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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Chúng ta đang sống trong một diễn cảnh bắt đầu và kéo dài từ cuối thế kỉ 

XX, khi cuộc “khủng hoảng căn tính” diễn ra ngày càng sâu sắc trên toàn thế giới. 

Tác giả cuốn Cá tính tập thể của các dân tộc, Philippe Claret đã kì vọng: “Trên quy 

mô hành tinh, sự phát triển của những trao đổi và những phương tiện giao tiếp đúng 

là đang thúc đẩy sự đồng nhất hóa các lối sống và các nền văn hóa dân tộc. Nhưng 

cũng phải nêu bật lên sự duy trì và thậm chí là tăng cường và cường điệu ý thức về 

một sự khác nhau. Chính vì thế mà có lẽ sẽ là ảo tưởng khi kết luận rằng những đặc 

tính dân tộc chắc chắn sẽ bị xóa nhòa” [20, tr.21-22]. Tuy nhiên, nhân loại lại có vẻ 

như đang tiến tới theo con đường mà Edgar Morin dự cảm: “Chúng ta vẫn còn ở 

những chặng khởi đầu của hành trình phiêu lưu nhân loại, thế mà hiểm họa cáo 

chung đã tới gần để đe dọa. Nhân loại vẫn còn ở thời kì vận hành “thử”, thế mà 

chúng ta đã đến gần cái “hậu-nhân-loại” [96, tr.388]. 

Trong chuyến viễn du nhỏ bé qua sự hiện tồn này, chúng ta lại đứng trước 

làn sóng tinh thần dữ dội, khác biệt và hòa nhập, mà thế giới phẳng là bước đà đưa 

tới cái hậu-nhân-loại. Nhân loại là một lệch chuẩn mang tính may rủi của vũ trụ, 

mỗi tộc người lại là một lệch chuẩn của nhân loại. Rồi đây, có thể chúng ta phải tự đưa 

mình đến những hiện diện khác, tự phá bỏ sự lệch chuẩn và đồng hóa lẫn nhau. Nhưng 

dẫu sao, gương mặt riêng mà mỗi tộc người từng có, rất cần thiết phải được gìn giữ, 

như là di sản chung của tất cả chúng ta, về con đường mà chúng ta đã đi qua. Việc tiếp 

cận và nghiên cứu các tộc người, với thế giới riêng của họ, cá tính riêng của họ, ngày 

nay chỉ còn những cơ hội ít ỏi. Nghiên cứu về các tộc người là để biết và hiểu họ. Hiểu 

để tôn trọng họ, để giao tiếp mà không xâm phạm, để chung sống bằng những khác 

biệt, trì kéo một hiện hữu nhiều sắc màu. 

Bru - Vân Kiều là tộc người có số phận đặc biệt ở Đông Nam Á, và ở Việt 

Nam. Họ là những người tha hương, nhưng vẫn sống ngay bên cạnh quê hương 

mình với nhiều hoài niệm. Nhiều lần chịu nạn xâm lấn, xô đẩy của các lực lượng 

lớn mạnh, có tổ chức nhà nước, họ cứ thế bỏ bản ra đi, nhưng không đi đâu xa khỏi 

mảnh đất Trung Lào. Đông Dương là nơi hội tụ các tộc người, và Bru - Vân Kiều đã 

giằng co mãi ở nơi tranh chấp giữa các thế lực, mãi thu mình bé lại, trong cả không 
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gian và trong cả tâm thức, để gìn giữ sinh tồn và bình yên. Do địa bàn cư trú có ý 

nghĩa chính trị, lịch sử này mà trong một vài thời điểm, người Bru - Vân Kiều đã 

được các nhà nghiên cứu quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, khi 

làn sóng hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ thì họ phần nào đó lại bị lãng quên. 

Trong rất nhiều lối vào thế giới tộc người, ngữ văn dân gian là lựa chọn khả 

dĩ. Ở đó, đời sống xa xưa của họ, dù kết nối, hay rời rạc, hỗn loạn, vẫn hiện diện 

đầy sức sống. Từ thế giới của cảm xúc trong dân ca, đến lí lẽ trong tục ngữ, từ luật 

tục đến lễ tế, và cả mọi phương diện đời sống vật thể, tinh thần và tâm linh đều trở 

thành chuyện kể hằng ngày của họ. Đó là một di chỉ sống, mang thông điệp của tổ 

tiên và bí mật của tộc người. Tuy nhiên, mỗi tộc người lại có một bộ phận ngữ văn 

dân gian ưu trội, với người H‟ mông là dân ca, với người Thái là truyện thơ, với 

người Êđê là sử thi, thì với người Bru - Vân Kiều là truyện cổ. Truyện cổ là những 

tín niệm, là những phương cách ứng xử, là toàn vẹn không gian thiêng liêng mà họ 

thuộc về. Những dấu vết đã mất nghĩa, hay rỗng nghĩa vẫn được lưu giữ đến ngày 

nay, vẫn tồn tại trong màn sương mờ ảo như xứ sở trên núi cao của họ. Những mảnh 

vỡ từ đời sống tâm linh, từ sinh hoạt thường ngày, đã rơi vào những câu chuyện vào 

đọng lại đấy qua bao nhiêu năm tháng, đồng hành và chứng kiến số phận của họ. 

Những câu chuyện, vì thế là cả thế giới, mang tính biểu trưng của họ. 

Truyện cổ Bru - Vân Kiều đã được một số tác giả quan tâm sưu tầm và 

nghiên cứu. Các thành tựu này hoặc là lồng ghép nghiên cứu khái lược truyện cổ 

trong một tổng quan rộng lớn; hoặc nghiên cứu sâu một, hai trường hợp cụ thể; 

hoặc nghiên cứu sơ bộ theo các hướng xã hội học, thi pháp học. Truyện cổ Bru - 

Vân Kiều đến nay vẫn chưa được nghiên cứu chuyên biệt với cơ sở dữ liệu tổng 

hợp. Đồng thời, việc vận dụng tâm lý học, đặc biệt phân tâm học vào nghiên cứu 

truyện cổ theo bề sâu là một hướng đi khả dĩ và đã đạt được nhiều thành quả từ rất 

sớm (đầu thế kỷ XX). 

Vì tất cả những lí do trên đây mà chúng tôi chọn đề tài Truyện cổ Bru - Vân 

Kiều nhìn từ Tâm lý học tộc người. Chúng tôi hi vọng luận án sẽ mang đến một 

kiến giải về tâm lý Bru - Vân Kiều trong truyện cổ, và có đóng góp vào khuynh 

hướng nghiên cứu ngữ văn dân gian từ lý thuyết Tâm lý học tộc người. 
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2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu 

Mục tiêu chung: 

Đề tài Truyện cổ Bru - Vân Kiều từ góc nhìn tâm lý học tộc người đặt mục 

tiêu nhận diện và giải mã những nét tâm lý đặc trưng của người Bru - Vân Kiều 

trong truyện cổ, qua đó nhận diện cá tính tộc người để góp phần hiểu thân phận và 

tình cảnh hiện tại của họ trong quốc gia Việt Nam đa tộc người. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Thông qua khảo sát tư liệu, nhận diện quá trình tộc người Bru - Vân Kiều 

tại Việt Nam, bước đầu hiểu lịch sử, văn hóa và tâm thức của họ; 

- Phân tích, lý giải truyện cổ Bru - Vân Kiều dựa trên chuỗi phản ứng tinh thần: 

giả trang - nhiễu loạn - quy ước nhằm xác nhận tâm lý yêu hòa bình và khả năng thích 

nghi mạnh mẽ; 

- Lý giải cội nguồn ý niệm vũ trụ, đặc biệt, tư duy không gian của tộc người với 

mô hình đồng dạng từ thân thể đến tự nhiên, đến tổ chức xã hội. Sự thừa nhận đồng thời 

quyền lực song song trong các không gian một lần nữa khẳng định tâm lý thích nghi Bru 

- Vân Kiều. 

2.2. Nhiệm vụ 

- Hệ thống hóa các hướng nghiên cứu truyện cổ Bru - Vân Kiều đã có, phân 

tích và lí giải nhằm thấy được chỗ bỏ ngỏ và xác định hướng nghiên cứu; 

- Mô tả ngắn gọn về đối tượng nghiên cứu trong tương quan tổng thể văn hóa 

tộc người Bru - Vân Kiều và các lý thuyết vận dụng trong quá trình nghiên cứu; 

- Thống kê một số biểu tượng nổi trội, đồng thời nhận diện những khoảng 

trắng bất thường trong truyện cổ Bru - Vân Kiều nhằm chỉ ra những ám ảnh trong 

tâm thức và chuỗi phản ứng của tâm lý thích nghi; 

- Phân tích cấu trúc thân thể, kỹ thuật vận hành thân thể; cấu trúc không gian và phương 

thức canh tác trong truyện cổ để tạo dựng giả định về vũ trụ của người Bru - Vân Kiều. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là truyện cổ Bru - Vân Kiều, bộ phận nổi trội 

và quan trọng nhất trong vốn ngữ văn dân gian của tộc người. 
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Chúng tôi nghiên cứu truyện cổ Bru - Vân Kiều trong phạm vi tư liệu sau: 

1. Mai Văn Tấn (1974), Truyện cổ Vân Kiều, Nxb Văn hóa, Hà Nội. 

2. Mai Văn Tấn (1978), Truyện cổ Vân Kiều, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

3. Mai Văn Tấn (1985), Prnhia đi học khôn, Nxb Măng non, Tp. Hồ Chí Minh. 

4. Mai Văn Tấn (1985), Truyện cổ Vân Kiều, Nxb Văn hóa, Hà Nội. 

5. Mai Văn Tấn (1986), Con voi thần, Nxb Thuận Hóa, Huế. 

6. Truyện cổ các dân tộc Trường Sơn-Tây Nguyên, tập 2, Nxb Văn học, Hà Nội, 1986. 

7. Văn học dân gian Quảng Trị, Sở văn hóa thông tin Quảng Trị xuất bản, 

 Quảng Trị, 1992. 

8. Võ Xuân Trang, Hồ Xuân Long (sưu tầm và biên soạn) (1995), Chàng Cu 

Cây Truyện cổ Bru - Vân Kiều, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

9. Viện Văn học (2000), Truyện cổ các dân tộc Việt Nam, tập 2, Nxb Đà Nẵng. 

10. Thu Hương (biên soạn) (2006), Truyện cổ Vân Kiều, Nxb Văn hóa Thông 

tin, Hà Nội. 

11. Mai Văn Tấn (2007), Truyện cổ Vân Kiều, Nxb Lao động, Hà Nội. 

12. Mai Văn Tấn (2007), Truyện cổ Vân Kiều Tiều Ca-lang, Nxb Lao động, Hà Nội. 

13. Mai Văn Tấn (2007), Truyện cổ Vân Kiều Trạng Tầng, Nxb Lao động, 

Hà Nội. 

14. Đinh Thanh Dự (2010), Văn hóa dân gian Bru - Vân Kiều, Chứt ở Quảng 

Bình, tập 1, Nxb Thuận hóa, Huế. 

15. Bôn Simôn Ca Na An, Thâm Rayooq, Mpoaq Chơ (sưu tầm và biên dịch) 

(2016), Truyện cổ Bru - Vân Kiều, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tập hợp một số truyện từ các tổng tập, tuyển tập và các 

công trình nghiên cứu văn hóa; cùng các truyện chúng tôi ghi nhận trong quá trình thực địa. 

Như vậy, phạm vi nghiên cứu của chúng tôi là những truyện cổ của người Bru - Vân Kiều 

đã được xuất bản và được chúng tôi sưu tầm trên thực địa. 

4. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Cách tiếp cận 

Truyện cổ là một bộ phận thuộc ngữ văn dân gian, ngữ văn dân gian tộc 

người lại thuộc về “sự kiện xã hội tổng thể, hiện hữu liên tục trong những tình thế 
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liên văn bản rộng lớn” [141, tr.47]. Vì vậy, nghiên cứu truyện cổ cần được tiến hành 

từ các cách tiếp cận khác nhau để có cái nhìn toàn diện hơn về đối tượng. 

- Cách tiếp cận tâm lý học: Chúng tôi vận dụng các tâm lý học, đặc biệt là phân tâm 

học tộc người để tiến hành nghiên cứu truyện cổ Bru - Vân Kiều, cụ thể là lí thuyết tâm lý 

học các chiều sâu của Carl Gustav Jung và tâm bệnh học tộc người của Georges Devereux. 

- Cách tiếp cận văn học dân gian: Chúng tôi tập hợp truyện cổ Bru - Vân 

Kiều từ các tác phẩm sưu tầm chuyên biệt, các tổng tập, tuyển tập, các nghiên cứu 

và được nghe kể khi đi thực tế; phân loại theo thể loại; xếp chồng và phân tích văn 

bản từ các biểu trưng, biểu tượng; 

- Cách tiếp cận văn hóa học: Đặt truyện cổ trong tương quan văn hóa, chúng 

tôi tiến hành phân tích văn bản trong hệ quy chiếu văn hóa tộc người, nhằm nhận ra 

những chỗ thống nhất và chưa thống nhất, để tìm hiểu và lý giải các vấn đề; 

- Cách tiếp cận dân tộc học: Trong quá trình nghiên cứu truyện cổ Bru - Vân 

Kiều, chúng tôi luôn tham chiếu các tri thức dân tộc học từ các nghiên cứu đi trước 

nhằm xác định và hiểu sâu hơn các hiện tượng thuộc về nghi lễ nông nghiệp. Chúng 

tôi cũng tiến hành điền dã tại tỉnh Quảng Trị và tỉnh Đắc Lắc. 

4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tâm lý học tộc người, đặc biệt là phân tâm học cung cấp công 

cụ nhận diện và giải mã các hiện tượng tâm lý trong tương quan văn hóa là con 

đường đi vào truyện cổ Bru - Vân Kiều. 

- Phương pháp xếp chồng văn bản: Đặt các văn bản truyện vào cùng một hệ 

thống nhằm trừu xuất các biểu trưng, biểu tượng ám ảnh, các mô hình đồng dạng và 

những sắc thái khác biệt về cùng một hiện tượng để xác định những vấn đề cần giải 

quyết khi nghiên cứu đối tượng. 

4.3. Các thao tác nghiên cứu 

- Thao tác thống kê: Trên cơ sở khảo sát văn bản, chúng tôi thống kê và phân 

loại truyện, làm cơ sở bước đầu cho công việc nghiên cứu. Để nhận diện các hiện 

tượng tâm lý Bru - Vân Kiều trong sự tương tác lẫn nhau, chúng tôi thống kê các 

biểu tượng, biểu trưng trong văn bản. 

- Thao tác phân tích: Thao tác này giúp chúng tôi làm rõ các lớp nghĩa biểu 

tượng, biểu trưng trong truyện cổ và các phương diện tâm lý Bru - Vân Kiều. 



6 
 

 

- Thao tác tổng hợp: Thao tác này giúp chúng tôi tái hệ thống, kết chuỗi các 

hiện tượng và trình bày các ý tưởng mà nghiên cứu hướng đến. 

5. Đóng góp mới của luận án 

Đề tài Truyện cổ Bru - Vân Kiều từ góc nhìn tâm lý học tộc người, hướng 

tới những đóng góp mới như sau: 

Thứ nhất, về tư liệu, trên cơ sở thống kê, chúng tôi trình bày các nghiên cứu 

về người Bru - Vân Kiều thuộc nhiều lĩnh vực, đặc biệt các tác phẩm sưu tầm và 

nghiên cứu truyện cổ, nhằm cung cấp cái nhìn tương đối toàn cảnh về văn hóa, văn 

học dân gian và tâm lý tộc người. 

Thứ hai, luận án lí giải, phân tích có hệ thống, có chiều sâu truyện cổ Bru - 

Vân Kiều từ góc nhìn tâm lý học tộc người. Chúng tôi đặt truyện cổ Bru - Vân Kiều 

trong tương quan với tổng thể ngữ văn dân gian, văn hóa và tâm thức tộc người, vốn 

chứa đựng ý niệm toàn vẹn về vũ trụ, về cuộc sống, và con người; những biến cố và 

xu thế ứng xử, thích nghi với biến cố; những kinh nghiệm tinh thần được di truyền. 

Qua đó, sự soi chiếu lẫn nhau của những mảnh vỡ quá khứ trong truyện cổ trình 

hiện những ám ảnh, những xung động tinh thần tộc người, như chuỗi biểu trưng tâm 

lý thích nghi và ý niệm không gian chịu sự thúc đẩy từ năng lượng cổ mẫu. 

Thứ ba, thông qua lý thuyết tâm lý học tộc người, chúng tôi chỉ ra sự cội 

nguồn và hiện diện của các lớp tâm lý Bru - Vân Kiều trong truyện cổ. Đồng thời, chỉ 

ra vai trò của truyện cổ trong việc lưu giữ, truyền tải, và thúc đẩy tâm lý tộc người. 

Truyện cổ là một mắc xích trong sự vận hành chung của văn hóa, nó tạo dựng, trầm 

đọng một tượng trưng về thế giới riêng, khác biệt của tộc người trong bối cảnh chung 

sống rộng mở ngày nay. 

Thứ tư, trong trường sáng của cội nguồn và thân phận tộc người, chúng tôi xác 

nhận tâm lý yêu chuộng hòa bình và khả năng thích nghi mạnh mẽ của Bru - Vân Kiều 

thông qua các dấu hiệu biểu trưng trong truyện như phản ứng ra đi (xê dịch địa lý và xê 

dịch tinh thần), giấc mơ như sự cộng thông giữa các không-thời gian và các quy ước 

trong thế giới mới. 

Thứ năm, chúng tôi đặc biệt đi sâu tìm hiểu tư duy không gian của họ qua 

truyện cổ. Từ cấu trúc thân thể đến cấu trúc không gian và cấu trúc xã hội với tổ 

chức và vận hành đồng dạng như là cánh cửa mở vào tâm thức tộc người. Ở đó, một 
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lần nữa gặp lại xu hướng tinh thần thích nghi Bru - Vân Kiều trong nông nghiệp 

nương rẫy với vai trò kết nối không gian và kỹ thuật thân thể vào không gian tự 

nhiên, không gian vũ trụ. 

Luận án cũng góp phần chứng minh sự tương thích của lí thuyết tâm lý học tộc 

người với ngữ văn dân gian nói chung và truyện cổ nói riêng. Đồng thời, góp phần 

chứng minh từ một góc nhìn khác, một phương pháp khác, những đối tượng quen thuộc 

sẽ thoát khỏi hình ảnh đứng yên tương đối để trở về trạng thái chuyển hóa vốn là. 

Cuối cùng, luận án có thể là tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu tiếp 

theo xuất phát từ các lý thuyết tâm lý học tộc người, hay hướng tới những đối tượng 

thuộc ngữ văn dân gian của người Bru - Vân Kiều. Đồng thời, nó có thể phục vụ 

cho hoạt động giảng dạy, hay giáo trình tham khảo... 

6. Bố cục luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, chúng tôi triển khai nội 

dung luận án thành bốn chương: 

Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu truyện cổ Bru - Vân Kiều nhìn từ 

tâm lý học tộc ngƣời. Trong chương này chúng tôi tập trung mô tả ngắn gọn các 

nội dung: 1/ Các công trình nghiên cứu về tộc người Bru - Vân Kiều ở nhiều lĩnh 

vực của các tác giả nước ngoài và Việt Nam; 2/ Các công trình sưu tầm truyện cổ và 

thống kê số lượng văn bản truyện đã tập hợp được; 3/ Các công trình nghiên cứu 

truyện cổ, hay nghiên cứu liên quan đến truyện cổ; 4/ Một số nội dung cơ bản của 

phân tâm học mà chúng tôi vận dụng trong nghiên cứu; 5/ Các công trình ứng dụng 

phân tâm học nghiên cứu ngữ văn dân gian. Việc làm này nhằm giới thiệu sơ bộ 

tình hình nghiên cứu tộc người và truyện cổ của họ cũng như hướng ứng dụng phân 

tâm học vào khảo sát truyện cổ/ ngữ văn dân gian. 

Chương 2: Ngƣời Bru - Vân Kiều và truyện cổ. Trong chương này chúng tôi 

hướng vào giới thiệu quá trình di trú, tên gọi và thành phần tộc người; trong không 

gian ấy, chúng tôi mô tả một vài nét văn hóa vật thể và tinh thần Bru - Vân Kiều; để 

đi đến truyện cổ với tư cách là bộ phận nổi trội và quan trọng trong ngữ văn dân gian, 

một thành tố của văn hóa tộc người; sau cùng là trình bày sự tương thích giữa lý 

thuyết phân tâm học với đối tượng nghiên cứu là ngữ văn dân gian như là lối dẫn vào 

thế giới truyện cổ Bru - Vân Kiều. 
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Chương 3: Biểu trƣng tâm lý thích nghi của ngƣời Bru - Vân Kiều trong 

truyện cổ. Trong chương này chúng tôi hướng tới làm rõ chuỗi biểu trưng giả trang 

- nhiễu loạn - quy ước để xác nhận, minh chứng và lý giải tâm lý thích nghi, yêu 

chuộng hòa bình của người Bru - Vân Kiều qua truyện cổ. Chấn thương và chuyển 

hóa tâm lý trong đời sống tinh thần tộc người có căn cớ từ thực tại lịch sử, văn hóa, 

xã hội nhưng cội nguồn sâu xa của động lực thúc đẩy những phản ứng là năng lượng 

cổ mẫu mang tính di truyền. 

Chương 4: Một giả định về vũ trụ của ngƣời Bru - Vân Kiều trong truyện 

cổ. Trong chương này, chúng tôi trên cơ sở phân tích ý niệm cấu trúc thân thể và ý 

niệm cấu trúc không gian của người Bru - Vân Kiều đi đến giả định mô hình vũ trụ từ 

ngữ liệu truyện cổ. Đó là vũ trụ được khởi tạo và duy trì bằng hai quyền lực song 

song. Mô hình này còn lặp lại trong tổ chức xã hội. Ngoài ra chúng tôi trình bày về 

nông nghiệp nương rẫy của người Bru - Vân Kiều như một thích nghi giữa thân thể 

với không gian, giữa con người với tự nhiên và với tâm thức chính mình. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU TRUYỆN CỔ BRU - VÂN KIỀU  

NHÌN TỪ TÂM LÝ HỌC TỘC NGƢỜI 

 

Các nhóm Bru ở Đông Dương và tộc người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam đã 

từng là mối bận tâm của nhiều người nghiên cứu. Địa bàn cư trú và số phận đặc biệt 

của họ liên quan đến nhiều vấn đề lịch sử. Truyện cổ của họ đã được sưu tầm và giới 

thiệu với số lượng đáng kể. Để nghiên cứu nguồn dữ liệu này, không ngoài mục đích 

hiểu Bru - Vân Kiều, hiểu để chung sống bằng những khác biệt, thì tâm lý học tộc 

người là một lối vào khả dĩ. 

1.1. Tình hình nghiên cứu về tộc ngƣời Bru - Vân Kiều 

Khảo cứu về tộc người Bru - Vân Kiều đã được người Việt tiến hành từ thế 

kỉ XVI và người nước ngoài quan tâm từ thế kỉ XIX. Xuất phát từ nhiều lĩnh vực 

khác nhau, hướng đến những mục đích khác nhau, nhưng các công trình đều góp 

phần cung cấp tri thức dân tộc học, văn hóa học, ngôn ngữ học, tôn giáo... cùng 

tạo dựng hình ảnh về một thế giới Bru - Vân Kiều. 

1.1.1. Công trình của người nước ngoài 

Bru - Vân Kiều là một trong số các tộc ít người vùng núi miền trung Việt 

Nam sớm có duyên gặp gỡ thế giới phương Tây. Trước thời kì Đông Dương thuộc 

Pháp, chưa có tài liệu nào của người nước ngoài đề cập đến họ. Thế kỉ XIX, người 

Pháp đến Đông Dương, xuất phát từ những khó khăn về địa lí và sự cần thiết phải 

tìm thấy con đường nối liền bờ biển Việt Nam với lưu vực sông Mê-kông ngang 

qua lãnh thổ Annam, nhiều nhà thám sát đã đến vùng trung Trường Sơn, theo giả 

định của Anonyme là có thể vượt qua được các dãy núi. Con đường qua núi đi 

ngang địa bàn cư trú của các nhóm người Bru. 

Một trong những người đầu tiên là nhà thám hiểm Francois Jules Harmand. 

Ông đã gặp người Bru trên vùng rộng lớn phía tả ngạn sông Mê-kông từ Savanakhet 

đến Quảng Trị [155]. Ông quan sát họ trong toàn thể không gian và địa lí cư trú, 

trong sự phân biệt với các nhóm tộc Mường, Thái cùng những phát hiện “sửng sốt” 

về đời sống “ít, nhiều dã man” trong tập quán canh tác, săn bắt, ăn uống, cúng tế. 

Ông tập hợp được những minh chứng về mối quan hệ của các nhóm địa phương của 

người Bru, vì điều kiện lịch sử và địa lý đã sống cách xa nhau. Nó góp phần vào 

việc xác định thành phần tộc người Bru - Vân Kiều sau này ở Việt Nam. 
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Sau Harmand, một số người khác tiếp tục nhiều cuộc thám sát từ những năm 

1890 đến đầu những năm 1900. Malglaive là người thực hiện hành trình khám phá 

những con đường xa lạ từ bờ biển đến lưu vực sông Mê-kông (ngoài đường qua đèo Ai 

Lao mà Harmand đã đi). Kết quả quan trọng của những chuyến đi đó là các bản đồ địa 

hình của toàn vùng trung phần Đông Dương, trong đó “xuất hiện nhiều làng đầu tiên của 

người Bru luôn ở dưới một cái tên đồng nhất hoặc gần như đồng nhất với cái tên ngày 

nay” [155, tr.20]. Charles Lemire đã xác lập các thông tin về cư dân sống ở Khe Sanh và 

vùng mở rộng xung quanh; về lịch sử sự xuất hiện của người Việt (người đồng bằng) ở 

lãnh địa miền núi này. 

Sang đầu thế kỷ XX, ngoài những nhà dân tộc học còn có các viên chức hành 

chính người Pháp tiến hành những cuộc khám phá về thế giới rừng núi Đông Dương, 

trong đó có lãnh địa của người Bru. Valentin đã chú ý miêu tả người Bru (mà ông gọi 

là người Khalu) về phương diện nguồn gốc, nhân học hình thể, về cư dân, và mối quan 

hệ phức tạp với người Lào, người Việt và người Thái. Ông còn đề cập đến các nghi 

thức huyền thoại với thần linh, tổ tiên, shaman. Macey trong tiểu luận thống kê dân tộc 

học đầu tiên về người Bru quan tâm đến tên gọi của các nhóm địa phương trong mối 

liên hệ về nguồn gốc, xã hội, tập tính với các nhóm người Thái lân cận. Malpuech là 

Tổng trấn Savannakhet, ông đã trình bày vấn đề nguồn gốc và mối quan hệ bộ lạc của 

người Bru căn cứ vào huyền thoại hồng thủy và huyền thoại tổ tiên (con chó). 

