán. Ngoài ra những lễ 

vật mang sang còn có những sản phẩm của nền kinh tế hiện đại như các loại rượu, 

bia, bánh kẹo,… Nếu nhà trai và nhà gái cách nhau quá xa có thể bỏ qua lễ lại mặt, 

sau một thời gian đôi vợ chồng trẻ về bên nhà bố mẹ vợ để thăm hỏi và nhận họ hàng 

hoặc vào các dịp lễ tết của gia đình, dòng họ. 

Hình thức cư trú sau đám cưới cũng có những biến đổi. Nếu chàng rể đồng ý 

ở rể bên nhà gái thì nhà gái cũng không phải lo mọi chi phí. Các đôi vợ chồng có xu 

hướng tách ra ở riêng sau đám cưới. Nhiều cặp vợ chồng trước và sau khi cưới đều 

lên các thành phố lớn để làm việc, do vậy sau kết hôn hầu hết họ quay trở lại với công 

việc của mình đồng thời cũng tách khỏi cuộc sống chung với bố mẹ.  

4.1.3.3. Nghi lễ cấp sắc 

Lễ cấp sắc của người DQC ở Ba Vì nhìn chung vẫn giữ được những những nét 

cơ bản của một nghi lễ truyền thống. Chỉ một số chi tiết trong đó đã được rút ngắn, do 

vậy thời gian tổ chức nghi lễ cũng ngắn lại. Tuy nhiên, nhiều gia đình có điều kiện 

kinh tế khá giả có thể tổ chức lễ cấp sắc to, thu hút đông người tham gia. Hiện nay, 

người DQC có thể tổ chức lễ cấp sắc bất kể thời gian nào trong năm khi có điều kiện. 

Việc giảm thời gian thực hiện nghi lễ cấp sắc được lý giải là do trước đây, 

mỗi nghi lễ cúng, người thầy cúng phải đọc đi đọc lại 3 lần lời cúng thì nay 3 người 

sẽ cùng đọc 1 lần. Thời gian dành cho ăn uống, nghỉ ngơi cũng ngắn lại, việc thực 

hiện nghi lễ khẩn trương. 

Độ tuổi của người cấp sắc được trẻ hóa. Trước kia, do điều kiện kinh tế còn 

khó khăn, nhiều người không thể chuẩn bị được lễ vật để làm lễ cấp sắc. Hiện nay, 
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hầu hết sau khi cưới vợ, người đàn ông đều được bố mẹ lo liệu để thực hiện nghi lễ. 

Trường hợp già chết mà chưa làm lễ cấp sắc không còn. 

Lễ vật trong lễ cấp sắc được chuẩn bị nhanh gọn, hầu hết các gia đình mua 

lợn, gà, gạo nếp để thực hiện nghi lễ. Do vậy không quan trọng việc nuôi lợn thần 

để cúng ma Bàn Vương. 

Lễ thụ đèn, nay đã có 1 cái giá để cho người thụ lễ tự giữ đèn hoặc nhờ một 

thanh niên giữ hộ. Đèn cũng được thay thế bằng nến cốc mua sẵn. Một số gia đình 

có thể làm đèn bằng thân cây chuối non, ở giữa đục lỗ để cắm nến. Thân cây chuối 

có thể xiên thẳng vào những que trên giá đỡ đèn. Vì vậy khâu cấp đèn cho người 

thụ lễ được thực hiện rất đơn giản và thuận tiện.  

Trong các bữa ăn chay của thầy cúng và người thụ lễ, đồ ăn cũng được chuẩn 

bị chu đáo hơn. Họ chỉ kiêng ăn thịt, vẫn có thể ăn trứng luộc và cá nấu hoặc kho. 

Tuy không dùng mỡ lợn nhưng có dầu ăn để thay thế.  

4.1.3.4. Nghi lễ tang ma 

Hiện nay, việc chuẩn bị cho một đám tang đã được đơn giản hóa rất nhiều. 

Quan tài được mua khi có người chết. Có một thời gian, khi việc mua quan tài còn 

khó khăn, rừng đã bị cấm, người Dao ở Ba Vì thường chuẩn bị sẵn quan tài để trong 

nhà đề phòng khi có người chết. Những người già còn xem đó là điều mừng vì đã 

được chuẩn bị sẵn hậu sự, khi chết không cần lo đến áo quan. Việc này là tối kỵ đối 

với người Dao trong truyền thống bởi theo quan niệm, con cháu làm như vậy là 

mong cho ông bà sớm chết. Hiện nay đã có dịch vụ đóng quan tài nên khi có người 

chết gia đình mới đi mua. Tại xã Ba Vì, không có người Dao làm nghề đóng quan 

tài mà quan tài đều được mua của người Kinh. Vì vậy, việc cắt giấy đỏ dán lên quan 

tài cũng không còn được thực hiện. 

Khi trong làng có người chết, đài phát thanh của xã sẽ thông báo tin buồn, mọi 

người trong làng biết và đến giúp gia đình có tang. Do vậy gia đình chỉ mời thầy cúng 

đến làm lễ mà không phải đi tới từng nhà trong làng. 

Việc chuẩn bị cho đám tang cũng diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Tất cả 

mọi thứ đều có thể mua sẵn, số lượng người giúp đỡ lại đông nên việc đưa tang vào 
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ban đêm không còn diễn ra. Trong quá trình đưa tang, họ mượn xe tang của người 

Mường ở xã Minh Quang và Ba Trại (200 nghìn đồng/ lần). Trong thời gian tới, mỗi 

thôn sẽ mua 1 chiếc xe tang để sử dụng chung cho các đám ma. 

Địa điểm mai táng của người DQC hiện nay được tập trung tại nghĩa trang theo 

qui định của UBND xã. Không còn trường hợp chôn tại vườn hoặc gần nhà. 

Trong lễ tiễn hồn lên thiên đàng, thang bằng tre được thay thế bằng sắt đóng 

sẵn, sử dụng chung cho các đám. 

Bảng 4.1: Một số biến đổi cơ bản trong nghi lễ vòng đời  

của ngƣời Dao Quần Chẹt ở Ba Vì 

TT Những khía cạnh của sự 

biến đổi 

Truyền thống Hiện nay 

1 Hình thức và nội dung của 

nghi lễ 

Nhiều nghi thức và 

thời gian kéo dài 

Các nghi thức được đơn 

giản hóa, giảm bớt về 

thời gian 

2 Tính thiêng trong nghi lễ Tính thiêng được chú 

trọng, và người thụ lễ 

tuyệt đối tin tưởng và 

các nghi thức tâm linh 

Tính thiêng giảm bớt, 

nhiều khi thực hiện nghi 

lễ mang tính hình thức 

hơn là tâm linh 

3 Sự chuyển đổi của cá nhân 

người thụ lễ và những 

người có liên quan 

Cá nhân thụ lễ có thay 

đổi lớn sau nghi lễ 

Người thụ lễ không cảm 

nhận được những thay 

đổi rõ rệt sau nghi lễ 

4 Thành phần tham dự và 

những người tổ chức 

Chủ yếu là những 

người trong cộng đồng 

đến giúp, vai trò của 

những người cao tuổi, 

am hiểu phong tục tập 

quán được đề cao 

Thành phần tham gia đa 

dạng, xuất hiện đội ngũ 

dịch vụ thực hiện các 

công việc trong một số 

nghi lễ 

(Nguồn: Tác giả sưu tầm và tổng hợp) 
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Như vậy NLVĐ của người DQC ở Ba Vì, thành phố Hà Nội có nhiều biến đổi 

trong đó nghi lễ sinh đẻ và cưới xin được thể hiện rõ nhất. Trong nghi lễ cấp sắc và 

tang ma trình tự nghi lễ hầu hết không thay đổi mà chỉ thay đổi cách thức thực hiện 

theo hướng đơn giản hóa nghi lễ. 

4.2. Nguyên nhân biến đổi  

4.2.1. Thay đổi điều kiện kinh tế - xã hội 

Hòa cùng với sự phát triển KT - XH của đất nước, đời sống người DQC ở Ba 

Vì trong những năm gần đây ngày càng được cải thiện. Đặc biệt là từ sau thời kỳ 

đổi mới (1986), nhờ các chính sách cải cách của Đảng và Nhà nước trong phát triển 

kinh tế, kinh tế hộ gia đình của người DQC đã được cải thiện. Nhiều dự án đã được 

đầu tư tại Ba Vì như: 

-  Dự án 352 (PAM được triển khai từ năm 1980 và kết thúc năm 1999). Nội 

dung của dự án là trồng cây bạch đàn và keo lá chàm phủ xanh đất trồng đồi trọc. 

Nhà nước đầu tư cây con và chi phí chăm sóc trong 3 năm, đến lúc thu hoạch người 

dân được hưởng 70% lợi nhuận, còn 30% nộp cho ngân sách nhà nước. 

-  Dự án 327, nội dung cũng giống như dự án 352. 

-  Dự án 661 do vườn quốc gia Ba Vì điều hành giao đến từng hộ người dân, 

mỗi hộ 0,5ha - 1ha (dự án nông lâm kết hợp). Dự án trồng cây keo tai tượng, cây 

nhãn, vải nhưng qua một số năm thấy không hiệu quả đồng bào chuyển qua trồng 

cây bương. 

-  Dự án làng sinh thái Ba Vì được thực hiện do Tổ chức Công giáo chống 

nghèo đói cho sự phát triển cấp kinh phí để thực hiện xây dựng các làng sinh thái và 

một số khu bảo tồn. Từ tháng 10 năm 1993 viện Kinh tế sinh thái kết hợp với UBND 

xã Hợp Nhất, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn bắt đầu thực hiện dự án. Quá 

trình xây dựng làng sinh thái kéo dài đến tháng 05 năm 1995 mới hoàn thành việc xây 

dựng được làng cho 90 hộ người Dao trong đó có đầy đủ làng, ruộng lúa, ao cá, nhiều 

cây ăn quả được xây dựng theo mô hình vườn sinh thái dạng bậc thang. Làng sinh thái 

người Dao ở Ba Vì đã mang lại những lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội, môi trường, 
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mang lại một bộ mặt hoàn toàn mới cho người Dao ở xã Hợp Nhất, huyện Ba Vì, tỉnh 

Hà Tây (nay là xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) [86, tr.35]. 

Ngoài ra nhờ thu nhập thuốc nam mà đời sống người DQC ngày càng được 

nâng cao. Mỗi thang thuốc được người dân bán với giá khoảng 30.000 - 60.000 

đồng tùy từng loại bệnh. Bà T. T. B (thôn Yên Sơn) cho biết, bà chỉ bán thuốc tại 

nhà hoặc gửi theo xe ô tô khi có khách đặt hàng, bình quân 1 tháng bà thu nhập 

khoảng 10 triệu đồng. 

Tháng 11 năm 2008, Hợp tác xã thuốc nam Ba Vì được thành lập. Nghề 

thuốc nam của người Dao ngày càng khẳng định được chỗ đứng. Gần đây nhất, 

ngày 22 tháng 04 năm 2014, người DQC ở Ba Vì tổ chức lễ đón nhận bằng công 

nhận làng nghề thuốc nam thôn Yên Sơn của UBND thành phố Hà Nội. Đây là 

niềm vui không chỉ của riêng người dân thôn Yên Sơn mà còn của cả người Dao ở 

Ba Vì. Thuốc nam không chỉ còn phục vụ cho nhu cầu của người dân địa phương 

mà vươn xa đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Khách đến lấy thuốc ngày càng 

tăng nhanh. Nhiều gia đình còn bán buôn cho thương lái các nơi. Thu nhập của 

người dân vì thế cũng được cải thiện, nhiều hộ gia đình đã xóa đói, giảm nghèo, 

sắm được nhiều trang thiết bị hiện đại như: ti vi, tủ lạnh, bếp ga, nồi cơm điện, xe 

máy, máy tính, điện thoại,... 

Ngoài ra, người DQC còn sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, sắn, đót - củ dong 

giềng; măng tre, vầu; chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà,…); lấy lá chuối rừng, phong lan, 

cây cảnh,…bán để kiếm thêm thu nhập. 

Đời sống của người DQC ở Ba Vì ngày càng cải thiện. Vì vậy việc chuẩn bị 

để thực hiện nghi lễ cũng được rút ngắn lại. Nếu trước đây, cuộc sống tự cấp tự túc 

là chủ yếu, người Dao phải nuôi cả năm mới được 1 con lợn làm lễ thì nay lễ vật và 

thực phẩm đều được mua sẵn ngoài chợ. 

Nền kinh tế phát triển kéo theo thông tin đại chúng được cập nhật nhanh 

chóng. Nhiều luồng văn hóa mới xâm nhập vào cuộc sống của người Dao. Một số 

hiện tượng tâm linh được nhìn nhận và giải thích theo hướng mới. Vì vậy, tính 

thiêng trong nghi lễ giảm. 
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Ngày nay, việc đầu tư vào học tập của con cái ngày càng được chú trọng. Số 

lượng con em người DQC đỗ vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tăng 

nhanh. Mặt bằng trình độ văn hóa ngày càng cao. Thanh niên nam nữ người Dao đi 

làm tại các cơ quan nhà nước, các công ty, nhà máy, xí nghiệp ngày càng nhiều. Vì 

vậy, thế hệ trẻ ít am hiểu về phong tục tập quán cũng như NLVĐ của dân tộc mình 

là điều dễ hiểu. 

Trong nền kinh tế thị trường, người DQC ở Ba Vì cũng nhận thức được việc 

cần thiết phải tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong thực hiện các nghi lễ. Vì vậy, 

những nghi thức rườm rà đã được cắt bỏ, thời gian được thu ngắn lại rất nhiều. Đặc 

biệt các sản phẩm của nền công nghiệp hiện đại cũng được sử dụng trong các nghi 

lễ để đơn giản hóa trong khâu chuẩn bị tổ chức. 

4.2.2. Tác động của quá trình đô thị hóa  

Khi bàn về vấn đề biến đổi NLVĐ, những bậc cao tuổi người DQC ở Ba Vì đều 

thống nhất quan điểm: “trong những năm gần đây (nhất là từ khi Ba Vì được tái sáp 

nhập về Hà Nội), NLVĐ có sự biến đổi mạnh mẽ hơn cả”. Ông T. P.T (57 tuổi, thầy 

cúng, thôn Hợp Nhất). Điều này được lý giải là do, mặc dù khi chuyển cư xuống chân 

núi Ba Vì, môi trường sống thay đổi nhưng người DQC vẫn sống tập trung cùng một 

xã, chỉ sống liền kề một phần chứ không xen kẽ với người Mường và người Kinh (phần 

còn lại tiếp giáp với núi Ba Vì). Trong một thời gian dài họ vẫn canh tác nương rẫy vì 

vậy văn hóa không có nhiều biến động. Tuy nhiên, khi nền kinh tế thị trường phát triển 

đặc biệt là quá trình đô thị hóa đã làm cho những luồng văn hóa mới thâm nhập vào 

cộng đồng người DQC một cách nhanh chóng nhất là thế hệ trẻ. Văn hóa của người 

DQC buộc phải có những biến đổi để thích nghi với điều kiện mới. 

