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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 góp phần tạo ra chuẩn mực xã hội, 

phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan và giữ vai trò quan trọng khẳng 

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

văn hóa tộc người, nghiên cứu NLVĐ là 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 và NLVĐ của họ đã được nhiều bộ 

môn khoa học quan tâm, nhất là những nghiên cứu của Dân tộc học, Nhân 

học văn hóa – xã hội, Văn hóa học,...  Tuy vậy, vấn đề này của người Dao 

Quần Chẹt ở Ba Vì vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, mặc 

dù là một bộ phận của dân tộc Dao ở Việt Nam, nhưng người Dao Quần 

Chẹt ở Ba Vì, Hà Nội lại có những hoàn cảnh sinh tồn đặc biệt như: họ hạ 

sơn sớm; xen cư với người Mường, người Kinh (Việt); hiện nay địa bàn cư 

trú thuộc Hà Nội;… Hoàn cảnh đặc biệt đó chắc chắn sẽ tác động không 

nhỏ đến toàn bộ đời sống của họ nhất là văn hóa truyền thống và NLVĐ.  

NLVĐ của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì hiện nay đang có nhiều 

biến đổi. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ mai một văn hóa của họ. Đối với 

cộng đồng người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì hiện nay hàng loạt vấn đề đang 

đặt ra cần được nghiên cứu. Đó là: giao tiếp văn hóa giữa họ với cồng 

đồng người Mường, người Kinh (Việt); biến đổi và thích ứng văn hóa 

trong môi trường mới; tác động của quá trình đô thị hóa;… Những vấn đề 

trên được làm sáng tỏ, chắc chắn sẽ đóng góp rất lớn vào công cuộc phát 

triển kinh tế - xã hội ở Ba Vì nói chung và bảo tồn, phát huy bản sắc văn 

hóa Dao nói riêng. 

Với những lý do trên, nghiên cứu sinh 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.  
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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 Dao Quần Chẹt 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 Dao Quần 

Chẹt, 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 Dao Quần Chẹt ở Ba Vì. 

- Nghiên cứu các nghi thức và cách thức tổ chức NLVĐ truyền thống 

- Nghiên cứu chức năng, giá trị NLVĐ truyền thống 

- Tìm hiểu những biến đổi và nguyên nhân của những biến đổi NLVĐ 

- Xác định những vấn đề đặt ra hiện nay đối với NLVĐ của người Dao 

Quần Chẹt ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án tập trung nghiên cứu những nghi lễ liên quan đến vòng đời 

người của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì gồm: sinh đẻ, cưới xin, cấp sắc và 

tang ma. 

Nội dung cụ thể nghiên cứu đề cập tới bao gồm những nghi thức và 

cách thức tổ chức các nghi lễ, đặc điểm NLVĐ truyền thống của người Dao 

Quần Chẹt; chức năng, giá trị; sự biến đổi và những nguyên nhân dẫn đến 

biến đổi đó.  

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 Dao Quần Chẹt. 
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Cụ thể là 3 thôn: Hợp Nhất, Hợp Sơn và Yên Sơn. Đây cũng là 3 thôn duy 

nhất có nhóm Dao Quần Chẹt cư trú ở Ba Vì. 

Luận án tập trung nghiên cứu NLVĐ trong truyền thống cũng như hiện 

nay. Trong đó, truyền thống được xác định là mốc thời gian trước thời kỳ 

Đổi Mới (1986). Biến đổi được xác định từ sau những năm 1986 trở lại đây. 

Tuy nhiên, để khảo sát rõ hơn sự biến đổi, luận án đặc biệt chú ý đến trước 

và sau khi Ba Vì tái sáp nhập Hà Nội (2008). 

Tuy nhiên, NLVĐ luôn luôn biến đổi để phù hợp với cuộc sống của 

chủ thể sáng tạo ra nó. Vì vậy, sự phân chia truyền thống, biến đổi và mốc 

thời gian đưa ra trong luận án chỉ mang tính chất tương đối. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện luận án, nghiên cứu sinh sử dụng kết hợp 

nhiều phương pháp trong đó điền dã dân tộc học là phương pháp chủ đạo 

với các kỹ thuật như: quan sát tham dự, ghi âm, ghi chép, chụp ảnh, phỏng 

vấn sâu, phỏng vấn nhóm,… Ngoài ra, một số phương pháp như: thống kê, 

so sánh, tổng hợp và phân tích tài liệu cũng được nghiên cứu sinh sử dụng. 

5. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

NLVĐ truyền thống của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì có những đặc 

điểm gì?  

NLVĐ có chức năng, giá trị gì trong đời sống của người Dao Quần 

Chẹt ở Ba Vì? 

Trong bối cảnh hiện nay ở Ba Vì, NLVĐ của người Dao Quần Chẹt 

biến đổi như thế nào? Những vấn đề đặt ra đối với NLVĐ của người Dao 

Quần Chẹt hiện nay, là gì? 

Giả thuyết nghiên cứu chúng tôi đưa ra là NLVĐ của người Dao Quần 

Chẹt ở Ba Vì có nhiều điểm khác biệt so với người Dao Quần Chẹt 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 người Dao Quần Chẹt biến đổi 



4 

theo xu hướng tiếp thu những yếu tố văn hóa của người Kinh. Vì vậy, vấn 

đề bảo tồn văn hóa của người Dao Quần Chẹt 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, sinh động về NLVĐ của người Dao nói chung và người Dao Quần Chẹt 

ở Ba Vì nói riêng.  