Những năm 1930, nghiên cứu về người Bru thưa thớt hẳn, chỉ có một vài tác 

giả vẫn quan tâm đến khu vực này. J.H.Hoffet, nhà địa chất học đã gặp gỡ nhiều tộc 

thiểu số ở cao nguyên Bôlôven và vùng núi Quảng Trị, trong đó có người Bru. Ông 

nhiều lần nhắc đến tính cách yêu hòa bình và quan tâm đến nguồn gốc của người Bru 

bằng việc liên kết/ đối chiếu nét tính cách của các tộc sống lân cận. Ông có bàn về tôn 

giáo tôtem của họ, và đánh giá việc hiến tế trâu tương đồng việc săn máu của người 

Katu. Nhà sử học, khảo cổ học Colani là chuyên gia nghiên cứu người Bru đầu tiên. 

Bà đã có những miêu tả dân tộc học về trang phục và đời sống tâm linh của họ. 

Đến 1954, Mĩ thay Pháp ở Đông Dương, Việt Nam bị chia cắt, xứ sở của 

người Bru bỗng rơi vào ranh giới giữa các thế lực quân sự. Lúc này, người Mĩ tiến 

hành các cuộc thăm dò, nghiên cứu về người Bru, cũng không ngoài mục đích chính 

trị và quân sự. Đáng chú ý nhất là vợ chồng John và Carolyne Miller. Họ sống và 

làm việc tại Khe Sanh từ năm 1959 đến năm 1968, trong cộng đồng người Bru - 



11 
 

 

Vân Kiều với tư cách là nhà ngôn ngữ học. Họ đã công bố nhiều công trình về 

người Bru - Vân Kiều trong các lĩnh vực khác như dân tộc học, ngữ văn dân gian từ 

1963 đến 2002 trên các Tạp chí Mon-Khmer studies, Southeast Asia, Summer 

Institute of Linguistis. Từ những nghiên cứu sâu về ngôn ngữ Bru của John và 

Carolyne, những liên kết dân tộc học mở ra thông tin về đời sống của người Bru. 

Chẳng hạn “Quan hệ thân thuộc của người Bru” (1972) cung cấp thông tin về các 

hoạt động sinh kế, tục kế thừa tài sản, tổ chức xã hội và hệ thống thân thuộc/ thân 

tộc trong cộng đồng Bru; “Con của mẹ Hổ và con của mẹ Bò: một cái nhìn sơ khởi 

về sử thi Bru” (2002) nghiên cứu tỉ mỉ về một huyền thoại từ công đoạn tham dự kể 

chuyện, đến gỡ băng, đến những nội dung ngôn ngữ và văn hóa chứa đựng trong nó. 

Một tác giả khác là G. C. Hickey. Vai trò của ông trong chiến tranh Đông 

Dương là “nhận thức về văn hóa; nhu cầu; ước ao khát vọng chính trị của người 

miền núi là nhằm mục đích mua chuộc, chinh phục được người dân bản địa”. Ông 

nghiên cứu các tộc người cao nguyên miền trung Đông Dương trong sự không tách 

biệt, xem xét họ như là tổng thể cư dân miền núi trong mối quan hệ và lòng tin với 

người Kinh ở đồng bằng. Ngoài những tri thức chung về các tộc miền núi, ông có 

nhắc đến một vài thông tin riêng về người Bru. Đó là đánh giá dân cư, về việc nông 

nghiệp, về cấu trúc xã hội và cuộc di chuyển người Bru vào Đắc Lắc (1972). Năm 

1966, trong cuốn sách Người Bru do Bộ Quân lực Mỹ xuất bản (Phạm Khắc Hồng 

dịch), Joaan L. Bchroch và các cộng sự đã bàn đến tên gọi Bru và hàng loạt vấn đề 

như thành phần dân tộc, cảnh quan, hình thức cư trú, tổ chức kinh tế, phong tục tập 

quán và nghi lễ tín ngưỡng. 

Vai trò của vị trí chiến lược mà dải cư dân ngôn ngữ Môn - Khmer vắt qua miền 

trung Đông Dương đã được nhiều nhà nghiên cứu khẳng định. “Con đường 9 hiện nay 

ở Quảng Trị, quân đội Mông Cổ đã từng sử dụng để đến đất Lào và Khmer, Chăm, từ 

năm 1282”. Đó cũng chính là đầu mối giao thương quan trọng giữa các tộc người trong 

nhóm với thương lái và tầng lớp thương nhân Ấn - Chăm, chủ nhân ông ở các cửa cảng 

miền Trung trong nhiều thế kỷ tiền Việt [135]. “Con đường thương mại quan 

trọng nhất ở Đàng Trong vào buổi đầu chạy qua đèo Ai Lao, từ sông Mekong đến bờ 

biển Quảng Trị, tập trung ở thị trấn Cam Lộ, xuôi xuống cảng Cửa Việt và kéo lên Lao 

Bảo. Đây là con đường nhộn nhịp nhất trong vùng Thuận Hóa” [114, tr.175]. Trong 

một vài thời điểm ở quá khứ, lãnh địa của người Bru, vì thế, đã có vai trò quan trọng 

trong mục tiêu của nhiều nhà nghiên cứu. 
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Từ những năm 1980 đến nay, người Bru - Vân Kiều xuất hiện trong nhiều 

công trình của Gabor Vargyas. Trong đó, Người Bru qua một thế kỷ văn học 

(Nguyễn Bích Lợi dịch, 1998) là tài liệu quan trọng cung cấp thông tin tổng thể về 

các nghiên cứu tộc người này. G. Vargyas đã trình bày các cuộc thám hiểm của 

người Pháp và người Mĩ nhằm chinh phục lưu vực sông Mê-kông ở Đông Dương. 

Ông giới thiệu các tác giả khảo sát và kiến giải về tộc danh Bru, một phần trong đó 

dựa vào các huyền thoại tộc người. Ngoài tác phẩm ấy, những nghiên cứu của ông 

từ 1985 đến 2010 là những miêu tả dân tộc học chi tiết và sinh động về thế giới Bru. 

Gabor là người đã thăm hỏi sâu ở xứ sở Bru - Vân Kiều, những tri thức ông cung 

cấp về tộc người này được ghi chép từ những trải nghiệm trực tiếp từ đời sống vật 

chất và đời sống tinh thần. Trong đó, ông đặc biệt chú trọng đến đời sống tâm linh 

của họ qua các nghiên cứu về shaman giáo, về rừng/ những cấm kỵ từ rừng và mối 

liên hệ với tổ tiên. Thêm một vấn đề có ý nghĩa là ông đã nhấn mạnh xu hướng 

chấp nhận các quyền lực thống trị trong tâm thức Bru - Vân Kiều. 

Những nghiên cứu của thế giới phương Tây về người Bru - Vân Kiều 

hướng đến khẳng định các nội dung: 1/ con đường kết nối đông tây miền trung 

Đông Dương đi qua địa bàn cư trú của các nhóm Bru từ Lào sang Việt Nam; 2/ 

người Bru - Vân Kiều với các nhóm địa phương ở Việt Nam, về cơ bản, nói cùng 

một ngôn ngữ và thực hành cùng văn hóa (hàm chứa những biến thể hình thành 

trong quá trình tộc người vốn chung cội nguồn); 3/ người Bru - Vân Kiều vốn là 

những người yêu chuộng hòa bình, có xu hướng chấp nhận thống trị, tránh xung 

đột trực diện. 

1.1.2. Công trình của người Việt 

Sớm nhất trong lịch sử Việt Nam, người Bru - Vân Kiều đã được “tìm thấy” 

trong hoàn cảnh đặc biệt của vùng trung Trung bộ ngày nay từ thế kỉ XVI. Người Bru 

cùng với xứ sở của họ được người Việt nhắc đến lần đầu tiên trong Ô châu cận lục 

với tên gọi “nguồn Viên Kiều” [1, tr.26]. Trong quyển Thuế khóa, thấy có nhắc đến 

châu Thuận Bình với các loại cống vật, tuy nhiên, không rõ người Bru có đóng góp 

vào nguồn cống vật đó hay không. Điều này về sau người Pháp lại khẳng định “Các 

vùng đất này (địa bàn của người Bru) đang thuộc về sở hữu của chúng ta (người 

Pháp) một cách hiển nhiên, bởi vì chúng ta chỉ đòi lại các yêu sách (thuế lâu đời phải 

nộp) của xứ Annam đối với họ” [155]. 
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Thế kỉ XVIII, Lê Quí Đôn trong Phủ biên tạp lục cũng ghi “Nguồn Viên Kiều 

ở đầu nguồn huyện Hải Lăng, tức là các trang sách châu Thuận Bình, sản xuất ngà 

voi, màn hoa, vỏ gai, bông vải, bông gòn” [41, tr.127]. Sách cũng có ghi, huyện Võ 

Xương có cửa Việt, sông do hai nguồn Cảo Cảo (nay là Cam Lồ, Quảng Trị) và Viên 

Kiều chảy về; bến đò Dã ở xã Phù Hoa, huyện Hải Lăng, sông do nước các nguồn 

Cảo Cảo và Viên Kiều chảy về, rất là sâu rộng, có cá nhám lớn ở đấy [41, tr.130]. 

Trong quyển nói về hình dạng núi sông, ông có đoạn nhắc đến “tuần Viên Kiều” cùng 

“tuần Ngưu Cước”; trong khi đó lại dùng từ “sách man” để nói về nơi ở của man Tôi 

Ôi và man Pa Hy [41, tr.141]. Như vậy, về mặt quản lí hành chính, một nhóm người 

Bru với tên gọi Viên Kiều đã có mặt trong vùng lãnh thổ của nhà nước Đại Việt. 

Từ giữa thế kỷ XX, trong các nghiên cứu dân tộc học, văn hóa học, ngữ văn dân 

gian xuất hiện tư liệu liên quan, hay nghiên cứu riêng về người Bru - Vân Kiều. Về 

sách, đầu tiên là Các dân tộc nguồn gốc Nam Á ở miền bắc Việt Nam (Vương Hoàng 

Tuyên, 1963) giới thiệu Bru - Vân Kiều gồm các nhóm địa phương với tư cách là một 

tộc người trong cộng đồng ngôn ngữ Môn - Khmer ở miền Bắc Việt Nam. Ông cho 

rằng “Vân Kiều - Trì - Măng coong - Khùa là chung một nhóm vì về mặt ngôn ngữ thì 

hoàn toàn giống nhau, về mặt văn hóa vật chất, xã hội tinh thần thì về căn bản là giống 

nhau, có sự khác nhau chút ít là do ở phân tán từ lâu mà ra” [149, tr.69]. 

Các dân tộc miền núi bắc Trung bộ (Mạc Đường, 1963) trình bày địa vực cư 

trú của các nhóm địa phương của người Bru từ Lào, Thái Lan đến Việt Nam và giới 

thiệu khái quát về văn hóa, về cách mưu sinh, tổ chức làng bản của các nhóm này. 

Việc ông đưa người Sộ vào nhóm Bru - Vân Kiều và khẳng định người Lào gọi 

người Bru là Sộ khác biệt với một số ý kiến tại Việt Nam cho rằng Sộ là một nhóm 

không thuộc tộc Bru. Các dân tộc Môn - Khơme ở miền bắc Việt Nam (Phan Hữu 

Dật, 1964) bàn đến nguồn gốc, quá trình di cư và vùng đất mới của nhiều tộc người, 

trong đó có các nhóm Bru. Ở các sách này, những tri thức về tộc Bru - Vân Kiều còn 

ở dạng khái lược, tổng thuật. 

Nguyễn Trắc Dĩ (1972) trong Đồng bào các sắc tộc thiểu số Việt Nam viết: 

“Ngàn xưa, Bán đảo Đông Dương đã trở thành trạm dừng chân cho các cuộc di - 

dân... Mặc dù các giống người định cư trên mảnh đất này đến từ những phương-trời 

lạ, nhưng sau những bất hòa ban-đầu, hình như tất cả đều mặc nhiên chấp-nhận sự 

hiện diện của nhau và hợp-tác cùng nhau để chung sống” [28, tr.3]. Ông cho rằng 
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Bru hay Pacoh là các danh từ mới được phổ dụng, còn trước đó, sắc tộc này có tên 

Vân Kiều và Tồi-ôi, ngoài ra Pacoh còn có tên Teu. Ông trình bày ý kiến cho rằng 

Bru và Pacoh là hai sắc tộc do nhiều điểm phong tục hơi khác nhau. Nhưng quan 

điểm của ông thì họ cùng là một tộc người. 

Theo Khổng Diễn trong “Về nhóm người Khùa (Bru) ở Quảng Bình” (trong 

Phan Hữu Dật,... (1975), Về vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền 

Bắc Việt Nam), “Tiếng nói của người Khùa, Vân Kiều, Trì, Ma Coong cơ bản là giống 

nhau” [25, tr.542]. Những khác biệt mà ngày nay họ phải trải qua là do sự khu trú xa 

nhau lâu dài trong lịch sử, còn nếu tước bỏ đi những yếu tố ảnh hưởng/ vay mượn của 

người Lào, người Việt, thì họ trở về bên nhau rất gần gũi. Mối quan hệ tộc người của 

các nhóm Bru ở Bình Trị Thiên (Ngô Đức Thịnh, 1975) đề cập đến các nhóm Bru và 

vấn đề xác định tên gọi nhóm, tên gọi tộc. Các dân tộc ít người ở Việt Nam (Các tỉnh 

phía Bắc) (Viện Dân tộc học, 1978) đã nhắc đến quá trình hình thành tộc người Bru ở 

Việt Nam; đồng thời cũng đưa ra các vấn đề về ngôn ngữ, mối quan hệ giữa các nhóm 

và phong tục, tín ngưỡng, cư trú... Nhóm tác giả Nguyễn Quốc Lộc trong Các dân tộc 

ít người ở Bình Trị Thiên (1984), phần viết về người Bru - Vân Kiều cũng đã giới thiệu 

khá chi tiết về phương thức kinh tế, đời sống vật chất, quan hệ xã hội, dòng họ, hôn 

nhân, gia đình, tập quán tín ngưỡng, văn nghệ dân gian… 

Nhóm tác giả Lê Quang Thiêm trong Dân tộc Bru - Vân Kiều - thực trạng và 

giải pháp phát triển bền vững (1997) khảo sát tình trạng kinh tế, xã hội trên các địa 

bàn cụ thể và thực hiện mục đích đưa ra những giải pháp nhằm giúp họ phát triển bền 

vững. Nghiên cứu này thiên về sinh thái. Nhóm tác giả hướng đến lợi ích kinh tế, xã 

hội của tộc người. 

Trong Luật tục của người Tà Ôi, Cơ tu, Bru - Vân Kiều ở Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế (2001), nhóm tác giả Nguyễn Văn Mạnh trình bày khá chi tiết về các luật 

tục trong cộng đồng người Bru. Từ các luật tục về thiết chế xã hội và sở hữu, tác giả 

liên hệ đến vấn đề tài nguyên thiên nhiên; từ các luật tục văn hóa, tín ngưỡng, sinh 

kế, tác giả liên hệ đến vấn đề đảm bảo đời sống tộc người. Các phương diện được 

đề cập đến khá bao quát. Đáng tiếc là các luật tục được trình bày ở dạng mô tả 

chung. Trường hợp Hôn nhân - gia đình - ma chay của người Tà Ôi, Cơ tu, Bru - 

Vân Kiều ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (Nguyễn Xuân Hồng, 1998) trước đó cũng 

vậy. Việc tác giả trình bày gộp chung cả ba tộc người đã chứa đựng nhiều bất cập. 
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Vấn đề quá trình tộc người và thành phần tộc người ở Việt Nam đã diễn ra phức tạp. 

Nếu tác giả triển khai thêm thao tác so sánh trong quá trình nghiên cứu, có lẽ, 

những kiến giải sẽ logic, sáng sủa và thuyết phục hơn. Y Thi trong Văn hóa dân 

gian người Bru - Vân Kiều ở Quảng Trị (2007) cũng trình bày về rất nhiều phương 

diện đời sống tộc người. Đóng góp đáng kể nhất của công trình là liệt kê tên gọi hơn 

40 mô (dòng họ) của người Bru - Vân Kiều tại Quảng Trị. 

Đinh Thanh Dự (2010) trong Văn hóa dân gian Bru - Vân Kiều, Chứt ở Quảng 

Bình (tập 1), đã nhấn mạnh sự có mặt của các nhóm địa phương của tộc người Bru - 

Vân Kiều. Với một dung lượng mỏng nhưng ông đã giới thiệu chi tiết về nhóm Khùa 

từ nguồn gốc đến văn hóa, tín ngưỡng và đặc biệt là 23 truyện kể dân gian. 

Về đề tài và luận án có luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học Đặc điểm về cấu tạo từ 

và về văn hóa Brũ và Việt (Lý Tùng Hiếu, 2007) nghiên cứu ngôn ngữ Bru - Vân 

Kiều trong đối sánh với ngôn ngữ Việt, tập trung vào nội dung và phương thức phản 

ánh văn hóa; đề tài cấp Bộ Nghiên cứu văn hóa dân tộc Bru - Vân Kiều phục vụ 

hoạt động của bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Vi Văn Biên, Đỗ Hữu Hà, 

2012) trình bày hệ thống tri thức về văn hóa tộc người khá toàn diện, có phần tỉ mỉ; 

luận án tiến sĩ Nhân học Chủ đất trong cộng đồng người Ma Coong ở huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình (Nguyễn Văn Trung, 2014) trình bày về ông chủ đất ở 

nhóm Ma Coong tại tỉnh Quảng Bình. 

Về tạp chí, chúng tôi tiếp cận 22 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành như 

Dân tộc học, Nghiên cứu Đông Nam Á, giới thiệu các tri thức về tộc người Bru - 

Vân Kiều ở nhiều phương diện. Đáng chú ý trong số đó là “Lễ cúng đất và tổ chức 

Kruông ở người Bru - Vân Kiều” (Phạm Văn Lợi); “Các vị thần liên quan đến hoạt 

động săn bắt thú rừng và đánh bắt tôm cá của người Bru - Vân Kiều” (Phạm Văn 

Lợi); “Tập tục sinh đẻ và nuôi con ở người Bru - Vân Kiều huyện Hướng Hóa, 

Quảng Trị” (Vũ Đình Lợi); “Bố trí nội thất nhà và nghi lễ cúng nhà mới của người 

Bru - Vân Kiều” (Vũ Lợi). Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong các bài báo 

cụ thể, chi tiết và sáng rõ; cung cấp nhiều thông tin, tri thức đáng tin cậy và nhận 

định xác đáng về tộc người. 

Những nghiên cứu của người Việt về người Bru - Vân Kiều, như vậy, tập 

trung vào các nội dung: 1/ quá trình di cư và sự có mặt của họ ở Việt Nam; 2/ mối 

quan hệ của họ với nhà nước ở các thời đại; 3/ địa hình, địa vực cư trú;  4/ tên gọi, 
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thành phần và sự phân bố của các nhóm địa phương; 5/ ngôn ngữ và văn hóa (vật 

chất, tin thần và tâm linh); 6/ thực trạng xã hội, kinh tế trong đời sống hiện nay. 

Nghiên cứu tộc người Bru - Vân Kiều để hiểu về lịch sử một vùng đất và ngược lại, 

hiểu các lí giải văn hóa, lịch sử để nhận thức quá trình tộc người cùng các dấu vết 

tâm lí. Những điều này ảnh xạ vào huyền thoại, mà vẫn còn bỏ ngỏ trong hoạt động 

nghiên cứu tộc người. 

1.2. Tình hình nghiên cứu truyện cổ Bru - Vân Kiều 

Truyện cổ là danh từ chỉ chung những truyện dân gian, gồm thần thoại, 

truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn và truyện cười. Chúng tôi khảo cứu tình hình nghiên 

cứu truyện cổ Bru - Vân Kiều từ hai phương diện. Một, truyện cổ Bru - Vân Kiều đã 

được nhiều sưu tầm, biên dịch và giới thiệu ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX. Hai, dựa 

vào tư liệu sưu tầm, hoạt động nghiên cứu tiến hành khởi động các kết nối hàm ẩn từ 

văn bản truyện đến các chiều đời sống bằng các góc độ khác nhau. 

1.2.1. Tình hình sưu tầm 

Thứ nhất, truyện cổ Bru - Vân Kiều được giới thiệu trong các nghiên cứu 

tổng quát, hay nghiên cứu thuộc các lĩnh vực ngoài ngữ văn dân gian của tác giả 

nước ngoài với dung lượng nhỏ. Malpuech (những năm 1920) đã nhắc đến huyền 

thoại về nguồn gốc của một trong các nhóm Bru có mối quan hệ với tổ tiên là con 

chó trong một nghiên cứu về nguồn gốc, thành phần và tên gọi tộc người [155, 

tr.38]. John và Carolyne Miller (1959-1968) đã công bố những tài liệu chép tay về 

chuyện cổ tích trong bộ sưu tập cá nhân. Mặc dù tài liệu ấy riêng thuộc về cá nhân, 

nhưng nó quan trọng ở chỗ đã đánh dấu lần đầu tiên truyện cổ Bru - Vân Kiều được 

sưu tầm và “sao chép lại từng từ một”, tức là hoạt động sưu tầm chuyên biệt [155, 

tr.53]. Mole (một cha tuyên úy Mỹ ở Việt Nam những năm 1960) đã từng “tóm tắt 

huyền thoại về nạn Hồng thủy” trong một tác phẩm giới thiệu 9 bộ lạc miền núi 

phía Bắc Việt Nam Cộng hòa [155, tr.51]. Đây là thông tin chúng tôi dẫn theo 

Người Bru qua một thế kỉ văn học mà chưa tiếp cận được tài liệu gốc. 

Thứ hai, truyện cổ Bru - Vân Kiều được người Việt sưu tầm và xuất bản từ 

1974 đến nay. Có một bộ phận khá lớn tư liệu sưu tầm nhưng chưa được biên dịch và 

giới thiệu vẫn thuộc về cá nhân các tác giả. Thực hiện luận án, chúng tôi chỉ tiếp cận 

những truyện đã xuất bản, có tham chiếu thêm trong quá trình thăm hỏi trên thực địa. 
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Tập truyện cổ Bru - Vân Kiều đầu tiên do Mai Văn Tấn sưu tầm và xuất bản 

vào năm 1974. Ông là một quân nhân Việt Nam dân chủ Cộng hòa đóng tại vùng núi 

Quảng Trị. Trong thời gian công tác ở đó, ông nhận thấy người Bru - Vân Kiều có rất 

nhiều câu chuyện dân gian thú vị. Cùng một vài cộng sự, ông tiến hành sưu tầm, biên 

dịch. Sau này, chúng tôi có gặp bà Hồ Thị Hồng (một cộng sự của ông Mai Văn Tấn) 

vào ngày 1.2.2015 tại cây số 27, xã Dakong, huyện Dakrong, tỉnh Quảng Trị. Theo 

bà, số truyện mà nhóm sưu tầm được ngày ấy vào khoảng 250 truyện. Tuy nhiên, tư 

liệu gốc đến nay không còn. Một phần trong tư liệu đó lần lượt được xuất bản vào các 

năm 1974 (Truyện cổ Vân Kiều, nxb Văn hóa), 1978 (Truyện cổ Vân Kiều, nxb Văn 

hóa dân tộc), 1985 (Prnhia đi học khôn, nxb Măng non; Truyện cổ Vân Kiều, nxb 

Văn hóa), 1986 (Con voi thần, nxb Thuận Hóa) và 2007 (Truyện cổ Vân Kiều, nxb 

Văn hóa thông tin; Truyện cổ Vân Kiều - Tiều Ca-lang, nxb Lao động; Truyện cổ Vân 

Kiều - Trạng Tầng, nxb Lao động). Tổng cộng có 54 truyện cổ Bru - Vân Kiều được 

giới thiệu trong 8 ấn phẩm đã xuất bản của Mai Văn Tấn (kể trên). Ông đề xuất phân 

loại sơ bộ truyện cổ Bru - Vân Kiều theo các chủ đề như: truyện đơn giản kể về loài 

vật, truyện răn dạy đạo đức, truyện người mồ côi, truyện lên án kẻ tham tàn bào 

ngược (nhắc, chóc, ma-lai), truyện người phản trắc, truyện người có nghị lực chủ 

động trừ hại cho dân bản [116, tr.24-27]. Đây là đóng góp quan trọng và có ý nghĩa 

trong việc công bố vốn truyện cổ tộc người, trong việc kết nối văn hóa giữa người 

Bru - Vân Kiều với các tộc người khác, và trong việc tạo dựng cơ sở cho hoạt động 

nghiên cứu ngữ văn dân gian của họ. 

Truyện cổ các dân tộc Trường sơn - Tây Nguyên (nxb Văn học, 1986) có in 3 

truyện của người Bru - Vân Kiều (Vì sao người sống không còn thăm người chết được 

nữa, Nàng bò tót, Mưu ông cụ Si-ruộc), cả 3 truyện này đều lặp lại các sách trước. Hứa 

Thụy (1992) trong Văn học dân gian Quảng Trị (tập 1) có in 7 truyện của người Bru - 

Vân Kiều, trong đó có 2 truyện được giới thiệu mới (Con voi lớn nhất và Truyền thuyết 

Darkrong). Năm 1995, Chàng Cu cây song ngữ Việt - Bru do Hồ Xuân Long sưu tầm 

và biên dịch được Nxb Văn hóa dân tộc xuất bản. Truyện này đã được giới thiệu lần 

đầu tiên trong Truyện cổ Vân Kiều (1978). Năm 2000, trong Truyện cổ các dân tộc Việt 

nam (tập 2) (nxb Đà Nẵng) giới thiệu mới 1 truyện của người Bru - Vân Kiều (Treo 

cua đầu nương). Năm 2006, Truyện cổ Vân Kiều (Thu Hương biên soạn) in lại 13 

truyện đã công bố trong các sách trước. 
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Hiện tượng đáng chú ý ở nhan đề các tập truyện đã xuất bản là tác giả có 

khuynh hướng sử dụng Vân Kiều để chỉ tộc người, mà có khi chính tác giả lại gọi 

tên Bru - Vân Kiều trong cùng một tác phẩm. Như vậy, Vân Kiều trong nhan đề các 

tập truyện cổ có nghĩa là tộc người Bru - Vân Kiều. Năm 2010, Đinh Thanh Dự 

trong Văn hóa dân gian Bru - Vân Kiều, Chứt ở Quảng Bình (nxb Thuận Hóa) giới 

thiệu 23 truyện cổ của nhóm Khùa. Đây là tài liệu đầu tiên mà chúng tôi được tiếp 

cận đã sử dụng tên Bru - Vân Kiều để mặc định chủ thể sở hữu truyện (mặc dù, 

truyện cổ của nhóm Khùa đã được giới thiệu trong Prnhia đi học khôn, 1985). 