Từ khi Ba Vì được tái sáp nhập về Hà Nội (tháng 8 năm 2008), xã Ba Vì đã có 

những thay đổi rõ rệt. Đáng kể nhất là hệ thống điện lưới được hoàn thiện cung cấp 

điện cho toàn bộ các gia đình người DQC trong xã (trước đó, các hộ gia đình DQC 

phải sử dụng điện nhờ của người Kinh và người Mường xã Minh Quang và Ba Trại). 

Từ đây, hàng loạt dịch vụ và những thiết bị hiện đại đã được người dân sử dụng và 

phục vụ hiệu quả cho việc thực hiện các NLVĐ (loa đài trong đám cưới, bảo quản 

thực phẩm bằng tủ lạnh,…)  
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Khi sáp nhập về Hà Nội, mức bình quân thu nhập hàng năm theo đầu người 

được tăng, vì vậy, theo quyết định của Thủ tướng chính phủ ngày 10 tháng 12 năm 

2013, xã Ba Vì nằm trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của 

chương trình 135 các năm 2014, 2015. Do đó, cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm 

ở Ba Vì đã được xây dựng khang trang. Đường liên thôn được bê tông hóa, trường học, 

trạm xá, trụ sở UBND xã được đầu tư xây mới. Ba Vì ngày càng đổi mới và khang 

trang. Tính đến hết 2016, đường liên thôn về cơ bản đã được bê tông hóa toàn diện. Xe 

ô tô, xe máy có thể di chuyển dễ dàng ngay cả trong mùa mưa. Cũng vì vậy, phương 

tiện sử dụng trong đám cưới, đám tang thay đổi tiện lợi hơn cho người dân. Những 

người dân ở địa phương khác có thể tới Ba Vì buôn bán, trao đổi một cách thuận tiện. 

Ba Vì là khu vực địa linh nhân kiệt với núi Tản, sông Đà, lại gần trung tâm thủ 

đô. Do vậy có thông tin Trung ương sẽ xây dựng trung tâm hành chính tại đây. Vào 

những năm 2009, 2010 giá đất tại Ba Vì tăng nhanh. Ban đầu, người dân bán được 7 - 8 

triệu đồng/ sào, rồi lên 15 - 20 triệu đồng/ sào. Đỉnh điểm khi giá đất lên cao nhất là gần 

100 triệu/sào. Thôn Hợp Sơn có số lượng người dân bán đất nhiều nhất. Gần 50% quĩ đất 

của thôn đã bán trong đó bao gồm cả đất thổ cư và thổ canh. Những người mua đất tại 

đây chủ yếu là các ông chủ giàu có tại nội thành Hà Nội. Họ mua đất một phần để đầu 

cơ, phần còn lại để xây biệt thự nghỉ dưỡng cho gia đình vào cuối tuần, có những người 

lại mua đất để xây dựng các khu tâm linh phục vụ cho nhu cầu tôn giáo. Thậm chí có 

nhiều gia đình còn mua đất xây dựng khu lăng mộ riêng của dòng họ.  

Nhờ tiền bán đất mà một số hộ gia đình đã có thể xây dựng nhà cửa khang 

trang, mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho cuộc sống. Đời sống vật chất 

và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Những chính sách hỗ trợ để 

phát triển kinh tế hộ gia đình cũng được chú trọng. Đô thị hóa cũng có những mặt 

tích cực không thể phủ nhận. Người Dao Ba Vì được tiếp cận với những khoa học 

công nghệ mới nhất phục vụ cho cuộc sống, nhu cầu về mọi mặt của cuộc sống 

ngày càng được đáp ứng đầy đủ. 

Tuy nhiên việc bán đất cũng đẩy nhiều gia đình vào hoàn cảnh khó khăn. Họ 

không còn đất sản xuất, tiền bán đất cũng không còn vì vậy phải đi làm thuê kiếm 
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ăn từng ngày. Nhiều người lên thành phố kiếm sống, thậm chí vượt biên sang Trung 

Quốc làm thuê. Môi trường làm việc thay đổi kéo theo các mối quan hệ xã hội cũng 

thay đổi. Sự giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng miền, khu vực ngày càng diễn 

ra mạnh mẽ. Điều này làm cho NLVĐ có nhiều biến đổi. Đối với những người đi 

làm ăn xa thì việc thực hiện NLVĐ cũng bị gián đoạn thậm chí bị bỏ qua. Đô thị 

hóa càng mạnh mẽ, việc tiếp xúc với công nghệ thông tin càng nhiều dẫn đến 

NLVĐ biến đổi ngày càng nhanh chóng. 

4.2.3. Giao lưu, tiếp biến văn hóa 

Giao lưu văn hóa là một qui luật của thời đại, là hiện tượng phổ biến của xã 

hội loài người. Mỗi dân tộc muốn phát triển không thể sống khép kín mà phải có sự 

giao lưu với các dân tộc khác. Cuộc sống càng phát triển thì việc hội nhập, giao lưu 

văn hóa giữa các dân tộc, các vùng miền, các quốc gia ngày càng diễn ra mạnh mẽ. 

Lý thuyết giao lưu, tiếp biến văn hóa chỉ ra rằng, khi hai nền văn hóa tiếp xúc với 

nhau tất yếu sẽ xảy ra sự tiếp nhận và biến đổi văn hóa. Người DQC ở Ba Vì hạ sơn 

tương đối sớm, họ cư trú xen kẽ với người Kinh và Mường trong cùng khu vực, vì 

vậy việc tiếp thu văn hóa của các tộc người láng giềng là qui luật tất yếu. Hơn nữa, 

khi chuyển xuống chân núi, môi trường sống, phương thức mưu sinh thay đổi họ cần 

phải có sự giao để tồn tại. Vì vậy, văn hóa của họ có những biến đổi. Nhận thấy rõ 

nhất của sự giao thoa văn hóa đó là việc người DQC tiếp thu tín ngưỡng thờ thánh 

Tản của người Kinh và Mường ở Ba Vì. 

Cuộc sống của người DQC ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Họ không sống 

khép kín mà giao lưu rộng rãi với các cộng đồng khác. Những luồng văn hóa mới 

thâm nhập vào Ba Vì thông qua những người đi học, đi làm ăn xa, từ các phương tiện 

thông tin đại chúng như báo, đài, ti vi, internet,... Ngoài ra còn từ các thương lái vào 

xã mua bán hàng, các tổ chức phi chính phủ thực hiện tập huấn các chương trình phát 

triển kinh tế, y tế, giáo dục, đặc biệt là khách du lịch trong đó có cả khách nước 

ngoài. Hiện nay, hầu hết các gia đình DQC đều có tivi, cập nhật các thông tin trong 

nước, quốc tế và văn hóa các vùng miền. Ngoài ra khu vực Ba Vì cũng phủ sóng rộng 

rãi các mạng di động vì thế liên lạc rất thuận tiện. 100% số gia đình ở Ba Vì có ít nhất 
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1 chiếc điện thoại di động. Nhiều gia đình khá giả trong xã có máy tính, nối mạng 

internet cho con em học tập. Sự tiếp cận thông tin qua internet đã làm cho nhiều vấn 

đề được giải quyết nhanh chóng. Sự kết nối thuận tiện này đã rút ngắn khoảng cách 

giữa các khu vực, vùng miền, giao lưu được rộng mở. Có những thanh niên người 

DQC ở Ba Vì đã kết hôn với người ở địa phương khác thông qua mạng xã hội 

facebook. (Trường hợp của cặp đôi chú rể L.H.V thôn Yên Sơn sinh năm 1991 và cô 

dâu  D.P.T ở Tân Lập, Phú Thọ sinh năm 1997 quen nhau qua facebook. Sau khi gặp 

mặt 2 lần, họ quyết định kết hôn, lúc này cô dâu mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi đăng ký). 

Trong việc chăm sóc thai phụ, sản phụ và trẻ sơ sinh, những kiến thức của y 

học hiện đại đã được các bà mẹ người DQC tiếp thu, do vậy sự thay đổi trong các 

nghi lễ liên quan đến sinh đẻ là một tất yếu. 

Đối với người Dao ở Ba Vì hiện nay, nguyên tắc hôn nhân nội tộc không còn 

được duy trì, hiện tượng hôn nhân hỗn hợp dân tộc Dao - Kinh, Dao - Mường, giữa 

các nhóm Dao với nhau hoặc các dân tộc thiểu số khác diễn ra khá phổ biến. Thậm 

chí có trường hợp do đi làm ở nước ngoài nên đã kết hôn với người nước ngoài. 

Ngay tại thôn Hợp Nhất của xã Ba Vì có 2 trường hợp lấy chồng nước ngoài là chị 

T.T. H (37 tuổi), lấy chồng người Đài Loan và chị T.T. H (25 tuổi), lấy chồng người 

Trung Quốc. Hiện tại, chị H (37 tuổi) đang sinh sống tại Đài Loan và năm nào cũng 

về thăm nhà. Chị H (25 tuổi) mới về Việt Nam để sinh con.  

Do sự kết hôn hỗn hợp dân tộc ngay trong các gia đình, hiện tượng giao lưu văn 

hóa, tiếp biến văn hóa cũng đang diễn ra âm thầm nhưng sâu đậm. NLVĐ là những 

nghi lễ được diễn ra trong gia đình, chính vì vậy không nằm ngoài sự tác động này.  

Đối với hôn nhân hỗn hợp dân tộc hiện nay được thực hiện theo nguyên tắc: 

tập quán bên nào bên ấy giữ. Nếu một cô gái người Dao lấy chồng là người Kinh 

hoặc người dân tộc khác thì mọi nghi lễ trong đám cưới phải theo gia đình nhà trai. 

Nếu một chàng trai người DQC kết hôn với cô gái là người Kinh hoặc dân tộc khác 

thì cô gái đó vẫn phải thực hiện các nghi lễ tại gia đình nhà trai giống một cô dâu 

người Dao (mặc quần áo Dao trong lễ tơ hồng). Tuy nhiên trong trường hợp này, chú 

rể sẽ phải đi đón dâu. Việc thách cưới, lễ vật cưới cũng do nhà gái quyết định. 
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Ngày nay, sự giao lưu, tiếp biến văn hóa cũng thể hiện khá đậm nét trong lễ 

cưới nhất là tiệc mừng đám cưới. Người DQC không còn sử dụng cỗ lá truyền 

thống mà các món ăn được bày ra bát, đĩa. Thực đơn hoàn toàn giống với các đám 

cưới hiện đại của người Kinh hoặc tại các nhà hàng. Thực đơn trong đám cưới con 

bà T.T.N tổ chức vào ngày 03 tháng 7 năm 2014 tại thôn Yên Sơn gồm: thịt lợn 

rừng hấp, thịt gà luộc, giò đà điểu, chim quay, mực xào hành tây, xôi, canh măng 

nấu xương, tráng miệng bằng dưa hấu, củ đậu. Đồ uống có bia và nước ngọt 

Đám cưới của chú rể L.H.V và cô dâu D.P.T diễn ra vào ngày 14 tháng 4 

năm 2015 tại thôn Yên Sơn thực đơn gồm: xôi, tôm chiên, cánh gà tẩm bột chiên, 

gà luộc, thịt bò xào cần tỏi, thịt lợn nướng, giò lụa, trứng vịt lộn, canh khoai tây nấu 

xương, tráng miệng dưa hấu. Đồ uống: rượu, bia, nước ngọt. 

Một số trường hợp người DQC đi làm ăn ở các thành phố lớn, họ thường tổ 

chức tiệc cưới ở cả gia đình và nhà hàng trong đó tổ chức ở gia đình để bố mẹ mời 

anh em họ hàng, làng xóm, còn tổ chức ở nhà hàng để mời bạn bè, đồng nghiệp 

cùng cơ quan. Trong tiệc cưới tổ chức ở nhà hàng, cô dâu mặc váy cưới, chú rể mặc 

veston theo kiểu Phương Tây. 

4.2.4. Ý muốn chủ quan của người Dao 

Văn hóa do con người sáng tạo ra và luôn vận động biến đổi không ngừng để 

đáp ứng nhu cầu của chủ thể văn hóa. NLVĐ của người DQC ở Ba Vì cũng không 

nằm ngoài qui luật đó. Sự biến đổi NLVĐ ngoài những tác động của yếu tố bên 

ngoài còn từ chính nhận thức của người Dao. Họ đã tự lựa chọn những yếu tố văn 

hóa phù hợp với đặc điểm KT - XH, môi trường sinh sống để tồn tại và phát triển. 

Hiện nay, trình độ dân trí của người Dao ở Ba Vì ngày càng được nâng cao. Họ 

nhận thức được những yếu tố văn hóa nào là phù hợp và không phù hợp với sự phát triển 

KT - XH. Vì vậy, nhiều yếu tố trong NLVĐ  đã thay đổi để phù hợp với cuộc sống. 

Người DQC ở Ba Vì hạ sơn tương đối sớm. Họ sống dưới chân núi, môi trường 

sinh thái hoàn toàn thay đổi, lại cư trú đan xen với người Mường và người Kinh có lịch 

sử cư trú lâu đời tại đây. Họ bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mới, từ chỗ canh tác 

nương rẫy, du canh du cư thì nay họ đã định canh, định cư, làm ruộng nước giống 
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người Mường và người Kinh. Họ cũng chủ động hòa nhập, giao lưu văn hóa. Không 

chỉ kết bạn mà họ còn kết hôn với người Kinh, người Mường. Một số con em người 

Dao thoát ly đi học, đi làm tại thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Do vậy 

họ được tiếp xúc với những nền văn hóa mới, bản thân họ tự thấy những phong tục tập 

quán cũ không còn phù hợp với xu thế hiện đại. Vì vậy, thay đổi là một tất yếu. 

Chúng tôi tiến hành thảo luận nhóm (15 người có độ tuổi từ 18 đến 35) để 

thấy rõ hơn về sự lựa chọn giữa văn hóa truyền thống và hiện đại. Kết quả cho thấy, 

có 11/15 người (chiếm 73,3%) trong nhóm khẳng định, họ thích thấy thích thú với 

những yếu tố văn hóa mới. 13/15 người (87%) số người được hỏi thích tổ chức các 

NLVĐ có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Khoảng hơn 80% số người 

được hỏi thừa nhận họ không hiểu rõ về các phong tục tập quán và NLVĐ.  

Điều dễ nhận thấy trong ý thức tự thay đổi của họ là trong đám cưới. Trước khi 

tổ chức đám cưới, cô dâu, chú rể cùng đến các hiệu ảnh để chụp ảnh cưới làm lưu niệm 

và treo trang trí trong lễ cưới. Trong đám cưới từ trang trí, cỗ bàn, MC dẫn chương 

trình, các bài hát của thanh niên nam nữ,... không khác gì với người Kinh. Thậm chí, họ 

còn thuê những đoàn tổ chức đám cưới của người Kinh ở các xã bên cạnh. Lớp trẻ cho 

rằng, đám cưới thì cần vui vẻ và họ tỏ ra thích thú với sự lựa chọn này. 

“Mỗi người chỉ cưới có một lần, phải làm thế nào cho thật vui. Bây giờ tiện 

lợi lắm chứ không như trước, mọi thứ đều có dịch vụ họ lo cho hết rồi” (T.Đ.C, 

thôn Hợp Nhất). 