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

của người Dao Quần Chẹt, từ đó góp phần khẳng định bản sắc văn hóa của 

người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì. 

Luận án phân tích sự biến đổi của NLVĐ người Dao Quần Chẹt để thấy 

xu hướng vận động của các NLVĐ trong bối cảnh hòa nhập hiện nay. Từ đó, 

luận án phân tích những vấn đề đặt ra với NLVĐ của họ. Kết quả này 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 kinh tế - xã hội, bảo 

tồn bản sắc văn hóa Dao Quần Chẹt ở Ba Vì.  

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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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

VÀ KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT Ở BA VÌ 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

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

Người Dao là một trong những tộc người thiểu số ở Việt Nam đã nhận 

được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Đã có 

một số học giả người Pháp nghiên cứu về người Dao như L.Tharand, 

Auguste Bonifacy,... Đặc biệt, từ cuối những năm 50, đầu những năm 60 

của thế kỷ XX, công tác nghiên cứu về các tộc người trong đó có người Dao 

được đẩy mạnh. Từ đó đến nay đã có nhiều công trình về người Dao như: 

Người Dao ở Việt Nam của Bế Viết Đẳng, Nguyễn Khắc Tụng, Nông 

Trung, Nguyễn Nam Tiến; Văn hóa truyền thống của người Dao ở Hà 

Giang (1999) do Phạm Quang Hoan và Hùng Đình Quý (chủ biên); Phong 

tục tập quán người Dao Thanh Hóa (2001) của Đào Thị Vinh; Văn hóa 

người Dao ở Hòa Bình (2014) của tác giả Bùi Chí Thanh; Người Dao Quần 

Chẹt ở Trung Du đồng bằng Bắc Bộ (2015) của Nguyễn Ngọc Thanh (chủ 

biên); … 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. Tuy nhiên, 

NLVĐ chưa được chú trọng nghiên cứu chuyên sâu mà chủ yếu mô tả trong 

mục phong tục tập quán.  

Nghiên cứu chuyên sâu về NLVĐ của người Dao 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, Nghi lễ trong việc cưới, việc tang của người 

Dao Khâu ở Lai Châu của Tẩn Kim Phu, Luận án Nghi lễ vòng đời của 

người Dao Thanh Y ở huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh của Nguyễn Thị 

Thu Hà,... Các công trình kể trên đã khái quát NLVĐ của một số nhóm 

Dao, nhiều thực hành nghi lễ đã được giải thích khá rõ.  
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Nghiên cứu về NLVĐ của người Dao còn được đề cập đến ở những 

công trình nghiên cứu riêng lẻ về 1 nghi lễ trong tổng thể NLVĐ như: nghi 

lễ mang thai, sinh đẻ, cưới xin, cấp sắc và tang ma. Những công trình 

nghiên cứu trên là những tư liệu có giá trị để so sánh với nhóm Dao Quần 

Chẹt ở Ba Vì trong quá trình thực hiện luận án. 

1.1.2. Nghiên cứu về nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở 

Ba Vì 

Từ 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 (nay là Hà Nội) của Nguyễn Văn Trò (1971); 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); 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). 

Trong thời gian gần đây xuất hiện thêm một số công trình 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) của Nguyễn Anh Dũng; Tập quán sử dụng y học 

cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe của người Dao và người Mường ở Hà Tây 

(2007) của Nguyễn Bảo Đồng; Văn hóa vật chất của người Dao ở Ba Vì, Hà Nội 

trong bối cảnh hiện nay (2015) của Chử Thị Thu Hà. Những bài viết, công trình 

nghiên cứu trên tuy không đề cập trực tiếp đến NLVĐ của người Dao Quần Chẹt 

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

diện về đời sống kinh tế - xã hội và văn hóa của người Dao nơi đây.  

Nghiên cứu trực tiếp về 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) của Phạm Thị Hạnh Nguyên; Lễ cấp sắc 

của người Dao ở Ba Vì, Hà Nội của Phùng Văn Giang. Các tác giả chủ yếu 

mới chỉ dừng lại ở việc mô tả những thực hành văn hóa. Việc giải mã các 

thực hành văn hóa còn nhiều hạn chế. 
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Như vậy, qua tổng hợp, phân tích cho thấy chưa có công trình nào đề 

cập đến NLVĐ của người Dao Quần Chẹt 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 văn hóa vẫn còn là những khoảng trống cần bổ sung.  

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

Luận án phân tích các khái niệm: nghi lễ, nghi lễ vòng đời, nghi lễ 

sinh đẻ, nghi lễ cưới xin, nghi lễ cấp sắc, nghi lễ tang ma, giá trị văn hóa, 

chức năng, biến đổi văn hóa. Trong đó NLVĐ được hiểu là những nghi lễ 

liên quan đến cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết.  

1.3. Cơ sở lý thuyết 

- 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 bằng tiếng Pháp 

Les rites de passage (1909). Ông không quan tâm đến chi tiết, trình tự của 

các nghi lễ mà nghiên cứu ý nghĩa chủ đạo, lý do thực hiện các nghi lễ đó.  