Trong đối sánh với tập hợp truyện do Mai Văn Tấn sưu tầm (mối quan hệ giữa 

người Bru - Vân Kiều với người Lào không thật rõ nét, và có nhắc đến người Kinh), 

những truyện này mang đậm dấu vết mối quan hệ của nhóm Khùa sống ở Việt Nam 

với người Lào và các quan người Lào. 

Năm 2016, Bôn Si môn CanaAn và cộng sự đã sưu tầm, biên dịch và giới 

thiệu 12 truyện kể của người Bru - Vân Kiều tại Đắc Lắc trong Truyện cổ Bru - Vân 

Kiều. Sự lặp lại của các câu chuyện trong tập hợp lần này, ở một địa bàn “khác”, rất 

ít có liên lạc với quê hương cũ (Hướng Hóa, Quảng Trị), với những câu chuyện đã 

được Mai Văn Tấn giới thiệu trước đây góp phần minh chứng sức sống mạnh mẽ 

của nguồn ngữ văn dân gian trong đời sống tộc người, như là một phần bản mệnh, 

kết thành sự sống. 

Ngoài ra, một số mẩu truyện chúng tôi lẩy từ các nghiên cứu của Joaan L. 

Bchrock (1973): Chuyện hồng thủy và Gabor Vargyas (2010): Con dơi, con tê tê và 

con chồn mình thon; Con bọ giác và con ốc. Trong quá trình thăm hỏi trên thực địa 

tại huyện Dakrong, tỉnh Quảng Trị, chúng tôi được nghe kể 18 truyện, trong đó có 14 

truyện chưa được giới thiệu trong các sách đã xuất bản. Đa số trong đó là các chuyện 

kể về các mô. Có điều này một phần là do trong cuộc nói chuyện, chúng tôi gợi dẫn 

đến, nên người cung cấp thông tin đã kể tập trung vào các câu chuyện dòng họ. Như 

vậy, tổng số truyện chúng tôi đã tập hợp được là 98 (xin xem cụ thể trong bảng sau). 

  



19 
 

 

Bảng thống kê truyện cổ Bru - Vân Kiều (tính theo lần đầu tiên xuất hiện) 

TT tên tác phẩm (tác giả) 
Năm 

XB 

số truyện mới/ 

tổng số giới thiệu 

1 Truyện cổ Vân Kiều (Mai Văn Tấn) 1974 18/18 

2 Truyện cổ Vân Kiều (Mai Văn Tấn) 1978 23/23 

3 Prnhia đi học khôn (Mai Văn Tấn) 1985 3/4 

4 Truyện cổ Vân Kiều (Mai Văn Tấn) 1985 0/23 

5 Con voi thần (Mai Văn Tấn) 1986 10/12 

6 Truyện cổ Vân Kiều (Mai Văn Tấn) 2007 0/22 

7 Truyện cổ Vân Kiều - Tiều Ca-lang (Mai Văn Tấn) 2007 0/13 

8 Truyện cổ Vân Kiều - Trạng Tầng (Mai Văn Tấn) 2007 0/14 

9 Truyện cổ các dân tộc Trường sơn - Tây Nguyên 1986 0/3 

10 Văn học dân gian Quảng Trị (tập 1) (Hứa Thụy) 1992 2/7 

11 Chàng Cu cây (Hồ Xuân Long)  1995 0/1 

12 Truyện cổ các dân tộc Việt nam (tập 2) 2000 1/1 

13 Truyện cổ Vân Kiều (Thu Hương) 2006 0/13 

14 Văn hóa dân gian Bru - Vân Kiều, Chứt ở Quảng Bình 

(Đinh Thanh Dự) 

2010 23/23 

15 Truyện cổ Bru - Vân Kiều (Bôn Si môn CanaAn) 2016 1/12 

16 Người Bru (Joaan L. Bchrock)  1973 1/1 

17 Thẻ bài của người lính trên mũ shaman (Gabor Vargyas) 2010 2/2 

18 Chúng tôi nghe kể 2016 14/18 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu 

Có lẽ, thành tựu sớm nhất trong hoạt động nghiên cứu truyện cổ Bru - Vân 

Kiều là công trình “Creation and flood in Bru Legend” đăng trên Jungle frontier, 

tập XIII, năm 1961 của Bùi Tấn Lộc. Chúng tôi chỉ biết đến thông tin bài viết này 

qua trích dẫn của G.Vargyas (1998) và Danh mục Bibliography of Materials on 

Selected Groups in the Republic of Vietnam (The American University, 2016 - phục 

dựng tài liệu năm 1966); tài liệu gốc chúng tôi không tiếp cận được. Đây là một 

nghiên cứu của một Mục sư từ góc nhìn Tôn giáo. Dựa vào nhan đề báo cáo này, có 

thể nghĩ đến việc Mục sư Bùi Tấn Lộc hướng vào giải quyết vấn đề sáng thế và lũ 

lụt trong nghiên cứu huyền thoại Bru. 
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Năm 1974, trong Truyện cổ Vân Kiều, Mai Văn Tấn khảo cứu sơ lược về 

truyện cổ Bru - Vân Kiều đã chỉ ra những điểm nổi bật như phân tuyến nhân vật 

chính diện, phản diện và quan niệm cái tốt luôn chiến thắng cái ác; kiểu nhân vật 

người mồ côi; yếu tố thần thoại, hư ảo và tính cách của nhân vật truyện được xem là 

đại diện tính cách của người Vân Kiều: “Họ có tinh thần đấu tranh ngoan cường, 

không mệt mỏi chống mọi quyền lực thống trị, áp bức dưới mọi hình thức. Họ có tinh 

thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau rất cao, rất dân chủ, bình đẳng và muốn bình đẳng 

với mọi người. Lòng tự tôn, tự trọng dân tộc khá cao” [115, tr.19]. Mặc dù bài viết 

không hướng đến mục tiêu diễn giải và minh chứng cho tâm lý Bru - Vân Kiều trong 

truyện cổ, nhưng đây là một ý tưởng gợi dẫn có giá trị. 

Đến Truyện cổ Vân Kiều (1978), Mai Văn Tấn đề cập đến những mẫu truyện 

đơn giản, rời rạc về các loài vật (có thể xem là bộ phận cổ tích loài vật), và đề nghị 

một cách hình dung về động lực thôi thúc hình thành truyện kể dân gian Bru - Vân 

Kiều. Ông cho rằng, truyện cổ ra đời trong cộng đồng Bru - Vân Kiều nhằm “răn 

dạy đạo đức, đấu tranh chống cường quyền áp bức, chống mọi sự ti tiện, thói hư tật 

xấu” [116, tr.25], nhằm ca ngợi nhiều sắc thái tình cảm, giá trị đạo đức; đồng thời, 

phê phán những vi phạm luật tục. Ông đưa ra nhận định ngắn gọn cho từng nhóm 

chuyện theo chủ đề, xem như là hướng phân loại. Từ góc nhìn xã hội học, ông đi 

vào thế giới truyện cổ Bru - Vân Kiều, đồng thời nhận định về tâm lý tộc người: 

“Một dân tộc kiên trung, bất khuất, trung thực và tự tin. Một dân tộc có tính hợp 

quần rất cao, rất thiết tha muốn sống hòa bình, bình đẳng, tin cậy lẫn nhau... Chủ đề 

của mỗi truyện ở mức độ khác nhau đều mang ý nghĩa xã hội, bộc lộ được tính 

cách, tâm lý, đạo đức, tình cảm của dân tộc Vân Kiều trước cuộc sống” [116, tr.22-

27]. Không minh chứng từ truyện, nhưng bằng những tháng năm cùng sống với 

người Bru - Vân Kiều, tác giả khẳng định sự có mặt của yếu tố tâm lý trong truyện 

kể dân gian của họ. Vậy là thêm một sự khích lệ cho công việc của chúng tôi. 

Công trình “Con của mẹ hổ và con của mẹ bò: một cái nhìn sơ khởi về sử thi 

Bru” của John và Carolyn Miller đăng ở Collected papers on Southeast Asian and 

Pacificlanguage (2002) là một nghiên cứu chuyên sâu về trường hợp cụ thể của ngữ 

văn dân gian Bru - Vân Kiều từ góc nhìn Ngôn ngữ học. Họ đã xuất phát từ việc thăm 

hỏi trên thực địa, gặp gỡ và nghe một người Bru là Mqoaq Saniq kể chuyện. Trong đó 

có câu chuyện Con của mẹ hổ và con của mẹ bò. Họ miêu tả từ việc ghi âm, cảm nhận 
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đến gỡ băng; khi đã có văn bản, họ thực hiện việc khảo sát về cấu trúc, sự phát triển 

của câu chuyện cùng các đặc điểm ngữ âm, ngữ pháp. Họ khẳng định, câu chuyện đã 

cung cấp những thông tin phong phú cho việc nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Bru, 

giúp người nghiên cứu có thể hiểu về vũ trụ quan của người Bru, về thế giới siêu hình, 

về luật tục hôn nhân, tương tác gia đình, quy tắc ứng xử trong cộng đồng. Tác giả đề 

cao hoạt động diễn xướng (ở đây là kể chuyện) với sự tham gia của sắc thái, cảm xúc 

và yếu tố địa phương của ngôn ngữ người kể chuyện. 

Gabor Vargyas trong “Thẻ bài của người lính trên mũ shaman” in trong Hiện 

đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam (2010) phân tích truyện Con dơi, con 

tê tê và con chồn mình thon và truyện Con bọ giác và con ốc để chỉ ra một trong các 

ý nghĩa ma thuật của những chi tiết được dùng để tạo nên chiếc mũ shaman Bru là 

đồng hóa với huyền thoại. Truyện cổ Bru - Vân Kiều được G. Vargyas nghiên cứu 

với tư cách là thành tố của dân tộc học. Cách thức khai thác các dấu hiệu biểu trưng 

là kiểu thao tác chỉ dẫn cho nghiên cứu ngữ văn dân gian tộc người. 

Văn Món trong lời giới thiệu cho tập Truyện cổ Bru - Vân Kiều (2016) từ góc 

nhìn thể loại và quan điểm xã hội học đã phân loại và khái quát đặc trưng 3 tiểu loại 

cổ tích của người Bru - Vân Kiều. Nhìn chung, sự phân loại này thống nhất với cách 

phân loại chung, 1/ cổ tích loài vật, 2/ cổ tích thần kỳ với 2 kiểu truyện người đội lốt 

và người mồ côi, 3/ cổ tích thế tục. Ông đóng góp một gợi ý phân loại (chủ yếu là cổ 

tích) từ tiêu chí type và motif để xâu chuỗi truyện cổ tộc người theo hệ thống thể loại. 

Như vậy, truyện cổ Bru - Vân Kiều đã được nghiên cứu ở các mức độ khác 

nhau, từ những góc nhìn khác nhau để cùng hiểu về văn hóa, về tôn giáo - tín 

ngưỡng, về ngôn ngữ, về đời sống của tộc người. Tuy nhiên, hoặc là tác giả nghiên 

cứu sâu một đối tượng đơn lập (Bùi Tấn Lộc, John và Carolyne, Gabor); hoặc là tác 

giả dựng lên bức vẽ khái lược ở diện rộng mà chưa có công trình nào khảo cứu 

truyện cổ Bru - Vân Kiều như là một đối tượng khoa học chuyên ngành với cơ sở 

dữ liệu tổng hợp. Bên cạnh đó, những nghiên cứu truyện cổ Bru - Vân Kiều của 

người nước ngoài chủ yếu quan tâm đến phương diện dân tộc học, những nghiên 

cứu của người Việt chủ yếu quan tâm các vấn đề xã hội học mang quan điểm giai 

cấp, vì thế chưa thật sự đi sâu tìm hiểu tâm lý tộc người. Tâm lý chính là văn hóa, là 

bản sắc, là cá tính tộc người ngưng kết trong văn hóa vẫn còn là khoảng trống mà 

các tác giả đã để lại khi nghiên cứu người Bru - Vân Kiều, đặc biệt, truyện cổ Bru - 
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Vân Kiều. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu về truyện cổ tộc người này (trên 

dữ liệu truyện đã được các tác giả sưu tầm và xuất bản) xem như một cuộc du hành, 

vào một vùng đất không mới, quan sát và tìm kiếm những cái khác trong những 

hình ảnh thân quen. 

1.3. Tình hình nghiên cứu truyện cổ từ tâm lý học tộc ngƣời 

Sử dụng tâm lý học để nghiên cứu các đối tượng văn học từ lâu đã là một con 

đường khả dĩ và quen thuộc. Đối tượng văn học này có thể đồng thời (hiện đại) với 

lý thuyết như văn chương hiện đại và đương đại, cũng có thể đã thuộc về những giai 

đoạn trước (tiền hiện đại) như văn chương trung đại hay ngữ văn dân gian. Tâm lý 

học tộc người chú trọng nhiều hơn đến các vấn đề lịch sử trong quá trình tộc người 

đã để lại áp lực, chấn thương làm tâm lý ấy chuyển hóa từ chỗ bình thường sang bất 

thường. Những sự kiện tinh thần để lại dấu vết trong tâm thức tập thể, và ảnh xạ vào 

nghệ thuật, mà ngữ văn dân gian, hay truyện cổ là một nơi sẻ chia sâu thẳm. 

1.3.1. Một số nội dung tâm lý học tộc người 

Từ cuối thế kỷ XIX, khoa tâm lý học ra đời, các trường phái phân tích cội 

nguồn và cơ chế vận hành tâm lý phát triển hết sức đa dạng, theo nhiều chiều hướng từ 

hợp nhất, tương hỗ đến tranh chấp, thỏa thuận hay từ chối nhau. Tâm lý tộc người là 

cấu trúc kinh nghiệm tinh thần, là xu hướng ứng xử, hay chuyển hướng ứng xử đồng 

dạng của các thành viên trong tộc trước, trong hay sau khi trải qua những kiểu hoàn 

cảnh giống hoặc tương tự nhau. Quan sát và tìm hiểu cá tính, tâm lý của các nhóm từ 

thời cổ đại đã là một nhu cầu thỏa mãn sự hiểu biết và mong muốn kết nối, hay cố thủ 

giữa các tộc khác nhau. Thời ấy, các lý thuyết về tâm lý dân tộc đã xuất hiện tản mác 

trong các luận thuyết triết học. Đến thế kỉ XVIII, Montesquieu lần đầu tiên quan tâm 

tới tâm lý của các dân tộc [20] một cách chuyên biệt. Sau đó, hàng loạt các nhà nghiên 

cứu người Pháp, Đức, Anh, Mĩ đã đi vào con đường nghiên cứu lý thuyết thuần túy và 

lý thuyết ứng dụng với nhiều quan niệm khác nhau về “tâm lý tộc người” [20]. Chúng 

tôi trình bày ở đây những kiến văn mà chúng tôi đã tiếp cận nhằm giải quyết các vấn đề 

tâm lý Bru - Vân Kiều trong truyện cổ, dù còn nhiều rời rạc. 

Chúng tôi chọn mô hình phân tâm học với nội dung vô thức tập thể trong lý 

thuyết của Karl Gustav Jung và Tâm bệnh học của Georges Devereux làm cơ sở lý 

thuyết để khảo sát, phân tích và kết nối truyện cổ Bru - Vân Kiều. Đầu tiên, phân tâm 

học được Freud khởi xướng là một trong các học thuyết nổi tiếng của tâm lý học. Về 
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sau, phân tâm học phát triển mạnh mẽ và có xu hướng tách ra thành một khoa học riêng 

với đối tượng nghiên cứu là vô thức và tiềm thức con người. Tuy nhiên, chúng tôi, 

trong luận án này, quan niệm rằng phân tâm học, là bộ phận sâu sắc nhất của tâm lý 

học theo nghĩa rộng. Đó là tâm lý học lâm sàng hay tâm lý học các chiều sâu, hướng tới 

phân tích tâm lý từ những tầng sâu vô thức. Một trong các nội dung cơ bản của phân 

tâm học Freud là vật tổ, các cấm kỵ và giấc mơ. Vật tổ là sự kết nối của con người với 

tự nhiên bằng cách nhận một loài vật hoặc một thảo mộc là tổ tiên. Theo đó, cộng đồng 

cùng thờ một vật tổ thực hành những cấm kỵ nghiêm ngặt xoay quanh tôtem của mình. 

Giấc mơ được Freud kích hoạt chức năng tự vệ giấc ngủ và tự vệ tinh thần của con 

người cá nhân. Yếu tố tâm lý này được các trường phái phân tâm học, dù không tán 

thành Freud, cũng khai thác với tư cách một cơ chế quan trọng trong tâm thức nhân 

loại. Đến lượt tâm bệnh học, là một nhánh của phân tâm học thiên về các thuyết nghiên 

cứu cái không bình thường trong tâm thức con người và các kĩ thuật, phương pháp điều 

trị bệnh tâm thần. Nó tập trung nghiên cứu các triệu chứng và nguồn gốc các bệnh tinh 

thần, các rối loạn tâm thần (tâm bệnh) từ các dấu chỉ của vô thức. Cần nhấn mạnh, tâm 

bệnh học hướng nghiên cứu vào vùng vô thức tập thể, tức vô thức thuộc cấu trúc tinh 

thần và hoạt động bằng các xung năng được Karl Gustav Jung thiết lập. Đó là tâm bệnh 

học tộc người. Kết quả của các nghiên cứu này xác định những nhân tố bất thường, 

những dấu vết, biểu hiện sang chấn trong cấu trúc tâm lý tộc người. 

Trở lại Jung, ông “đã cố gắng làm giảm bớt tầm quan trọng của vai trò tính dục 

(sex) (mà Freud đề xướng và theo đuổi). Jung chia nhân loại ra làm hai loại tâm lý: 

loại hướng ngoại và loại hướng nội, mặc dù ông vẫn thừa nhận rằng mỗi cá nhân đều 

là một hỗn hợp của hai loại tâm lý đó. Khác với Freud, Jung nhấn mạnh vào yếu tố di 

truyền trong sự phát triển nhân cách” [46]. Đóng góp quan trọng của ông là sự phát 

hiện vô thức tập thể với cơ chế di truyền mang tính sinh học và di truyền văn hóa. 

“Lớp sâu nhất của tâm thần con người được ông (Jung) gọi là vô thức tập thể và nhận 

biết những nội dung của nó như là sự kết hợp của những hình thức và sức mạnh phổ 

biến chung được gọi là cổ mẫu và bản năng” [112, tr.137]. Nó “là kết tinh của nhiều 

truyền thống tâm lý, tâm linh và văn hóa của hàng thế hệ loài người trong lịch sử đã để 

lại” [71, tr.28]. Nghĩa là, ngoài sự thúc đẩy của xung năng tính dục (libido), tức di 

truyền sinh học, vô thức tập thể còn là di truyền tinh thần về kinh nghiệm. 
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Cổ mẫu với vai trò trung tâm của vô thức tập thể là “một nguồn nguyên phát 

của năng lượng tâm thần và tạo dựng khuôn mẫu. Nó tạo ra nguồn lớn nhất của 

những kí hiệu tâm thần, thu hút năng lượng, cấu trúc nó, và cuối cùng dẫn tới việc 

sáng tạo ra nền văn minh và văn hóa” [112, tr.133]. Đó là năng lượng bản nguyên 

thôi thúc và cung cấp vật liệu cho quá trình sinh thành các biểu tượng. Archétype 

(cổ mẫu) hay hình ảnh nguyên thủy không phải chỉ là những hình ảnh hay ý tượng 

nhất định về thần thoại. Nó nằm trong cái khuynh hướng tạo ra những ý tượng, 

giống như “các tập hợp biểu tượng ăn sâu trong vô thức đến nỗi chúng trở thành 

như một cấu trúc... những mô hình tiền tạo” [18, tr.xxi]. Với năng lượng nguyên 

thủy, cổ mẫu thôi thúc, vận hành và điều chỉnh quá trình tâm lý tập thể, trong đó, có 

phạm vi tâm lý tộc người. 

Có thể hiểu, biểu trưng là quá trình đang chuyển hóa của năng lượng cổ mẫu 

để đạt đến các hình ảnh, là các biểu tượng. “Biểu trưng nói chung là một vật kích 

thích được liên kết với những đối tượng nào đó một cách võ đoán... là một sự vật 

mang tính chất thông điệp được dùng để chỉ ra một cái ở bên ngoài, theo một quan 

hệ ước lệ, tức võ đoán giữa sự vật trong thông điệp và sự vật ngoài thông điệp” 

[144, tr.84]; “là khi một cái gì đó trong thế giới tư tưởng và khái niệm biến thành 

một cái gì đó có khả năng trở thành cái cầu bắc qua cái vực ngăn cách vật phát và 

vật thu” [17, tr.28]. Tóm lại biểu trưng là sự tìm lại những đứt gãy, những kết nối đã 

mất, nhằm đưa những thứ vốn thuộc về nhau trở lại bên nhau. “Biểu tượng phong 

phú hơn là một dấu hiệu, ký hiệu đơn thuần: hiệu lực của nó vượt ra ngoài ý nghĩa, 

nó phụ thuộc vào cách giải thích và cách giải thích thì phụ thuộc vào một thiên 

hướng nào đó. Nó đầy gợi cảm và năng động. Nó không chỉ biểu hiện, theo một 

cách nào đó, vừa che đậy; nó còn vừa thiết lập, cũng theo một cách nào đó, vừa tháo 

dỡ” [18, tr.xx]. Con đường từ cổ mẫu đến biểu trưng, đến biểu tượng là con đường 

tâm thức, hấp thu, chứng kiến và lưu giữ quá trình tâm lý tộc người. 

Lý thuyết về mặt nạ (persona) của Jung là ý tưởng giải mã những hiện tượng 

giả trang và cầu đồng của con người trên khắp thế giới. “Persona là một phức cảm 

chức năng, có nhiệm vụ vừa che giấu vừa bộc lộ những suy nghĩ và cảm xúc... mặt nạ 

có một sự tự trị đáng kể và không nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bản ngã” 

[112, tr.167]. Đây là một trong các cơ chế, phản ứng tự vệ của tâm thức con người 

trước áp lực, hay chấn thương trong đời sống. Dựa vào những luận điểm quan trọng 

của Jung là vô thức tập thể, cổ mẫu, biểu trưng, biểu tượng và mặt nạ, chúng tôi khảo 

sát và giải mã truyện cổ Bru - Vân Kiều từ những giả trang, tranh chấp, thích nghi 
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tinh thần. Jung cũng cho rằng “tinh thần và cơ thể có quan hệ với nhau đến mức mà 

chúng dường như không thể tách rời” [112, tr.135]. Vậy nên, ý niệm không gian xuất 

phát từ ý niệm thân thể cũng là một dẫn dắt từ kinh nghiệm tinh thần. 

Georges Devereux là nhà phân tâm học người Pháp chuyên nghiên cứu về 

các tộc người da đỏ châu Mỹ. Không hướng tới cái tập thể toàn thể như Jung, 

Devereux chú tâm tới các bệnh nhiễu tâm mang tính tộc người và mối quan hệ biện 

chứng giữa văn hóa với tâm lý [139]. Với lý thuyết này, ông đã đưa ra quan hệ mật 

thiết giữa văn hóa và tâm lý. Qua Phân tâm học và tính cách dân tộc, chúng tôi tiếp 

cận với một phần công việc và kết quả mà Devereux đã đạt được. Việc xác định vị 

trí/ ranh giới phân biệt cái bình thường và cái không bình thường là cơ sở căn bản 

nhất để tiếp xúc và nhận định các vấn đề liên quan đến bệnh tộc người. Những bất 

thường có nguồn gốc từ văn hóa, lịch sử tác động đến một số cá nhân đặc ứng trong 

cộng đồng. Khi những đặc ứng gặp gỡ và lặp lại nhau sẽ tạo nên sự thay đổi trong 

thói quen ứng xử, xu hướng tâm lý của tộc người. Tiếp đến là nghiên cứu về Bệnh 

tinh thần phân liệt, một chứng loạn tâm có tính tộc người. Ông cho rằng loạn tâm là 

chứng bệnh có nguồn gốc và được duy trì bởi “một số giá trị đặc trưng nhất, mạnh 

mẽ nhất - mà cũng là những giá trị kỳ cục và rối loạn nhất - của nền văn minh 

chúng ta” [139, tr.186]. Nhận diện các triệu chứng có tính khuôn mẫu và cơ chế của 

nó là mục đích của ông nhằm hướng tới ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh mang 

tính hủy diệt này. Và cuối cùng là một nghiên cứu về Những giấc mơ sinh bệnh ở 

các xã hội ngoài phương Tây. Trong tiểu luận này, Devereux đi tìm một cắt nghĩa 

về khái niệm giấc mơ sinh bệnh, tức là đi tìm mối liên hệ giữa các giấc mơ và căn 

bệnh, ở đây là bệnh tinh thần. Người Bru - Vân Kiều trải qua những khúc quanh 

lịch sử, chịu sự gấp nếp tinh thần đã bộc lộ những bất thường, bộc lộ quá trình hình 

thành cơ chế tự vệ mà giấc mơ là một giải pháp trong truyện cổ. 

Những gợi dẫn của Jung và Devereux là công cụ giúp khảo sát, giải mã 

những dấu hiệu của quá trình tâm lý tộc người trong truyện cổ Bru - Vân Kiều. 

Đồng thời là cơ sở lí giải cơ chế, sự vận hành và sinh thành nét tâm lý đặc trưng của 

họ. Ý niệm không gian cũng chịu sự chi phối từ năng lượng cổ mẫu, hình thành các 

kiểu mô hình đồng dạng. 