Đối với các nghi lễ khác, họ nhận thấy cần phải tiết kiệm thời gian thực hiện 

nghi lễ, loại bỏ những rườm rà không đáng có, chỉ giữ lại cái cốt lõi để thích hợp 

hơn với nhịp sống của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây cũng là nhận thức tích 

cực trong bối cảnh hiện nay. 

4.3. Một số vấn đề đặt ra với nghi lễ vòng đời của ngƣời Dao Quần Chẹt 

hiện nay 

4.3.1. Nhận thức của người Dao Quần Chẹt về vai trò nghi lễ vòng đời 

Trong truyền thống, NLVĐ đóng một vai trò quan trọng đối với đời sống 

người DQC. Nghi lễ gắn với mỗi bước ngoặt trong cuộc đời mỗi cá nhân và có ảnh 
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hưởng tới cả các thành viên khác trong gia đình và dòng họ như: mang thai, sinh 

con (đứa trẻ chào đời), lấy vợ (chồng), được công nhận là trưởng thành, về với thế 

giới tổ tiên. Người DQC rất tin tưởng vào sự linh thiêng của nghi lễ. Vì vậy, chức 

năng tâm lý, xã hội, văn hóa, giáo dục của NLVĐ được thể hiện rất rõ. NLVĐ đã là 

một phần không thể thiếu trong đời sống của người DQC. 

Tuy nhiên hiện nay, trước bối cảnh hòa nhập kinh tế, tác động của quá trình 

đô thị hóa, sự giao lưu, tiếp biến văn hóa, NLVĐ của người DQC đã có những biến 

đổi đáng kể. Tính thiêng của các nghi lễ giảm, vai trò của nghi lễ đối với mỗi cá 

nhân, gia đình, dòng họ và cộng đồng giảm. Từ đó, chức năng tâm lý, xã hội, giáo 

dục của nghi lễ cũng biến đổi theo. NLVĐ không còn giữ vai trò chủ đạo trong đời 

sống của người DQC. Tuy các nghi lễ vẫn còn được thực hiện nhưng một số nghi lễ 

chỉ còn mang tính hình thức. Người thụ lễ và gia đình không cảm nhận được sự thay 

đổi rõ rệt sau mỗi nghi lễ.  

Tính thiêng giảm, chức năng giáo dục của nghi lễ cũng bị thay đổi. Nghi lễ 

không còn tạo ra các chuẩn mực xã hội buộc mỗi người phải tuân thủ. Vì vậy, tệ 

nạn xã hội cũng xuất hiện nhiều hơn như: trộm cắp xe máy, tiền, lô đề, cho vay 

nặng lãi, phân hóa giàu nghèo, tâm lý thực dụng chạy theo giá trị của đồng tiền. 

Thịt chó là thứ cấm kỵ với người Dao thì nay lớp trẻ đã có nhiều người sử dụng. 

Tuy không thực hiện việc đó ở nhà nhưng họ đã không còn tin vào các câu chuyện 

linh thiêng xung quanh truyền thuyết về ông tổ của dân tộc mình. 

Hiện nay, nhiều cá nhân có nhận thức không đúng về NLVĐ. Họ cho rằng, 

những nghi lễ đó tổ chức rườm rà, tốn kém, có phần mê tín và không mang lại hiệu 

quả cho cuộc sống của họ. Chính vì vậy dẫn đến tình trạng tổ chức chỉ mang ý 

nghĩa cho đủ thủ tục, không còn chứa đựng nhiều tính thiêng. 

Trong nhận thức về NLVĐ, đáng quan tâm hơn là thái độ của thế hệ trẻ 

người DQC. Trong khi những người cao tuổi vẫn khá tin tưởng vào sức mạnh của 

nghi lễ thì thế hệ trẻ lại tỏ ra thờ ơ. Họ cho rằng thực hiện nghi lễ cho đủ thủ tục hay 

do cha mẹ ép buộc chứ không mấy tin tưởng vào tính thiêng của nghi lễ. Thậm chí, 

có người còn cho rằng, những nghi lễ đó là mê tín đị đoan, là lạc hậu và không phù 

hợp với thời đại ngày nay. 
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 “Sau khi sinh em bé được 1 tuần, mình cũng đưa con về quê làm lễ tổ tiên. 

Ông bà nội muốn thế, chứ thực ra con nhỏ, đi lại cũng không tiện” [phỏng vấn chị 

N.L.P (29 tuổi), thôn Yên Sơn] 

“Thực hiện nghi lễ cấp sắc là do bố mẹ yêu cầu làm chứ tôi quá bận rộn với 

công việc, không có thời gian về làm lễ. Với lại bây giờ mình thoát ly chứ có ở nhà 

đâu, việc có được công nhận là người lớn hay không cũng không quan trọng lắm, 

cái đó làm sau cũng được” [Phỏng vấn anh L. H. D (34 tuổi, thôn Yên Sơn).  

Hiện nay, nam nữ thanh niên người DQC đi học, đi làm ở các cơ quan nhà 

máy, xí nghiệp. Họ tiếp xúc với văn hóa hiện đại thường xuyên, buộc họ phải 

thích nghi với lối sống mới để hòa nhập cuộc sống. Đặc biệt từ khi Ba Vì sáp nhập 

vào Hà Nội, xu hướng học tập những nét văn hóa của người Kinh (Việt) diễn ra 

mạnh mẽ trong thế hệ trẻ người DQC. Họ ít thiết tha với các giá trị văn hóa truyền 

thống, ngại tìm hiểu và chưa thực sự có ý thức giữ gìn văn hóa của dân tộc mình. 

Một số thậm chí còn có tâm lý tự ti dân tộc vì cho rằng văn hóa dân tộc mình 

không phù hợp với đời sống hiện đại. Họ tiếp thu văn hóa mới rất nhanh chóng từ 

trang phục, đầu tóc,… cho đến cả lối tư duy.  

Thanh niên người DQC rất ít người hiểu về văn hóa truyền thống của dân tộc 

mình. Họ thích tìm hiểu văn hóa hiện đại. Họ không thể lý giải được ý nghĩa của các 

thực hành nghi lễ. Họ thuộc rất nhiều bài hát của các thể loại âm nhạc khác nhau nhưng 

không thể hát được 1 bài dân ca của dân tộc mình. Thậm chí, nhiều bạn trẻ người DQC 

không thể nói và hiểu hết tiếng Dao (nhất là tiếng Dao cổ). Nhiều gia đình không thích 

dạy con, cháu tiếng Dao vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của chúng sau này.  

Trong khi, những người lớn tuổi luôn có tư tưởng hoài niệm về văn hóa 

truyền thống thì lớp trẻ lại không hứng thú với điều đó. Việc thực hiện nghi lễ với 

họ có phần khiên cưỡng. Vì vậy, việc tìm hiểu để biết rõ ý nghĩa của các nghi lễ trở 

nên vô cùng khó khăn. 

 “Việc của dân tộc đến bây giờ vẫn không thể bỏ được nhưng thực sự em 

không thích phải làm lễ cấp sắc, quá nhiều thủ tục phức tạp mà em không thể hiểu” 

[Phỏng vấn T.Q.T, thôn Hợp Nhất]. 
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Bên cạnh đó, trong điều kiện xã hội hiện đại, con người ngày càng khẳng 

định cá nhân, cá tính của mình, vì thế tính cộng đồng bị phá vỡ. Đặc biệt sự xuất 

hiện của đội ngũ làm dịch vụ tổ chức sự kiện đã thay thế dần sự đóng góp công sức 

của các thành viên khác trong quá trình tổ chức NLVĐ. Cộng đồng tham dự nghi lễ 

với vai trò là khách mời mà không phải tham gia vào công việc giúp đỡ, tổ chức các 

nghi lễ. Tính gắn kết cộng đồng trong các nghi lễ ngày càng giảm. Tính chất cá 

nhân và gia đình trong các NLVĐ thay dần tính dòng họ và cộng đồng.  

Như vậy, hiện nay, NLVĐ không còn giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống 

của người DQC. Điều này sẽ dẫn đến sự biến đổi văn hóa nói chung trong đó có 

NLVĐ. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân (nhất là 

thế hệ trẻ) có ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh hoạt 

động giáo dục, nâng cao dân trí cho người dân để họ nhận thức đúng đắn giá trị văn 

hóa cần bảo tồn trong NLVĐ. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương 

chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân. Vận động tốt người dân thực hiện 

các tiêu chí của xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (cấp sắc). 

4.3.2. Vấn đề quản lý, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy nghi lễ vòng đời 

Ngày 26/04/2011 Phòng dân tộc huyện Ba Vì được thành lập để chăm lo 

công tác dân tộc trên địa bàn huyện. Một số chính sách dân tộc của Chính phủ, 

chính sách riêng của UBND thành phố Hà Nội và của huyện Ba Vì được triển 

khai như: chính sách phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, chính 

sách nâng cao năng lực cán bộ người dân tộc thiểu số,… Đặc biệt là đề án “Bảo 

tồn, khôi phục và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số huyện Ba Vì giai 

đoạn 2012 – 2015 và những năm tiếp theo” của UBND huyện Ba Vì với mục 

tiêu: Khảo sát, nắm rõ số lượng, chất lượng các di sản văn hóa vật thể và phi vật 

thể của các dân tộc Mường, Dao tại 7 xã miền núi; lựa chọn một số di sản văn 

hóa đặc trưng để bảo tồn, khôi phục và phát triển; Khai thác và nghiên cứu các di 

sản văn hóa phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT - XH, nhất là phát triển du lịch 

tại các địa phương [112, tr.5]. 



141 

Tuy nhiên, cho đến hiện nay các chính sách văn hóa được thực hiện ở vùng 

người DQC nhưng vẫn chưa thực sự có hiệu quả. Việc đầu tư cho bảo tồn văn hóa 

truyền thống còn thấp, manh mún. Đội ngũ cán bộ cơ sở chưa thực sự vững về 

chuyên môn. Do vậy, các chính sách đưa ra vẫn còn chung chung, chưa mang tính 

chất đặc thù đối với vùng người DQC. 

Bên cạnh đó, mặc dù hội đồng nhân dân xã đã đưa ra những qui định chung 

trong việc tổ chức cưới xin, ma chay, cấp sắc,… nhưng chưa có biện pháp chế tài 

với những trường hợp vi phạm. Vẫn còn tình trạng thách cưới cao, nhiều nghi lễ tổ 

chức linh đình, mời nhiều khách và ăn uống dài ngày gây lãng phí,… Chưa có 

những phần thưởng xứng đáng với những cá nhân, gia đình tiêu biểu trong việc giữ 

gìn văn hóa truyền thống để nhân rộng điển hình trong toàn xã. 

Để công tác quản lý văn hóa nói chung trong đó có NLVĐ có hiệu quả cần 

nâng cao hơn nữa trình độ của cán bộ quản lý. Nghiên cứu các chính sách đặc thù 

gắn với vùng người DQC. Bảo tồn văn hóa phải đi đôi với phát triển kinh tế để 

mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân. 

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu về văn hóa của người DQC vẫn chưa được 

đẩy mạnh. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào khía cạnh văn hóa mưu sinh và 

văn hóa vật chất. Văn hóa tinh thần trong đó có NLVĐ ít được quan tâm. Khi NCS 

đến Ban Văn hóa - xã hội xã Ba Vì để tìm hiểu về NLVĐ thì không có tư liệu nào 

được lưu giữ lại bằng văn bản hoặc băng, đĩa, hình. 

Trước xu hướng hòa nhập, biến đổi văn hóa như hiện nay, việc nghiên tổng 

thể về văn hóa của người DQC trong đó có NLVĐ là một việc làm cần thiết. Trước 

hết, cần có chương trình tổng điều tra, kiểm kê kho tàng các giá trị văn hóa phi vật 

thể của tộc người DQC ở Ba Vì một cách kỹ lưỡng và nghiêm túc, chương trình sưu 

tầm, sao chụp, biên dịch kho tàng thư tịch Dao cổ. Tiến hành đồng thời chương 

trình mục tiêu “Sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể và xây 

dựng ngân hàng dữ liệu văn hóa tộc người”. Triển khai các đề tài nghiên cứu về 

NLVĐ, ưu tiên triển khai thực hiện những đề tài đang có nguy cơ mai một như đề 

tài về lễ cưới đặc biệt là sưu tầm các bài hát trong đám cưới của tộc người này. Hình 
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thức múa nghi lễ cũng cần được sưu tầm và nghiên cứu, đưa vào ứng dụng thực tế 

để nhiều người biết đến. 

4.3.3. Vấn đề vai trò của thầy cúng trong việc bảo tồn nghi lễ vòng đời 

Trong truyền thống, việc trở thành một thầy cúng là mơ ước của rất nhiều 

đàn ông DQC. Để trở thành thầy cúng, họ phải trải qua lễ cấp sắc, thông thạo chữ 

Nôm Dao, am hiểu về phong tục tập quán của dân tộc, đi theo học nghề của các bố 

thánh sư qua rất nhiều đám lễ,... Thầy cúng trong xã hội truyền thống của người 

DQC là một nghề được cả cộng đồng tôn trọng. Họ được xem là sợi dây nối hai thế 

giới thần linh và con người, là sứ giả truyền tải những ước vọng của con người đến 

thế giới linh thiêng. Vì vậy, họ cũng là những người có uy tín trong cộng đồng. 

Tiếng nói của họ rất được coi trọng. Họ chính là người góp phần quan trọng vào 

việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng trong đó có NLVĐ. 

Để bảo tồn văn hóa truyền thống của người DQC cần chú trọng đến phát huy 

vai trò của các thầy cúng bởi họ là người am hiểu về phong tục tập quán và có uy tín 

trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay số lượng thầy cúng giỏi ở Ba Vì ngày càng giảm, 

lại đều đã ở độ tuổi cao. Thế hệ trẻ ít có hứng thú với công việc này. Vì vậy nếu lớp 

người cao tuổi mất đi, sẽ không còn thế hệ kế cận để thực hành các NLVĐ. Trong quá 

trình thực hiện luận án của NCS, có 2 thầy cúng giỏi, biết nhiều chữ Nôm Dao nhất ở 2 

thôn [ông D.Đ.T (thôn Hợp Nhất) và ông T.T.H (thôn Yên Sơn)] đã mất. 

Nhiều địa phương ở Hòa Bình và Phú Thọ hiện nay không thực hiện được 

NLVĐ bởi không còn thầy cúng làm lễ (nhất là nghi lễ cấp sắc). Một số gia đình 

muốn làm lễ phải nhờ thầy cúng ở nơi khác nên rất tốn kém. Một số nhóm Dao 

không còn lễ cấp sắc 12 đèn một phần vì thiếu thầy cúng (phải có 12 thầy đã trải 

qua cấp sắc 12 đèn). Do vậy, việc giảm về số lượng, cũng như tay nghề của các thầy 

cúng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo tồn NLVĐ của người DQC. 