Trên cơ sở của lý thuyết nghi lễ chuyển đổi, luận án xem xét các NLVĐ 

của người Dao Quần Chẹt đâu là nghi lễ chuyển đổi, sự chuyển đổi đó diễn ra 

như thế nào, có ý nghĩa gì đối với cá nhân và cộng đồng người Dao Quần Chẹt. 

- Lý thuyết chức năng 

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, trường phái Chức năng về tâm lý gắn tên 

tuổi của Malinowski. 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 Dao 

Quần Chẹt luận án sẽ vận dụng lý thuyết này vào lý giải những chức năng 

tâm lý và chức năng xã hội của việc thực hành NLVĐ người Dao ở Ba Vì. 

- Lý thuyết giao lưu tiếp biến văn hóa 

Khi hai nền văn hóa có sự tiếp xúc trực diện và lâu dài với nhau tất 

yếu sẽ dẫn đến sự biến đổi. Luận án sử dụng lý thuyết giao lưu, tiếp biến 
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văn hóa để xem xét văn hóa của người Dao Quần Chẹt thông qua NLVĐ 

trong mối quan hệ với người Mường và Kinh, từ đó nhận diện được 

nguyên do và xu hướng biến đổi trong quá trình phát triển của xã hội.   

1.4. Khái quát về người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì 

1.4.1. Đặc điểm địa bàn cư trú 

Ba Vì là xã miền núi nằm dưới chân núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội, cách trung tâm huyện khoảng 17km, cách trung tâm 

thành phố gần 60km. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 2538,01ha 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 nhưng 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 những điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi, từ lâu, người Dao 

Quần Chẹt 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 

Người Dao nhận mình là Kiềm miền (Kìm mùn) – người ở rừng hay Dìu 

miền (ỳu miền), Bièo miền – người Dao. Tên gọi Dao Quần Chẹt gắn với 

phong tục phụ nữ mặc quần hẹp bó sát bắp chân. Họ còn có các tên gọi khác: 

Dao Nga Hoàng (gắn với địa danh Nga Hoàng thuộc huyện Yên Lập, tỉnh Phú 

Thọ), Mán Sơn Đầu (gắn với tục sơn đầu bằng sáp ong của phụ nữ). 

Người Dao di cư từ Trung Quốc vào Việt Nam khoảng thế kỷ thứ XIII 

đến XIX. Người DQC từ Hòa Bình, Phú Thọ di cư đến núi Ba Vì cách nay 

khoảng 5 – 6 đời. Từ những năm 1960, người Dao bắt đầu chuyển xuống 

định canh, định cư tại chân núi Ba Vì. Hiện nay, dân số của họ là 2.224 

người, 509 nhân khẩu.  

1.4.3. Đặc điểm xã hội 

Bộ máy của làng vận hành theo chế độ tự quản, người đứng đầu là 

trưởng bản (chẩu, giằng) do dân bầu chọn. Ông có quyền quyết định cao 
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nhất những việc xảy ra trong làng. Thống nhất những qui định chung của 

làng bản trong đó có NLVĐ. 

Người Dao cho mình là con cháu của 12 họ Bàn Vương. Tại Ba Vì có 

các họ: Triệu, Phùng, Đặng, Lý, Bàn, Dương. Dòng họ gồm những người 

có quan hệ huyết thống, chung một ông tổ, chung bàn thờ họ và có hệ thống 

tên đệm riêng. Người trong cùng một dòng họ không được lấy nhau. 

Gia đình của người Dao Quần Chẹt hầu hết là gia đình nhỏ phụ quyền. 

Chủ gia đình là người cha, 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.  

Người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì chủ yếu làm lúa nương và trồng cây 

hoa màu như: ngô, sắn, dong giềng (đót). Khi còn sinh sống trên núi Ba Vì, 

họ sống du canh, du cư, đốt nương, làm rẫy. Sau khi hạ sơn, họ chủ yếu làm 

nông nghiệp (ruộng nước) và lâm nghiệp. Tuy nhiên, diện tích ruộng nước 

rất ít, họ phải kết hợp với trồng sắn, đót, bương, keo,… trên nương để lấy 

tiền mua lương thực, bán thuốc nam để kiếm thêm thu nhập. 

1.4.4. Đặc điểm văn hóa 

1.4.4.1. Văn hóa vật chất 

Ngôi nhà truyền thống của người Dao Quần Chẹt là 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 hoặc 5 gian 2 chái. Nhà làm bằng tranh, tre, nứa, cỏ gianh,... 

Bàn thờ đặt theo hướng nhà thuộc về nền đất. Đây là nơi diễn ra các nghi lễ 

của họ trong đó có NLVĐ.  

Y phục thường ngày của phụ nữ gồm có khăn đội đầu, áo dài, yếm, dây 

lưng, quần, xà cạp. Áo dài, hai thân trước rời nhau không cài khuy, khi mặc thì 

vắt chéo hai tà. Trên áo có thêu nhiều họa tiết hoa văn. Quần: màu chàm, dài 

quá gối, ống hẹp và bó sát bắp chân người mặc. Quần cắt kiểu chân què, cạp lá 

tọa hoặc cạp liền, buộc dây rút, gấu quần thêu hoa văn. 