1.3.2. Nghiên cứu truyện cổ từ tâm lý học tộc người 

Truyện cổ, nơi tộc người tự nguyện bày tỏ thế giới mình, là nơi lưu trữ và 

canh giữ bí mật tộc người. Đó là những ẩn ức chôn giấu rất sâu trong các biểu 

trưng, biểu tượng, là những phương cách tồn tại được mã hóa trong các thói quen 
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tưởng chừng không hề quan trọng và đặc biệt. Jung cho rằng, “nội dung cơ bản của 

huyền thoại... là cổ mẫu” [112, tr.155]. Chịu sự thôi thúc và sinh trưởng từ cổ mẫu, 

truyện cổ với quá trình tâm lý tộc người được diễn giải từ một số nội dung cơ bản 

của phân tâm học. Nghiên cứu ngữ văn dân gian, nghiên cứu truyện cổ từ tâm lý 

học hướng tới xác định và xác lập tâm lý, cá tính tộc người là một trải nghiệm khoa 

học không còn mới lạ, với nhiều công trình đã đạt được kết quả thỏa đáng. 

Dundes (2004) trong Foklore nhìn từ phân tâm học đã giới thiệu công trình 

Giải thích các truyện thần tiên của Rudolf  Steiner (1908) “đã nói về các cổ mẫu 

thần thoại mô tả những gì mà người nguyên thủy trực tiếp trải nghiệm” [137, 

tr.422]. Và Freud trong suốt cuộc đời làm Phân tâm học của mình cũng đã từng 

nhiều lần giải mã truyện cổ như là con đường nhận diện các triệu chứng tâm lý lâm 

sàng. Hàng loạt công trình nghiên cứu truyện cổ từ lý thuyết phân tâm học như 

Loran (1935), Carvalho-Neto (1956) và chính tác giả Dundes (1963)... đã khám phá 

và giải mã các biểu hiện, các quá trình tâm lý của cá nhân, của tập thể, của tộc 

người thông qua giấc mơ, biểu tượng, hình mẫu nhân vật. Đây là những nghiên cứu 

vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính thực nghiệm, mở ra con đường đi vào thế 

giới truyện cổ tộc người từ lý thuyết tâm lý học tộc người. 

Một dẫn giải tương tự có thể kể đến Meletinsky (2004) trong Thi pháp của 

huyền thoại. Ông đã “đưa những hiệu chỉnh quan trọng vào cách hiểu kinh điển của 

Jung về những mẫu cổ (cổ mẫu) đó... nghiên cứu các mẫu cổ huyền thoại trong cốt 

truyện dân gian” [94, tr.xii]. Vận dung một số lý thuyết cơ bản của Jung, ông đã nghiên 

cứu khá thành công các đối tượng ngữ văn dân gian và đóng góp quan trọng vào các xu 

hướng nghiên cứu folklore. 

Nghiên cứu ngữ văn dân gian, hay chỉ riêng truyện cổ dân gian với những biểu 

trưng căn bản từ lý thuyết Phân tâm học để nhận diện tâm lý dân tộc đã được nhiều tác 

giả trên thế giới quan tâm. B.P. Vysheslagtsev khẳng định “cổ tích và sử thi Nga thể 

hiện chân thực tính cách Nga, cả ưu điểm lẫn nhược điểm, cả niềm ước muốn lẫn nỗi 

sợ hãi”, đó là “Eros Nga”, là “sự bột phát, lòng yêu cái đẹp, sự thông thái, sự đau 

khổ...” [137, tr.287-288]. Trong sự đối sánh với những tâm hồn Nga tiêu biểu, với cá 

tính Italia, cá tính Đức, tác giả dẫn dắt, lí giải và định vị tính cách Nga trong bức tranh 

lớn nhiều màu sắc. 

Ở Việt Nam, Đỗ Lai Thúy (2007) trong “Một chùm tính cách Việt” trong 

Phân tâm học và tính cách dân tộc đã ứng dụng phân tâm học vào nghiên cứu các đối 

tượng ngữ văn dân gian, nhằm phát hiện tính cách đặc trưng của người Việt. Ý tưởng 
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thứ nhất diễn giải về trường hợp Tam mỵ trong truyện cổ dân gian để xác tín minh 

triết “sống hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng” của người Việt. Ở một ý tưởng khác, 

ông khảo sát hai chuỗi truyện trạng (Trạng Quỳnh và Trạng Lợn) để chỉ ra “sơn hệ” 

của các nét cười Việt Nam, một biểu trưng tâm lý có căn nguyên từ đời sống lịch 

sử, xã hội và thân phận dân tộc. Nghiên cứu này mặc dù chỉ với một dung lượng 

nhỏ nhưng đã mở cánh cửa nghiên cứu phân tâm học ngữ văn dân gian ở Việt 

Nam, hướng đến xác lập tâm lý dân tộc/ tộc người. 

Nguyễn Thị Kim Ngân (2014) trong “Thế giới siêu hình trong giấc mơ từ 

truyện kể dân gian đến truyện truyền kì trung đại” in ở Phân tâm học với văn học lấy 

giấc mơ với các nguyên tắc siêu hình làm lối dẫn vào truyện kể dân gian. Mặc dù, 

mục tiêu của tác giả không nhằm xác lập tính cách của cộng đồng kể chuyện, nhưng 

thao tác soi chiếu lý thuyết phân tâm học vào truyện cổ là một con đường gần khả dĩ 

đi đến nhận diện tâm lý. 

Cũng trong năm 2014, Nguyễn Mạnh Tiến với Những đỉnh núi du ca, một 

lối tìm về cá tính H’ mông đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đây là công 

trình ứng dụng lý thuyết tâm lý/ tâm bệnh tộc người vào nghiên cứu ngữ văn dân 

gian, với trường hợp dân ca H‟Mông tộc nhằm khám phá thế giới đỉnh núi với 

những nét cá tính cá biệt. Qua đó, lần lại những con đường lịch sử, giải thích lịch 

sử nhằm nhìn vào cục diện hiện tại từ một điểm nhìn khác, điểm nhìn từ miền 

núi. Đây là đóng góp quan trong cho lĩnh vực nghiên cứu ngữ văn dân gian từ 

tâm lý học tộc người ở Việt Nam. Ngay sau đó, năm 2015, tác giả này đã bảo vệ 

luận án tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam với đề tài Phân tích tâm lý 

người H’ mông từ dân ca. Luận án cũng là một phần công việc khám phá thế 

giới H‟ mông tộc mà tác giả dày công theo đuổi. Đi sâu nghiên cứu nhân sinh 

quan, vũ trụ quan cùng những biểu tượng trong dân ca, người nghiên cứu hướng 

đến sự thông hiểu lịch sử, văn hóa, xã hội, chính trị của thế giới H‟ Mông Việt 

trong quá khứ. Những nuối tiếc từ hiện tại không nằm trong dự định nghiên cứu 

của luận án này. Tuy vậy, bức tranh sâu sắc về H‟ mông tộc mà luận án trình ra 

đã đồng thời đặt ra nhiều nghĩ suy về thực trạng và thân phận tộc người hiện đại. 

Như vậy, có nhiều tác giả trên thế giới và trong nước dành mối quan tâm và đã 

đạt được kết quả trong lĩnh vực nghiên cứu ngữ văn dân gian từ tâm lý học tộc người. 

Ứng dụng một số nội dung cơ bản của phân tâm học để xác định và giải mã các thành 

tố truyện cổ, sử thi để chỉ ra những nét tâm lý đặc trưng hay quá trình tâm lý của từng 

tộc người, khẳng định lý thuyết và các thao tác tâm lý học tộc người hoàn toàn tương 
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thích với đối tượng ngữ văn dân gian và có khả năng mang lại hiệu quả thỏa đáng. 

Tuy nhiên, ngữ văn dân gian, đặc biệt là truyện cổ Bru - Vân Kiều đến nay vẫn chưa 

được khảo sát từ góc nhìn nhiều tiềm năng này quả là điều đáng tiếc. 

Tiểu kết chƣơng 1 

Tổng quan các công trình nghiên cứu về tộc người Bru - Vân Kiều đã quan 

tâm đến nhiều lĩnh vực: lịch sử tộc người; địa bàn cư trú, địa hình, địa vực; quá 

trình di cư và sự có mặt của họ ở Việt Nam; tên gọi và thành phần tộc người; ngôn 

ngữ và văn hóa... Cùng nhiều tộc người Môn - Khmer ở Trường Sơn, Bru - Vân 

Kiều cư trú dọc những con đường từ Tây sang Đông của bán đảo Đông Dương. 

Do đó, vào một vài thời điểm lịch sử, họ đã được/bị gặp gỡ những thế giới khác. 

Ngữ văn dân gian Bru - Vân Kiều đã được nhắc đến trong các tác phẩm thuộc 

nhiều lĩnh vực, tuy nhiên chỉ với dung lượng nhỏ. Truyện cổ của họ được biết đến và 

ghi chép từ đầu thế kỷ XX, nhưng mãi năm 1974, truyện cổ được sưu tầm, biên dịch 

mới được xuất bản độc lập lần đầu tiên. Đến nay, có 12 tập truyện cổ Bru - Vân Kiều 

chuyên biệt đã được xuất bản, và nhiều truyện in chung trong các tuyển tập, giới thiệu 

trong các nghiên cứu. Chúng tôi đã tập hợp 98 truyện trong quá trình thực hiện luận án. 

Truyện cổ Bru - Vân Kiều đã được nghiên cứu ở các mức độ khác nhau, với các mục 

đích khác nhau đối với một vài trường hợp cụ thể. Đến nay, chưa có công trình nào 

khảo cứu truyện cổ Bru - Vân Kiều như là một đối tượng khoa học chuyên ngành với 

cơ sở dữ liệu tổng hợp. Đồng thời, tâm lý tộc người là khoảng trống mà các nhà khoa 

học vẫn còn để lại khi nghiên cứu người Bru - Vân Kiều. 

Phân tâm học của Jung với các tri thức cơ bản như cổ mẫu, vô thức tập thể, 

biểu trưng, biểu tượng, mặt nạ và tâm lý học tộc người của Devereux với cặp phạm 

trù cái bình thường/ cái không bình thường, thích nghi, nhiễu tâm tộc người, giấc mơ 

sinh bệnh là công cụ hữu hiệu có thể giúp khảo sát, giải mã những dấu tâm lý tộc 

người trong truyện cổ Bru - Vân Kiều. Đồng thời là cơ sở nhận diện và lí giải cội 

nguồn sinh thành và cơ chế vận hành nét tâm lý đặc trưng của họ. Ý niệm không gian 

của người Bru - Vân Kiều trong truyện cổ, từ tiểu vũ trụ đến đại vũ trụ, cũng chịu sự 

chi phối mạnh mẽ từ năng lượng cổ mẫu, hình thành các kiểu mô hình đồng dạng. 

Một số tác giả trên thế giới và trong nước đã nghiên cứu ngữ văn dân gian, đặc 

biệt là truyện cổ, từ lý thuyết phân tâm học nhằm chỉ ra những nét tâm lý đặc 

trưng hay quá trình tâm lý tộc người, đã đạt được thành tựu, khẳng định nghiên 

cứu ngữ văn dân gian từ lý thuyết tâm lý tộc người là một lối dẫn khả dĩ vào 

những thế giới khác biệt. 
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CHƢƠNG 2 

NGƢỜI BRU - VÂN KIỀU VÀ TRUYỆN CỔ 

 

Chương này chúng tôi dành giới thiệu một số nội dung cơ bản của quá trình 

tộc người Bru - Vân Kiều (như lược sử di trú, tên gọi, thành phần tộc người, văn 

hóa); vị trí, phân loại của truyện cổ trong ngữ văn dân gian và sự tương thích giữa 

lý thuyết tâm lý học tộc người với truyện cổ Bru - Vân Kiều. Đây là những tri thức 

sơ bộ, tạo sự hiểu biết căn nền về tộc người, cũng như truyện cổ của họ, để thuận 

tiện cho việc tiếp nhận thế giới truyện cổ từ các phương diện của tâm lý tộc người. 

2.1. Ngƣời Bru - Vân Kiều ở Việt Nam 

Bru - Vân Kiều là một tộc người Trường Sơn, thuộc nhóm ngôn ngữ Mon-

Khmer, gồm nhiều nhóm địa phương. Các nhóm này có cùng nguồn gốc và mối 

quan hệ gần gũi với người Bru sống ở Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan. Trong lịch 

sử, vì các lí do khác nhau, họ đã nhiều lần phân tách và di chuyển địa bàn cư trú. Để 

hiểu tộc người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam, nhất là về gốc gác, tên gọi, cần lần lại 

con đường di cư của họ. 

2.1.1. Lược sử di trú 

Việt Nam không phải là quê hương đầu tiên của người Bru - Vân Kiều. Lược sử 

di trú của người Bru - Vân Kiều trước và sau khi vào Việt Nam được/ bị đặt ra theo 

nhiều giả định. Dù theo giả định nào thì đó cũng là hành trình duyên nợ tộc người với 

những vùng đất sẽ/ đã trở thành số phận của họ. Theo Khổng Diễn, “Người Bru vốn có 

một lịch sử lâu đời, cư trú ở vùng La Khon tức Lạc Hòn thuộc Trung Lào. Họ là một 

bộ phận cư dân quan trọng hợp thành vương quốc Viên Chăn hồi trước thế kỷ thứ 

XVIII. Ngày nay ở xã Dân Hóa (tức nhóm Khùa), ý thức về quê hương cũ của họ còn 

được thể hiện trong thờ cúng, trong quan hệ thân thuộc và trong truyền thuyết di cư” 

[25, tr.539]. Theo truyền thuyết này, người Bru vốn sinh sống ở Lào, vì tránh nạn giặc 

giã mà hai anh em đã theo hai nhóm người chia nhau hai ngả, người anh chạy sang 

Thái Lan còn người em chạy sang Việt Nam. 

Xét về mặt sử liệu, từ thế kỷ XVI, người Vân Kiều, hay Viên Kiều, hay Bru Vân 

Kiều đã xuất hiện trong Ô Châu cận lục, vậy cuộc di cư vào thế kỷ XVIII mà Khổng 

Diễn đề cập trên đây có thể là cuộc di cư muộn trong lịch sử của họ từ Lào sang Việt 
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Nam: “một bộ phận ở Lào được gọi là Ma Coong sang Việt Nam muộn hơn nhiều so với 

nhóm Bru Vân Kiều (tức nhóm Vân Kiều, trong sự phân biệt với nhóm Ma Coong/ 

Mang-coong là Bru Ma Coong)” [159, tr.127]. Các nhóm Bru xưa kia sinh sống ở vùng 

tả ngạn sông Mê-Kông vì chịu tác động của các sự kiện, các cuộc chiến và xâm lấn lãnh 

thổ của các tộc người phương Bắc đã di chuyển địa bàn nhiều lần trước khi một bộ phận 

có mặt ở Việt Nam. Từ thế kỷ VIII, vương quốc Nam Chiếu ở Tây Nam Trung Hoa đã 

trở thành cửa ngõ cho người Thái đi vào bán đảo Đông Dương. Một giả thiết có thể nghĩ 

đến là, họ đã đẩy những tộc người bản địa/ sinh sống ở vùng lưu vực sông Mê-kông từ 

lâu, trong đó có các nhóm Bru xuống phía Nam và về phía Tây. Ngô Đức Thịnh đã từng 

nhắc đến dự đoán của A.G.Haudricurt như sau: “Từ vùng đất xưa ấy (Lào và Thái Lan), 

người Sộ (Bru) đã có nhưng cuộc di cư vào nhiều thời kỳ khác nhau; A.G.Odricua (tức 

A.G.Haudricurt) dự đoán cuộc di cư sớm mà ta có thể biết được nếu xảy ra thì chắc chắn 

là trước khi người Thái tới, có lẽ khoảng thế kỷ thứ VIII” [131, tr.56]. Đến thế kỷ XIII, 

khi Nguyên Mông tấn công vào nước Đại Lý, người Thái ồ ạt đi về phương Nam, dòng 

di cư âm ỉ này trở nên mạnh mẽ. Các nhóm Bru, khi ấy còn đang tụ cư ở vùng Trung 

Lào, bắt đầu phân tán, một số trong đó đã đi về phía Đông theo các dòng sông, lên cao 

mãi, cuối cùng dừng lại ở đất rừng Trường Sơn. 

Cuộc di cư vào thế kỷ XVIII của các nhóm Bru còn cư trú ở Lào đã được nhiều 

nhà nghiên cứu khẳng định. Vì sự sụp đổ và tan rã của nhà nước Vạn Tượng và lãnh thổ 

cũ bị chia thành ba vương quốc, trong đó, có Viên Chăn. Với sự tham dự của triều đình 

Tây Sơn - Việt Nam (sau khi thắng trận Rạch Gầm - Xoài Mút) vào những tranh chấp 

gay gắt của người Thái trước đó ở các vương quốc Lào đã đưa Viên Chăn vào thời kì 

loạn lạc, mất kiểm soát. Các nhóm Bru từng là “bộ phận cư dân quan trọng hợp thành 

vương quốc Viên Chăn” buộc phải di cư về phía Đông, lên các dãy núi cao Trường Sơn. 

Như vậy, các nhóm địa phương của tộc người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam đã trải qua 

quá trình di cư lâu dài trong lịch sử từ tả ngạn sông Mê-kông vùng Trung Lào sang đây. 

Đó là cứ liệu và những giả định lịch sử. 

Thực tế ngày nay, người Bru - Vân Kiều tại Việt Nam tin rằng quê hương cũ 

của ông bà tổ tiên họ thuộc đất Lào. Nghĩa là bản thân họ thừa nhận sự hiện diện 

của họ ở Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc di cư trong quá khứ. Con đường xuyên 

Đông Dương từ Lào sang Việt được nhiều nhà thám sát phương Tây “tìm thấy” cuối 
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thế kỉ XIX, đầu thế kỷ XX. Từ đây nhiều giả thuyết về con đường di cư của người 

Bru được đặt ra. Những chuyến đi của họ dù trôi lạc xa đến đâu, có lẽ cũng khó 

vượt ra ngoài không gian tạo nên từ hai dòng phụ lưu của sông Mê-kông trên đất 

Lào. Đó là dòng Sebangphai, phụ lưu đổ vào dòng chính ở phía Nam tỉnh 

Khammuane (tọa độ 16.945 vĩ Bắc, 104.743 kinh Đông) và dòng Banghiang, một 

phụ lưu khác, cùng bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, đổ vào sông Mêkông ở phía Nam 

tỉnh Savanakhet (tọa độ 16.048 vĩ Bắc, 105.251 kinh Đông). 

Từ điểm hợp lưu vào sông Mêkông, dòng Sebangphai chảy hướng vòng cung 

vắt ngang vùng Trung Lào; điểm cuối vòng cung, tức là nguồn của dòng sông, 

thuộc dãy Trường Sơn, khoảng vĩ tuyến 17 tại biên giới Việt - Lào. Có đoạn dòng 

sông chảy vào lòng núi, tạo nên hang động Sebangphai kỳ vĩ, một trong những hang 

động sông lớn nhất thế giới. Từ sông Mê-kông, đi ngược dòng Banghiang đến phía 

Bắc Khu bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Dong Phou Vieng của Lào (tọa độ 

16.690 vĩ Bắc, 106.217 kinh Đông), sẽ thấy dòng chính nhận nước từ sông Sepôn. 

Từ điểm hợp lưu này, dòng chính tiếp tục ngược về phía Đông Bắc, nơi đầu nguồn 

dòng sông nằm trên biên giới Lào-Việt (khoảng tọa độ 16.993 vĩ Bắc, 106.550 kinh 

Đông). Dòng Sepôn thì ngược về phía Đông Nam, đến biên giới Việt-Lào ngay cửa 

khẩu Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tạo thành biên giới tự nhiên, đến 

gần xã Húc thì lại về bên đất Lào. Lưu vực của các dòng sông này nằm đúng vào 

vùng không gian trong tâm thức hồi cố quê hương của những người Bru mà chúng 

tôi từng gặp. Trước đó, trong những chuyến thám sát vùng trung Đông Dương, 

Harmand, Malglaive, Lermir, Valetin cùng nhiều người khác khẳng định rằng họ đã 

gặp người Bru ở phía tả ngạn sông Mê-kông, từ tỉnh Savanakhet đến Quảng Trị. Họ 

cũng khẳng định rằng người Bru có mặt ở Việt Nam hoặc là cùng tộc, hoặc là có 

mối quan hệ rất gần gũi với người Bru họ gặp từ biên giới Lào-Thái đến vùng 

Trung Lào. Lùi xa hơn, trong truyện cổ của người Bru, “con nước Xê-băng-hiên” và 

những ám ảnh về dòng sông đã thôi thúc dự cảm của chúng tôi tin vào điều này, về 

các cuộc di cư của họ đã diễn ra ở vùng Trung Lào, giữa lưu vực hai con sông 

Sebangphai và Banghiang trong quá khứ. 

Theo Gabor Vargyas, cuộc điều tra dân tộc học đầu tiên ở người Bru được 

M. Colani tiến hành vào năm 1936 tại địa bàn huyện Hướng Hóa, Khe Sanh, Quảng 
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Trị ngày nay. Cũng như những nhà thám sát cuối thế kỷ XIX, bà quan sát người Bru 

trong những “không gian gặp gỡ”, trong sự tương đồng và khác biệt với những 

nhóm người lân cận. Việc khẳng định địa bàn cư trú và sự có mặt của họ ở những 

vùng đất rời rạc từ biên giới Lào - Thái Lan đến Trung Lào đến miền Trung Việt 

Nam của các tác giả này không đồng thời khẳng định quá trình di chuyển của tộc 

người. Việc cư trú rải rác này có thể là dấu vết của cuộc tiêu diệt khốc liệt đã khiến 

một “chủng tộc lớn” chỉ còn sót lại một vài vệt sống rơi rớt cách xa nhau; cũng có 

thể là cuộc tháo chạy để tìm cái sống. Họ cũng còn giữ đến ngày nay một vài chi 

tiết mờ nhạt về quê hương cũ, về tổ tiên xa xôi của họ, để tiết lộ ít nhiều về con 

đường di chuyển trong quá khứ, nghĩa là giảm trừ khả năng về “chủng tộc lớn” chịu 

số phận hủy diệt tàn khốc. Đó là một giả định về cuộc di cư. 

Khi đến Việt Nam, có thể trong các nhóm Bru đã có một bộ phận đi mãi về 

phía biển: “Trong quá trình di cư, nhóm người này đã từng cư trú trên những địa 

điểm cách nơi cư trú hiện nay hàng ba bốn ngày đường về phía đông. Sau này, do 

sự phát triển của người Việt về phía tây mà họ đã lùi về những địa điểm như hiện 

đang cư trú” [159, tr.127]. Ngô Đức Thịnh cũng khẳng định: “Cho đến thế kỷ XV, ở 

vùng Bắc Quảng Bình, người Khùa từ Lào di cư sang và ở lấn sâu xuống vùng gần 

đồng bằng ven biển. Di tích cư trú này ngày nay còn được nhắc tới bằng các địa 

danh như Đồng Lê, Đồng Lào. Sau này, do sự phát triển mạnh của người Việt về 

phía Tây, nên người Khùa mới lùi dần về vùng núi giáp biên giới hiện tại” [131, 

tr.56]. Ngày nay, ngoài vùng tụ cư trên các núi cao, một bộ phận các nhóm Bru - 

Vân Kiều sống rải rác ở vùng thấp huyện Cam Lộ, Vĩnh Linh (Quảng Trị) và huyện 

Lệ Thủy (Quảng Bình) cũng có thể là minh chứng cho quá trình di cư của các nhóm 

Bru - Vân Kiều ở Việt Nam. Có lẽ họ đã từng đi tìm và sinh sống ở vùng đất thấp 

như địa hình quê hương cũ. Nhưng về sau, gặp phải cuộc Nam tiến và Tây tiến 

mạnh mẽ của người Việt mà họ lại thêm một lần phải rút dần về phía núi cao. 

Cuộc di cư cuối cùng của các nhóm Bru - Vân Kiều ở Việt Nam, tính đến nay, 

diễn ra vào năm 1972. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã thực hiện chính sách di cư 

sắc tộc, chuyển khoảng 2000 người Vân Kiều đang sinh sống ở huyện Hướng Hóa, 

Quảng Trị vào huyện Krông Pach, Đắc Lắc. Ngày nay, nhóm này phần lớn theo đạo 

Công giáo. Sau gần nửa thế kỷ, họ rất ít về thăm quê cũ ở Quảng Trị. Nhưng trong tâm 

thức họ, kí ức về quê hương ở một nơi nào đó thuộc đất Lào, lại day dứt không nguôi. 
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Như vậy, để có mặt với sự phân vùng cư trú tại Việt Nam ngày nay, tộc 

người Bru - Vân Kiều đã trải qua nhiều lần di cư. Những cuộc di cư lớn trong các 

sự kiện lịch sử, những cuộc di cư âm ỉ, những chuyến đi xa và những chuyến đi 

gần, tất cả đều hiện diện trong tâm thức họ qua nhiều thế hệ. Chuyển từ vùng đất 

thấp đến cư trú ở vùng núi cao là một đứt gãy địa hình, đứt gãy không gian, là 

hình ảnh một chấn thương tâm lý ám ảnh trong truyện cổ Bru - Vân Kiều. 

2.1.2. Tên gọi và thành phần tộc người 

Vấn đề tên gọi và thành phần tộc người của các nhóm Bru - Vân Kiều ở Việt 

Nam là một quá trình cần nhiều kiến giải. Tên gọi Bru - Vân Kiều với 4 nhóm địa 

phương là: Vân Kiều, Trì, Khùa, Ma-coong mà chúng tôi đã sử dụng từ nhan đề đến 

đây là dựa theo Danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam của Tổng cục Thống 

kê, năm 1979. Vấn đề này đã được nhiều tác giả trước đó khảo cứu, thẩm định và 

bàn luận, đa số ý kiến đồng ý với kết luận chung (như trên). Tuy nhiên, vẫn có một 

vài điểm còn nghi vấn, mà đến nay chưa thể giải quyết triệt để. 

Tên gọi của một tộc người được sử dụng hiện tại có thể là tên tự gọi, có thể 

là tên gọi theo địa vị trong xã hội, có thể gọi theo đặc điểm nhân học hay văn hóa, 

có thể gọi theo tên địa bàn cư trú. Trường hợp người Bru - Vân Kiều, từ 1964, Mạc 

Đường đã xác định, tộc người Khùa thuộc bộ tộc Khùa gồm các nhóm người lẻ tẻ: 

Khùa, Sộ, Bru; Vân Kiều, Măng-cong, Trĩ, Ta-oi; Ba-hi và Kha-tu. Quan niệm này 

dựa trên khảo sát dân tộc học ở nhóm Khùa tại Quảng Bình. Theo đó, tên gọi Khùa 

được dùng để gọi chung cho các nhóm, trong đó, có nhóm Bru, mà đa số các ý kiến 

sau này đều thống nhất xem là tên tự gọi chung của tộc người. 