Ông L.V.T (thôn Yên Sơn) cho rằng: “tất cả các nghi lễ đã được ghi chép 

rất  cụ thể trong sách, chỉ sợ đời sau không đọc được sách và không còn người có 

để thực hiện các nghi lễ đó nữa”. Điều này cũng khẳng định, việc tồn tại các nghi lễ 

phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ thầy cúng thực hành nghi lễ. 
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Hiện nay, thanh niên người DQC không muốn trở thành  thầy cúng. Họ cho 

rằng công việc đó rất khó khăn nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế. Với một 

đám cấp sắc, họ phải gần như thức trắng 2 ngày 2 đêm và chịu các qui định vô cùng 

nghiêm ngặt. Kết thúc lễ, họ chỉ được trả công bằng thịt lợn của gia chủ. Số thịt đó, 

họ mang về làm lễ tại nhà mình trước khi bỏ ra chế biến cho gia đình. Do thời gian 

cấp sắc kéo dài, thời tiết không thuận lợi khiến thực phẩm ôi thiu. Số thịt họ mang về 

có khi không thể dùng được. Trong khi, nếu họ đi làm thêm, mỗi ngày cũng có thu 

nhập khoảng 250 – 300.000 đồng và được nghỉ ngơi thoải mái. Một số người còn đề 

xuất việc qui định về trả tiền công khi đi cúng lễ. Họ muốn coi thầy cúng là một nghề 

để kiếm kế sinh nhai chứ không phải làm vì mục đích bảo tồn văn hóa của dân tộc. 

Thực tế trên cũng đặt ra vấn đề, các cấp chính quyền cần quan tâm, tạo điều 

kiện cho đội ngũ thầy cúng phát huy vai trò của họ. Có những chính sách phù hợp 

trong truyền nghề, truyền chữ của các thầy cúng cho thế hệ kế cận. Quản lý tốt để 

việc thực hành nghi lễ đúng với bản chất văn hóa của nó, tránh những hiện tượng 

mê tín, dị đoan làm ảnh hưởng tới nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người DQC. 

4.3.5. Vấn đề dạy và học chữ Nôm Dao 

Chữ Nôm Dao là một kho tàng văn hóa vô cùng quí báu của dân tộc Dao nói 

chung và người người DQC ở Ba Vì nói riêng. Tất cả lịch sử tộc người, tri thức dân 

gian, nghi lễ, phong tục tập quán,… đều được ghi lại chi tiết trong những cuốn sách 

viết bằng chữ Nôm Dao. Chính vì vậy, bảo tồn và khai thác giá trị của chữ Nôm 

Dao sẽ góp phần tích cực vào việc bảo tồn văn hóa truyền thống của người DQC 

trong đó có NLVĐ. 

Tuy nhiên, hiện nay, số người đọc và hiểu sách viết bằng chữ Nôm Dao không 

nhiều. Đọc và có thể dịch sang tiếng phổ thông lại càng hạn chế. Ông T.Đ.T (thôn 

Hợp Nhất) là một người thường xuyên chép sách cúng cho biết: “ chú cũng chỉ sao 

chép từ quyển này sang quyển khác được thôi chứ không hiểu hết sách viết gì”. 

 Hơn nữa, số người thực sự muốn học chữ Nôm Dao cũng không nhiều nhất 

là thanh niên. Trước kia, một trong những điều kiện để được thực hiện lễ cấp sắc là 

biết chữ Nôm Dao thì hiện nay tiêu chuẩn đó không còn. Hầu hết thanh niên DQC 
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không thể đọc, viết và hiểu chữ Nôm Dao. Những người đọc và hiểu được chữ Nôm 

Dao là các thầy cúng có tuổi. Vì vậy, nếu như thế hệ lớn tuổi qua đi, kho tàng sách 

cổ Nôm Dao cũng sẽ bị mai một. Văn hóa truyền thống trong đó có NLVĐ sẽ bị ảnh 

hưởng rất nhiều. 

Trong thời gian qua, tại thôn Hợp Nhất của xã Ba Vì có lớp học chữ Nôm 

Dao do ông Đặng Xuân Th (60 tuổi, thầy cúng) đứng ra mở lớp (bắt đầu từ 20 tháng 

Hai năm 2015). Ban đầu, có 84 người đăng ký học, chia thành 2 lớp. Học sinh nhỏ 

tuổi nhất là 13 tuổi, lớn nhất là 50 tuổi. Các lớp học 3 buổi/ 1tuần, 2 giờ/buổi (từ 

20h đến 22h). Tuy nhiên trong quá trình dạy và học đã nảy sinh mâu thuẫn giữa ông 

Th và một số người trong thôn do ông Th không phải gốc là người DQC ở Ba Vì. 

Sau đó ông Triệu Phú Th (thầy cúng, thôn Hợp Nhất) đã dạy cùng với ông Đặng 

Xuân Th. Kinh phí của lớp do người học tự đóng góp là 50 nghìn/người/tháng. Đến  

đầu năm 2016 lớp học chỉ còn 18 người và sau đó bị hủy vì không còn người học. 

Lớp học tan rã do nhiều người bận việc riêng, một số thì chán nản vì học chữ quá 

khó, tốn thời gian. Lớp học là tự phát và không có sự quản lý cũng như hỗ trợ của 

UBND xã Ba Vì nên chưa thực sự hiệu quả.  

Hơn nữa, người DQC ở Ba Vì hiện nay vẫn chỉ dạy chữ cho nam giới, phụ nữ 

thậm chí còn không được đến gần khu vực học tập. Trước mỗi buổi dạy học, thầy 

cúng đều làm lễ trước bàn thờ tổ xin phép được đi dạy chữ. Vì vậy việc truyền dạy 

chữ Nôm Dao không được phổ biến rộng rãi. Thiết nghĩ, trong xã hội hiện đại, nam 

nữ bình đẳng thì việc dạy chữ cho nữ giới có nhu cầu học để hiểu về văn hóa của dân 

tộc mình là một việc làm cần được xem xét. 

Ông T.P.T (thầy cúng, thôn Hợp Nhất) cho biết “nếu mỗi người DQC có thể 

học để đọc và hiểu chữ Nôm Dao thì sẽ không bao giờ sa vào các tệ nạn xã hội, vì 

trong sách đã dạy rất kỹ các đạo đức và lý lẽ để trở thành một người tốt”. Nếu 

không biết chữ, những người cao tuổi trong làng qua đi, thế hệ trẻ sẽ không biết 

phải thực hiện nghi lễ như thế nào cho đúng. Lúc đó, văn hóa của người DQC sẽ bị 

mai một thực sự. 
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Theo thống kê sơ bộ, hiện chưa đến 10% đàn ông DQC biết đọc chữ Nôm 

Dao, số lượng đó lại chủ yếu tập trung vào những thầy cúng lớn tuổi. Trong đó số 

người đọc và viết thành thạo chữ Nôm Dao chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những 

người biết chữ vẫn có mong muốn truyền lại chữ Nôm Dao nhưng đành bất lực vì 

thế hệ trẻ không muốn học.  

Từ thực trạng trên cần có những chính sách thích hợp để mở rộng việc học 

chữ Nôm Dao có hiệu quả, phục vụ cho việc bảo tồn văn hóa truyền thống của 

người DQC ở Ba Vì. Cần đầu tư mở nhiều lớp học chữ Nôm Dao, khuyến khích lớp 

trẻ tham dự, thời gian, địa điểm các lớp học linh hoạt để đảm bảo không ảnh hưởng 

đến việc đi học và làm việc của những người muốn tham dự lớp học. Tiến hành 

nghiên cứu, dịch chữ Nôm Dao ra tiếng phổ thông để nhiều người tiếp cận được với 

nguồn tư liệu quí này. 

Tiểu kết chƣơng 4 

Trong bối hội nhập phát triển KT - XH ở Ba Vì hiện nay đã tạo điều kiện cho 

người DQC tiếp cận với những nét văn hóa mới một cách dễ dàng. Điều này đã góp 

phần tạo nên sự biến đổi của NLVĐ. Tính thiêng trong các nghi lễ giảm dần. Các cá 

nhân thụ lễ không còn thấy được sự chuyển đổi rõ rệt khi trải qua nghi lễ. Từ đó, 

chức năng tâm lý, xã hội và giáo dục của nghi lễ biến đổi. Nghi lễ không còn giữ 

vai trò chủ đạo để điều tiết các mối quan hệ xã hội. Tính cố kết cộng đồng giảm 

dần. Những nội dung và hình thức thực hiện các nghi lễ cũng có sự biến đổi đặc biệt 

là nghi lễ trong giai đoạn mang thai, sinh đẻ và nghi lễ cưới xin. Nguyên nhân của 

sự biến đổi do nhiều yếu tố trong đó có sự tác động của kinh tế thị trường, quá trình 

đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng ở Ba Vì và đặc biệt do sự nhận thức, tiếp thu 

văn hóa mới của chính người DQC.  

Tuy nhiên, có thể nhận thấy, một số NLVĐ của người DQC vẫn giữ được 

những nét truyền thống. Nghi lễ cấp sắc, tang ma chủ yếu chỉ rút ngắn thời gian 

thực hiện và thay đổi các điều kiện vật chất chuẩn bị cho nghi lễ, phần nghi lễ chính 

được bảo tồn khá nguyên vẹn. Điều này là do người DQC cư trú thành cộng đồng 

liền kề với người Kinh và người Mường nhưng không có sự đan xen. Toàn bộ phía 
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nam của xã giáp dãy Ba Vì. Với cuộc sống gắn bó với tự nhiên, mưu sinh dựa nhiều 

vào rừng núi nên tâm lý hướng núi, bám rừng thể hiện rất rõ trong cuộc sống người 

Dao. Quá trình hạ sơn cũng chia làm nhiều đợt và chuyển thành nhiều bậc theo 

chiều thấp dần. Hiện tại, ruộng nước chỉ chiếm một phần canh tác rất nhỏ còn phần 

lớn mọi người vẫn làm nương, lấy dược liệu trên rừng để làm thuốc nam, ăn nước 

suối,… Do vậy, họ vẫn còn môi trường tốt để tồn tại những nét văn hóa truyền 

thống đặc biệt là NLVĐ. Bên cạnh đó, tín ngưỡng truyền thống của người DQC vẫn 

còn tồn tại khá đậm nét ở thế hệ cao tuổi. 

Tuy nhiên, hiện nay người DQC chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng 

của NLVĐ, một số người còn có những nhận thức sai lệch trong việc tổ chức. 

NLVĐ không còn giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống của người DQC. Vì vậy, 

mai một và biến đổi văn hóa là tất yếu. Bên cạnh đó, xu hướng tiếp nhận những nét 

văn hóa mới đang diễn ra mạnh mẽ trong thế hệ trẻ người DQC. Hầu hết thế hệ trẻ 

người DQC không hiểu rõ về phong tục tập quán của dân tộc mình, không thể đọc, 

hiểu và viết chữ Nôm Dao. Nền kinh tế thị trường và quá trình đô thị hóa cũng có 

ảnh hưởng không nhỏ tới NLVĐ 

Công tác quản lý của các cơ quan, ban ngành chưa thực sự có hiệu quả đối 

với vùng người DQC. Chưa gắn việc bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, đảm 

bảo đời sống cho người dân. Nghiên cứu về NLVĐ còn nhiều hạn chế. Vấn đề khai 

thác và truyền dạy chữ Nôm Dao cũng chưa được quan tâm đúng mực. Đây là 

những vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Trong bối cảnh hiện nay, NLVĐ càng 

biến đổi mạnh hơn. Do vậy các nhà quản lý văn hóa cần có biện pháp tích cực để 

bảo tồn văn hóa truyền thống của người DQC trong đó có NLVĐ. 
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KẾT LUẬN 

1. Xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội là địa bàn cư trú tập trung của 

hơn 2000 người DQC. Trước cách mạng Tháng Tám, họ sống du canh, du cư trên 

núi Ba Vì. Sau cuộc vận động hạ sơn những năm 1960 của Đảng và nhà nước cho 

đến nay, người DQC chuyển xuống chân núi định cư tại 3 thôn: Hợp Nhất, Hợp Sơn 

và Yên Sơn. Tuy nhiên, quá trình chuyển cư được diễn ra thành nhiều đợt, người 

DQC vẫn bám rừng và thích nghi với cuộc sống mới; họ không sống đan xen mà chỉ 

liền kề với người Kinh và người Mường trong khu vực; bên cạnh đó, ý thức bảo tồn 

văn hóa tộc người khá tốt. Do vậy, người DQC vẫn giữ được những nét văn hóa đặc 

trưng trong đó có NLVĐ. 

2. Qua việc nghiên cứu các cách thức và nghi thức tiến hành NLVĐ của 

người DQC có những đặc điểm chính: 

 (1): NLVĐ là bắt buộc đối với mỗi con người. Nó có ảnh hưởng đến vị thế 

của họ trong cộng đồng. Tính bắt buộc của NLVĐ không chỉ ở việc thực hiện các 

nghi lễ mà ở cả trình tự, việc thực hành những nghi thức, những phong tục tập quán 

và kiêng kỵ đi kèm trong mỗi nghi lễ. Mặc dù, nghi lễ cấp sắc người thụ lễ chính là 

nam giới nhưng lại có ảnh hưởng đến địa vị của người phụ nữ và họ cũng trực tiếp 

tham gia vào nghi lễ. Cấp sắc là cấp cho cả vợ và chồng. 

(2): NLVĐ của người DQC chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Tam giáo (tín 

ngưỡng vật linh giáo kết hợp với Đạo giáo, Phật giáo) mà sâu sắc nhất là Đạo giáo, 

một số tư tưởng của Nho giáo trong quan niệm về trinh tiết của người phụ nữ, thứ 

bậc trong gia đình. Ảnh hưởng của Phật giáo ở việc trai tịnh, ăn chay trong một số 

nghi  lễ và đặc biệt là tính hướng thiện. 

(3): NLVĐ người DQC có mối quan hệ mật thiết với nhau, nghi lễ trước là 

tiền đề để nghi lễ sau được thực hiện. Việc thực hiện nghi lễ sau cũng củng cố thêm 

cho những nghi lễ trước vững chắc hơn. 

(4): NLVĐ mang tính chuyển đổi sâu sắc tương ứng với lý thuyết chuyển đổi 

của Arol Van Gennep. Ba giai đoạn chuyển đổi trước ngưỡng, trong ngưỡng và sau 
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ngưỡng được thể khá rõ. Trải qua mỗi nghi lễ, cá nhân bước sang một vị thế mới, 

vai trò mới trong cả gia đình và cộng đồng. Từ đó nó quyết định đến cách thức ứng 

xử của mỗi cá nhân với nghi lễ. 