Y phục nam giới gồm: áo, quần và khăn đội đầu. Áo cánh, có 4 vạt, 

màu chàm,1 túi 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.  
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Từ lâu, người Dao Quần Chẹt đã biết khai thác tự nhiên phục vụ cho 

nhu cầu ăn uống như các loại măng, rau và thú rừng. Ngoài ra, họ còn trồng 

cây hoa màu để trao đổi hàng hóa và phục vụ nhu cầu gia đình. Họ ăn 2 bữa 

chính là sáng và tối. Thường ngày, họ chủ yếu ăn rau, ít thịt, cá. Để dự trữ 

thực phẩm họ còn biết sấy khô, muối chua, ướp muối,… 

1.4.4.2. Văn hóa tinh thần 

Người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì có đời sống tinh thần khá phong phú 

được thể hiện qua các nghi lễ như: lễ cúng miếu làng, tết Thanh Minh, 

rằm tháng Bảy, rằm tháng Tám, tết cộng đồng (từ mùng 5 tháng Chạp đến 

cuối tháng Chạp), tết nhảy,… và các NLVĐ. 

 

Chương 2 

NGHI LỄ VÕNG ĐỜI TRUYỀN THỐNG CỦA  

NGƯỜI 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 

Khi thai phụ được khoảng 5 – 6 tháng, gia đình tổ chức lễ cúng thông 

báo với tổ tiên có người mang thai, cầu xin tổ tiên phù hộ cho mẹ tròn, con 

vuông và hứa sau khi sinh sẽ trả lễ bằng một con lợn.  

Trong quá trình sinh nở, nếu sản phụ khó sinh, người Dao Quần Chẹt 

cũng mời thầy đến cúng và làm một số bùa phép giúp việc sinh nở được 

thuận lợi. 

Khoảng từ 3 đến 7 ngày sau khi đứa trẻ ra đời, gia đình làm lễ cúng 

trả ơn tổ tiên (ca chuổng cha phin) và thông báo có thêm nhân khẩu. Lễ 

vật có thủ lợn, gà, rượu, hương, tiền vàng.  

Khi đứa trẻ được tròn tháng, gia đình tổ chức lễ cúng mụ (xíp pèng 

miên) cầu mong ma mụ phù hộ, không làm đứa trẻ quấy khóc. Đây cũng 

là thời điểm sản phụ hết cữ và trở lại với công việc thường ngày. 



11 

2.1.2. Nghi lễ cưới xin 

Để đi tới đám cưới chính thức, người Dao Quần Chẹt phải thực hiện 

hàng loạt các nghi lễ trước đám cưới như: đi hỏi (mìn nại chìn cha) với 

mục đích xin ngày tháng năm sinh của cô dâu để so tuổi; nếu so tuổi phù 

hợp, nhà trai tiến hành sang nhà gái hỏi về lễ vật thách cưới (phắt chả). Nếu 

lấy dâu thì nhà trai mang đến 3 nén bạc; nếu lấy rể, nhà gái mang đến 1 nén 

bạc; khoảng 60kg thịt lợn (o), 30lít rượu (tíu) và 50kg gạo, 2 con gà. Tiếp đó, 

nhà trai xem ngày cưới (mạn hoi) và báo cho nhà gái biết (bủa noi). 

Lễ cưới chính thức của người Dao Quần Chẹt diễn ra trong 3 ngày bao 

gồm: chuyển gánh lễ vật sang nhà gái, lễ đưa dâu, lễ tơ hồng (kít khuôn), lễ 

tiễn nhà gái (phủng chìn cha). Quan trọng nhất là lễ tơ hồng, chính thức kết 

vợ chồng trước sự chứng giám của thần linh và tổ tiên.  

Sau đám cưới 3 ngày, gia đình tổ chức lễ lại mặt. Đây là dịp đôi vợ chồng 

trẻ và nhà trai đi nhận mặt  và càm ơn sự giúp đỡ của họ hàng nhà gái.  

2.1.3. Nghi lễ cấp sắc 

Đây là nghi lễ quan trọng nhất với mỗi người đàn ông Dao. Trải qua nghi 

lễ, họ được công nhận là trưởng thành. Người Dao Quần chỉ cấp sắc 1 lần duy 

nhất cho 1 người đàn ông đã có vợ (cấp cả 3 đèn và 7 đèn). Nghi lễ diễn ra 

trong 2 ngày 3 đêm với nhiều thủ tục phức tạp mang nặng tính tâm linh. 

Mở đầu là các nghi lễ chuẩn bị: cúng mời ông bà tổ tiên, thần thánh 

chứng giám cho nghi lễ, trấn thổ trừ tà, cúng báo các công việc sẽ thực hiện. 

Tiếp đến là lễ cấp 3 đèn và 7 đèn; đặt tên âm (pháp danh – được dùng trong 

cúng bái sau khi người đó qua đời), tập múa cho người thụ lễ, dặn dò người 

thụ lễ những việc nên và không nên làm. Sau đó là lễ trình báo Ngọc Hoàng, 

người thụ lễ được cấp ấn và sắc lệnh để có thể hành nghề cúng bái. Nghi lễ 

này cũng có sự tham gia của vợ người thụ lễ. Hai người làm lễ tơ hồng trước 

sự chứng giám của Ngọc Hoàng và 7 ông thầy cúng. Tiếp đến, người thụ lễ 

được các thầy cúng truyền pháp lực qua nghi thức nằm đệm rơm (sênh sày 

cỏ). Lúc này, người thụ lễ nằm bất động, linh hồn tách khỏi thể xác. Sau khi 

tỉnh lại, họ như được tái sinh bắt đầu một cuộc sống mới với vị thế mới.  
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Ngày cuối của lễ cấp sắc là lễ trả ơn Bàn Vương. Trong lễ này, các thầy 

đọc sách cúng răn dạy đạo đức, hát pả dung và nhiều nghi thức để tưởng nhớ 

đến ông tổ Bàn Vương. 