Theo Đặng Nghiêm Vạn (1973), Bru là tên tự gọi, “là tên do một dân tộc tự 

đặt ra để chỉ cộng đồng dân tộc mình bằng ngôn ngữ của mình để nhằm phân biệt 

mình với các dân tộc xung quanh... Ở vùng Quảng Bình, Vĩnh Linh, một bộ phận của 

người Bru được mang tên là Vân Kiều. Vân Kiều là tên một tổng xưa thuộc tỉnh 

Quảng Trị... bộ phận Bru được gọi là Măng Coong, Trĩ là tên nơi cư trú cũ của họ ở 

Hạ Lào” [25, tr.116]. Điều này có nghĩa là, Bru là tên tự gọi của tộc người (gồm các 

nhóm địa phương), còn Vân Kiều là địa danh cư trú, hay tên gọi cũ (cũng như Măng-

cong, Trì) do các nhóm tự gọi/ được gọi kèm theo. Ý kiến này gặp gỡ kết luận của 

Phan Hữu Dật (1973), Khổng Diễn (1973), Ngô Đức Thịnh (1976). Nhiều tác giả sau 

này cũng trích dẫn và thống nhất ý kiến này trong các nghiên cứu của mình. 
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Riêng tên gọi Khùa, Ngô Đức Thịnh cho rằng, “đây là một bộ phận người Bru 

Ma Coong từ Lào di cư sang... được người Việt gọi là Khùa... theo quan niệm của người 

Bru, đó là tên miệt thị” [131, tr.55]. Bế Viết Đẳng cũng khẳng định “Các nhóm người 

Khùa, Vân Kiều, Trì, Mang Coong chỉ là những nhóm địa phương của tộc người Bru. 

Bru là tên tự gọi của đồng bào và các nhóm người Khùa, Vân Kiều, Trì, Mang Coong 

mà những tài liệu nghiên cứu của nhiều người trong nhiều thời gian khác nhau dẫn đến 

kết luận như vậy. Song vì quá trình cố kết nội bộ dân tộc chưa thật chặt chẽ để thuận lợi 

cho công tác thực tiễn, cho nên khi dùng Bru - Vân Kiều là tên gọi dân tộc chung, chúng 

ta vẫn có thể gọi các nhóm địa phương là Bru Măng Coong, Bru Trì. Riêng tên Khùa thì 

nên bỏ hẳn vì có ý nghĩa miệt thị dân tộc” [25, tr.93-94]. Ngoài tên gọi phổ biến, các 

nhóm Bru cũng từng xuất hiện với nhiều tên gọi khác nhau như: Khạ, Kha, Catang, 

Khalu, Khaleung... Nhóm Bru Trì và Bru Mang Coong ở Lào được gọi là Sộ. Người Bru 

cho rằng tên gọi này có ý nghĩa miệt thị, như là tên gọi Khùa ở Việt Nam. Những tên gọi 

này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong các nghiên cứu về các nhóm Bru. 

Về ý nghĩa của tên gọi Bru, Khổng Diễn cho rằng, Bru có thể hiểu là người ở 

rừng, hay người, hay tên chỉ chung những người ở miền núi để phân biệt với duôn 

là người đồng bằng. Các nhóm Bru cũng dùng tên Bru để phân biệt mình với các 

tộc xung quanh như Pa-co, Ta-oi, Ka-tu. Điều này đã được các tác giả nhiều lần 

thăm hỏi và xác minh trên thực tế. Nhưng về mặt ngôn ngữ, “người Khùa cũng như 

người Vân Kiều không có từ bru để xác định khái niệm rừng rú, mà chỉ có từ 

“xrưng”, “ariêng” để chỉ các loại rừng già và rừng non như những ngôn ngữ Môn - 

Khơ me khác” [25, tr.539] và họ có từ kuai để chỉ người. Như vậy, bru thực sự mang 

ý nghĩa gì, tên tự gọi này còn cần nghiên cứu thêm. Cũng như Vân Kiều có thực là 

tên gọi của núi Viên Kiều hay không, Ma Coong và Trì là tộc danh cũ hay tên vùng 

đất cũ và Khùa có phải là tên gọi với hàm ý miệt thị đều là những giả thiết cần nhiều 

cứ liệu lịch sử để khẳng định. Như vậy, qua nhiều công trình nghiên cứu và các 

cuộc thảo luận, năm 1979, khi đưa ra Quyết định về thành phần các tộc người Việt 

Nam, Tổng cục thống kê đã quy định tên gọi Bru - Vân Kiều cho tộc người này, là 

tên gọi chung cho các nhóm Vân Kiều, Trì, Khùa, Mang Coong. 

Vậy, tộc người Bru - Vân Kiều hiện nay có thể xác định gồm 4 nhóm: “việc 

nghiên cứu 4 tộc người này (Vân Kiều, Trì, Khùa, Mang Coong) trên các mặt nhân 
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chủng, ngôn ngữ, văn hóa, tên tự gọi cho phép chúng tôi đi đến kết luận là đây 

không phải 4 tộc người riêng biệt, mà chỉ là 4 nhóm  của cùng một tộc người, đó là 

tộc người Bru” [30, tr.537], tức Bru - Vân Kiều theo danh mục. Tại Việt Nam, 

người Bru - Vân Kiều được ghi nhận có mặt tại nhiều địa phương, rải từ bắc đến 

nam, trong đó, tập trung hơn cả ở Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, và 

một nhóm ở Đắc Lắc (từ 1972). 

Nhóm Vân Kiều, dựa vào cách lí giải tên gọi “Vân Kiều là tên một hòn núi ở 

miền Tây Quảng Trị, nằm trong vùng Rào Quán - Lao Bảo thuộc Tây Bắc Cam Lộ 

(ngày nay thuộc địa phận huyện Hướng Hóa). Xung quanh núi Vân Kiều có nhiều 

làng Bru ở san sát với nhau và năm Minh Mạng thứ 3, các tộc người này họp lại 

thành tổng Vân Kiều nằm trong phủ Cam Lộ” [42, tr.65] có thể xác định địa bàn cư 

trú ngày nay chủ yếu thuộc miền Tây Quảng Trị. Đây là nhóm đông nhất của tộc 

người Bru - Vân Kiều. Theo thấng kê dân số năm 2009, có hơn 55.000 người Vân 

Kiều cư trú tại tỉnh Quảng Trị. Đó là chưa kể một bộ phận của họ đã từng di cư sang 

địa bàn các tỉnh khác trong quá khứ. 

Theo Đinh Thanh Dự, nhóm Bru - Vân Kiều hiện tại cư trú ở Quảng Bình, 

gồm Trì, Khùa và Mang Coong đã di cư từ Quảng Trị ra trong những năm chiến 

tranh của thế kỷ XX. Sự việc một nhóm Vân Kiều từ Quảng Trị di cư ra Quảng 

Bình đã được Ngô Đức Thịnh (1976) đề cập đến, chỉ có khác là thời điểm bắt 

đầu cuộc di cư này được ông xác định sớm hơn, vào khoảng cuối thế kỷ XIX. Về 

nhóm Trì và Khùa cần tham khảo thêm một số tư liệu. Không chỉ di cư về phía 

Bắc, ra Vĩnh Linh, Quảng Bình, nhóm Vân Kiều còn di cư về phía Nam, sang 

vùng núi phía Tây thuộc Thừa Thiên - Huế ngày nay, số dân thống kê được vào 

năm 2009 khoảng hơn 1100 người. Năm 1972, theo chính sách di dân sắc tộc của 

Việt Nam Cộng hòa, nhóm Vân Kiều ở Quảng Trị lại bị chia tách, khoảng 2000 

người trong số họ phải chuyển vào cư trú tại Đắc Lắc, ở huyện Krong Pach (chủ 

yếu ở xã Eahiu). Nhóm này về sau phần lớn theo đạo Công giáo. Đến 2009, số 

dân của họ tại đây là 3300 người. 

Về các nhóm Khùa, Mang Coong và Trì, người Khùa được xem là bộ phận 

từ Lào di cư sang vùng núi Quảng Bình sớm nhất, vào khoảng thế kỷ XV. Nhóm 

này, với các dấu hiệu mẫu quyền khá rõ nét, có phần tách biệt hơn các nhóm khác 
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trong tộc người Bru. Nhóm Mang Coong và Trì có lẽ đến Việt Nam muộn hơn cả. 

Hoặc là họ chủ yếu cư trú ở vùng Quảng Bình, tỉnh duy nhất hiện nay thống kê dân 

số của các nhóm này (8114 người Bru - Vân Kiều (huyện Lệ Thủy, huyện Quảng 

Ninh và huyện Bố Trạch), 72 người Trì (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch), 4250 

người Khùa (huyện Minh Hóa và huyện Tuyên Hóa) và 1848 người Ma Coong (xã 

Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch) - thống kê năm 2007 của Ban dân 

tộc tỉnh Quảng Bình) [6, tr.22-25]. Con số thống kê chung vào năm 2009 là 14.631 

người. Hoặc là họ có một bộ phận di cư vào Quảng Trị, đồng thời với di cư vào 

Quảng Bình, nhưng đã nhập vào nhóm Vân Kiều, và không giữ tên gọi cũ. Chúng 

tôi đặt ra vấn đề này là vì, trong các chuyến thực tế vào năm 2015 và 2016, chúng 

tôi gặp và hỏi chuyện một số người thuộc nhóm Vân Kiều ở Quảng Trị và Đắc Lắc, 

họ đã nhắc đến quê cũ ở Lào có tên là Măng Coong. 

Như vậy, các nhóm Bru - Vân Kiều đã di cư từ Lào sang Việt Nam “theo nhiều 

lớp, vào nhiều thời gian khác nhau, ngày nay sống tách biệt nhau về địa lý” [131, tr.57] 

đã làm cho vấn đề tộc danh và thành phần tộc người của họ đã diễn ra khá phức tạp. Sau 

khi đến Việt Nam, vì các lí do chính trị, xã hội, người Bru - Vân Kiều vẫn phải tiếp tục 

chuyển cư đến các địa bàn khác nhau dọc dãy Trường Sơn, đặt họ vào tình thế phải thích 

nghi liên tục để tồn tại. Mặc dù đã được khảo cứu qua các thời kì, song với nguồn cứ liệu 

lịch sử và dân tộc học ít ỏi và khó khăn, một số tri thức và giả thiết lịch sử vẫn còn để 

ngỏ. Do vậy, để tập hợp và nghiên cứu truyện cổ Bru - Vân Kiều, chúng tôi dựa trên kết 

luận chung tạm thời (theo Danh mục 1979) về tên gọi cũng như thành phần các nhóm địa 

phương của tộc người này. 

2.2. Một số nét văn hóa của ngƣời Bru - Vân Kiều 

Mặc dù địa bàn cư trú của các nhóm Bru - Vân Kiều ngày nay khá xa nhau, lại 

chịu ảnh hưởng từ nhiều tộc người lân cận, nhưng đặc trưng văn hóa vẫn còn đủ sức 

kết nối họ trong một cộng đồng chung, một tộc người. Vì một trong 3 yếu tố quyết 

định việc xác nhận một tộc người, hay các thành phần trong cùng một tộc, là văn hóa. 

Một vài nét văn hóa cơ bản của họ mà chúng tôi sẽ giới thiệu là: phương thức kiếm 

ăn, phương thức cư trú, trang phục và âm nhạc, hôn nhân, tục thờ hồn sống, tang ma 

ít nhiều giúp soi chiếu thêm những nội dung xuất hiện trong truyện cổ. 

2.2.1. Văn hóa vật chất 

Trước hết, về phương thức kiếm ăn. Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam sống 

chủ yếu ở vùng núi cao, họ mưu sinh bằng cách làm nông nghiệp nương rẫy, săn bắt 
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thú rừng và bắt tôm cá ở suối khe. Việc thay đổi không gian cư trú với đứt gãy đột 

ngột về độ cao đã dẫn đến sự thay đổi hoàn toàn thói quen, tập tục mưu sinh của họ. 

Trồng trọt bằng tay và làm nương rẫy là phương thức làm ra lương thực quan trọng 

mà người Bru - Vân Kiều đã chọn để thích ứng với núi cao. Họ bắt đầu bằng việc đi 

tìm đất rẫy, là những vùng đất cao, độ dốc nhỏ, nhiều nắng, nhiều cây mọc xanh tốt 

(nhưng không được có cây cổ thụ), nhiều lá rụng củi mục, và phải nằm ngoài khu 

rừng cấm của làng. Sau đó, họ hỏi ý thần linh bằng cách dằn a-xeo (hai thẻ tre, hoặc 

gỗ, một lồi một lõm, dùng như đồng tiền âm dương của người Kinh) xuống đất, a-

xeo rơi một sấp một ngửa tức là thần linh đồng ý, họ sẽ đánh dấu chơm xay và ra về. 

Đêm đó, họ nằm mộng, thấy điềm tốt (trẻ con, đàn bà bồng trẻ nhỏ, cảnh sinh nở 

hay khách đến chơi nhà) thì hôm sau sẽ ra phát cây. Nếu nằm mộng thấy điềm xấu 

(gà trống, máu, hỏa hoạn, thú vồ...) thì sẽ bỏ đi tìm nơi khác. Khi phát rẫy, họ phát 

những cây lớn trước, lấy gỗ to làm cọc rào hoặc kéo về nhà để dành, gỗ nhỏ và củi 

thì để đun nấu. Sau đó sẽ phát những cây nhỏ và cây bụi, rồi để cho nắng phơi khô. 

Khi cây lá đã khô, họ mới tiến hành đốt rẫy. Sau cùng là trỉa bầu bí, lúa, ngô, hoặc 

trồng sắn, chuối. Họ có một cái gậy nhỏ, một đầu nhọn và một đầu vát xéo. Đầu nhọn 

dùng chọc lỗ để trỉa hạt, và lấp lỗ ngay sau đó. Việc chăm sóc nương rẫy sau khi gieo 

hạt chỉ có làm cỏ. Khi vào vụ mùa, họ dựng chòi để canh các loài chim thú về ăn lúa, 

ngô, đào sắn... phá rẫy. Họ cũng thực hiện các nghi lễ trước khi thu hoạch. Di cư và 

thích ứng với không gian cư trú mới, vùng núi cao, người Bru - Vân Kiều hòa nhập 

vào cuộc sống trên nương rẫy. Họ thực hành các nghi lễ nông nghiệp và để lại nhiều 

dấu vết như lễ cúng đốt rẫy, lễ cúng trỉa lúa, lễ lấp lỗ, và các nghi lễ cúng hồn lúa 

(hiện thân là Mẹ lúa). 

Ngoài nông nghiệp nương rẫy, người Bru - Vân Kiều còn sử dụng nguồn 

thức ăn từ thịt thú rừng săn bắt được hay cá tôm xúc được dưới suối, khe và cả nấm, 

rau, măng kiếm được trong rừng. Tuy nhiên, nguồn thức ăn này không ổn định. 

Hoạt động săn bắt chim thú ngoài mục đích cung cấp thức ăn, còn giúp họ ngăn 

chặn thú rừng phá hoại hoa màu. Mùa săn bắt bắt đầu từ sau khi trỉa hạt, bằng lễ 

cúng mở cửa rừng. Vào trước mỗi cuộc đi săn, người thợ săn đều phải nằm mộng. 

Điềm báo lành dữ cũng giống như đối với đất rẫy. Họ có thể tổ chức đi săn tập thể 

hoặc cá nhân. Nếu là cá nhân, họ thường đặt bẫy và dùng ná. Nếu là cuộc đi săn tập 
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thể, họ dùng các loại lưới săn. Trong suốt mùa săn, họ thực hiện nhiều lễ cúng thần 

xứ yiang Ka-liẹ, thần đất yiang sơ-rưng hay thần chuôi Ta-răn (chưa rõ nghĩa) và duy 

trì một số kiêng kỵ như kiêng để lại dấu chân, kiêng kéo tre lồ ô, kiêng ăn cơm nguội. 

Phẩm vật săn được đều phải phân chia và đón nhận theo các nghi thức bắt buộc. 

Trong khi đó, mặc dù vẫn tin vào thần nước yiang đợ, thần sông, là một vị thần nữ, 

nhưng người Bru - Vân Kiều không thực hiện nhiều nghi lễ cúng trong hoạt động 

đánh bắt cá tôm. Họ chỉ cúng thần nước hay cúng bến nước định kì hằng năm mà 

thôi. Trong khi ở thế giới truyện cổ, trái ngược sự hờ hững này, nước với người Bru - 

Vân Kiều là một ám ảnh. Thái độ ỷ lại này, có thể là dấu vết tâm thức rất xa xưa của 

cư dân vùng đất thấp. 

Người Bru - Vân Kiều có thói quen ăn đồ nướng với cơm gạo tẻ và món 

canh, một ngày hai bữa sáng, chiều. Những khi có khách quý hay lễ hội, người ta sẽ 

ăn gạo nếp, được giã bằng tay. Người Bru để dành những thức ăn còn thừa bằng 

cách nướng (thịt, cá) và treo trên giàn bếp hoặc băm nhỏ (thịt rừng) và ướp muối, ớt 

rồi bỏ vào ống tre, nút bằng lá chuối, gác lên giàn bếp. Những thức ăn này thường 

có mùi lên men và vị chua nhẹ. Đây là món ăn yêu thích của người Bru - Vân Kiều. 

Ngoài ra, người Bru - Vân Kiều có một số món ăn  truyền thống như bánh Adơr làm 

từ gạo nếp và vừng đen nấu thành xôi và giã nhuyễn, sau đó nặn vào mâm. Bánh 

này thường có mặt trong dịp tết cơm mới và là đồ lễ của nhà gái mang sang nhà trai 

mừng năm mới. Một loại bánh nếp khác được gói nhỏ cỡ ngón tay là phẩm vật cúng 

thần Lúa (hay hồn Lúa, mẹ Lúa) gọi là bánh lá. Ngoài ra, họ còn có món cơm ống 

và canh ống, đều được nấu trong ống tre lồ ô, hay ống nứa. Có một thứ nước chấm 

đặc biệt của người Bru là món cà-xúp. Thứ nước chấm này được cô đặc từ hỗn hợp 

nước muối dưa cải cay và bột cây cải cay (cả rễ và thân lá) tán mịn. Người ta làm 

một lần khá nhiều vào mùa cải và để dành ăn suốt trong năm. 

Về rượu lá của người Bru - Vân Kiều, cũng như các tộc người sống ở vùng 

núi rừng đều có thứ rượu được ủ lên men từ lúa nếp rẫy cùng nhiều loại lá rừng. Vì 

vậy mà mỗi nơi mỗi hương vị khác biệt. Khi có dịp uống rượu, họ phải đi cõng 

nước suối đầu nguồn về và chuẩn bị những chiếc cần hút bằng các loại cây họ tre 

trúc có đường kính nhỏ, lóng dài. Hút thuốc cũng là một tập tục của người Bru - 

Vân Kiều. Trước đây, hình ảnh gắn liền với họ là chiếc tẩu thuốc, được làm từ gỗ và 
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sừng trâu. Trong làng, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần đến tuổi biết thổi kèn 

đi sim, biết mài răng là họ hút thuốc. Uống rượu để làm ấm và út thuốc với ý niệm 

giữ lửa, giữ sự ấm áp có lẽ là thói quen hình thành từ rất lâu, khi họ chuyển từ vùng 

đất thấp lên vùng núi cao lạnh giá. Thuốc lá là phẩm vật tự trồng được vào đầu mùa 

hè, và dành hút cả năm. Nhưng ngày nay, chỉ còn một số người già hút thuốc với 

những chiếc tẩu đầy hoài niệm. 

Về phương thức cư trú, người Bru - Vân Kiều xa xưa cư trú theo dòng họ; về 

sau, không gian cư trú mở rộng với sự chung sống của nhiều dòng họ, hợp thành 

một bản, gọi là vil hay vel. Vil thường được tạo dựng ở nơi “gần nguồn nước, trên 

những quả đồi thoáng mát hay bãi đất bằng, cao ráo, hiếm thấy làng nào ở trong 

thung lũng” [87]. Ranh giới giữa các vil kề cận được quy ước truyền đời với nhau 

dựa vào những cột mốc, quyền chứng giám lãnh địa này thường thế giới tự nhiên 

đảm nhiệm, như sông, suối, khe, đồi, núi, cây to... Mỗi vil thường có khoảng từ 

mười đến ba mươi căn nhà, gọi là đung. Ngày trước, người Bru còn có nhà dài, giống 

một số tộc ở vùng Tây Nguyên. Có điều, nếu nhà dài của các tộc Tây Nguyên được 

bố trí trên khu đất hình chữ nhật rất dài, tạo không gian rộng cho nhiều gia đình, có 

thể không họ hàng với nhau, cùng ở thì nhà dài của người Bru - Vân Kiều thường 

xuất phát từ ngôi nhà đơn, về sau, khi các con xây dựng gia đình mà không có điều 

kiện để làm nhà riêng, cha mẹ sẽ cho phép họ nối dài ngôi nhà thêm một gian nữa, để 

có không gian độc lập. Ngày nay, kiểu nhà này hầu như không còn nữa. Bên trái gian 

chính, trong các ngôi nhà cổ truyền thường là nơi cất thóc lúa, bàn thờ tổ tiên và cất 

hạt giống nồi đồng, mâm đồng, bàn thờ hồn sống. Bên phải gian chính là chỗ ngủ của 

chủ nhà, có lẽ, lúc xa xưa, đây là ngăn bếp chủ. 

Người Bru - Vân Kiều vẫn thường được nhắc đến với căn nhà có mái tròn. Ở 

hai đầu hồi, thay cho kiểu mái lợp thường thấy là hai mái dài rời nhau được kết nối 

bằng một tấm tranh hoặc thẳng đứng, hoặc nghiêng theo diềm mái chính, thì họ đã 

lợp lá để mái trước ôm tròn vào mái sau. Như vậy, ngôi nhà chỉ có một mái liền. 

Người Bru - Vân Kiều, cũng như những tộc người khác, chủ yếu dùng gỗ, cùng tranh, 

tre, nứa, giang, mây để dựng nhà. Người ta thường làm nhà sàn cao, vừa để tránh thú 

dữ, vừa có chân sàn làm chỗ dự trữ củi, chỗ để dụng cụ lao động, và chăn nuôi gia 

súc, gia cầm. Các cột làm chân nhà sàn thường là những cây gỗ lớn, tìm được trong 
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rừng và dành dụm qua nhiều năm. Ván sàn, vách nhà đều được xẻ từ các thân cây 

(nhà giàu), hoặc đan bện từ các loại tre, mây, lồ ô... 

Về trang phục, xa xưa nhất, người Bru - Vân Kiều mặc áo vỏ cây. Để giữ ấm, 

tổ tiên của họ đã tìm những cây to trong rừng, thường là cây amưng, tước lấy vỏ, đập 

dập và dùng dây (mây, hoặc tước từ tấm vỏ dùng may áo) bện một đầu của hai tấm 

vỏ vào với nhau, chừa ra một đoạn làm cổ áo. Sau đó, họ cũng dùng dây để bện dính 

hai bên thân áo. Đó là chiếc áo chui đầu đầu tiên của họ. Theo cách làm này, người 

Bru - Vân Kiều cũng sử dụng vỏ cây để làm khố và váy. Áo vỏ cây là trang phục đầu 

tiên của nhiều tộc người của nhân loại, về sau họ bỏ dần. Người Bru - Vân Kiều có 

thể đã bỏ áo này khi còn ở đất Lào. Sang Việt Nam, nếu có, thì hẳn là một sự thoái lùi 

do sống biệt lập. Chúng tôi tin rằng áo vỏ cây của người Bru - Vân Kiều chỉ là kí ức. 

Người Bru - Vân Kiều hầu như không có nghề dệt vải, về sau, họ thường mua vải của 

người Lào và làm ra những bộ trang phục như khố/ xà lai, áo chu he, khăn đam của 

đàn ông và váy ta mục, áo ao đo, khăn cơn, dây thắt lưng của phụ nữ. Ngày nay, 

người Bru - Vân Kiều hầu hết đã mặc áo quần của người Kinh mang đến trao đổi, 

vừa rẻ vừa tiện lợi, vừa phong phú kiểu dáng. Chỉ vào những ngày lễ, một số người 

họ mới mặc những bộ trang phục cũ, trang phục vấn từ vải Lào. 

Ngày nay, việc chung sống cùng các tộc người lân cận và chịu ảnh hưởng 

lớn của xu hướng hội nhập, nhiều nét văn hóa xa xưa của người Bru - Vân Kiều 

đã mờ nhạt hẳn. Nương rẫy không còn đảm nhiệm vai trò quyết định sinh tồn, 

săn bắt cũng giảm hẳn; việc cư trú riêng rẽ theo dòng họ hay tộc người cũng dần 

tháo dỡ để thay thế bằng hình thức xen cư; và trang phục đã đến rất gần với 

người Việt. Không tộc người nào có thể cưỡng lại dòng chảy chung của nhân 

loại, Bru - Vân Kiều cũng vậy, nhưng nền tảng tinh thần, có lẽ sẽ lưu giữ được 

hình ảnh và ý thức tự thân của tộc người. 

2.2.2. Văn hóa tinh thần 

Một trong các nét đặc biệt của văn hóa tinh thần Bru - Vân Kiều là tập tục 

sim. Đến tuổi 13-14, nam nữ Bru - Vân Kiều không được ngủ đêm ở nhà cha mẹ 

nữa, mà ra ở nhà xu, ngôi nhà chung mà dân bản dành riêng cho họ ở ngoài biên 

rẫy, để cùng thổi kèn, đi sim tìm hiểu nhau. Trước khi tham gia đi sim, họ phải trải 

qua việc cưa răng. Theo truyện cổ thì thanh niên phải cưa răng trước khi đi sim để 
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phòng khi cắn nhau chết như Amang và Xà-nông. Ở các bộ tộc cổ sơ, để được thừa 

nhận là một thành viên trong cộng đồng, đứa trẻ phải trải qua một thử thách đau 

đớn. Việc cà răng có thể mang ý nghĩa ấy của nghi lễ trưởng thành. Ngày nay, ở 

người Bru - Vân Kiều tục cà răng không còn nữa. Ngay cả những người già trong 

các bản vẫn không thấy dấu vết cà răng. Và đi sim cũng chỉ còn là kí ức. Thế 

nhưng, đi vào thế giới truyện cổ, những tập tục này, ở phương diện nào đó, vẫn là 

một thực thể sống, gợi lại kỉ niệm và cảm xúc tươi nguyên. 