3. NLVĐ của người DQC ở Ba Vì có nhiều nét tương đồng và khác biệt so 

với người DQC ở các địa phương khác. Sự tương đồng thể hiện trong tổng thể các 

NLVĐ cũng như nhiều nghi thức trong nghi lễ. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất là sự 

tiếp nhận tín ngưỡng thờ cúng Thánh Tản và những người có công khai lập mảnh 

đất Ba Vì trong các nghi lễ. Ngoài ra trong từng nghi lễ cụ thể lại có những khác 

biệt làm nổi rõ bản sắc văn hóa của người DQC ở Ba Vì như: quan niệm về trinh 

tiết của người phụ nữ; chỉ cấp sắc cho người đàn ông đã có vợ, cấp duy nhất 1 lần 

bao gồm cả 3 đèn và 7 đèn; chỉ xem ngày chết chứ không xem giờ khâm liệm và 

chôn cất; không chỉ tiễn hồn người chết về Dương Châu mà còn tiễn hồn lên thiên 

đàng (địa phận của Thái Thượng Lão Quân);… 

4. NLVĐ của người DQC ở Ba Vì có chức năng tâm lý, chức năng xã hội, 

chức năng văn hóa và giáo dục khá rõ nét. Những NLVĐ  là giải pháp tâm lý giúp 

nâng đỡ tinh thần tình cảm cho người thụ lễ vượt qua những giai đoạn chuyển đổi 

khó khăn, giúp người thụ lễ vững tin vào cuộc sống. Bên cạnh đó, NLVĐ cũng tạo 

bối cảnh xã hội thừa nhận sự chuyển đổi của mỗi cá nhân. Nó cũng giúp duy trì các 

trật tự và nguyên tắc của cộng đồng, thể hiện vị thế của mỗi cá nhân và gia đình 

trong cộng đồng đó. Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì mà Malinowski và 

Radcliff Brown đưa ra trong những nghiên cứu của mình khi nói về chức năng tâm 

lý và chức năng xã hội của nghi lễ. NLVĐ giúp chuyển tải và củng cố văn hóa của 

cộng đồng và giáo dục con người sống hướng thiện, làm theo lẽ phải, trọng chữ tín, 

xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. 

5. NLVĐ của người DQC ở Ba Vì có giá trị lịch sử, cố kết cộng đồng và bảo 

tồn văn hóa truyền thống. Thông qua NLVĐ, chúng ta có thể biết nguồn gốc lịch sử 

của người DQC, quá trình di cư và tụ cư của họ tại Ba Vì. Nghi lễ cũng giúp cho 

mối thân tình giữa các thành viên trong cộng đồng ngày càng được gắn kết. Đây 

cũng là môi trường để lưu giữ các nét đẹp văn hóa truyền thống như: trang phục, ẩm 

thực hay các loại hình nghệ thuật dân gian như: múa, hát, nhạc cụ (chuông, trống, 

kèn, tù và,…). Thông qua NLVĐ chữ Nôm Dao cũng được duy trì và phát huy giá trị. 
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6. NLVĐ của người DQC ở Ba Vì hiện nay có những biến đổi nhất định. Sự 

biến đổi thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau như tính thiêng trong các nghi lễ hiện 

nay đã giảm dần; nhận thức về sự chuyển đổi vai trò, vị trí của người thụ lễ qua các 

nghi lễ cũng mờ nhạt; một số nội dung của các nghi lễ cũng biến đổi. Nhiều người 

trẻ quan niệm thực hiện nghi lễ cho đủ thủ tục, họ không còn quá tin vào sức mạnh 

của nghi lễ.  

Sự biến đổi nội dung và hình thức của nghi lễ rõ nét nhất là trong nghi lễ 

cưới xin. Hầu hết các nghi thức trong cưới xin đều được thay đổi phù hợp với cuộc 

sống hiện tại và làm cho mọi người cảm thấy thoải mái nhất. Rất khó có thể phân 

biệt đám cưới của người Kinh, Mường, Dao nếu chỉ quan sát bên ngoài. Đặc biệt 

với những đám cưới hỗn hợp dân tộc, sự phân biệt này càng trở nên khó khăn. 

Nguyên  nhân của những biến đổi trên là do sự thay đổi các điều kiện KT – 

XH, quá trình đô thị hóa, giao lưu tiếp biến văn hóa và đặc biệt là ý muốn chủ quan 

của người DQC. Sự biến đổi này cho thấy, so với văn hóa vật chất, NLVĐ có sự biến 

đổi chậm hơn. Những nghi lễ tính thiêng càng đậm đặc thì sự biến đổi diễn ra ít hơn.  

7. Trước những biến đổi trên của NLVĐ đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan 

tâm. Trước tiên là nhận thức của người DQC về vai trò của NLVĐ. Hiện nay, người 

DQC nhất là thế hệ trẻ không thực sự coi trọng các NLVĐ. Nhiều nghi lễ được thực 

hiện mang tính hình thức, giảm tính thiêng. Đội ngũ cán bộ quản lý ở địa phương 

chưa có những giải pháp hiệu quả trong công tác bảo tồn văn hóa. Việc nghiên cứu 

toàn diện về văn hóa của người DQC trong đó có NLVĐ chưa được quan tâm đúng 

mực. Bên cạnh đó, số lượng thầy cúng giỏi ngày càng giảm. Số lượng người biết 

đọc và viết chữ Nôm Dao rất hạn chế, lại tập trung vào những người cao tuổi. Thế 

hệ kế cận không thực sự có mong muốn tìm hiểu về văn hóa của dân tộc mình. 

Từ những vấn đề đặt ra kể trên các nhà quản lý văn hóa ở địa phương cần 

đưa ra những giải pháp thiết thực, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, đảm 

bảo nhu cầu cuộc sống của người dân. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các 

chú trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân. Vận động tốt người 

dân thực hiện các tiêu chí của xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Mở các lớp 

dạy chữ Nôm Dao, dạy hát pả dung và các điệu múa truyền thống của người Dao để 
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thế hệ trẻ hiểu về phong tục tập quán đặc biệt là các nghi thức, ý nghĩa của NLVĐ. 

Bên cạnh đó, cần tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa, làm tăng thêm lòng tự hào dân 

tộc của thế hệ trẻ người DQC. 

Cần có những nghiên cứu sâu, rộng về tổng thể văn hóa của người DQC đặc 

biệt là các NLVĐ. Tiến hành dịch sách Nôm Dao sang tiếng phổ thông để thế hệ trẻ 

dễ tiếp cận với những tư liệu quí, phục vụ cho công tác bảo tồn văn hóa truyền thống. 

8. Trong quá trình thực hiện luận án, bản thân NCS gặp nhiều khó khăn do 

không hiểu tiếng Dao và không thể đọc, dịch chữ Nôm Dao. Những tư liệu mà NCS 

thu được chủ yếu từ phỏng vấn sâu người dân. Do vậy, vẫn còn những khía cạnh 

của NLVĐ chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng đặc biệt là hiểu sâu về tín ngưỡng của 

người DQC. Một số thực hành nghi lễ chưa có sự phân tích sâu và giải thích thỏa 

đáng. NCS cũng chưa khai thác hết được các giá trị của NLVĐ qua tư liệu bằng chữ 

Nôm Dao. Hơn nữa, do thời gian có hạn, NCS không thể đi điền dã tại những địa 

phương có người DQC sinh sống để so sánh với nhóm DQC ở Ba Vì. Những tư liệu 

so sánh phần lớn là kế thừa từ các nghiên cứu khoa học đã được công bố. Vì vậy, 

việc so sánh chưa thực sự sâu sắc và thuyết phục. Những hạn chế này cũng là 

khoảng trống rất cần có những nghiên cứu kế tiếp để góp phần tìm hiểu sâu sắc và 

toàn diện về NLVĐ của người DQC ở Ba Vì. 
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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC THÔNG TÍN VIÊN 

CUNG CẤP TƢ LIỆU CHO LUẬN ÁN 

TT Họ tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi cƣ trú Nghề nghiệp 

1 Triệu Thị Anh 1978 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Phó chủ tịch mặt 

trận xã 

2 Triệu Tài Ba 1981 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

3 Triệu Thị Bằng 1937 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm thuốc nam 

4 Dương Phú Bằng 1979 Nam Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Cán bộ đoàn 

thanh niên xã 

5 Đặng Thị Bình 1960 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Hưu trí 

6 Triệu Thị Bình 1963 Nữ Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm thuốc nam 

7 Phùng Thị Bích 1989 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

8 Triệu Văn Cao 1957 Nam Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng 

9 Triệu Tiến Cao 1958 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

10 Dương Thị Cầu 1968 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

11 Triệu Đức Cương 1987 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

12 Triệu Thị Chính 1959 Nữ Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 
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TT Họ tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi cƣ trú Nghề nghiệp 

13 Lăng Văn Doanh 1978 Nam Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

14 Triệu Thúy Doanh 1977 Nữ Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Cán bộ dân số xã 

15 Lý Hữu Dũng 1983 Nam Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Bộ đội 

16 Triệu Thị Duyến 1978 Nữ Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm thuốc nam 

17 Dương Phú Đạt 1984 Nam Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

18 Triệu Đức Đoàn 1963 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

19 Triệu Sinh Đức 1955 Nam Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

20 Triệu Phú Đức 1953 Nam Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng, hưu trí 

21 Đặng Văn Giáp 1984 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

22 Đặng Thị Hà 1989 Nữ Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì Bán hàng 

23 Lăng Văn Hà 1972 Nam Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Bí thư xã 

24 Triệu Thị Hằng 1979 Nữ Dao Đài Loan Công nhân 

25 Triệu Quang Hòa 1970 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

26 Triệu Thị Hòa 1948 Nữ Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm thuốc nam 
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TT Họ tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi cƣ trú Nghề nghiệp 

27 Phùng Kim Hùng 1991 Nam Dao Thôn Suối Thản, Đú Sáng, 

huyện Kim Bôi, Hòa Bình 

Công nhân 

28 Triệu Tiến Hưng 1941 Nam Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng, đã mất 

29 Triệu Thị Hương 1991 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

30 Lý Hữu Kiên 1985 Nam Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Giáo viên 

31 Triệu Sinh Lạng 1952 Nam Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng, hưu trí 

32 Dương Trung Liên 1963 Nam Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầ cúng,  

chủ tịch xã 

33 Phùng Thị Mai 1965 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

34 Triệu Thị Minh 1957 Nữ Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì Làm nông 

35 Triệu Thị Mùi 1981 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

36 Triệu Thị Ninh 1958 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm thuốc nam 

37 Triệu Thị Nội 1940 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm thuốc nam 

38 Triệu Phú Nhàn 1961 Nam Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Trưởng ban văn 

hóa xã, thầy cúng 

39 Lý Văn Phủ 1964 Nam Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng, trưởng 

thôn Yên Sơn 

40 Triệu Phúc 

Phương 

1941 Nam  Dao Thôn Suối Thản, xã Đú 

Sáng, huyện Kim Bôi, Hòa 

Thầy cúng 
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TT Họ tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi cƣ trú Nghề nghiệp 

Bình 

41 Dương Kim Quản 1944 Nam Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng 

42 Đặng Trung Sáu 1978 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

43 Triệu Thị Sửu 1950 Nữ Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

44 Triệu Quang Tài 1987 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Bán hàng 

45 Dương Đức Tiến 1944 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng, đã mất 

46 Phùng Thị Tiến 1935 Nữ Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Ở nhà 

47 Phùng Văn Tỉnh 1974 Nam  Dao Thôn Suối Thản, Đú Sáng, 

huyện Kim Bôi, Hòa Bình 

Giáo viên 

48 Triệu Thị Toàn 1944 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Ở nhà 

49 Lý Sinh Tuất 1972 Nam Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Bác sĩ 

50 Dương Thị Thắng 1948 Nữ Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

51 Phùng Thị Thắng 1952 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm thuốc nam 

52 Phùng Thị Thanh 1979 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

53 Triệu Thị Thanh 1950 Nữ Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm thuốc nam 

54 Triệu Đức Thanh 1965 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, Thầy cúng, 
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TT Họ tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi cƣ trú Nghề nghiệp 

huyện Ba Vì, Hà Nội trưởng thôn Hợp 

Nhất 

55 Triệu Văn Thanh 1968 Nam Dao Thôn Suối Thản, xã Đú 

Sáng, huyện Kim Bôi, Hòa 

Bình 

Làm ruộng 

56 Dương Trung 

Thành 

1965 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

57 Đặng Xuân 

Thành 

1957 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng 

58 Triệu Tài Thành 1937 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng 

59 Triệu Phú Thành 1960 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng 

60 Lý Văn Thắng 1957 Nam Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng 

61 Phùng Thị Thắng 1952 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm thuốc nam 

62 Triệu Phú Thắng 1935 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng 

63 Dương Trung 

Thọ 

1969 Nam Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng 

64 Lý Văn Thọ 1959 Nam Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng,  

hưu trí 

65 Đinh Quế Thụ 1967 Nam Mườ

ng 
Thôn Cốc Đồng Tâm, xã 

Mình Quang, Ba Vì, Hà Nội 

Buôn bán 

66 Dương Thị Thúy 1999 Nữ Dao Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

67 Lý Hữu Văn 1992 Nam Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 
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TT Họ tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi cƣ trú Nghề nghiệp 

68 Lý Thị Vân 1989 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

69 Triệu Tài Vi 1963 Nam Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Thầy cúng 

70 Lý Sinh Vượng 1961 Nam Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Phó chủ tịch xã 

71 Đặng Thị Xuân 1967 Nữ Dao Thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

72 Lý Thị Xuân 1983 Nữ Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Làm nông 

73 Triệu Thị Xuân 1978 Nữ Dao Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, 

huyện Ba Vì, Hà Nội 

Y sĩ 
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PHỤ LỤC 2: CHÚ THÍCH 

1. Câu chuyện về sự tích Bàn Vƣơng 

Theo đó, Bàn Hồ là con long khuyển mình dài ba thước, lông đen, vằn vàng, 

mướt như nhung từ trên trời giáng xuống trần được Bình Hoàng yêu quí nuôi trong 

cung. Một hôm Bình Hoàng nhận được chiếu thư của Cao Vương. Bình Hoàng liền 

họp bá quan văn võ để bàn mưu tính kế diệt họ Cao, nhưng không ai tìm được kế 

gì.Trong khi đó thì con long khuyển Bàn Hồ từ trong kim điện nhảy ra sân rồng quì 

lạy xin đi giết Cao Vương. Trước khi Bàn Hồ ra đi nhà vua có hứa nếu thành công 

sẽ gả cung nữ cho (có tài liệu ghi là công chúa). Bàn Hồ bơi qua biển 7 ngày 7 đêm 

mới tới nơi Cao Vương ở. Cao Vương thấy con chó đẹp tới phủ phục trước sân rồng 

thì cho đó là điểm lành nên đem vào cung nuôi. Nhân một hôm Cao Vương say 

rượu, Bàn Hồ cắn chết Cao Vương, ngoạm lấy đầu đem về báo công với Bình 

Hoàng. Bàn Hồ lấy được cung nữ đem vào núi Cối Kê (Chiết Giang) ở. Vợ chồng 

Bàn Hồ không bao lâu sau sinh được 6 người con trai và 6 người con gái. Bình 

Hoàng ban sắc cho con cháu Bàn Vương thành 12 họ, riêng người con cả lấy họ 

cha, còn các con thứ lấy tên làm họ gồm các họ: Bàn, Lan, Mãn, Uyển, Đặng, Trần, 

Lương, Tống, Phượng, Đối, Lưu, Triệu. 