2.1.4. Nghi lễ tang ma 

Nghi lễ tang ma của người Dao Quần Chẹt được chia làm 2 phần: đám 

tang chôn cất thi hài và đám chay tiễn hồn lên thiên đàng. 

Đám tang chôn cất thi hài gồm các lễ chính: làm gối cho người chết, 

tìm thầy cúng và chuẩn bị chôn cất, chọn đất đào huyệt, chia tài sản cho 

người chết, lễ cúng tiễn hồn người chết, lễ đưa đám, lễ an táng. Sau khi 

chôn cất, thầy cúng làm lễ cúng báo tổ tiên gia đình bớt đi một nhân khẩu. 

Sau đám tang, gia đình làm lễ cúng gọi hồn về (sau 3 ngày), lễ cấp đất 

cho người chết (sau khoảng 1 đến 3 năm).  

Lễ tiễn hồn lên thiên đàng được thực hiện khi gia đình có đủ điều kiện. Đây 

là nghi lễ cuối cùng con cháu thực hiện cho người chết. Nghi lễ kết thúc, linh hồn 

người chết có thể lên được thiên đàng (vùng của Thái Thượng Lão Quân). 

2.2. Đặc điểm nghi lễ vòng đời truyền thống 

2.2.1. Nghi lễ vòng đời là bắt buộc đối với mỗi con người 

Tính chất bắt buộc được qui định trong tổng thể các NLVĐ và trình tự 

tiến hành mỗi 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.  

2.2.2. Thụ lễ vòng đời chịu ảnh hưởng của Tam giáo 

Tam giáo đầu tiên là tín ngưỡng cổ truyền vật linh giáo kết hợp với 

Đạo giáo và một số tư tưởng của Phật giáo. Nho giáo xuất hiện sau trong 

quá trình sinh sống cộng cư với một số tộc người khác.  

Đạo giáo có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong nghi lễ của người Dao Quần 

Chẹt. Nó bao phủ hầu hết các NLVĐ bởi chỉ có trải qua nghi lễ cấp sắc (gia nhập 

đạo giáo) mới được công nhận là trưởng thành, trở thành thầy cúng và được hành 

lễ. Đạo giáo còn thể hiện qua các nhận vật thờ cúng trong tranh thờ treo tại lễ cấp 

sắc, lễ tiễn hồn lên thiên đàng. Ngoài ra, đạo giáo mang khuynh hướng ma thuật 

được thể hiện ở việc bói toán, chữa bệnh bằng bùa chú, phép thuật,… 
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Sự ảnh hưởng của Phật giáo thể hiện ở tư tưởng hướng thiện trong các 

nghi lễ đặc biệt là lễ cấp sắc. Các thầy cúng và người thụ lễ phải trai tịnh, 

ăn chay, không sát sinh, không nói tục, chửi bậy.  

Nho giáo chủ yếu ảnh hưởng đến các quan niệm về NLVĐ, đặc biệt là 

trong quan hệ cưới xin, con cái tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ, vấn đề môn 

đăng hộ đối cũng như trinh tiết của người phụ nữ được chú trọng. 

2.2.3. Các nghi lễ vòng đời có quan hệ mật thiết với nhau 

Mối quan hệ được thể hiện ở chỗ, nghi lễ trước là tiền đề để nghi lễ sau 

được thực hiện và nghi lễ sau góp phần củng cố cho những nghi lễ trước vững 

chắc hơn. Nghi lễ cưới xin là điều kiện để nghi lễ cấp sắc được thực hiện, lễ 

cấp sắc quyết định đến cách thức làm đám tang và lễ tiễn hồn lên thiên đàng. 

2.2.4. Nghi lễ vòng đời mang tính chuyển đổi sâu sắc 

Trải qua mỗi nghi lễ, 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 là 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. 

2.3. So sánh nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì và 

Dao Quần Chẹt ở địa phương khác 

Lễ cấp sắc của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì chỉ cấp sắc cho người 

đàn ông đã có vợ (cả 2 vợ chồng đều thụ lễ) và cấp sắc duy nhất 1 lần trong 

đời gồm cả 3 đèn và 7 đèn.  

Do là cư dân đến Ba Vì muộn nên người Dao Quần Chẹt bị ảnh hưởng 

tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh của người Kinh và Mường nơi đây. 

Trong tất cả các nghi lễ, họ đều phải thỉnh mời Thánh Tản về dự. 
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Chương 3 

CHỨC NĂNG, GIÁ TRỊ NGHI LỄ VÕNG ĐỜI CỦA  

NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT Ở BA VÌ 

 

3.1. Chức năng của nghi lễ vòng đời người Dao Quần Chẹt 

3.1.1. Chức năng tâm lý 

3.1.1.1. Nâng đỡ tâm lý, tình cảm cho người thụ lễ 

NLVĐ có tác dụng giúp mỗi cá nhân giảm bớt sự căng thẳng tại những 

thời điểm xảy ra những sự kiện trọng đại làm thay đổi cuộc sống như: kết 

hôn, trở thành cha mẹ, được công nhận là trưởng thành trong cộng đồng xã 

hội hay tiễn người thân thiết về với thế giới tổ tiên. 