Về âm nhạc, người Bru - Vân Kiều có nhiều làn điệu, nhiều nhạc cụ, hát và 

chơi trong những dịp khác nhau. Có một vài điệu hát phổ biến như hát oát, hát xà 

nớt, prođoạc, adângcon. Oát là hình thức đối đáp nam nữ gắn với các cuộc đi sim, 

hát để tỏ lòng, để ướm hỏi lòng nhau và để hồi đáp. Những cuộc hát này có nhiều 

thanh niên nam nữ cùng tham gia, cùng hát mãi, về sau ai phải lòng nhau thì mới 

tách riêng và đi thổi kèn a-mang. Xà nớt là lối hát đối đáp trong sinh hoạt hằng 

ngày. Người Bru có thói quen dùng lời nói có vần điệu, giàu hình ảnh và nhiều ẩn 

nghĩa trong giao tiếp. Khi họ ngân lên những tâm sự ấy thì xà nớt ra đời. Còn trong 

những ngày hội hay những cuộc vui chơi, người ta hát và nhảy múa cùng nhau đó là 

prơđoạc. Còn adâng là những bài hát ru con. 

Nhạc cụ của họ gồm nhóm gõ, nhóm thổi, nhóm gảy (dây). Nhóm gõ gồm 

thanh la, chiêng và trống. Những nhạc cụ này họ không tự làm lấy mà mua từ những 

lái buôn từ dưới xuôi lên hay bên Lào sang. Thanh la được đánh lên trong những 

ngày vui, và đặc biệt những lúc trong làng có các gia đình hiểu nhầm nhau thì già 

làng sẽ mang thanh la đến từng nhà gõ, để nhận hồi đáp và mang tiếng lòng ấy đến gõ 

ở gia đình đối phương. Cứ thế cho đến khi mọi người vui vẻ với nhau. Âm thanh của 

thanh la là âm thanh của cuộc sống, của yên vui. Chiêng núm ít được sử dụng hơn 

thanh la. Chỉ trong những dịp lễ trang trọng, người ta mới đánh chiêng núm. Trống 

xuất hiện phổ biến hơn. Người Bru có thể gõ gõ vào những thanh gỗ thành trống khi 

hát, và sau này họ còn có những cái trống con cùng hát, cùng vui trong những ngày 

thường. Khi có đám tang ma, người ta mới dùng trống lớn. 

Người Bru có nhiều loại kèn như kèn a-mang và kèn ta-riềng là những nhạc 

cụ thường gặp trong cuộc đi sim. Nam nữ hát đối đáp, và thổi kèn cùng nhau. Khi 

chàng trai thổi một điệu kèn ta-riềng, nếu hợp lòng thì cô gái thổi kèn a-mang đáp lại. 
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Lúc ấy, người con gái có thể cho phép chàng trai cùng thổi a-mang với mình. Đây là 

một loại kèn đặc biệt có thể hai người cùng thổi. Âm thanh đó là sự hòa điệu của tình 

yêu. Ngoài ra người Bru còn có hai loại khèn làm bằng ống tre đơn, hay còn gọi là 

sáo. Đó là khèn khui và khèn pi. Khèn khui thường cất lên những điệu buồn để cùng 

họ kể những câu chuyện lòng của riêng mình, của đôi lứa, của gia đình. Còn sáo pi 

thường có mặt trong bộ đồ cúng của thầy mo. Nó là một trong những phương cách 

thầy mo giao tiếp với thần linh. Với họ, tiếng khèn cũng như tiếng lòng, cất lên từ 

thẳm sâu, chạm đến những cảm nhận thiêng liêng nhất. Họ còn có đàn a-chung dành 

cho trẻ con được làm từ một ống tre có đốt hai đầu. Dây đàn là một sợi cật tre được 

nâng lên từ thân ống. Ngoài ra còn có đàn pơ-lửa dùng đệm hát trong những cuộc vui 

chơi. Có những dấu văn hóa rất mờ và rời rạc khi ngả bóng vào truyện cổ, nhưng âm 

nhạc, lạ thay vẫn vui nhộn và sôi nổi trong không gian tâm thức tộc người. 

Về hôn nhân, người Bru - Vân Kiều thực hiện hôn nhân 1 vợ 1 chồng cư trú phía 

nhà chồng. Trai gái khi đi sim, nếu vừa bụng nhau thì bỏ của cho nhau. Đôi bên cùng 

thuận lòng thì tìm một người làm mai tới ngỏ lời với cha mẹ. Nếu gia đình hai bên ưng 

thuận, chàng trai sẽ bỏ của một lần nữa với các lễ vật có giá trị hơn. Lúc này hai bên trai 

gái có thể có con với nhau nhưng đằng trai vẫn không có quyền gì với vợ chưa cưới. 

Muốn có quyền chi phối, nhà trai chuẩn bị đầy đủ các phẩm vật, và nhờ người mai mối 

một lần nữa đến nhà gái thỏa thuận ngày rước dâu. Đây là lễ cưới thứ nhất, gọi là lễ 

tabeng. Nhà trai mang sính lễ thách cưới cùng bạc nén, nồi đồng, thanh kiếm và những 

chuỗi hạt cườm sang nhà gái. Khi nhà trai trao thanh kiếm cho nhà gái phải đưa đằng 

chuôi ra trước, nếu ngược lại thì cuộc hôn nhân bị hủy bỏ. Sau đó, cô dâu sẽ theo đoàn 

rước đi về phía nhà trai. Nhà gái sẽ cử một số người đi theo với ý nghĩa là tìm kiếm cô 

dâu, nhưng sau đó sẽ nhập đoàn và cùng đi về nhà trai như những người đưa dâu. Khi 

đến nhà chồng, cô dâu sẽ thực hiện các nghi thức rửa chân, ăn cơm chung với chồng và 

bắc bếp. Sáng hôm sau, cả hai đoàn cùng trở lại nhà gái mang theo 4 cái bát tượng trưng 

cho sự ưng thuận của nhà gái. Khi hai đoàn vừa đến nơi, nhà gái sẽ thực hiện nghi thức 

đập bếp, cắm thanh gươm vào giữa bếp và tưới một ít nước lã vào đó. Sau đó, họ giết lợn 

cúng tổ tiên. Ăn uống xong, nhà gái mới đòi của. Chủ trì việc này là ông cậu, cha mẹ và 

các anh em trai của cô dâu. Thường là nhà gái đòi của rất nhiều đến mức nhà trai không 

thể trả ngay được. Món nợ này sẽ tồn tại như một mối ràng  buộc của hôn nhân. 
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Vì số nợ này, mặc dù đã về nhà chồng nhưng cô dâu vẫn còn là thành viên 

chưa chính thức của dòng họ. Khi này, nhà gái vẫn còn phải chịu trách nhiệm với 

cộng đồng về cô con gái của mình. Ngược lại, cô con gái và những người họ hàng 

bên trai khi có việc gì đến phía nhà gái đều phải ở dưới chân sàn, tuyệt đối không 

được lên nhà, hai bên gia đình cũng không được ngồi cùng mâm, trâu bò không 

được thả cùng một chỗ. Đó là áp lực buộc nhà trai phải làm lễ cưới lần thứ hai gọi là 

lễ col (khơi). Cho đến khi qua đời nếu cặp vợ chồng chưa làm được lễ col thì con 

cháu có trách nhiệm phải làm thay. Lễ này được nhà trai mang đồ lễ đến và tổ chức 

ở nhà gái. Bắt buộc phải có nồi đồng, một cái rìu, 6 cái bát ăn cơm và một lễ vật 

dành riêng cho ông cậu để ông ta cúng ma nhà gái. Ngoài ra phải có trâu, heo, bò, 

dê để làm cơm thết đãi dân làng. Sau lễ này, nhà vợ sẽ trao cho nhà trai một cái 

khâu dao, từ đây, cô gái sẽ hoàn toàn thuộc về dòng họ bên chồng. Vì vậy, nếu 

người chồng chết đi, người vợ sẽ thuộc về một trong số những người đàn ông khác 

trong gia đình qua tục xượp (tục nối dây như người Ê-đê). Lễ khơi như là món nợ 

truyền đời của người Bru - Vân Kiều, vì thế cũng trở thành ám ảnh trong truyện. 

Họ, nhất là nhà gái, cực kì quan tâm và coi trọng lễ khơi trong đời người. 

Về tang ma, đối với những cái chết bình thường, do tuổi cao, đau bệnh và chết 

tại nhà, người Bru - Vân Kiều đặt thi hài người chết nằm ngang trong nhà và tổ chức 

lễ hội. Trong lễ tang, mọi người trong bản tham gia các điệu hát. Thời gian tổ chức 

tang lễ vào khoảng 3-4 ngày. Sau đó, họ mang người chết vào rừng ma của mô, hay 

của bản chôn cất và bỏ hẳn. Gần đây, chịu ảnh hưởng của người Việt hay các tộc Tây 

Nguyên, người Bru - Vân Kiều thỉnh thoảng có các gia đình thực hiện thăm nom, cải 

táng và cúng giỗ người chết. Còn những người chết xấu là chết bất đắc kì tử, bị thú 

vồ, cây đè, nước cuốn, sét đánh, tự tử, chết yểu, sản phụ chết cả mẹ và con, họ cho là 

do bị ma quỷ làm hại, hay thần linh trừng phạt. Những linh hồn này không được cư 

trú ở rừng ma, mà sẽ đi lang thang khắp rừng núi gây tai họa. Ma chết dữ cấm không 

được đem về bản, về nhà mà phải đem chôn ngay vào rừng sâu, càng xa bản làng và 

nương rẫy càng tốt. Sau khi chôn xong (những người đưa ma chết xấu đi chôn chỉ có 

trưởng bản và người nhà) mọi người phải nhanh chóng đi theo đường khác trở về, 

phòng con ma đuổi theo, quay về bản. Người Bru - Vân Kiều, có lẽ không xem cái 

chết là sự chia cắt vĩnh viễn các thế giới, họ không quá đau buồn, không nhớ thương, 

và hẳn là vì thế mà tang ma không hiện diện trong truyện cổ. 
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Về tâm linh, người Bru - Vân Kiều có tục thờ linh hồn của những người đang 

sống gọi là thờ thần bản mệnh. Họ quan niệm con người có phần xác và phần hồn. 

Khi hồn được yên tĩnh, không bị xúc phạm, quấy phá thì hồn sẽ làm cho con người 

khỏe mạnh, yên ổn. Một thành viên được sinh ra trong cộng đồng lập tức sẽ được 

thờ linh hồn trong cái chén riêng của mình. Cái chén này được để trong chiếc giỏ 

tre đan gọi là a-ruông. Đó là một ống tre bánh tẻ dài tầm một cánh tay, được chẻ 

nhỏ ở một đầu, mỗi thanh dày cỡ một ngón tay. Sau đó người ta xòe các thanh tre 

ấy sao cho để vừa cái chén và dùng dây mây, hoặc lạt tre cố định. Cái chén linh hồn 

của mọi thành viên trong gia đình đều được đặt ở bàn thờ của gia đình, thường là 

một tấm vách kín đáo, ít người qua lại. Người ta nẹp vào đó một thanh gỗ nằm 

ngang và cắm các a-ruông vào đấy. 

Khi một người bị đau bệnh, người ta sẽ mang chiếc chén linh hồn ra, hoặc là 

đem đi tìm thầy mo, hoặc là mời thầy mo đến nhà cúng. Đồ lễ cúng tùy vào người ta 

bệnh nặng hay bệnh nhẹ mà có thể có rượu, gà, dê, heo, trâu bò. Thầy mo sẽ thực 

hành các nghi lễ liên lạc với thần linh, sau đó hát bài cúng gọi hồn. Trường hợp 

bệnh nhẹ, gia chủ qua khỏi, người ta cúng tạ ơn thần linh và có đồ lễ tạ ơn thầy 

cúng. Cái chén bổn mệnh lại được vời về nơi cư ngụ. Đến khi người chết, chiếc 

chén linh hồn ấy sẽ đem bỏ theo thân xác ra ngoài rừng ma. 

Với ý niệm vạn vật hữu linh, người Bru - Vân Kiều tin và thực hiện nghi lễ 

với nhiều vị thần như Yiang (thượng đế), được xem như vị thần tối cao, cai quản tất 

cả mọi vật, mọi việc. Ngoài vị thần này, họ rất xem trọng thần nước, hay thần sông 

(yiang Krong) được cúng trong nghi lễ cầu mưa và lễ vào mùa; thần lúa (yiang 

Abôk) cúng sau mùa tuốt lúa và luôn hiện diện trong từng gia đình với túm bông lúa 

trĩu hạt được cột trên mái nhà; thần tài lộc (yiang Sarpau) là những vật phát sáng 

nhặt được khi đi rừng hay bắt cá dưới sông và thần núi rừng (yiang Cóh). Đối lập 

với các vị thần, là những lực lượng siêu hình có vai trò thỏa thuận, giúp đỡ cho con 

người vượt qua những trở ngại trong đời sống, ma được xem là những thế lực tối, 

cũng siêu hình, nhưng toàn đem lại tai ương và những điều không tốt lành. Người 

Bru - Vân Kiều kiêng kị nhiều loại ma, đặc biệt ám ảnh họ là ma-lai. Đó là những 

người sống ngẫu nhiên, hay cố ý thu nhận những phép thuật xấu ác, làm hại dân 

bản. Có khi vì ăn phải thịt con mang thối mà trở thành ma-lai. Ma-lai chỉ hoạt động 
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vào đêm tối. Thể xác của ma-lai vẫn nằm ở nhà nhưng cái đầu và hồn thì tách ra và 

đi gieo rắc tai họa, hút máu, ăn gan người. Người ta cũng tìm cách tạo ra các phép 

thuật để trừ ma-lai như dùng bùa ngải, thịt dơi. 

Văn hóa “không tự hạn chế vào một số biểu hiện của cuộc sống tinh thần. Nó là 

toàn bộ cuộc sống - cả vật chất, xã hội, tinh thần - của từng cộng đồng... là hậu quả của 

việc từng cộng đồng, để tồn tại, phải thích ứng với thiên nhiên bao quanh nó” [19, 

tr.564-565]. Văn hóa Bru - Vân Kiều là sự thích ứng của những người từ vùng đất thấp 

chuyển cư đến vùng đất cao, một sự thích ứng sinh tồn mạnh mẽ. Việc phân tách thành 

văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần chỉ mang tính tương đối, khi mà mọi sản phẩm 

của con người tạo ra, đều chịu sự chi phối của tinh thần, là biểu trưng của tinh thần. Vật 

chất là sự chuyển hóa từ tinh thần, sinh thành ý nghĩa của thực thể, mang lại giá trị cho 

sự sống. Không thể không kể đến trong di sản văn hóa tinh thần của người Bru - Vân 

Kiều là vốn ngữ văn dân gian, mà truyện cổ là một bộ phận quan trọng; ngược lại, cũng 

không thể không kể đến những dấu vết văn hóa mang màu sắc huyền thoại dưới nhiều 

lớp trầm tích trong truyện cổ và ngữ văn dân gian tộc người. 

2.3. Truyện cổ trong ngữ văn dân gian Bru - Vân Kiều 

Tộc người Bru - Vân Kiều với các nhóm địa phương khác nhau đã góp 

phần tạo nên kho tàng ngữ văn dân gian đa dạng. Bên cạnh những tư liệu và vốn 

chung của tất cả các nhóm, còn có nguồn tư liệu là vốn tinh thần riêng của mỗi 

nhóm Bru. Một cách khái quát, ngữ văn dân gian của người Bru - Vân Kiều cũng 

như rất nhiều tộc khác, có truyện cổ (gồm cả những câu chuyện dài mà có ý kiến 

cho là sử thi), dân ca (phần lời của các điệu/ bài hát dân gian, gồm cả những bài 

cúng) và tục ngữ. Trong đó, truyện cổ có vị trí đặc biệt ưu trội. 

2.3.1. Vị thế của truyện cổ trong ngữ văn dân gian 

Truyện cổ là những câu chuyện được kể truyền miệng trong một cộng 

đồng tộc người, sau đó được sưu tầm, biên dịch, biên soạn trở thành các văn bản, 

gọi là truyện. Truyện cổ có thể xem là huyền thoại của tộc người. Nó gồm cả 

những kiểu truyện mà các nhà nghiên cứu ngữ văn dân gian đã phân loại thành 

thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười. Ngữ văn dân gian của 

người Bru - Vân Kiều đến nay vẫn chưa ghi nhận sự có mặt của sử thi và trường 

ca. Tuy nhiên, có những câu chuyện khá dài, nhiều tình tiết, như Pí trỏ Pí cula, 
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John và Carolyn Miller đã cho là trường ca/ sử thi, chúng tôi đều ghi nhận thuộc 

về truyện cổ, như sự phân loại của tác giả đã sưu tầm và giới thiệu văn bản mà 

chúng tôi sử dụng (Mai Văn Tấn). 

Trước khi xem xét vị trí của truyện cổ trong vốn ngữ văn dân gian tộc người, 

cần khái lược về các bộ phận khác như dân ca và tục ngữ. Dân ca của người Bru - 

Vân Kiều đến nay, chỉ có tập Dân ca Vân Kiều của Mai Văn Tấn sưu tầm và giới 

thiệu được xuất bản với tư cách độc lập. Trong các công trình giới thiệu văn hóa tộc 

người, hay lời mở đầu của các tập truyện cổ, các tác giả cũng có nhắc đến dân ca. 

Nếu gom hết những tư liệu này thì dân ca của họ chỉ mới được giới thiệu với dung 

lượng rất nhỏ (chưa đầy 100 trang sách cỡ nhỏ). Trong khi, người Bru - Vân Kiều 

lại có các loại nhạc cụ đa dạng, cho phép nghĩ đến vốn dân ca của họ trong thực tế 

phong phú hơn nhiều. Nếu có thể tổ chức sưu tầm, sẽ gìn giữ được một sinh hoạt 

tinh thần có giá trị quan trọng của cộng đồng. Về tục ngữ và thành ngữ của người Bru 

- Vân Kiều, trong các nghiên cứu văn hóa vẫn khẳng định đó là những lời nói hằng 

ngày được vần điệu hóa, hay là những quy định, luật tục được cố định thành những tổ 

chức ngôn từ ít biến đổi. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ được tiếp cận rất ít thành ngữ và tục 

ngữ một cách gián tiếp qua những nghiên cứu văn hóa. Theo ông Y Thi ở Quảng Trị và 

ông Bôn Simon CanaAn ở Đắc Lắc (những người đang sưu tầm tục ngữ của các nhóm 

Bru địa phương) thì vốn tục ngữ, thành ngữ của người Bru - Vân Kiều khá phong phú, 

tuy nhiên chưa có điều kiện biên dịch và giới thiệu. 

Như vậy, cùng với những thông tin ở mục 1.2.1, có thể khẳng định, trong 

vốn ngữ văn dân gian của người Bru - Vân Kiều, được chú trọng sưu tầm và giới 

thiệu nhiều hơn cả là truyện cổ. Các tộc người cùng có những mẫu số chung lưu 

giữ trong huyền thoại như: “thời gian “vào lúc vẫn còn chưa có thời gian”; việc 

các anh hùng huyền thoại, thường cũng là những tổ tiên, tổ vật vừa là con vật vừa 

là con người, sáng lập ra một nghi lễ; sự hiệp thông giữa những người đang sống, 

ngày nay tổ chức nghi lễ, với tổ tiên đã thiết lập nghi lễ vào thời kỳ đó; và cuối 

cùng là sự tham dự - bắt chước” [11, tr.151], nhưng sự lựa chọn biểu hiện ở mỗi 

tộc người là khác nhau. Ở Việt Nam, với H‟mông tộc, dân ca là thể loại nổi trội; 

với các tộc người Tây Nguyên, sử thi là đỉnh cao thì với người Bru - Vân Kiều, 

truyện cổ “đóng vai trò cứu cánh tình cảm và đạo đức của dân tộc Vân Kiều. Nó 
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đang là tấm gương phản chiếu tâm hồn lành mạnh và tình cảm trong sáng của dân 

tộc ấy” [116, tr.22]. Phần nghiên cứu về người Bru - Vân Kiều trong Các dân tộc 

ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc) nhận xét về truyện cổ của họ như sau: 

“Nói đến văn nghệ dân gian của Bru, phải kể tới kho truyện kể... Họ có thể kể 

chuyện cho nhau nghe bất cứ lúc nào, trong sản xuất, lúc nghỉ ngơi sau giờ lao 

động mệt nhọc, quanh bếp lửa hồng” [159, tr.137]. Nguyễn Xuân Hồng, tác giả có 

nhiều công trình nghiên cứu tộc người Bru - Vân Kiều từ nhiều phương diện văn 

hóa, xã hội, đã mô tả: “Truyện cổ là hình thức sinh hoạt văn nghệ khá phổ biến ở 

người Vân Kiều. Nó có sức hấp dẫn, lôi cuốn mọi lớp người, mọi lứa tuổi. Hầu 

như mọi người Vân Kiều đều thích nghe ănxoartâybă và ít nhiều đều biết kể” [84, 

tr.141]. Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu dành sự quan tâm thỏa đáng cho ngữ 

văn dân gian của tộc người này, nhưng mỗi khi nhắc đến, các tác giả đều nhận 

định cùng một ý hướng là truyện cổ có dung lượng phong phú, hòa trong mọi sinh 

hoạt đời sống tộc người và có vai trò quan trọng trong tinh thần của họ. 

“Những tác phẩm dân gian là những gì còn sót lại từ các thời đại trước” [137, 

tr.412]. Truyện cổ Bru - Vân Kiều là những câu chuyện nguồn gốc, di cư, lịch sử, văn 

hóa, sinh hoạt đời sống từ hiện hữu ý thức đến tiềm thức, tâm linh và cả những lãng 

quên vô thức. Với những nội dung này, có nhiều cách phân loại truyện cổ, như phân 

loại theo chủ đề, phân loại theo thể loại. Với 98 truyện đã tập hợp được, chúng tôi chọn 

cách phân loại theo thể loại mà nhiều tác giả nghiên cứu folklore đã dùng làm cơ sở 

khoa học trong việc hệ thống kho tàng ngữ văn dân gian. Trong đó, có 4 thần thoại với 

nội dung mô tả sự hình thành thế giới với nguồn gốc loài người, nguồn gốc người Bru - 

Vân Kiều và các tộc lân cận, qua đó, thể hiện thế giới quan của tộc người. Có 28 truyền 

thuyết với các nội dung di cư, nguồn gốc các dòng họ, địa danh. Có 55 cổ tích, với 11 

cổ tích loài vật lý giải đặc điểm các loài vật, cây cỏ; 28 cổ tích thần kỳ là dấu vết tư duy 

và nghi lễ cổ sơ; 16 cổ tích thế sự là những chuyện kể xung quanh sinh hoạt đời sống 

hằng ngày. Cuối cùng là 11 truyện cười, đa số là truyện cười kết chuỗi với nhân vật 

Chiêng Miêng của nhóm Khùa, có sắc thái tương tự như Trạng Quỳnh của người Việt. 

Sự phân loại trong nghiên cứu khoa học là cần thiết, tuy nhiên, với đặc trưng nguyên 

hợp của ngữ văn dân gian thì việc làm này chỉ mang tính tương đối. Hiện tượng các thể 

loại xâm lấn vào nhau là minh chứng, cũng là biểu hiện của đặc trưng này. 
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Nghiên cứu truyện cổ, hay vốn ngữ văn dân gian tộc người không thể tách rời 

không gian xã hội và môi trường văn hóa đã sản sinh, nuôi dưỡng và duy trì nó. Truyện 

cổ Bru - Vân Kiều phải được nghiên cứu trong tương quan lịch sử, địa lý, văn hóa, xã 

hội, tín ngưỡng như một tổng thể, nhằm nhận diện xu hướng tâm lý, nét tính cách tộc 

người. “Ở Việt Nam hiện nay, có hai bộ phận người Bru. Một bộ phận được biểu hiện 

khá rõ nét những ảnh hưởng văn hóa, xã hội của người Lào. Đó là người Khùa và một số 

nhóm Bru Ma Coong, Trì mới ở Lào di cư sang. Còn bộ phận tứ hai thì ít chịu những ảnh 

hưởng ấy. Đó là trường hợp người Vân Kiều” [131, tr.57]. Vì vậy, “khi đi sâu tìm hiểu 

vốn văn nghệ dân gian ở người Vân Kiều, chúng ta phải đặc biệt lưu ý đến tính giao lưu, 

ảnh hưởng văn hóa của các tộc người kế cận” [84, tr.141] (ĐNH nhấn mạnh). 

Do đó, đối với truyện cổ Bru - Vân Kiều, việc phân loại truyện theo sở hữu 

của các nhóm địa phương cũng cần được xem xét. Nhóm Vân Kiều trong tộc người 

này, cư trú ở Quảng Trị được/ bị tiếp cận nhiều hơn cả. Địa bàn sưu tầm truyện cổ 

chủ yếu cũng nằm ở đây, trong nhóm Vân Kiều. Trong 98 truyện chúng tôi tập hợp 

được, có đến 74 truyện thuộc về họ với các nội dung phong phú. Một bộ phận khá 

biệt lập với tư liệu trên là 23 truyện cổ của người Khùa do ông Đinh Thanh Dự sưu 

tầm tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình và một truyện do ông Mai Văn Tấn giới 

thiệu trong Prnhia đi học khôn in năm 1985 (chú thích của người Khùa). Những câu 

chuyện của nhóm này thường ngắn, có chuyện rất ngắn. Nổi bật trong các câu chuyện 

này là mối quan hệ khắng khít với các bộ tộc Lào, có khi hữu hảo, có lúc đối đầu. 

Nhưng dấu ấn Lào trong chuyện kể của họ như là một ám ảnh. Riêng nhóm Trì và 

Mang Coong, chưa có văn bản truyện nào được xác định cụ thể. 