Con cháu Bàn Vương sinh sôi nảy nở mỗi ngày một nhiều. Đến đời Hồng Vũ 

(1368 - 1398) bị hạn hán 3 năm liền không có gì ăn, nhà vua phải cấp cho con cháu 

Bàn vương mỗi người một cái búa, một con dao quắm để đốn cây rừng làm bẫy. 

Con cháu của Bàn Vương phát hết núi của nhà vua như: Kim Sơn, Ngân Sơn, Long 

Bảo, Hồ Bảo, Ô Nha, Giao Sơn rồi đến các núi hoang ở Quảng Đông, Hồ Quảng, 

Thiểm Tây, Vân Nam, Quý Châu,.. 

Con cháu Bàn Vương lại ngày càng nhiều mãi lên, khiến nhà vua phải sắc 

cấp “Quả sơn bảng” để phân tán đi các nơi kiếm ăn [24, tr.19 -20]. 

2. Câu chuyện về cuộc vƣợt biển của ngƣời Dao  

Người Dao di cư sang Việt Nam bằng đường biển với nhiều lý do như chiến 

tranh, hạn hán, mất mùa. Sau nhiều tháng lênh đênh trên biển, bất ngờ đoàn thuyền 
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của các họ Dao gặp bão, bị sóng to gió lớn như muốn nhấn chìm thuyền, tính mạng 

các họ Dao bị đe doạ. Trong cơn nguy cấp, các họ Dao khấn cầu xin Bàn Vương và 

tổ tiên giúp đỡ vượt qua cơn hoạn nạn và hứa sẽ làm lễ tạ ơn. Hầu hết các họ Dao 

hứa làm Tết nhảy. Lời cầu linh ứng, từ đó về sau theo lời hứa, các họ người Dao tổ 

chức Tết nhảy để tạ ơn tổ tiên nhưng tuỳ lời hứa của từng họ mà chu kỳ tổ chức Tết 

nhảy của các họ khác nhau, thường từ 10 - 15 năm/lần. 

3. Tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên và việc tách nhà tổ của ngƣời Dao Quần 

Chẹt ở Ba Vì 

Người Dao ở Ba Vì quan niệm có 2 loại nhà: nhà to/ nhà lớn(tầm peo) và nhà 

nhỏ/ nhà con (pèo lìu). Nhà to có ban thờ tổ (tìa dạn) của dòng họ. Bàn thờ cấu tạo 

như cái tủ gỗ, gồm 2 tầng, không cánh. Nó được đặt ở góc trái hoặc phải chỗ vách 

ngăn giữa gian nhà ngoài và gian trong. Ở nhà nhỏ, ban thờ là một tấm phên tre nứa 

(peng) đặt ở vị trí giống tìa dạn nhưng treo trên tường để thờ gia tiên. Khi có lễ, các 

nhà nhỏ tập trung tại nhà lớn - nơi có bàn thờ tổ để làm lễ. 

Bên cạnh đó, người Dao Ba Vì có tục tách nhà tổ. Các nhà con được phép 

lập nhà tổ mới cho gia đình mình theo một qui trình bắt buộc. Đầu tiên là tìm nhà tổ 

(dựng bàn thờ) -> kêu say -> hào sung  (đám nhỏ) -> mua bộ tranh nhỏ (hày say) -> 

khai quang tranh -> tần dần đàng -> chày pay đàng (đám nhỏ) -> tạ mả cho ông 

bành tổ lần 1 -> mua tranh -> khai quang tranh (1 ngày 1 đêm) -> tết nhảy (trước 

kia làm 3 lần trong 3 năm: năm thứ nhất 1 ngày 1 đêm, năm thứ 2 làm 2 ngày 2 

đêm, năm thứ 3 làm 3 ngày 3 đêm; nay gộp lại chỉ làm 1 lần trong 3 ngày 3 đêm,) -

>cấp sắc cho con trai -> chông chày (tạ mả lần 2) -> chày pí đàng (đám to) -> tạ mả 

lần 3 (mổ trâu). Trải qua những bước như vậy nhà tổ mới hoàn thành.  

Sau khi bàn thờ tổ được hoàn thành, gia đình có thể tự thực hiện các nghi lễ 

tại nhà mà không cần sang nhà tổ của dòng họ. Mỗi người con trai trong gia đình 

khi lấy vợ và ở riêng đều có mong muốn tách nhà tổ để tiện cho việc thờ cúng và 

thực hiện nghi lễ. Tùy thuộc vào điều kiện mỗi người mà việc này diễn ra nhanh 

hay chậm. Tuy nhiên, vẫn phải làm theo trình tự anh em trong gia đình (gia đình 

anh trai tách trước sau đó mới đến gia đình em).  



173 

4. Các thầy cúng và trách nhiệm của họ lễ cấp sắc 

Để thực hiện lễ cấp sắc, gia chủ mời 7 thầy cúng, mỗi thầy phụ trách 

một công việc khác nhau. Quan trọng nhất là thầy cả và thầy hai là người chủ 

trì các nghi lễ. Người cấp sắc sẽ nhận các thầy cúng làm bố thánh sư (sày tỉa), 

theo học suốt đời. Vì vậy, người thụ lễ sẽ lựa chọn rất kỹ lưỡng về năng lực, 

phẩm chất đạo đức, nhà tổ của người thầy cúng cũng như việc họ tin tưởng 

vào ai nhất để làm thầy. Khi mời thầy cả và thầy hai, người thụ lễ mang theo 

1 ít muối được gói trong lá dong và một sợi chỉ màu đỏ (đối với thầy cả) và 

sợi chỉ màu xanh  hoặc trắng (đối với thầy hai). Khi các thầy cúng đã nhận gói 

muối và sợi chỉ đồng nghĩa với việc họ đã nhận lời thực hiện nghi lễ, cho dù 

gia đình có bất kỳ chuyện gì xảy ra (kể cả người có người thân qua đời), thầy 

cúng đều phải gác lại và làm công việc mình đã nhận lời, sau đó mới về lo 

việc cho gia đình. Trừ trường hợp ông thầy cúng đó không còn thì gia chủ 

người thụ lễ sẽ mời người khác thay thế 

Đối với 5 thầy cúng còn lại, người thụ lễ không cần phải mang theo 

muối và chỉ khi mời. Nếu gia đình các thầy có tang hoặc chuyện không may 

thì người thụ lễ có thể mời một thầy khác thay thế. Trước khi vào làm lễ, 

người thụ lễ rót rượu mời các thầy cúng, khi đã nhận chén rượu đồng nghĩa 

với việc họ nhận lời thực hiện nghi lễ. 

Nhiệm vụ của 7 thầy lần lượt được qui định như sau: 

Thầy cả (chì chiểu say): đảm nhiệm, thâu tóm toàn bộ công việc chính 

của buổi lễ 

Thầy hai (diền chải say): làm nhiệm vụ cấp sắc cho người thụ lễ 

Thầy ba (chềnh mềnh say): người làm chứng cho toàn bộ sự việc 

Thầy tư (pù cấy say): giữ việc đón rước gia thần, địa thánh 

Thầy năm (chì dừn say): thầy bếp, phụ trách những công việc liên quan 

đến việc chuẩn bị lễ vật trong nghi lễ 
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Thầy 6 (chò tàn say): giám sát không cho người làm việc bậy bạ phạm 

vào tổ tiên, dòng họ và thánh thần 

Thầy 7 (pà tàn say): hỗ trợ cho thầy cả và thầy 2 trong quá trình thực 

hiện nghi lễ. 

Sau khi hoàn thiện lễ cấp sắc, người thụ lễ sẽ gọi 7 thầy cúng là bố 

thánh sư (sày tỉa) và ứng xử như bố đẻ của mình, vợ của các ông thầy được 

gọi là mẹ thánh sư. Các dịp lễ tết, các con cấp sắc phải mang lễ tới nhà bố 

thánh sư. Khi bố thánh sư qua đời, người con cấp sắc phải chịu tang giống 

như với bố đẻ của chính mình.  

5. Hƣớng chọn mộ ứng với tháng mất của ngƣời chết 

Thông thường, việc chọn hướng đào huyệt sẽ phụ thuộc vào tháng mất 

của người chết. Điều này có ghi trong sách cúng của người DQC ở Ba Vì. Cụ 

thể như sau: 

Tháng Một: chọn hướng Đông, hướng Tây 

Tháng Hai: chọn hướng Đông và hướng Bắc 

Tháng Ba: hướng Đông và hướng Bắc 

Tháng Tư: hướng Đông và hướng Nam 

Tháng Năm: hướng Đông và hướng Bắc 

Tháng Sáu: hướng Đông và hướng Nam 

Tháng Bảy: hướng Đông 

Tháng Tám: hướng Đông 

Tháng Chín: hướng Nam, hướng Bắc 

Tháng Mười: hướng Nam và hướng Đông 

Tháng Mười một: hướng Nam và hướng Bắc 

Tháng Mười hai: hướng Nam và hướng Tây. 

Khi đặt quan tài xuống huyệt thì đặt sao cho mặt của người chết nhìn về 

hướng tốt. 



175 

PHỤ LỤC 3: LỄ CA TRONG LỄ CẤP SẮC 

Mai lình dung 

Nhàng sún diếu lậu puồng quổi khí phản tồng lò thỉn dụa tháo chìn lặng khí 

mai tồng lò kều chả to, 

Nhàng sún diếu lậu puồng quổi khí phản tồng lìng xin piêu mạn muộn 

nhàng diệp mai tồng lìng tài thỉng thing? 

Ê xềm pa ồ miên xêm ới xêm,  

Xêm ề…ê xếm xêm nà ế pài ề. 

Ý nghĩa:  

 Gia chủ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, thầy trưởng bếp cũng đã đến sớm để đón 

các thầy đến làm lễ. 

Pịa chị pải 

1, Dịa tại chàm nham phiềm pải phay phiềm pải nàm, 

Dịa tai thỉng. phầy pin miến khản mai phêu phay mai phiêu nàm, 

2, Thẩy tài nip, thiếu nhâm tồng kỉng thẩy tài lìn  

thiếu nhâm tồng kỉng. goăng goăng chỉu, 

chỉu lòng miền mịt hắng nhàn chìn. 

Ý nghĩa: Vào đám 

 Bài hát ca ngợi các thầy cúng. Trước khi vào đám chính, các thầy vái 3 vái. 

Ba bên, tứ phía đã nhìn thấy và chứng nhận cho điều này. 

 Thầy cúng cầm cái gương soi lên mặt mình thấy đẹp như đồng tiền 

Làn muồn dung 

1, Pải chiền thỉng , miền vạ pải chiền pải thảu duồn, pải chảu pèng, chà 

chiếu thing thing pải pham pải, pải dịa chiền tòng, pải thảu duồn pải thảu pèng, 

2, Diền ca xuốt diền suốt cà chầy diền tây, phâu diền tây hùng, thin goăng 

lọ rất cà đàng dản chiếu miền quẩy tậy sất chiềm châu nhụt so theng 
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3, Diền long sảng, phàm táu diền mà tà diên diều tà diên dáu, phàm tán diều 

mà , diền sất phát chiền dỉa diền lòng suốt sảng diều suốt sảng dàu? 

4, Diền lòng sảng? Vèng mụa chỏ thò tà diên diều, tà diến dáu? Vèng mua 

chỏ thò diền suốt khuyết chiền dỉa diền lòng suốt sảng diều suốt dáu? 

5, Diền lòng sảng chiếu miền chị cháy duổn lòng duổi lòng rẹng? Chị cháy 

lầy tàu mài chiểu vạ? Tại chẩy sất phing mần pịn duôi mần pịn reng? 

6, Khí ca sảng? Thiều thiều đàn mạu khí cà pin khi cà tàu khí tú cà pin cà 

tàu môc ca muổi? Thiều thiều đàn mua mẩy tìn vin mẩy tàn phàn? 

7, Sò thẩy sảng ý sảng rất tìu tồng diệp tông nhiều diệp nhiêu?  Tà rất sảng 

tìu diến pịa guyện tà nhậy sảng tìu diền pịa thing diền pịa chiêu? 

8, Sò thẩy puông, tầm khoái lây nhiêu phẩy khoái luồng tầm khoái lầy nhiêu 

phẩy khoái thản phẩy pầy chiều dỉa tú phàm puồng tú kều ching? 

9, Sò thẩy thing, sò thẩy thiêu? Lòng choi mì nàm mui choi keng mui choi 

chiêu? Lòng choi mì nàm chồng pí guyện? Mui choi quổi chiều tà thỉng thing, thòng 

lậy liều 

10, Diền sảng liu thiều chiếp cà chấy, luồng lây thiêu luồng lây chòng, 

phàm keng piển dỉa miền phay síng mậy chòng pạ khuyến quểa nhàng chiêu, quểa 

chiêu lòng. 

11, Diền sảng liu puồng sùi mùi guyện duổn khuynh khuynh duổn khuây 

khuây puồng sùi mùi guyện khung khung khuây khuây duổn ý sảng dất tìu duổn pịa 

thing duổn pịa quây? 

12, Cà đàng liềm liềm khú chó phỉu tú kỉn lậu puồng liệp cháy duôi liệp 

cháy reng? Thất bủa min chìn chuổng chiền thỉng? Lòng choi muồn chìn chó phỉu 

hèng chó phỉu quây? 

Ý nghĩa : Hát ngoài cửa 

Bài hát khen gia đình làm đám rất chu đáo. Chuẩn bị hết mọi lễ vật dâng 

cúng thần linh. Chúc gia đình sau khi kết thúc lễ sẽ làm ra nhiều tiền bạc, mọi người 

đều mạnh khỏe. 
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Tiếp đó là các thầy cúng và các bà hát cùng hát đối đáp với nhau, ghẹo 

nhau. Các thầy cúng khen các bà hát hay, các bà hát cũng khen các thầy hát hay, 

cúng giỏi. 

Súa 

Muồn chìn chuổng táu puông mùa chấu, duôi con thếnh chang muổi lây 

thầy ? Phông họ bấy tài phiêm lây thây? Phông họ bây diếp bầy sấu, bây thản vì 

nàm suốt lây lầu, vì nàm cong khú sếp kia pài veng píu súi sùn ruôi lậu tài?  

Ý nghĩa : Đây là bài hát với ý cách đoạn để chuyển sang bài hát khác. Bà hát rủ con 

chim cu trên trời xuống hát cùng các bà. 

Tò shây 

Tông so ung dia cầy pị ma, hô thấy nhậy phùn tai thát thầy, tai thát quặc 

công nhầy, rất pịn túa thàm nhậy pìn phầy nhậy pịn dòi 

Lây phiểu phây lây phiểu chòi lầy nhiêu chạng thúi khản cú cầy khản khoa 

loài, rất phiêm chó phỉu nhậy phiêm phây nhậy phiềm dòi, phầy chu tông so min 

thỉu chầy nòi nin thỉu dòi? 

Chiềm chiu cầy ma tai lầu chang puông chú rất ...chiêm phiểu quên chiên 

phiểu dòi, phiểu quên phiểu chòi duồn tài guyện lây suốt, chiếm pát dụa tài thây 

giăng chiền thâu giặng dòi.  