3.1.1.2. Phòng vệ cho người thụ lễ 

Về mặt tâm lý, NLVĐ mang ý nghĩa giống như một tấm bùa bảo vệ 

cho người thụ lễ. Nó không chỉ là việc của thời điểm hiện tại mà còn có ảnh 

hưởng đến cuộc sống tương lai của người thụ lễ. Mỗi nghi lễ đánh dấu một 

bước ngoặt của cá nhân trong cuộc đời. 

3.1.2. Chức năng xã hội 

3.1.2.1. Thừa nhận vai trò của cá nhân trong cộng đồng 

Mỗi người Dao Quần Chẹt phải thực hiện các nghi lễ theo những qui 

tắc và trình tự nhất định, dưới sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng, có như 

vậy họ mới được thừa nhận sự chuyển đổi trong vai trò và vị trí mới. 

3.1.2.2. Củng cố các chuẩn mực và nguyên tắc của cộng đồng 

Các NLVĐ phải được thực hiện theo những nghi thức được cộng đồng 

qui định mà đôi khi chính chủ thể văn hóa hiện tại cũng không lý giải được. 

Điều đó giúp cho các chuẩn mực và nguyên tắc của cộng đồng ngày càng 

được củng cố. 

3.1.2.3. Thể hiện vị thế gia đình và củng cố các mối quan hệ xã hội 

Thông qua cách thức tổ chức nghi lễ, chúng ta biết được thành phần 

của gia đình cũng như cá nhân người thụ lễ, mối quan hệ của gia đình đó 

với cộng đồng. Những gia đình có kinh tế khá giả, có địa vị trong xã hội 
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thường có xu hướng mở rộng nghi lễ. Ngược lại, gia đình nghèo khó, nghi 

lễ được tổ chức giản tiện. 

3.1.3. Chức năng văn hóa, giáo dục 

3.1.3.1. Chức năng văn hóa 

NLVĐ chuyển tải và củng cố văn hóa của cộng đồng, thể hiện đặc 

trưng văn hóa của người Dao Quần Chẹt. NLVĐ khẳng định tín ngưỡng, 

thế giới quan, nhân sinh quan của họ. Đó là tín ngưỡng vạn vật hữu linh 

được nhuốm màu Đạo giáo, trong đó thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng được 

coi trọng nhất. 

3.1.3.2. Chức năng giáo dục 

Qua NLVĐ, con người được răn dạy những đạo đức phù hợp với 

chuẩn mực mà xã hội qui định. Với mỗi cá nhân, việc trải qua một nghi lễ 

giống như 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. 

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. 

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  

Qua những câu chuyện, sự tích, các nghi thức trong NLVĐ có thể 

khẳng định, người Dao Quần Chẹt có nguồn gốc từ Trung Quốc, di cư vào 

Việt Nam. Có thể tìm thấy điều này trong gia phả của các dòng họ được sử 

dụng trong quá trình hành lễ. Trong quan niệm về cái chết, họ cho rằng, hồn 

sẽ về với tổ tiên ở Dương Châu, Trung Quốc.  

Người Dao Quần Chẹt nhận mình là con cháu của Bàn Vương với 12 họ 

gốc. Một số biểu hiện cụ thể như: chú rể, cô dâu quì lạy 12 cái trong lễ tơ hồng, 

nhà trai mang 120 đôi bánh rán sang nhà gái làm lễ vật cúng tổ tiên trong lễ lại 

mặt. Con số 12 này giúp chúng ta nhớ lại về 12 họ gốc của người Dao. 
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Trong nghi lễ cấp sắc, các thầy cúng, người thụ lễ và cả những người 

tham dự đều tuyệt đối không ăn thịt chó. Trong nghi lễ cấp sắc không thể 

thiếu lễ trả ơn Bàn Vương,... 

3.2.1.2. Gìn giữ, cung cấp dữ liệu nghiên cứu về lịch sử di cư, tụ cư  

Trong lễ cấp sắc có nhắc tới những địa danh: Quảng Đông (Trung Quốc), 

Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Tuyên 

Quang, Yên Bái,.... đây là những nơi mà người Dao đã di cư đã từng tới. 

3.2.2. Giá trị cố kết cộng đồng 

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. Những gia đình trong cộng đồng có thể đóng góp công 

sức hoặc một chút ít vật chất để 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.  

3.2.3. Bảo tồn văn hóa truyền thống 

NLVĐ là môi trường tồn tại của văn hóa tộc người. Một số nét văn 

hóa truyền thống của người Dao Quần Chẹt không còn trong cuộc sống 

hiện nay nhưng vẫn còn xuất hiện trong nghi lễ nhất là các yếu tố vật 

chất của nghi lễ. Bên cạnh đó, NLVĐ còn góp phần nuôi dưỡng các loại 

hình nghệ thuật dân gian như: múa, hát, các loại nhạc cụ (trống, kèn, 

chuông con, chũm chọe,...),... 
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Chương 4 

NGHI LỄ VÕNG ĐỜI CỦA NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT 

Ở BA VÌ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

 

4.1. Biến đổi nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt 

 4.1.1. Tính thiêng của các nghi lễ 

Tính thiêng trong NLVĐ của người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì hiện nay 

giảm đi rõ rệt so với truyền thống. Vai trò của nghi lễ đối với mỗi cá nhân cũng 

giảm dần. Nhiều thực hành nghi lễ được thực hiện mang tính hình thức hơn là 

tâm linh. 