Đến đây, có thể khẳng định truyện cổ với số lượng khá nhiều, nội dung đa 

dạng và từng là nét sinh hoạt tinh thần hấp dẫn có vị thế nổi trội và quan trọng trong 

ngữ văn dân gian Bru - Vân Kiều. Tộc người này với quá trình di cư lâu dài, xếp lớp 

qua nhiều thời kì và tình hình thành phần tộc người còn nhiều phức tạp đã dẫn đến 

nhiều vấn đề khi tập hợp truyện cổ của họ vào cùng một hệ thống. Tuy nhiên, cũng 

như ngôn ngữ, bên ngoài những dị biệt do địa bàn cư trú cách xa nhau, lại sống kề 

cận, xen cư với nhiều tộc người khác nhau, chịu ảnh hưởng nhiều nét văn hóa, xã 

hội khác nhau, thì họ vẫn tự nhận là các Bru, cùng nói chung một ngôn ngữ, cùng 

một văn hóa nền tảng, thì truyện cổ với những lớp biểu trưng cư ngụ trong vô thức 
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và tiềm thức, cùng cổ mẫu là năng lượng nguyên thủy thôi thúc tất cả các quá trình 

ấy vẫn lưu giữ hình ảnh chung về một Bru - Vân Kiều. 

2.3.2. Truyện cổ, một lối vào tâm lý tộc người 

Nhiều nhà nghiên cứu từng khẳng định ngữ văn dân gian, trong đó có truyện 

cổ là nơi chứa đựng mọi hình ảnh về nguồn gốc, lịch sử, văn hóa, xã hội, tôn giáo 

và do đó,  tâm lý, cá tính tộc người. V.I. Propp đã dẫn: “Những kinh nghiệm lịch sử 

- xã hội và kinh nghiệm sống trực tiếp đó là nguồn gốc của sự phản ánh thực tại 

chân thực trong sáng tác dân gian truyền miệng” [108, tr.405]. Tuy nhiên, mỗi thể 

loại có những đặc trưng riêng về khả năng và mục tiêu thông điệp, mỗi tộc người lại 

có xu hướng thẩm mỹ riêng nên đường vào các thế giới tâm thức không hoàn toàn 

giống nhau. Nhấn mạnh yếu tố tâm lý trong huyền thoại, truyện cổ của các tộc 

người, V.Dundes dẫn lời Karl Abraham và Freud như sau: “Huyền thoại là một dư 

sinh của đời sống tâm lý ấu thời của loài người... rất có khả năng là các huyền thoại 

là những gì còn sống lại tuy có phần nào đã khác đi của trí tưởng tượng đầy ham 

muốn của các dân tộc, những giấc mơ trần gian của nhân loại ở tuổi thiếu niên” 

[137, tr.418]. Ở người Bru - Vân Kiều, nếu dân ca là những điệu hát tâm tình, mang 

tình cảm, cảm xúc, tâm lý của các cá nhân đặc ứng trong những hoàn cảnh cụ thể 

như tỏ tình, kể nghèo, than thân (chủ yếu là tình ca) thì truyện cổ là nơi dung chứa 

những mơ mộng khởi thủy, những tưởng tượng lịch sử, những ảnh ảo của các biến 

cố có thật và cả quá trình tộc người. Do đó, sự khởi sinh, tiến triển, biến chuyển và 

những chấn thương tâm lý trong số phận đặc biệt của họ đều lưu ảnh trong truyện 

cổ. Truyện cổ cũng là phương thức hữu hiệu nhất để thể hiện những tâm trạng, 

những khao khát mãnh liệt, để truyền đạt kinh nghiệm thích nghi của tộc người. Vì 

vậy, nghiên cứu truyện cổ bằng các gợi dẫn lý thuyết tâm lý tộc người là có cơ sở. 

Về tâm lý học tộc người với các nội dung chỉ dẫn và khai thác về cổ mẫu, biểu 

trưng, biểu tượng, là những nhân tố chủ chốt trong tâm thức con người, có khả năng 

truyền dẫn và lưu giữ những chấn thương tinh thần như là hình chiếu của hoàn cảnh 

lịch sử, hoàn cảnh sinh tồn, hoàn cảnh đời sống và những ý niệm về vũ trụ, về con 

người. Những nội dung này từ rất xa xưa đã lưu lại theo cách thức nào đó trong 

huyền thoại, truyện cổ tộc người. Do đó, tâm lý học tộc người là một phương pháp có 
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khả năng tương thích với đối tượng và đã đem lại hiệu quả trong nhiều công trình 

nghiên cứu (xin xem 1.3.2.). Bằng nhiều dẫn chứng khác nhau, V.Dundes đã đi đến 

kết luận: “lý thuyết phân tâm học có thể soi sáng đáng kể cho văn hóa dân gian (ở đây 

ông đang nói về cái chúng ta gọi là văn học/ ngữ văn dân gian, mà chủ yếu là truyện 

cổ), nhưng tôi cũng tin tưởng rằng văn hóa dân gian có thể giúp ích trong việc mở 

rộng phạm vi lý thuyết phân tâm học” [137, tr.457] với các trường hợp cụ thể về 

tượng trưng, biểu tượng, giấc mơ. Điều này từng được Freud tiên đoán từ rất sớm: 

“Vì thế có thể yên tâm kì vọng rằng càng ngày người ta càng nhận thức rõ tầm quan 

trọng của phân tâm học đối với văn hóa dân gian và mối quan hệ giữa ngành nghiên 

cứu này và phân tâm học sẽ nhanh chóng trở nên khắng khít” [137, tr.470]. Như vậy, 

sự kết nối và tương thích giữa lý thuyết tâm lý học tộc người  và truyện cổ từ lâu đã là 

cánh cửa mở vào tâm lý tộc người. 

Những nội dung chúng tôi hướng đến nhằm khảo sát truyện cổ và nhận diện 

tâm lý Bru - Vân Kiều là các biểu trưng tâm lý thích nghi và ý niệm không gian 

chịu sự thôi thúc từ cổ mẫu. Như đã biết, tộc người Bru - Vân Kiều đã di cư từ Lào 

sang Việt Nam trong nhiều thế kỷ, vào nhiều thời điểm khác nhau, và hiện tại cư trú 

thành các nhóm địa phương tương đối xa cách về mặt địa lý. Tổ tiên của họ từng là 

cư dân bản địa vùng tả ngạn sông Mê-kông với không gian bản nguyên là vùng 

đồng bằng thấp. Để sinh tồn, trong những lần giặc giã, họ đã di chuyển đến vùng 

núi cao. Nếu văn hóa là “hậu quả của sự thích ứng” thì người Bru - Vân Kiều không 

những thích ứng với cảnh quan tự nhiên mà còn phải thích ứng với tâm thức của 

chính mình, khi tâm thức ấy đã trở thành một thứ không gian tinh thần nguyên thủy. 

Do đó, để nhận diện khả năng thích nghi mãnh liệt của họ, chúng tôi tập trung vào 

các biểu trưng tâm lý thích nghi, với chuỗi hành vi giả trang - nhiễu loạn - quy ước. 

Giả trang là một sự chuyển vị, nhằm tạo nên ảo tưởng đồng hóa. Người Bru - Vân 

Kiều mang chấn thương tinh thần từ cuộc ra đi đầu tiên trong số phận của họ, ra đi vì/ 

và bị mất quê hương nên về sau, ra đi giúp họ tránh khỏi những va chạm và khác biệt. 

Đó là sự xê dịch trong không gian địa lý. Khi các xã hội và nhà nước Đông Nam Á 

phát triển và ổn định, những vùng đất vô chủ không còn, những cuộc di cư theo đó bị 

kiểm soát thì họ vẫn không thoát khỏi sự thúc đẩy của năng lực tinh thần đã khởi sinh 



51 
 

 

từ chấn thương cổ xưa. Họ giả trang lần thứ hai bằng những cuộc ra đi bên trong. 

Đằng sau chiếc mặt nạ và sự giả trang là những xung động tinh thần dữ dội, gây 

nhiễu loạn trong sự giằng co giữa lựa chọn thích nghi và lựa chọn đối kháng, hay 

giữa lựa chọn ở lại và lựa chọn trở về. Cuối cùng, họ ở lại và thích nghi thêm một lần 

nữa, lần này là thích nghi tự nguyện, thích nghi từ bên trong. Họ tháo dỡ cấu trúc cổ 

xưa của mình để dung hợp với không gian mới, cảnh quan mới, địa vực mới bằng 

những quy ước. 

Truyện cổ với vị thế nổi trội và quan trọng trong ngữ văn dân gian Bru - Vân 

Kiều là nơi lưu giữ nhiều di sản tinh thần tộc người. Đó là nguồn gốc, là lịch sử, văn 

hóa, xã hội, là tín ngưỡng và tâm thức. Những nội dung này có khả năng tương 

thích và đạt được hiệu quả tri nhận khi đặt trong hệ quy chiếu của Tâm lý học tộc 

người. Một lối mở vào tâm thức của họ với hình ảnh về cổ mẫu, các biểu trưng, biểu 

tượng và ý niệm vũ trụ. 

Tiểu kết chƣơng 2 

Người Bru -Vân Kiều với các nhóm địa phương đã đến Việt Nam ở nhiều 

thời điểm khác nhau trong lịch sử. Những cuộc di cư chồng chéo, xô đẩy của nhiều 

tộc người kéo dài từ Tây Nam Trung Quốc đến Trung Lào sang cư trú ở vùng 

Trường Sơn Việt Nam, trong đó có các nhóm Bru, diễn ra từ khoảng thế kỉ VII-VIII 

đến đầu thế kỷ XX đã dẫn tới tình trạng phức tạp và khó khăn trong việc xác định 

tên gọi và thành phần tộc người. Bru - Vân Kiều cũng không ngoại lệ. Để tập hợp 

truyện cổ của họ trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi chấp nhận quan điểm của 

Tổng cục thống kê, là tộc người này gồm các nhóm Vân Kiều, Trì, Khùa và Mang 

Coong. Những tri thức khác với những tham chiếu đáng kể đối với truyện cổ của 

họ, (chẳng hạn, giữa nhóm Khùa và nhóm Vân Kiều với những khác biệt về văn 

hóa, cùng những giả thiết khác biệt về nguồn gốc, do đó khác biệt trong truyện cổ) 

vì vậy chúng tôi xin chưa bàn đến trong luận án. 

Truyện cổ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong ngữ văn dân gian Bru - Vân 

Kiều. Truyện là nơi lưu giữ nguồn gốc, văn hóa, không khí đời sống tộc người, vừa 

là động lực, vừa là tấm màn hứng hình ảnh những thói quen, những kí ức như một 

chiếc túi tâm thức mênh mông. Ở đó, trong vụn vỡ và rời rạc, mờ ảo và hỗn loạn, có 
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những nỗi ám ảnh cứ trào lên thành biểu trưng, biểu tượng hàm chứa trong mình bề 

sâu đa nghĩa và nhiều kết nối. Người Bru - Vân Kiều chịu số phận tha hương, luôn 

phải sống giữa những thế lực lớn, bị lấn át và dồn đẩy, việc giữ được không gian tộc 

người là điều rất khó khăn. Văn hóa, theo đó cũng chuyển hóa để thích ứng với 

hoàn cảnh khác đúng như chức năng mà nó vốn đảm nhiệm. Những phản ứng trước 

thực tại đời sống để tự vệ dần trở thành nếp tâm lý. Ẩn ức này, bằng những luận 

điểm tương thích của Tâm lý học tộc người, có thể tham chiếu và khôi phục được 

hình ảnh, ngữ nghĩa, vị trí trong một hoàn cảnh tổng thể. Đi vào tâm thức Bru - Vân 

Kiều qua thế giới truyện cổ của họ, với những biểu trưng tâm lý thích nghi và ý 

niệm không gian với các mô hình không gian đồng dạng, là đi tìm những dấu vết rời 

rạc về cội nguồn, lịch sử, văn hóa, xã hội và những kết nối đã mất để gắn ghép lại, 

để ít nhiều hiểu họ từ nguồn cội tinh thần đến trạng thái/ tình cảnh hiện tại. 
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CHƢƠNG 3 

BIỂU TRƢNG TÂM LÝ THÍCH NGHI 

CỦA NGƢỜI BRU - VÂN KIỀU TRONG TRUYỆN CỔ 

 

Biểu trưng tâm lý là xu hướng phản ứng đồng dạng của đa phần cá thể trong 

tộc người trong các hoàn cảnh của đời sống. Tâm lý của một tộc người, so với các 

đặc trưng khác của cộng đồng như đời sống kinh tế, lãnh thổ, ngôn ngữ, tự ý thức 

dân tộc thì ít được xác định nhất, và ít được nhận thức nhất. Có thể, do các yếu tố 

của nó mang tính biến động lớn trong hình thức biểu hiện và tính ước lệ trong nhận 

thức. Nó vừa là sự phóng chiếu của những hoàn cảnh đặc trưng, vừa là phóng chiếu 

của xung năng tính cách (archetype). Truyện cổ hay huyền thoại tộc người có thể 

được coi là những chuyển thể kịch hóa của các mẫu gốc ấy, các dạng thức và biểu 

trưng hay các kết cấu tập hợp các mảnh ghép tinh thần. 

Theo G. Devereux, “tâm lý là văn hóa được phóng chiếu vào bên trong, còn 

văn hóa là tâm lý được phóng chiếu ra bên ngoài” [139, tr.6]. Mà văn hóa, một 

phần, là truyện cổ, trong truyện cổ. Dựa vào dẫn liệu truyện, những hệ thống bên 

ngoài và bên trong, hay những lớp bên ngoài và những lớp bên trong, trình hiện 

trong một cấu trúc đối ứng, tương tác, chọn lựa, tạo nên những năng lực dẫn dắt tính 

cách/ cá tính tộc người. Những va chạm giữa bên trong với bên ngoài đã phá vỡ 

nhất thể vốn có, tạo nên thế lưỡng lập, mà để giữ được sự cân bằng cần có những bù 

đắp. Một trong các khả năng bù đắp hay cung cấp vật liệu bù đắp của văn hóa cho 

những đứt gãy tinh thần là sự thừa nhận phép giả trang, may rủi - ma thuật và các 

biểu tượng. Truyện cổ Bru - Vân Kiều hứng đọng những nguyên tắc tinh thần ấy và 

thể hiện xu hướng tâm lý thích nghi như là tâm lý ưu trội của tộc người. 

3.1. Giả trang - sự thích nghi tƣởng tƣợng 

Giả trang là cách thức biến hóa hoặc để che giấu cái thực bên trong cái 

không thực (được dựng nên, giả), hoặc để nhấn mạnh cái thực theo cách nghịch dị, 

đến mức khó tin đó là thực. Giả trang, ở những phạm vi khác nhau, như việc ra đi, 

việc thay tên đổi họ, xa rời tôtem, hay nhại tôtem, đều vì mục đích tự vệ. Đó là sự 

thích nghi ở ngưỡng bề mặt, sự thích nghi cũng giả trang không kém bản thân hành 

vi. Nó cấp cho con người khả năng tự vệ nhất thời, tuy không hoàn hảo, nhưng có 

thể tồn tại trong hoàn cảnh thay đổi bất ngờ. 
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3.1.1. Những cuộc ra đi bên ngoài 

Ra đi là một lựa chọn giả trang tinh thần. Những cuộc xê dịch về mặt không 

gian là những cuộc ra đi bên ngoài. Họ khoác chiếc áo vắng mặt để công khai bảo 

vệ sự có mặt bí mật trước áp lực của thực tại. Truyện cổ Bru - Vân Kiều là thế giới 

của những cuộc ra đi - giả trang này. Ra đi là một lựa chọn, hơn cả thói quen, nó 

như là phản ứng. 75 trong số 98 truyện cổ của họ đã chọn ra đi như là một kiểu lễ 

hội để duy trì khoảng trống cho tồn tại mình. 

Câu chuyện đầu tiên về cuộc ra đi của tộc người kể rằng “người Bru vốn sinh 

sống ở Lào, vì tránh nạn giặc giã mà hai anh em đã theo hai nhóm người chia nhau 

hai ngả, người anh chạy sang Thái Lan còn người em chạy sang Việt Nam” (Truyền 

thuyết về người Bru) [25, tr.539]. Nhóm Bru sang Việt Nam là tổ tiên của người Bru 

- Vân Kiều ngày nay. Sự cố tháo chạy này còn được nhắc đến trong truyện kể về mu 

Taplen. Truyện có 3 dị bản, lý giải nguồn gốc của 3 nhóm Taplen (bò, ong và súng). 

Dù thuộc nhóm nào, họ cũng khẳng định, từ rất nhiều đời trước, người Bru vì lánh 

nạn mà đã từ bỏ quê hương cũ (đất Lào) để chạy sang vùng rừng núi Trường Sơn, 

thuộc Việt Nam ngày nay. Đây có thể là dấu vết, mảnh vỡ sót lại từ kí ức của cuộc 

thiên di từ nhiều thế kỷ trước. Người Bru - Vân Kiều trước khi đến Việt Nam đã trải 

qua cuộc di cư lớn từ vùng Trung Lào. Thế kỉ XIII, khi nhà Nguyên - Mông đánh 

vào nước Đại Lý, người Thái đã di cư về phía nam. Một trong số họ đã tụ cư ở lưu 

vực sông Mê-kông, vùng biên giới Lào-Thái ngày nay, chiếm đất vùng thấp và cao 

nguyên Trung Lào, vốn thuộc các bộ tộc bản địa, biến họ thành các Kha, hay Khạ 

(tên gọi khác của các nhóm Bru, có nghĩa là các bộ tộc nô lệ). Đến thế kỷ XVIII, sự 

tan rã của các vương quốc Môn-Khmer lại đẩy những người Bru sinh sống ở cao 

nguyên trung Lào lên cao mãi. Các nhóm Bru - Vân Kiều ngày nay cư trú trong 

lãnh thổ Việt Nam thuộc các Kha này. Vì vậy, ra đi, từ xa xưa trong ký ức của họ, 

đã là một dấu ấn đậm sâu. Việc phải rời bỏ quê hương là một đứt gãy sâu thẳm 

trong tinh thần. Từ đây, đối với họ mọi ràng buộc đều trở nên lỏng lẻo. Tiếp tục 

những cuộc hành trình, dù lớn hay nhỏ, trong đời sống sau này của người Bru - Vân 

Kiều chỉ là việc nối dài chuyến đi của tổ tiên. Khi đã mất liên kết bản nguyên, liên 

kết bền đầu tiên và mạnh mẽ nhất, mọi kết nối khác sẽ dễ dàng thay đổi. Họ hẳn là 

đã luôn sẵn sàng trong tâm thế ra đi sau khi rời khỏi quê hương mình. 
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Đến Việt Nam, đa phần người Bru sống cô lập trong những vùng núi rừng xa 

xôi, một vài nhóm nhỏ đã từng đi ra tận biển, để tìm vùng đất thấp như quê hương 

tổ tiên, nhưng gặp phải cuộc nam tiến ồ ạt của người Việt, họ lại bị đẩy trở về núi. 

Thế kỉ XX với nhiều biến động ở Đông Dương, và đặc biệt ở Việt Nam sau 1954, 

đã đưa đến số phận người Bru - Vân Kiều phải thêm vài lần rời vùng đất cũ; đến 

sinh sống tập trung ven quốc lộ 9 (tuyến giao thông chính từ núi ra biển [4, tr.3]) 

(1965) và chuyển vào Đắc Lắc (1972) theo chính sách di dân của Việt Nam Cộng 

hòa. Truyện cổ của họ kể rất nhiều về những chuyến đi. Cả việc ra đi và cả nguyên 

nhân ra đi đều là những lớp hóa trang của thân phận. 

Họ kể, vào những năm trời làm hạn hán kéo dài, các dòng suối, con khe cạn 

nước, người ta phải dắt díu nhau đi tìm những nguồn nước mới, và tụ cư ở đó: “Tất 

cả người và loài vật ở xứ Khùa đều đến hai vực nước này ở, ăn, uống mà sống. Đến 

khi có mưa, các khe suối có đầy nước, người mình chia nhau ra đi đến các khe suối 

ở làm ăn” (Sự tích Papa nền và Troong cheng) [35, tr.40]. Để di tản bản làng đi 

theo nguồn nước, họ ra đi. Để di tản bản làng khỏi sưu cao thuế nặng và tránh sự 

ràng buộc với những nhà nước lân cận, họ cũng ra đi: “Hai người xuất đem chia hết 

của cải, vàng bạc cho từng gia đình và cho họ phân ra các ngả dọc hai triền sông 

Xê-băng-hiên dựng nghiệp làm ăn” (Mô Oong mô Ang và núi Tamau Parả) [119, 

tr.100]. Sống cô lập giữa núi cao, rừng sâu, họ rất thường phải đối mặt với nạn hủy 

diệt và cướp bóc: “Bỗng đâu có một lũ nhắc từ phía rừng đang đêm đến cướp bản... 

Trong cơn loạn túng, A-nha và những người sống sót bỏ bản, nhằm theo hướng 

rừng chạy trốn” (Tiều A-lé) [116, tr.173]. Những chuyến đi chung của người Bru - 

Vân Kiều là cuộc đấu tranh sinh tồn, là theo đuổi sự sống. Gặp nạn trời, nạn quỷ 

hay nạn người, ra đi là cách mà họ tự vệ. Việc chuyển hóa những nguyên nhân ra đi 

giữa lịch sử tộc người vào truyện cổ nhằm hợp thức sự chuyển hóa trong tâm lý của 

họ, một kiểu thỏa hiệp, dễ thay đổi bên ngoài để được duy trì bản thể bên trong. 

Từ những chuyến đi lớn của bản làng, của tộc người đến những quyết định ra 

đi riêng của cá nhân, người Bru - Vân Kiều đều hướng tới việc xê dịch vị trí để 

giảm áp lực, giảm sự đề phòng và kiểm soát của thực tại. Nó tạo ra một giới hạn 

không gian tự do, được thừa nhận trong thỏa thuận ngầm, qua vết nứt là sự giả 

trang. Đối mặt với nỗi buồn trong đời sống gia đình, người Bru - Vân Kiều sẵn sàng 



56 
 

 

ra đi. Người ta ít đôi co nhau, không dằn xé, cứ thế một người lặng lẽ ra đi. Với họ, 

ra đi, lang thang vào rừng, nỗi buồn sẽ tan vào không gian mà họ thật sự thuộc về. 

Vợ chồng bội bạc nhau, họ ra đi: “Người khách lấy chiếc gương thần soi về nhà cho 

Ai Ca-đeng xem. Ai Ca-đeng thấy vợ mình đang nằm chung với thằng con A-nha. 

Lúc này Ai Ca-đeng mới tin và buồn lòng vô kể. Người khách kết bạn cà-lơ phải an 

ủi nhiều Ai Ca-đeng mới khuây khỏa được. Từ đó hai người ra đi” (Ai Ca đeng) 

[115, tr.71]; hay nàng bò tót vì tự tôn dòng họ, cũng dứt khoát ra đi “- Ừ, bà con cô 

đấy. Cô ra mời họ ra khỏi rẫy nhà tôi. Người vợ nghe thế giận tím mặt, đôi môi mím 

lại. Chị gạt nước mắt ẵm cả hai đứa con chạy thẳng ra phía đàn bò ở bên rẫy” [116, 

tr.123]. Anh em, chị em phản bội/ xúc phạm nhau, họ ra đi: “Tiều Poòng buồn rầu 

chán nản (vì bị chị gái của vợ lừa) và lòng mải nghi hoặc. Anh bỏ nhà ra đi, nói lừa 

với Rú Roọc là mình đi buôn một chuyến” (RúRoọc, Xađie) [116, tr.97]; “Piềng-

riềng kể hết cho chồng nghe lòng dạ độc ác của lũ đàn anh và cách chị đã giết chúng 

nó... - Ở bản ta còn lũ ma ác, ta đừng quay về chốn cũ nữa nhé” (Piềng-riềng) 

[116,tr.152-153]. Khi bị cha mẹ lừa dối, ép duyên, họ cũng ra đi: “Khi lôi xác dưới 

đất lên, Ra-xứt hoảng hốt. Cái xác chết không phải người mà là xác một con chó 

đen. Biết chắc mình bị lừa, giận cho người nhà bội bạc, Ra-xứt không thèm quay lại 

nhà, mà nhằm về phía núi xa đi lang thang mải miết” (Anh Ra-xứt) [115, tr.42]. 

Người Bru - Vân Kiều vốn xưa “chỉ biết tin nhau, chứ không có quyền hoài nghi 

nhau. Ai mất lòng tin thì bị đuổi ra khỏi bản hoặc giết chết” [115, tr.208]. Những 

liên hệ trong gia đình, với họ càng đặc biệt thiêng liêng, tưởng luôn bền chặt, không 

thể nào rạn vỡ. Thế nhưng, khi đối mặt với sự phản trắc của người nhà, thay vì đưa 

ra sự trừng trị (luật ngầm định của cộng đồng), họ lại lựa chọn ra đi. Việc làm này 

vừa ngụy trang cho người phạm tội như là sự dung thứ đặc biệt, vừa ngụy trang cho 

nỗi buồn đau của kẻ ra đi. 

Người Bru - Vân Kiều ở phải nơi đất xấu, gặp và kết bạn nhầm người xấu, 

họ lại ra đi. “(Nghe được Xóc-cà-tực toan tính ăn thịt hai chị em)... Lão vừa nói 

vừa nhe răng như hai hàng lưỡi rìu vàng khé ra, cái lưỡi dài đến bằng cánh tay, đỏ 

hỏn, đương liếm quanh mép râu xồm xoàm. Hai chị em hú vía, toan chạy... Đợi 

cho thằng bé ngủ, hai chị em nén cơm vào típ, làm thịt hai con gà còn lại và rón 

rén xuống sàn lao vào rừng trốn thoát” (Xóc cà tực) [118, tr.188]; “Em ơi. Ta càng 
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leo cao lên núi càng ít gặp người tốt. Kẻ xấu như con hổ muốn đi một mình nơi 

bụi rậm. Vợ chồng mình qua bên này sườn núi và xuôi theo con nước thôi, em ạ” 

(Anh Ra-xứt) [118, tr.48]. Rơi vào những hoàn cảnh đó, họ sẽ bỏ đi hẳn, đi đến 

những nơi càng xa càng tốt, và tin rằng con ma xấu nơi đất xấu, người xấu không 

thể theo họ nữa. Họ mới yên tâm dựng nhà, phát rẫy. Ở vùng đất mới, nếu tai biến 

vẫn không ngừng xảy ra, họ lại sẽ rời đi. Quê hương của họ là nơi đất bình yên, 

lòng người bình yên. 