Chiềm chịu cầy ma quểa tong cầy quểa táu, vèng luồng hắp lạng chiếp long 

ầy chiếp long táu, chiếp tú lòng ây lòng táu nhàng diệp hạn, hạn lòng chùn chùn 

mạn tíu phấy mạn tíu tàu, 

Chiềm chịu cầy ma quểa cú còng quểa cú cìu vèng, luồng hắp lạng lẹng táu 

hòng lạng táu tìu, phàm síng vèng luồng quểa ma muối la tái piển thồ pua rất thòng 

pua rất tìu? 

Hồ muốn chuổng tú chày chuổng tú rất liềm phây hịp dìa phây hịp phầy 

nhàng tài pịn tá chìu muốn liệp ỷ tá thâu día nhiên thâu día nhàng 

Lòng a lòng, lòng duồi phàm phủi chang ho tòng chạng ho tàu, tộ thâu chỉ 

ng pây thầu khú tộ, tộ liu chỉ ng pầy thâu día nhiên thâu día nhàng 



178 

Tô thâu nhiên tộ thâu nàm nhiêu vị phây chiền vị phây làng tộ thảu ưng 

keng quền dạy phát tạ nịp puốn thâu ỷ nịp nhiều ỷ nịp nhàng? 

Tay a tày to tải hồng phây chúa tạm tìa chúa tam tày tai cô bều tô chỉng dụa 

thết bêu cồ liều dịa ông keng tìa ông keng tày? 

Nhia a nhia bây dịa tim cầy bé dịa tày bé dịa tìa rất rất phiểu khí piển thiếu 

may chiêu thảu ông keng rạ chạ tày rạ chụ tìa? 

Mùa a mùa. Điếu a điếu. Rèng dịa quẩy chiều quẩy ố điều quẩy ố làng. Rèng 

dịa quẩy chiều veng làm chiềm miên tai khí sẩu chảng síng chà chảng síng nhiếu 

Khoa a khoa, chiêm a chiềm, rất dịa rèng chùn pậu cháu chà pạu chán 

chiền, rất dịa rèng chùm pậu cháng ô, miêu tai khí sẩu tịp puông liễu tịp diêm dàng? 

Ý nghĩa: Tiếp tục ca ngợi thầy cúng cũng như gia chủ làm lễ 

Thầy cúng cưỡi ngựa trắng từ xa đến đã thấy mọi thứ được chuẩn bị sẵn rồi. 

Thầy cúng đã mặc đủ trang phục để làm lễ.  

Các ông thầy cúng rất tài giỏi đã học 3 năm ở trường để học chữ, hiểu hết 

được các quyển sách viết những gì. 

Súa 

Cú làu mộc cín chi hịp tấu mốc cín cú lau mộc kín hoai, kin hoai tú cỉn 

phiểu la quên miên míu viến viến khú chầu quền tai quên oải, pua tai tham thiêu, 

phiểu quên oải quên pụ phầy phin thồ phin thô la tai muổi lây phầy chỉng chấy quên 

miền diêm chiếu quồi? 

Ý nghĩa: Các thầy cúng đón thần thánh đến để uống rượu, thụ hưởng lễ vật.  

Súa (phần 2) 

Lòng duồi ùi nàm chị chùn chàng, sun tàu sun muôi lẹng thêu thêu bây dịa 

pậu tẩu cu cít kều sung tàu tiếm tăng goăng liều lẹng ma pủi pèng chuồng luông vầy 

nhụt muồn chìn chồng cỉn lá phuốn pha tá bải nàm thiêu guyện tài? 

Ý nghĩa: Đèn đã được thắp sáng lên rồi để chuẩn bị làm lễ 
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Shây (phần 2) 

1, Tài rất dang muồn chiến kèng chiến tài nhậy dang muồn chiếu kẻng thòn 

tài pham ràng muồn chiến chiền phò, chỉa chầy khoi tú phó muôn hoi thin pủng 

khuyến thin chạng diệp mái thin pủng thing, 

2, Hồng lạ lạ phả pụa thâu sun tàn thiêu vền lậu diếp quên nghìn, rất dịp 

piển dịp quên nghìn nhiều, quên nghìn nghìn nhiêu tỏng quên làng, 

3, Rất dịp nhàng día día nhây dịp co phâu tỏng quên làng,pham dịp chuộng 

xún chuổng chấy mùi phẩy dịp suốt chả ló miến ràng, 

4, Luông khâu tiềm tiềm quểa lậu pin phàm nhụt hâu phàm nhụt hâu hoai 

lẹng khú khí phẩy nhụt hâu quểa ló phuốn nhài, 

5, Tông so dung nàm vang sùng nhiều dung nhiêu chùn dia dung chám phầy 

chàm nhầy chùn mộc chàm phây diếp dùng nhiêu chang tả mộc pun lây, 

6, Ô đía pậu ciu chàng pạu cìu diêm diệp pậu pia muồn tổng thing bấy ấy 

diệp long chòi diệp lòng chòi tảng diếp chám phầy?  

7, Pẹ chấy khuyế a thâu chủi pái chuối tho pái luông muồn khoa rất tàu pẹ 

chấy khuyế a thâu bủa lòng nịp, lòng vạ diệp lìn phiêm lây dàu. 

3, Tò chịa chiếu tò chịa chiếu miền chiếu sỏi rang  

Tò chịa chiếu miền khú chiếu sỏi quẩy sẩu thìng chùn chiếu sỏi rang? 

4, Thiếu dí tồng hịp pều dìm phiểu, dìm phiểu diều diều sẩu síng thảy, thảy 

miền thiếu rang lèng lọ phiển tồng thing diếm chiếu tịnh chiềm nghìn chấu miền 

quài cha cán chiền dạy thày miền chày ma thảu táu chìn? 

5, Pết có tường rang vẩn lô chiếm phìn cô vẩn thúi duổn tìn rang vẩn tú 

phàm nin chạng lô chiếm sùn tài thảy tú cỉn chiềm làng? 

6, Chi tương mài viến tầm hùng sỏi tú cỉn chầu quên thó dịa tài chầu miền 

thó tài nhàng diệp leng, lèng lọ tàm hùng chiếu sỏi pui? 

7, Tò chịa rất miền chầu quên chiếm tòng tòng hèng lậu chúa màu tìng bẹn 

tú luồng toài síng khí ch… dụa tú diềm ràng hộp ẩy thing? 

8, Tò chịa rất miền quẩy thảy chiếm chiếp ma hịp tài thảu chiếu tàn chầu 

miền tá tú phàm thing cấu chiếp ma pịa muồn oản lọ tàn? 
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9, Tò chịa nhây miền quẩy thảy chiếm chiếp ma hèng, tài thảu liu tàu chầu 

miền bện tú lọ m… chiếm chiếp liu thỉng tài síng thỉ ng dòi?  

8, Tắp chang chi tương phiềm tịn nịp va chấy puông liều king tông nhiều, 

cầy ma quểa chiếu king tông guyện pẹ chây chang thòng king tông nhàng? 

9, Khú nghìn nhiêu, nghìn nhiêu lậy tô día tấn tàng vìn rang rất tỏi puông 

liều …ta sếp khú khoa pịa quổi ràng? 

10, Tông so khú khoa nhàng tạ chuổng pẹ chấy khuyếa thàu tạn quểa rang, 

chuộng choi nhàng rang phiềm diệp día chả quểa miền rang dàu día nhàng? 

11, Chấy mui chả quể a miền rang liu pèng tây chuổng sồng hịp phây phàm, 

nhậy thìn thẩy tỏi diếp vấn chàng diệp thìn vèng mua chó diếm thìng, nhây phun 

thẩy tỏi tấu sung mìng? 

Ý nghĩa: Ca ngợi những người chuẩn bị cho buổi lễ, những người làm ra bộ 

quần áo, cái khăn đều rất đẹp 

Khen gia đình làm được những món ngon để dâng lên thần linh. Gia đình đã 

chuẩn bị rượu được 3 năm, đến đám mới mang ra mời thầy cúng. 

Khen người con gái hát hay đến tận đáy lòng người con trai. Người con trai 

khen con gái đẹp như hoa 

Súa (phần 2) 

Tồng lìng khing khing khú chùn thỉng, nha cến bay bay khú chùn thìng khí 

sảng ca chầy mu màn tấn khí sảng ca chầy mu màn tìng, tầm hùng thỉng muồn 

phiêm viến hấy tầm hùng thỉng muồn phiêm lây làng chỉng chấy quên miên diêm 

chiêu quên? 

Ý nghĩa: Các thầy gõ chiêng kêu to, thần thánh đã biết và đến đám đông đủ 

rồi, cùng tiếp tục làm lễ. 

Nhẩm 

Chậy cằn lùng thảu, vìn tương chậy pầy vìn muổi, chậy càn hèng thảu chúa 

chiêu thọ tòng muồn nhịa chụ nghìn sẩu nghiêu chụ chía rạ sảng mái, chụ chía rạ 

sảng, sảng quểa chuổng họ lồ miền tồng lình khing khing ùi rang duổi chị 

 Ý nghĩa: (Người hát nhẩm trong đầu, không phát ra thành lời) 
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Vì lìng dung 

Vì lìng duổn vì duổn tồng lìng chỏi chị tàu vì duổn tồng lìng kều pái chiếu 

kều pái chiếu miều thẩy diệp dàu? 

Vì lìng duổn vì duổn tồng lìng chỏi chị tàu vì duổn tồng lìng tồng lìng kều 

pái chiếu kều pái chiếu miền muồn nhịa sếp chiềm say? 

Vì lìng duổn vì duổn tồng lìng chỏi chị pịn vì duổn tồng lìng kều pai chiêu 

kều pái chiều miền ỏn lọ mìn?  

Vì lìng duổn vì duổn tồng lìng chỏi chị tương vì duổn tồng lìng chị tương liu 

chòng táu chòng kỉn cít chàng puông? 

Ý nghĩa: Các bà đã hát xong, bây giờ trả lại chuông cho thầy cúng. Đưa 

chuông trả lại cho gia chủ. Từ nay đã làm xong đám rồi, gia chủ hãy yên tâm. 

Nhẩm 

Chậy cằn hèng thảu, vìn tương chậy nầy vìn muổi, chạy càn hèng thảu chúa 

chiêu họ tòng muồn nhia chu nghìn sẩu nhiêu chụ chía rạ sảng mái chị chia rạ sảng, 

sảng quểa chuổng họ lô miền tồng lìng khing khing vì rang duổi chị. 

Ý nghĩa: Mời nhóm đọc sách tiếp tục công việc 

Dùng chịa 

Tầm hùng mịn chìn quả tăng chán tăng chán goăng goăng chỉu dịa vìn,  chỉu 

dịa chị tương liều lạ ngo dòi cha suốt thing sảng tầm hùng? 

Ý nghĩa: Lễ vật cúng Bàn Vương đã để ngay trước mắt. Đốt 7 đèn để lấy 

ánh sáng soi xuống cho lễ cấp sắc 

10, Tò chịa phàm miền quẩy thảy chiếm síng thỉng dòi liềm khoi liu tàn 

khói liu rang tàn thỉng hiên hấy phủn tú chuổng chiền ẩy hoi? 

11, Rất chấy mềnh tăng chỉu dịa tây, rất chấy mềnh tây chỉu dịa vìn. Chỉu 

dịa lòng nàm viền choi vậy lòng nàm chỏi vậy hó diềm thing? 

12, Tắp chang chùn tàu chùn hắp lạng, tắp chang pết muồn pết púa hoi, tắp 

chang muồn chìn, pham pai chảo, tắp chang viến toài mềnh cóc thing?  
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13, Tắp chang muồn chìn cỏn lọ phiển, tắp chang tồng thing chiếu chán dòi, 

tồng thing diếm chiếu bày hòng chán tòng chán thòng thòng thó dịa chiếu pùi dòi? 

14, Tắp chang muồn chìn oản lọ phiển tắp chang tồng thing chiếu chán pui 

tồng thing diếm chiếu bày hòng chán tòng chán thòng thòng thó dịa chiếu pùi vì? 

15, Chầu miền phảy thiếu dùng châu cháy pụa vấn luồng toài phiềm thỉng 

dòi phíu khí mềnh rang toài chạng liệp tịn suốt chiếu can toài día dòi? 

16, Tò chịa chiếu tò chịa chiếu miền bện tú khí thìng tàu, dùng mây thìng 

tàu bày chiếu ẩy dùa om chuổng chiền bày lẹng pin? 

(17) Chạng vậy lìn khoa tỏi phụ tó lìn khoa phụ tó tỏi chiềm nhiều, chiềm 

nhiều, chiềm nhiều lạ tỏi hồng lạ phả chiềm châu hịt eng chuổng chiền phin? 

(18) Tò chịa chiếu tò chịa chiếu miền đàn chạng goăng làu chạng tiếm tăng 

kểnh chiều thỉng nhậy phùn thẩy tỏi pụa ràng in?  

(19) Chầu miền thò suốt dịa chị chiếu, túa khí lạ síng dịa tài, chạng chị tú 

diếm dịa chị chiếu diếm liu piển chìn phiềm ẩy hoi thiếu liu dịa chị chạng vậy choi, 

síng suốt cà chầy chuổng họng khoi?  

(20) Tò chịa chiếu tò chịa chiếu miền bên tú khú luồng toài, luồng toài chua 

día luồng diểm quểa toài nịp suốt khoa tò tó dòi? 

(21) Tò chịa chiếu tò chịa chiếu miền bên tú khú luồng sing tồng pung bầy 

tài hắng tỏi chiếp hắng píu bầy tài chậu día làng. 

(22) Hồng lạ bầy tài tỏi nhụa duổn thò đồng hụa duổn tỏi thèng tàu thỉng chị 

mềnh hung tỏi nhàn chán suốt phìng nhàn chán tỏi toài tài? 

23, Muồn chìn viền toài chiền thin thỉ ng chiếp dịa pèng tàu quầy duổn tàu, pịn 

chía vìa vin vìa quẩy rang pậu ẩy ông cú puồng tăng chiệp mạn song chiệp mạn sin? 

24, Chỏi thiếu diệp phêu sìn g lạ ẩy diệu thiếu diệu phều chiếu chán pui, 

chầu miền thó tài nhàng dạ leng nhàng dạ lèng chàng chiếu chán pui? 

25, Tò chịa chiếu tò chịa tầm hùng khú chiếu tiềm  

Tò chịa tầm hùng khú chiếu muổi diếm lọ tấu mạn phủi rang? 
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26, Tò chịa chiền to chịa, thiềm thiềm tò chịa quổi luồng chang, rất tài tò 

chịa chuổng chiền thỉng nhậy tài tò chịa chuổng chiền hùng, tồng pung bầy vị thỉng 

choi ố píu bầy tài chậu đía làng? 

27, Thẩy miền tồng thing chiếp thỉ ng chiếu, toài mạn quểa chuồng chiếp 

thỉng dòi, muồn chìn viền toài, chiền thin thỉng chiếp dịa pùng tàu quầy duổi tàn pin 

chỉu vìa vền duổn song phẩu, chiếu miền mạn phủi chẳn sàng lòng? 

28. Thằng miền tồng thing chiếp chiếu thỉng, tông thing khuyển chiếu 

chuổng hùng dòi, sáu suốt nhụt tàu vền pai thỉng, thỉng hùng viền hấy tú phiềm hoai?  