4.1.2. Nhận thức về sự chuyển đổi của người thụ lễ 

Người thụ lễ không cảm nhận được những thay đổi đột biến về vai trò, 

vị trí của họ sau khi thực hiện nghi lễ.  

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 

Dao Quần Chẹt đã được đơn giản hóa. Họ đã loại bỏ những kiêng kỵ thái quá, 

không có cơ sở khoa học trong ăn uống cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. 

Nhiều gia đình có thể bỏ 1 hoặc 2 nghi lễ nếu thấy không cần thiết. Hình thức 

tổ chức cũng thay đổi cho phù hợp với cuộc sống hiện đại. Thời gian tổ chức 

nghi lễ tùy thuộc vào sự sắp xếp linh hoạt của gia đình khi có thời gian rỗi.  

4.1.3.2. Nghi lễ cưới xin 

Các nghi lễ trước đám cưới được thu hẹp lại chỉ bằng lễ ăn hỏi và đám 

cưới chính thức. Thời gian giữa 2 nghi lễ chỉ từ 1 đến 2 tháng. Lễ vật thách 

cưới được thay bằng tiền mặt (không quá 10 triệu đồng). Hình thức tổ chức 

đám cưới đa dạng, có thể là tiệc mặn, tiệc ngọt hay kết hợp cả mặn và ngọt. 

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 được tại nhà 

hàng, phòng cưới hay hội trường nhà văn hoá, cơ quan, đơn vị, nơi làm việc 

của hai người. Phương tiện đón dâu có thể là ô tô hoặc xe máy,… 



18 

4.1.3.3. Nghi lễ cấp sắc 

Khâu chuẩn bị và tổ chức lễ cấp sắc được rút ngắn lại do gia đình có 

thể mua sẵn thực phẩm và các đồ dùng cần thiết cho nghi lễ mà không phải 

tự tay chuẩn bị. Số lượng người hỗ trợ cho nghi lễ cũng nhiều hơn. Độ tuổi 

cấp sắc cũng được trẻ hóa.  

4.1.3.4. Nghi lễ tang ma 

Việc chuẩn bị cho một đám tang được đơn giản hóa rất nhiều, mọi thứ 

đều có thể mua sẵn. Khi có qua đời, đài phát thanh của xã sẽ thông báo tin 

buồn, mọi người trong làng biết và đến thăm hỏi, giúp đỡ. Việc đưa tang 

vào 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. Địa điểm mai táng tập 

trung tại nghĩa trang theo qui định của ủy ban nhân dân xã. 

4.2. Nguyên nhân biến đổi  

4.2.1. Thay đổi điều kiện kinh tế - xã hội 

Nền kinh tế phát triển cũng kéo theo nó là những thông tin đại chúng 

được cập nhật nhanh chóng. Nhiều luồng văn hóa mới xâm nhập vào cuộc 

sống của người Dao. Vì vậy, tính thiêng trong nghi lễ giảm. 

Mặt bằng trình độ văn hóa được nâng 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. 

4.2.2. Tác động của quá trình đô thị hóa  

Người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì được tiếp cận với khoa học công nghệ 

mới, nhu cầu về mọi mặt đời sống ngày càng được đáp ứng. Đặc biệt nền văn 

hóa đô thị đã có tác động không nhỏ tới ý thức của thế hệ trẻ người Dao Quần 

Chẹt. Vì vậy, cách thức tổ chức, tính thiêng trong nghi lễ cũng bị ảnh hưởng. 

Do việc bán đất, quĩ đất nông nghiệp vốn eo hẹp nay lại càng bị thu 

hẹp. Không còn đất sản xuất, họ phải lên thành phố để kiếm việc làm. Từ 

đó, sự tiếp xúc với nền văn hóa đô thị dẫn đến biến đổi văn hóa ngày càng 

được thể hiện rõ, nhất là trong nghi lễ cưới xin. 
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4.2.3. Giao lưu, tiếp biến văn hóa 

Người Dao ở Ba Vì bị ảnh hưởng tín ngưỡng thờ Thánh Tản của người 

Kinh và Mường. Họ còn thờ những người có công khai lập mảnh đất Ba Vì. 

Trong các nghi lễ, họ phải thỉnh mời tất cả các nhân vật phụng thờ này. 

Sự giao lưu văn hóa của người Dao Quần Chẹt còn thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, khách du lịch trong và ngoài nước, thương 

lái đến buôn bán tại Ba Vì,... Ngoài ra, 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. 

4.2.4. Ý muốn chủ quan của người Dao 

Trình độ dân trí của người Dao Quần Chẹt 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 kinh tế - xã hội. Vì vậy, nhiều yếu tố trong 

NLVĐ  đã thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện tại. 

4.3. Một số vấn đề đặt ra với nghi lễ vòng đời của người Dao Quần 

Chẹt ở Ba Vì 

4.3.1. Nhận thức của người Dao Quần Chẹt về vai trò nghi lễ vòng đời 

Hiện nay, người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì không còn quá coi trọng các 

NLVĐ. Tuy những người lớn tuổi luôn muốn giữ gìn văn hóa truyền thống 

thì thế hệ trẻ lại có xu hướng chối bỏ và tiếp thu văn hóa hiện đại. NLVĐ 

đang bị mai một rất nhiều. Vì vậy, cần có những chính sách tuyên truyền 

sâu rộng tới người Dao Quần Chẹt đặc biệt là thế hệ trẻ, giúp họ thêm tự 

hào và yêu thích tìm hiểu về văn hóa của dân tộc mình. 