29, Thía tú thò đồng quả pí chạng, síng tú thỉng hùng toài mịt dòi, thò đồng 

hắp mài lồ quôn diểm làu chạng sếp khoa tò tó dòi? 

30, Chuổng họng thò đồng tỏi nhụa diển thò đồng nhụa diển tỏi thèng tàu 

thèng tàu mềnh hung tỏi nhàn chán suốt phìn nhàn chán liệp tần dần? 

31, Tầm hùng mịt chìn quả pị chấy pị lìn lìn chụ chấy chìn pị chấy lìn lìn 

vèng cán sủn vèng cán sủn chìn bày lẹng pin? 

32, Chiềm pèng chỏi thiếu khuyin chuổng thỉng, mềnh hung phiu khí chản 

tán chìn ràng lầu thúi viến kểnh chiền thỉng, thò đồng noi lây kít thing nghìn? 

33, Chiềm pèng  chỏi thiếu khuyin chuổng, suốt phìng nhàn chán liệp tần 

dần, suốt chậu kìng thâu tài luồng ui, toài chạng tộ thâu phin quểa phin, tộ chiên 

kìng thâu bầy chạng súa đàn pú chiến miền nìn mạn nin. 

34, Chà chiếu thìng thìng vền lòng nhụt, síng tú thày miền chiếp thỉng dòi? 

Thìn goăng lọ rất cà đày dản, dìa khuyin tầm hùng phiềm ẩy hoai. 

35, Tầm hùng mịn chìn mài viến thúi, viến thúi ràng lâu mài toài luồng, 

mạn muộn thó tài bày thỉng chị, nhậy phùn thẩy tỏi suốt sìng luồng? 

36, Diếm chà pịn phiểu cà con lây diếm chiếu pịn vì chiếu chán pui diềm 

mây à nàm quay tông khí rèng chùn quểa khỏi phủng chùn vì? 

37, Diền miên liu dịa thúi thẩy hò diểm  miên tòng diểm miên tìn dụa thúi 

thẩy hò duổn miên tông ông cú puồng tăng chiệp mạn song chiệp mạn sin? 

38, Diền miên liu dạy tàu sin cít mạn sin nin mạn nìn tòng thía chỉng thẩy 
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miền cháy chiền ẩy cháy hoi chiền ẩy mạn sin nín mạn nìn tòng? 

Ý nghĩa: Ca ngợi ông thầy thứ 3 đã đến làm xong việc của mình rồi. Đốt 

đèn soi xuống người cấp sắc để người cấp sắc được minh mẫn, trở thành người lớn. 

Khen ông thầy đến, chuẩn bị chu đáo, mặc quần áo đầy đủ, thổi tù và gọi 

thiên đình xuống chứng giám cho người thụ lễ được công nhận là người lớn. Chứng 

giám cho hai vợ chồng người thụ lễ mãi mãi bên nhau. 

Gia chủ đã thịt lợn để lên bàn cúng, có cả bánh dùa om, rượu ngon, tiền bạc, 

bát nước, bát hương đầy đủ để cúng thần thánh. Các lễ vật trang trí cũng đã đầy đủ 

(pả, hồng là). Thắp nến, đèn sáng để làm đám. Bàn trên thần thánh đã được ăn 

uống. Mời mọi người uống rượu cùng thần thánh.  

Thầy cúng đã cúng chuộc vía của thóc, lúa, gạo cho gia đình làm đám xong. 

Từ nay, nghìn năm, vạn năm vẫn có cái ăn, không thiếu gì. 

Dạy con người phải biết lao động chăm chỉ: uống chè phải biết làm cỏ cho 

chè, uống rượu đi phải có rượu trở lại. 

Thầy cúng đọc sách hay, đọc xong, làm xong đám thì gia đình có hoạn nạn 

gì đều qua khỏi, thần thánh phù hộ trăm năm, nghìn năm không có người ốm. 

Công việc đã hoàn tất, cùng nhau xuống đò để ai về nhà người ấy. 

Dùng súa tầm đàng 

Chiếu miền hấu mài chài pài nhụt, chiu chiu rỉa rỉa oản phiêm dàu, nàn tú 

chiềm nin vìa chụa duổn chiềm rất chiềm chầy, vền nhụt tàu tồng thing chụ chấy pí 

sao sao,sất bủa chiếu miền oản diều? 

Chiềm nin hấu mài chài pài nhụt chiu chiu ria rỉa diệp phây mìn, nan tú 

chiềm nin vên nhụt liu chiềm rất chiêm chầy vền nhụt chìn, tồng thing chụ chấy pé 

lìn lìn thất bủa chiếu miền oản lọ mìn? 

(phộng thỉng nhụt thèng nhảng rất tỏi) 

Chiềm nin suốt miền phộng thiếu phủi, thiền phủi thái ràng liều lọ rang, liều 

lọ miền rang phấy quẩy phát, ưng cú puồng tăng sin mạn nin? 
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Thiền nin suốt muồn phộng thiên. Ố thiền phủi thài ràng liều lo vìn liều lọ 

miền vìn phẩy quẩy ố. Ố có chẳn chiền, hịt suốt goăng? 

(khìa đáo pầy mịu miền) 

Sìng shên kẻng 

Sing thên kẻng đía mậu phai phai mậu pèng pèng 

Sing thên kẻng đía rạm rạm mậu, mậu rạm sing then 

Sing thỉng hèng síng thỉng tài? 

1, Chìn cha thảu, phòng sói chuổng biềm, 

Chìn cha tài, kèng mùi tò tải lọ siên thảu, 

Chìn cha diềm diềm thảu mịn chìn, phảy phiêm pín bủa, chuổng liềm thía 

phiêm choi, thía phiềm chỏi vậy diếm sìng chà. 

Dùng chịa 

Thó thảu khú chiếu chang, nghìn chìn nghìn diêu vang lạ thảu pụa nghìn pụa 

mây vấn, lạ tải pụa nghìn ruổi rang. 

Tầm hùng mịn chìn quả tăng 

Chán tăng chán goăng goăng chủi dịa 

Vìn rận vìn tú chây liều 

Lại ngo hải cỏ sùng nìng hịn suốt thing 

Thìn  cháy dịa tài phông chiếu ố, chiếu chán thòng thòng phây khú phin, rất 

phông chiếu miền chàng say tỏi, nhậy phộng nhậy miền, hắng tỏi luồng, hịt suốt 

muồn chìn, hắng khú thế, hịt suốt tồng thing hắng tỏi luồng, tong tài kít phát vầy 

khuôn quểu, hồ nin thềm chuối duổn thềm phun. 

Pèng phú nin kên, sất nhụt, oairchuoongr chấy tồng phiềm, phàng vi dòi 

phảy  dịa rèng rang, xìn lây lậu, cụ hồ cùn của tú pèng oa, quôn dâu chính phủ, đảng 

pun pèng, pun thảu chuổng miền mài điện goăng. 

Ý nghĩa: Bài hát trong đám cưới 

Đoàn nhà trai và nhà gái đã đưa cô dâu đến để thành đôi thành lứa với chú 

rể. Chúc cho đôi vợ chồng sớm con cháu đầy đàn 
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PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NGHI LỄ VÕNG ĐỜI  

NGƢỜI DAO QUẦN CHẸT Ở BA VÌ 

 

Ảnh 1: Sơ đồ xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

Nguồn: UBND xã Ba Vì 
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Ảnh 2: Lược đồ xã Ba Vì (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 

Xã Khánh Thượng 

Xã Minh Quang 

Xã Vân Hòa 

Xã Tản Lĩnh 

Xã Ba Trại 
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Ảnh 3: Tranh thờ dùng trong các nghi lễ của người Dao Quần Chẹt 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

 

 

Ảnh 4: Lễ vật trong lễ trả ơn tổ tiên sau khi sinh con 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
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Ảnh 5: Lễ trả ơn tổ tiên sau khi sinh con 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

 

Ảnh 6: Mâm cỗ trong lễ trả ơn tổ tiên sau sinh con 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
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Ảnh 7: Lễ vật cúng đầy tháng 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

 

Ảnh 8: Thầy cúng hành lễ trong lễ đầy tháng 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
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Ảnh 9: Cỗ lá trong lễ đầy tháng 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

 

Ảnh 10: Sách xem tuổi kết hôn 

Nguồn Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 
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Ảnh 11: Chú rể người DQC 

Nguồn Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 

 

Ảnh 12: Cô dâu người DQC 

Nguồn Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 

 

Ảnh 13: Của hồi môn của cô dâu 

Nguồn Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 

 

Ảnh 14: Của hồi môn của cô dâu 

Nguồn Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 
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Ảnh 15: Nhà trai ra cổng đón đoàn đưa dâu 

Nguồn Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 

 

Ảnh 16: Đoàn đưa, đón dâu vào nhà trai 

Nguồn Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 

 

Ảnh 17: Bà mùi te đưa cô dâu về nhà chồng 

Nguồn Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 

 

Ảnh 18: Cô dâu đợi giờ đẹp vào làm lễ 

Nguồn Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 
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Ảnh 19: Thầy cúng chuẩn bị làm lễ tơ hồng (kít khuôn) 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 

 

 

Ảnh 20: Lễ tơ hồng (kít khuôn) 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 
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Ảnh 21: Lễ tơ hồng (kít khuôn) 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 

 

Ảnh 22: Thầy cúng làm phép trong lễ tơ hồng 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 
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Ảnh 23: Cô dâu, chú rể bái yết tổ tiên trong lễ tơ hồng 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 

 

Ảnh 24: Trang trí đám cưới 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 
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Ảnh 25: Trang phục cưới của cô dâu chú rể hiện nay 

Nguồn: Tác giả sưu tầm 

 

Ảnh 26: Các bậc cao tuổi dặn dò dâu, rể sau lễ tơ hồng 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 
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Ảnh 27: Cô dâu mời khách rửa tay  

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 

 

Ảnh 28: Lễ tiễn nhà gái (Phủng chìn cha) 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 
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Ảnh 29: Đại diện nhà gái căn dặn cô dâu trước khi ra về 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 

 

Ảnh 30: Nnhà trai tặng quà cho khách đưa dâu 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 

 

Ảnh 31:Mùi te tặng thịt cho cô dâu 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2015 
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Ảnh 32: Mời rượu các thầy cúng trước khi làm lễ cấp sắc 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 33: Chuẩn bị bánh cho lễ cấp sắc 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
  



201 

 

Ảnh 34: Treo tranh chuẩn bị làm lễ cấp sắc 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

 

Ảnh 35: Trấn thổ, trừ tà (dịa bùa eng) trước khi làm lễ cấp sắc 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
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Ảnh 36 

 

Ảnh 37 

 

Ảnh 38 

 

Ảnh 39 

Ảnh 36, 37, 38, 39: Sơ đồ yểm bùa trong sách cúng của người Dao Quần Chẹt 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại Ba Vì, 2015 
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Ảnh 40: Cúng mời gia tiên về dự lễ cấp sắc 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 41: Cúng khai đàn 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
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Ảnh 42: Bàn cúng lễ cấp đèn (quá tăng) 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

 

Ảnh 43: Đồ dùng để cấp sắc 3 đèn và cầu 7 đèn 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
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Ảnh 44: Thầy cúng chuẩn bị làm lễ cấp đèn 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 45: Cấp áo và gậy cho người thụ lễ 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
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Ảnh 46: Mặc áo rồng cho người thụ lễ 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 47: Thầy cúng làm lễ cấp đèn 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 48: Lễ cấp sắc 3 đèn 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 49: Cầu cấp sắc 3 đèn 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
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Ảnh 50: Thầy cúng dẫn người thụ lễ qua 

cầu 3 đèn 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 51: Người thụ lễ qua cầu 3 đèn 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì,  
2013 

 

Ảnh 52: Lễ cấp sắc 7 đèn 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 53: Qua cầu 7 đèn 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
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Ảnh 54: Mặc trang phục thầy cúng cho 

người thụ lễ 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 55: Lễ tập múa cho người thụ lễ 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 

2013 

 

Ảnh 56: Chuẩn bị lễ tấu báo Ngọc Hoàng 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 57: Thổi tù và mời Ngọc Hoàng 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
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Ảnh 58: Mâm cúng trong lễ tấu báo  

Ngọc Hoàng 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 59: Lễ tấu báo Ngọc Hoàng 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 

2013 

 

Ảnh 60: Cấp ấn sắc cho người thụ lễ 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
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Ảnh 61: Cúng trình báo Ngọc Hoàng 

Nguồn Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

 

Ảnh 62: Cúng tấu báo Ngọc Hoàng 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
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Ảnh 63: Vợ chồng người thụ lễ và các thầy cúng dâng lễ Ngọc Hoàng 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 64: Vợ chồng người thụ lễ vái lạy Ngọc Hoàng và các thầy cúng 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
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Ảnh 65: Chuẩn bị cho lễ sênh sày cỏ 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 66: Thầy cúng phù phép vào đệm rơm 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 67: Người thụ lễ nằm trên đệm rơm 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 

 

Ảnh 68: Thầy cúng yểm bùa cho người thụ lễ 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2013 
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Ảnh 69: Chuẩn bị lễ vật cúng trả ơn Bàn Vương 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

 

Ảnh 70: Lễ cúng trả ơn Bàn Vương 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 
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Ảnh 71: Hát pả dung trong lễ cấp sắc 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 72: Đọc sách trong lễ trả ơn Bàn Vương 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 
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Ảnh 73: Làm cờ chuẩn bị cho đám tang 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 74: Mâm cúng người quá cố 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 75: Đan lồng gà chuẩn bị đám tang 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 76: Gậy và dây khiêng quan tài 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 
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Ảnh 77: Cúng tiễn đưa người quá cố 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 78: Xua đuổi các ma xấu làm hại ma người chết 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 
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Ảnh 79: Thầy cúng làm phép trước khi  

đưa ma 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 80: Chuẩn bị đưa ma 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 

2016 

 

Ảnh 81: Đoàn đưa ma 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 82: Nghĩa địa của người DQC ở Ba Vì 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 
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Ảnh 83: Di quan xuống nghĩa địa 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 84: Hạ huyệt 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 85: Chia của cho người chết 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 86: Thả gà dẫn linh hồn xuống huyệt 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 
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Ảnh 87: Con cháu người chết ra về trước khi lấp huyệt 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 88: Lấp huyệt 

  Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 89: Mộ vừa chôn cất 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

         Ảnh 90: Yểm bùa sau chôn cất 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 
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Ảnh 91: Rửa tay nước chè khi đưa ma về 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 92: Thầy cúng làm phép sau 

 khi đưa ma 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 93: Cúng báo tổ tiên sau đám tang 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 94: Lễ chải tóc (bỏ khăn tang) 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 
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Ảnh 95: Đám chay tiễn hồn lên thiên đàng (chẩu chê) 

Nguồn: Triệu Quí Tiến, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 96: Cầu tiễn hồn người chết lên thiên đàng 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 
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Ảnh 97: Lễ tiễn hồn lên thiên đàng (chẩu chê com) 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 

Ảnh 98: Mộ của người Dao Quần Chẹt ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì 

Nguồn: Vũ Thị Uyên, chụp tại xã Ba Vì, 2016 

 