4.3.2. Vấn đề quản lý, nghiên cứu, bảo tồn và  phát huy nghi lễ vòng đời 

Mặc dù NLVĐ đang có những biến đổi lớn nhưng các nhà quản lý văn 

hóa địa phương chưa có những giải pháp thiết thực để bảo tồn. Bên cạnh 

đó, công tác nghiên cứu toàn diện về văn hóa của người Dao Quần Chẹt 

trong đó có NLVĐ chưa được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả.  

4.3.3. Vấn đề vai trò của thầy cúng trong việc bảo tồn nghi lễ vòng đời 

Hiện nay, số lượng thầy cúng ngày càng giảm và ở vào độ tuổi khá 

cao. Những người trẻ tuổi không thích trở thành thầy cúng sau khi thực hiện 



20 

lễ cấp sắc. Bên cạnh đó, thầy cúng là những người am hiểu về văn hóa 

truyền thống, có thể đọc và viết chữ Nôm Dao. Vì vậy, bảo tồn NLVĐ phải 

đi đôi với việc phát triển đội ngũ thầy cúng người Dao Quần Chẹt 

4.3.4. Vấn đề dạy và học chữ Nôm Dao 

Hệ thống sách bằng chữ Nôm Dao là kho tàng thư tịch vô cùng giá trị 

của người Dao Quần Chẹt. Tất cả NLVĐ và các phong tục tập quán xung 

quanh NLVĐ đều được ghi chép cụ thể trong sách cúng. Vì vậy, nếu có thể 

đọc, dịch được những tư liệu quí này sẽ góp phần tích cực vào việc bảo tồn 

NLVĐ. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng người biết đọc, viết và hiểu được chữ 

Nôm Dao rất hạn chế. Thế hệ trẻ hầu như không biết đến chữ Nôm Dao. Do 

vậy, cần đầu tư mở rộng việc dạy và học chữ Nôm Dao để phục vụ cho việc 

bảo tồn văn hóa của người Dao Quần Chẹt.   

 

KẾT LUẬN 

1. Xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội là địa bàn cư trú tập 

trung của hơn 2000 người Dao Quần Chẹt. 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, họ 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 Dao Quần Chẹt vẫn bám 

rừng và thích nghi dần 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, họ vẫn giữ được những nét văn 

hóa đặc trưng trong đó có NLVĐ. 

2. Qua việc nghiên cứu cách thức và nghi thức tiến hành NLVĐ của 

người Dao Quần Chẹt có thể nhận thấy: 

(1): NLVĐ là bắt buộc đối với mỗi 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 đó. Mặc dù, nghi lễ cấp sắc 
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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 lễ cấp sắc của chồng mình. 

(2): NLVĐ của người Dao Quần Chẹt 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 Dao Quần Chẹt 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 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 Dao Quần Chẹt ở Ba Vì có nhiều nét tương đồng 

và khác biệt so với người Dao Quần Chẹt 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 Dao Quần Chẹt 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 Dao Quần Chẹt 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, nó cũng tạo bối cảnh xã hội thừa nhận sự chuyển 
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đổi của mỗi cá nhân. Nó 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 Dao Quần Chẹt 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 Dao Quần Chẹt, 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 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. 

6. NLVĐ của người Dao Quần Chẹt 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. Họ không còn quá tin vào sức mạnh của 

nghi lễ. Trong đó sự biến đổi mạnh mẽ nhất thể hiện ở nghi lễ cưới xin. 

Nguyên  nhân của những biến đổi trên là do sự thay đổi các điều kiện 

kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa, giao lưu tiếp biến văn hóa và đặc biệt là 

ý muốn chủ quan của người Dao Quần Chẹt. Có thể 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 Dao Quần Chẹt về vai trò của 

NLVĐ. Hiện nay, người Dao Quần Chẹt nhất là thế hệ trẻ không thực sự 

coi trọng các NLVĐ. Nhiều nghi lễ được thực hiện mang tính hình thức, 



23 

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 Dao Quần Chẹt 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 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 Dao Quần Chẹt. 

Cần có những nghiên cứu sâu, rộng về tổng thể văn hóa của người Dao 

Quần Chẹt 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 nghiên cứu sinh gặp 

nhiều khó khăn do không hiểu tiếng Dao và không thể đọc, dịch chữ Nôm 

Dao. Những tư liệu mà nghiên cứu sinh 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 Dao Quần Chẹt. 

Do vậy, một số thực hành nghi lễ chưa có sự phân tích sâu và giải thích 

thỏa đáng. Nghiên cứu sinh 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, nghiên 
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cứu sinh không thể đi điền dã tại nhiều địa phương có người Dao Quần Chẹt 

sinh sống để so sánh với nhóm Dao Quần Chẹt ở Ba Vì. Những tư liệu so 

sánh phần lớn là kế thừa từ các nghiên cứu khoa học đã được công bố và một 

số ít có được từ điền dã tại Hòa Bình. 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 Dao Quần Chẹt ở Ba Vì. 
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