Người Bru - Vân Kiều còn kể trong truyện cổ của họ những cuộc vượt thoát 

để theo đuổi tình yêu. Đó là tiếng gọi của trái tim tự do, dẫn đưa con người về đời 

sống bản nguyên. Vượt qua mọi ràng buộc xã hội, ràng buộc gia đình là cuộc vượt 

thoát A-mang (con gái a-nha) và Xà-nông (chàng mồ côi nghèo): “bỏ bản, bỏ làng, 

nơi có ấm no, nhưng lắm điều khắc nghiệt đối với trái tim con trẻ, để được yêu nhau 

ở một nơi xa lạ, đầy tự do, như đôi chim trên sườn núi” (Vì sao có tục cưa răng) 

[118, tr.106]. Thậm chí, họ còn sẵn sàng chết đi, chuyển sang thế giới khác để được 

theo đuổi tình yêu, như Tiều-lu và U-pên trong truyện cùng tên. Mặc dù không được 

cả gia đình, cả cộng đồng, cả địa phủ, cả mường trời thừa nhận, nhưng họ vẫn 

không từ bỏ tình yêu “- Ta thiếu Tiều-lu như con khe dài không có nước chảy, còn 

đâu gọi là khe. Cành cam thấp hãy vươn cao lên cho ta đủ tầm treo sợi dây thắt cổ... 

Tiều-lu về nhà làm đúng như lời U-pên. Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm đứt sợi tóc 

và cây dao rơi xuống đâm xuyên qua ngực Tiều-lu. Tiều-lu đã thành người Mường 

Lôộc. Anh quyết chí đi tìm gặp U-pên” [119, tr.106-109]. Tình yêu với ý nghĩa tinh 

thần là “tiếng gọi của tâm hồn mong đợi được tôn thờ” [96, tr.63], thì ra đi vì tình 

yêu chính là ra đi để kiếm tìm và gìn giữ bản thể, ra đi để tránh sự kiểm soát và chối 

bỏ của gia đình, của bản làng, của luật tục, để thỏa thuận tồn tại tình yêu với nguyên 

tắc cộng đồng không bị vi phạm. 

Ra đi như là phản xạ tự vệ đã trở thành tâm thức yêu chuộng tự do của người 

Bru - Vân Kiều trong truyện cổ. Với những kết nối lỏng từ tinh thần đến các mối 

liên hệ đời sống, xem rừng núi là nhà, họ đi và dừng chân bất cứ nơi đâu, “Cha ta 

cho ta cái chân để đi khắp rừng núi. Nơi nào thích ta đến, nơi nào buồn ta đi” (Nhắc 

Cô phan) [115, tr.103]; “Hai cháu đã biết được đường bay của mũi tên, đã biết chỗ 

nào để cắm mũi tên vào đó. Hai cháu lớn rồi đấy! Hai cháu hãy đi đi. Rừng núi đó 
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là nhà. Các cháu đã có đôi mắt nhìn, đã có cánh tay khỏe, không còn ai đuổi các 

cháu ra khỏi nơi các cháu muốn ở. Không còn ai ngăn nổi chân các cháu đến nơi 

mình muốn đến” (Chuyện hai anh em mồ côi) [118, tr.120]. Đi làm ăn xa cũng là đi 

theo bước chân tự do với tâm hồn phóng khoáng “Người cha bảo các con: Nay các 

con đã lớn, các con phải đi buôn, đi bán một chuyến xem sao... Ca-đeng lo đủ cho 

các con mỗi đứa một gùi nặng những thức ăn, vật dùng và tiễn chúng qua mãi hết 

chân một ngọn đồi. Ca-đeng chỉ tay về phía mặt trời mọc bảo: Các con đi về phía đó 

sẽ có nhiều muối, nhiều gạo. Lại chỉ tay về phía mặt trời lặn bảo: Đi về phía này các 

con sẽ đổi được nhiều voi, nhiều váy, nhiều áo đẹp. Các con đi đi” (Piềng Riềng) 

[118, tr.208]. Đi làm ăn xa thường là đi buôn bán với người đồng bằng, hay người 

Lào. Không có nghề thủ công, họ thường đem những sản vật của rừng để đổi lấy 

váy áo, muối và những đồ đồng, sành sứ, trang sức. Ngoài buôn bán, họ còn ra đi để 

tìm đất dựng nhà, phát nương, làm rẫy, “Đứa cháu chôn bà xong, liền buộc hai gạc 

nai bằng một sợi dây dài và kéo đi khắp rừng khắp núi... Hết rừng rậm ra đến đồi 

quang, đứa cháu lo lắm. Chú đang nghĩ miên man thì bị giật ngã về phía sau một cái 

rõ mạnh. Chú quay lui nhìn thấy cả hai gạc nai cắm sâu vào một tổ mối. Đứa cháu 

liền dừng lại, làm nhà ở đó” (Đôi gạc nai thần) [115, tr.107-108]. Họ sẵn sàng lên 

đường, và cứ thế đi trong núi rừng của họ. Khi xem thế giới tự nhiên là ngôi nhà 

lớn, rõ ràng việc ra đi là một giả trang tưởng tượng. Xê dịch một chút trong không 

gian ấy để che chắn, ngụy trang cho tâm thức, cho xu hướng tâm lý, có thể là điển 

hình, có thể là đặc ứng. 

Một trong các lựa chọn của việc ra đi là sự trở về. Quả thật, khi ra đi vì mục 

đích tự vệ thì ra đi ấy là cuộc trở về an trú trong tâm hồn. Họ ra đi để tránh nạn, ra 

đi để trốn chạy thân phận hay ra đi vì tình yêu và tự do đều là những chuyến đi sinh 

tồn, sinh tồn thân xác và sinh tồn tâm linh. Ở vùng đất mới, họ có thể dựng nhà, 

phát nương, làm rẫy, sống với nhịp của một không gian khác. Nhưng trong tâm thức 

họ, nhà cũ, bản cũ và nương rẫy cũ chưa bao giờ là sự lãng quên, chưa bao giờ mất 

dấu: Chuyện con nai vàng kể về chú bé lạc mẹ đi lang thang trong rừng, được một 

ông lão che chở đã về ở trên sàn của ông, ngủ bên bếp lửa nhà ông (sau này mới hay 

đó là ông ngoại). Khi cứu được mẹ và cha, gia đình đã quay về bản cũ; truyện Xóc 

cà tực kể sau nhiều sóng gió do con quỷ gây ra (bốn mẹ con bị A-nha đày vào rừng, 
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hai chàng trai đi diệt quỷ), “cả ba cha con mang gạo muối vượt rừng tìm vợ cũ trở 

về, cùng chung sống trở lại, vui vẻ như xưa” [118, tr.198]. Người Bru - Vân Kiều 

sẵn lòng rời đi khỏi mảnh đất của mình khi gặp tai biến, song không dễ gì ngắt được 

sợi dây kết nối giữa họ với những vùng đất đã qua, đã gắn bó suốt nhiều năm trước 

đó. Điều này chứng tỏ rằng họ mang tâm thức tự do giống như tự do của nương rẫy, 

rời đi để trở về, và trở về để lại ra đi. Sự luân chuyển giữa đi và về trong tâm thức 

họ là sự tuần hoàn của những ngày hội giả trang. 

Ngoài việc ra đi tự thân, truyện cổ Bru - Vân Kiều còn kể về những hoàn 

cảnh phải rời khỏi bản làng, gia đình vì bị ruồng bỏ. Đó là khi đứa con bất hiếu với 

cha mẹ (Chăn Tha khạt) hay phạm tội loạn luân (Tiều-lu U-pên), nó sẽ bị gia đình 

chối bỏ. Đó là khi một thành viên vi phạm vào các thỏa ước của cộng đồng, như nói 

dối (Trạng Tầng, Chiềng Priềng [116]); trộm cắp (Xu Na Vông [35]), họ sẽ bị dân 

bản buộc phải ra đi. Có khi nghèo cũng là một nguyên nhân mà một hay nhiều 

thành viên bị đuổi khỏi tổ chức đời sống chung của bản làng, như hai ông cháu 

trong Dàng A lịch, anh mồ côi trong Đốt nhà cháy quan [115]; hay người tật 

nguyền, dù dân bản có xót thương, nhưng các A-nha, người giàu có và quyền lực 

trong làng không thừa nhận và buộc họ phải rời đi, như truyện Anh mù và anh gù 

lưng, Tiều A-lé. Cả người lương thiện kết giao với người bệnh tật, có khi cũng bị 

đánh bật khỏi cộng đồng, như cô gái út con của A-nha trong truyện Tiều A-lé. Ngoài 

quyền năng của những lời nguyền, sự sa ngã lòng người cũng là nguyên do ruồng 

bỏ tình thân: “Nhưng rồi hết ngày nọ tới ngày kia, vợ ngọn đẹp đã xúc xiểm, giễu 

cợt làm A-nha ngã lòng và đâm chán ghét hai người vợ gốc. Ít lâu sau, A-nha đánh 

đuổi cả hai người vợ gốc cùng hai con ra khỏi bản vào rừng sống với hoang thú” 

(Xóc cà tực [118, tr.192]). 

Bị động hơn cả việc bị đuổi đi là sự bỏ rơi (tức bị mang đến nơi không thể 

quay về). Truyện cổ Bru - Vân Kiều xuất hiện nhiều tình huống trẻ mồ côi bị dì ghẻ, 

có khi, bị chính cha ruột bỏ rơi: “Sáng sớm hôm sau A-nha gọi một người đầy tớ tin 

cẩn trao cho việc đi thả vợ con vào rừng và làm đúng như lời ông lão báo mộng” 

(Chuyện con nai vàng [118, tr.172-173]); “Ông già nghe lời xúi giục của Rú-roọc 

muốn ném Xađie ra rừng cho nó sống cùng muôn thú. Ý đã quyết, hôm sau ông già 

bảo Xađie cùng vào rừng với mình” [116, tr.63-64]. Trong tình huống bị bỏ rơi, 
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mặc dù hoàn toàn bất ngờ và không có bất kì chuẩn bị nào cho việc rời khỏi gia 

đình, bản làng nhưng họ vẫn không quá khó khăn để thích ứng với cuộc sống mới 

trong rừng, cùng thế giới của cây cỏ và các hoang thú. Hẳn là, tâm thức cội nguồn 

xa xưa của họ vẫn duy trì năng lực thích nghi cực hạn. Phải ra đi trong những hoàn 

cảnh bị động (ruồng bỏ, đuổi đi, bỏ rơi) là cuộc giả trang từ phía cộng đồng. Buộc 

một vài cá nhân rời khỏi gia đình, bản làng là sự thương lượng về sự tồn tại của họ 

bên ngoài những nguyên tắc và trách nhiệm của cộng đồng. 

Phản ứng ra đi trong hầu khắp các tình huống đời sống truyện cổ của người 

Bru - Vân Kiều dường như đã nắm giữ vai trò dẫn dường cho tâm thức tộc người. 

Việc rời bỏ không gian, thời gian (thế giới) hiện hữu để đánh cược đời sống vào 

một không gian, thời gian (thế giới) tưởng tượng vừa là tinh thần mơ mộng, vừa là 

sự cơi nới giới hạn tự thân. Soạn sửa cho tâm thức mình một vùng mờ trải rộng, họ 

an trú tinh thần bên trong tấm áo thích ứng kiên cường mà mềm mỏng. 

Trong lịch sử của người Bru - Vân Kiều, việc chuyển từ đồng bằng thấp và 

bình nguyên lên sống ở vùng núi cao, rừng sâu (thế kỷ XIII, XVIII), với mọi điều 

kiện sống đều thay đổi đột ngột kéo theo hàng loạt thói quen, tập quán và các kĩ 

thuật sinh tồn vì thế mà cũng phải đổi thay. Trong lựa chọn tồn tại, họ phải từ bỏ 

mình để thích nghi với thế giới mới. Trên vùng đất mới ở Việt Nam, họ lại rơi vào 

nơi giao tranh quyết liệt của những cuộc chiến. Vùng đất Quảng Trị ngày nay đã 

từng là biên giới Đại Việt - Chămpa, chứng kiến và gánh chịu nhiều lần giao chiến 

giữa hai bên, mãi đến khi Đại Việt hoàn tất cuộc Nam tiến. Sau này, từ 1954, Quảng 

Trị, lại là ranh giới quân sự của Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng 

hòa. Việc tiếp tục ra đi, trong thế giới khác ấy, gần như là không thể. Họ đã lựa 

chọn cuộc ra đi lớn thứ hai trong số phận của mình. Đó là ra đi khỏi bản thể, hay 

cuộc ra đi tinh thần. Một lần nữa, từ bỏ tồn tại bản thể để cứu chuộc sự sống là bước 

đường cùng của số phận, cũng là một lựa chọn. Xu hướng tâm lý ứng xử ôn hòa, dễ 

thỏa hiệp và không giao tranh, có thể đã xuất phát từ tâm thế sẵn sàng ra đi của họ. 

Điều này khác với xu hướng tâm lý hiếu chiến, sẵn sàng đối đầu, sẵn sàng từ bỏ sự 

sống để cứu chuộc bản thể này (kiểu tâm lý của một vài tộc sống lân cận như Ka-tu, 

Taoih). Chính cuộc giã từ trọng đại này, đã thay đổi bước chân lang thang của họ. 

Một khi đã từ bỏ bản thể, từ bỏ sự khác biệt, cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục phản 
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ứng/ phản xạ ra đi (những cuộc ra đi bên ngoài). Nhưng trong thế giới tinh thần của 

họ, biết đâu, lại đang hoài thai một chuyến đi khác, những cuộc ra đi bên trong. 

3.1.2. Những cuộc ra đi bên trong 

Những cuộc ra đi bên trong là những xê dịch hoàn toàn mang tính tinh thần. 

Nó không có bất kì biểu hiện nào để người khác có thể nhận biết bằng các giác 

quan. Những chuyến đi này diễn ra vô hình, trong tâm thức của tộc người, của dân 

làng, hay của cá nhân. Đó là một giả trang tinh thần, chuyển hóa trong ý thức/ vô 

thức mất tên gọi các dòng họ; mất totem hay nhại totem. 

Về tên gọi các dòng họ Bru - Vân Kiều, đã có nhiều nghiên cứu văn hóa đề 

cập đến. Vương Hoàng Tuyên trong Các dân tộc nguồn gốc Nam-Á ở miền Bắc 

Việt-Nam (1963) nhắc đến 7 mô (dòng họ) ở thôn Vĩnh Khê, miền tây Vĩnh Linh. 

Vũ Lợi (1987) sơ bộ thống kê các mô của người Bru - Vân Kiều ở thời điểm nghiên 

cứu. Nguyễn Xuân Hồng (1994) trong “Dòng họ của người Tà - ôi, Cơ - tu và Vân 

Kiều” giới thiệu 14 dòng họ và vật tổ của họ. Nhóm tác giả Nguyễn Văn Mạnh 

trong Luật tục của người Tà ôi, Cơtu, Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 

(2001) đã nêu cụ thể 6 dòng họ và 6 điều kiêng kị tương ứng. Y Thi trong Văn hóa 

dân gian người Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị (2007) đề cập đến nhiều dòng họ (xin 

xem Phụ lục 7). Tuy hầu hết chỉ dừng lại ở việc liệt kê tên gọi và dịch nghĩa tên gọi 

(chưa đầy đủ), nhưng đã cùng khẳng định cộng đồng tộc người Bru - Vân Kiều có 

sự sắp xếp, tổ chức đời sống theo các dòng họ. Các tác giả này cùng cho rằng mỗi 

mô đều có truyền thuyết kể về nguồn gốc của mình, nhưng ít nêu ví dụ cụ thể. 

Người Bru - Vân Kiều mang ý thức đặc biệt cẩn trọng về dòng họ. Mô là tập 

hợp những người cùng dòng máu, sinh sống quần tụ cùng nhau trong lãnh thổ riêng. 

Mô là ranh giới để xác định và thực hiện nguyên tắc hôn nhân ngoại tộc. Mô chịu 

trách nhiệm bảo vệ đời sống của mọi thành viên, và mọi thành viên có nghĩa vụ tôn 

trọng và thực hiện các nguyên tắc của mô. Mô theo ý nghĩa ấy là một dòng họ-thị tộc, 

tức tên gọi này liên quan đến nguồn gốc, hay cấm kị của dòng họ. Mỗi mô Bru - Vân 

Kiều có rừng ma riêng, là nơi cư trú của những linh hồn người quá cố. Việc người từ 

mô này sang sinh sống cùng một mô khác phải được sự đồng ý của Dàng (yang), của 

suất và A-nha, của tất cả dân bản, và phải thực hiện nghi lễ nhập làng (tổ chức cư trú 

đầu tiên của người Bru - Vân Kiều là cư trú theo dòng họ, tức một bản, một làng là 
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không gian riêng của từng mô). Trước sự xem xét ấy, người chuyển cư phải có công 

đặc biệt với bản làng, dòng họ mới. Truyện Piềng-riềng kể vợ chồng Piềng-riềng đã 

cứu sống đứa trẻ con nhà A-nha “quý hơn cả giỏ vàng, quý hơn cả gùi bạc” và được 

A-nha chia cho một nửa gia tài, nương rẫy; thế nhưng, khi A-nha và dân bản muốn họ 

ở lại, họ vẫn rất e dè: “- Chúng tôi ở lại với A-nha, vợ chồng chúng tôi khác mô, khác 

dòng máu với dân bản, mong A-nha, dân bản che chở, thương giùm” [118, tr.227]. 

Đối với người Bru - Vân Kiều, mô có ý nghĩa thiêng liêng. Tuy nhiên, truyện 

cổ của họ lại rất hiếm nhắc đến các dòng họ, vấn đề quan trọng liên quan đến mọi 

vận hành đời sống, mà lẽ ra đã cùng các hoạt động sống có mặt trong truyện. Trong 

số truyện cổ Bru - Vân Kiều đã được xuất bản, chỉ duy nhất truyện Mô Oong, mô 

Ang và núi Tamau Parả có sự xuất hiện của 2 mô (dòng họ). Chúng tôi vẫn chưa 

tìm ra nghĩa của oong trong tiếng Bru - Vân Kiều; còn ang thì có nghĩa là ánh sáng. 

Theo truyện kể, dòng họ ánh sáng là những người giàu có, có nhiều bạc và vàng. 

Người ta đã lấy đặc điểm của những vật sở hữu đặc biệt để làm tên gọi cho dòng họ 

mình. Ngoài truyện kể trên, tên gọi nhân vật trong truyện cổ của họ hầu hết là các 

tên chung gọi theo đặc điểm đặc biệt (như Cađeng là tên gọi những người không 

con, Ai-cum là tên gọi những người da trắng, Ai-clóc là tên gọi những người da 

đen...), chứ không gợi dẫn gì đến tên các dòng họ. 

Trong 10 truyện chúng tôi sưu tầm trong 2 chuyến đi thực tế, có nội dung kể 

về nguồn gốc các dòng họ, có sự phân bố như sau: 2 mô tự gọi theo tên sông suối 

(Xarai, Xôm), 1 mô tự gọi tên theo kiểu địa hình (Choah: cát), 1 mô gọi theo 

phương thức canh tác (Lang đoong: làm ruộng), 3 mô gọi theo tên cũ trước khi di cư 

cộng với loài vật hay đồ vật cùng họ trải qua biến cố và chuyến đi đó (Taplen súng, 

Taplen bò, Taplen ong), 1 mô gọi theo tên cây cỏ (Kadớk), 1 mô gọi theo tên nghề 

thủ công (Plăng: làm rượu) - cũng có cách dịch khác Plăng là tên sông Ba Lòng 

(đoạn trung lưu của sông Quảng Trị) (nếu vậy thì dòng họ này gọi theo tên sông), 1 

mô không rõ ngọn nguồn (Xartieng). 

Đó là những câu chuyện kể trong quá khứ. Thực tế ngày nay, hầu hết người 

Bru - Vân Kiều mang họ Hồ, là một họ của người Kinh, mà cụ thể là lấy theo họ của 

Hồ Chí Minh. Đi kèm theo câu chuyện về họ Hồ này là quan niệm cho rằng người 

Bru - Vân Kiều trước đây vốn không có họ: “Người Khùa, Vân-kiều, Bru, Sộ, Măng-
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cong, Trĩ trước năm 1945 đều không có họ... Sau năm 1945, các nhóm người trên 

mới lấy họ Hồ làm họ chung cho tất cả mọi người” [42, tr.41]. Điều này ở chừng mực 

nào đó, có thể phù hợp với tình trạng truyện cổ đã xuất bản của người Bru - Vân 

Kiều. Tuy nhiên, đối chiếu với các tài liệu nghiên cứu văn hóa, và việc xác minh trên 

thực tế của chúng tôi (đã trình bày trên đây) thì thiếu chính xác. Đây là sự nhầm lẫn 

giữa dòng họ-thị tộc với cách gắn họ-nhân danh của người Kinh vào tên gọi trong quá 

trình điều tra nhân khẩu. Nó dẫn đến việc cấp cho người Bru một họ-nhân danh 

chung. Chỉ xét riêng trường hợp tổ chức hôn nhân với nguyên tắc ngoại tộc và 

những cấm kỵ chặt chẽ giữa các mô, thì việc lấy cùng một họ cho tất cả mọi người 

sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn và phá vỡ những luật định nghiêm ngặt của cộng đồng. 

Như vậy, điểm trắng đặc biệt này trong truyện cổ, hẳn là một giả trang. 

Có một hiện tượng, nơi sinh sống tập trung nhất của người Bru - Vân Kiều 

hiện nay, vùng Quảng Trị và Quảng Bình, hầu hết mọi người mang họ Hồ; tuy nhiên, 

một bộ phận nhỏ cư dân Bru - Vân Kiều di cư vào Đắc Lắc từ 1972 thì không mang 

họ Hồ. Họ hoặc là lấy lại họ-thị tộc (và giữ nguyên cách đặt tên gắn với họ-nhân danh 

như người Kinh), hoặc đổi thành tên Thánh (những người Bru - Vân Kiều theo đạo 

Tin lành). Việc mang họ Hồ của người Bru theo nhiều chuyện kể đã bắt đầu từ 1946, 

và được nhắc lại nhiều lần vào 1947, 1957, 1965, 1969. Những thời điểm này đều 

trước năm 1972, nghĩa là trước khi di chuyển vào Đắc Lắc, những người Bru - Vân 

Kiều ngày ấy đã mang họ Hồ, hay ít ra thì cũng sống trong sự kiện ấy. Thế nhưng vào 

Nam, người ta lại quay về họ cũ. Cuộc di cư 1972 của người Bru - Vân Kiều được 

thực hiện theo chính sách di dân sắc tộc của chính quyền miền Nam Việt Nam. Việc 

tiếp tục mang họ Hồ, nếu trước đó họ từng mang, là điều không phù hợp. Nếu giả 

định bị động ấy đúng, vậy sau 1975, họ hoàn toàn có quyền đổi lại, nếu họ mong 

muốn. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Họ đã ngẫu nhiên/ chủ động rơi vào thế 

bị động này. Trải qua những lần thay tên đổi họ, thấy rằng, họ khá dễ dàng chấp nhận 

sự thay đổi, giấu kín mong muốn của mình và thích ứng với hoàn cảnh mới. Đó là 

một cuộc ra đi từ bên trong. Việc giả trang bằng tên họ có thể bảo vệ sinh tồn và đời 

sống tộc người trước những khác biệt, đổi thay và sức ép của thực tại. Khi thoát khỏi 

thực tại cũ, hay chịu sức ép của một thức tại mới, người ta lại thay tấm trang phục, 

thay tên đổi họ để tiếp tục thích nghi trên hành trình tồn tại. 



64 
 

 

Trở lại với tên gọi các dòng họ trong quá khứ của người Bru - Vân Kiều, nếu 

thực sự xuất phát từ các loài động vật, thực vật trong rừng và vùng đất cư trú thì điều 

này hoàn toàn phù hợp với tục thờ hồn sống của họ. Đó là tín niệm vào linh hồn của 

những người đang sống: “Đối với những dân tộc mà thần trí chưa đạt tới trình độ như 

chúng ta, họ không quan niệm linh hồn hay psyche là một cái gì duy nhất. Nhiều dân 

tộc cổ sơ cho rằng người ta ngoài linh hồn chính ra, còn có một buhs soul (linh hồn 

rừng rú), linh hồn rừng rú đó nhập vào một con thú rừng hay một cái cây, con thú hay 

cái cây đó cùng một tâm thần với một người. (Lévy Bruhl gọi đó là “tham dự thần bí” 

[11]). Về phương diện tâm lý học thì một người đồng hóa mình với người khác hay 

một đồ vật nào đó là một hiện tượng thông thường. Sự đồng hóa ấy có thể có những 

hình thức rất khác biệt nhau đối với những người cổ sơ. Nếu linh hồn rừng rú là con 

vật, thì con vật được coi là anh em với người” [70, tr.22-23]. 

Điều này có thể ứng chiếu vào nhiều tình huống truyện. Một là nhân vật 

trở thành người duy nhất hiểu được tâm sự, tiếng nói và thấy được hình ảnh thật của 

con vật hay cây cối, từ đó kết duyên vợ chồng/ anh em: “Theo hướng tay chỉ của 

mẹ, cô gái thấy bên gùi có một anh con trai đẹp đang đưa mắt liếc nhìn mình... Bà 

mẹ chỉ thấy ngay con trăn to tướng đã trườn ra khỏi gùi”(Talăn Talê) [116, tr.92]. 

Đặc ân này chỉ dành cho những người còn duy trì tình yêu lớn trong sự thông hiểu 

thế giới tự nhiên. Hai là giải thích niềm tin con người và các loài thú rừng, cây cối 

có thể nói chuyện được với nhau. Ba là người kết nghĩa với thú/ với thần linh và 

có được những khả năng của người anh em kết nghĩa. Đây là sự đồng hóa/ mơ 

ước cầu đồng nhằm an toàn/ tăng sức mạnh của con người. Anh Ca đeng kết 

nghĩa cà lơ với con Dàng, được con Dàng dùng phép thần giúp đỡ đánh canh bạc 

lớn, xem được gương thần, lấy con gái Dàng làm vợ và được Dàng cho nhà cửa, 

của cải, nương rẫy (Ai Ca đeng) [115]; anh mồ côi kết nghĩa cà lơ với con tru, có 

thể đi lại thế giới dưới nước, biết dùng gậy thần và áo choàng để đi lên cõi trời 

(Tiều Ca lang) [115]. Việc con người nhận lấy mối liên hệ mật thiết/ đồng hóa, 

như bạn bè, thậm chí ruột thịt với các loài thú rừng, sứ giả của thiên nhiên, hay 

một hóa thân khác, là các vị thần, các con của Dàng vừa để tìm thấy một nơi 

nương tựa tâm linh, vừa thức nhận vị trí thật sự của mình trong vũ trụ. Từ dấu 

hiệu ấy, chúng ta có thể tìm thấy vệt mờ ở thời kỳ rất xưa của ý niệm tôtem . 
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Xa xưa hơn tôtem của từng dòng họ là tôtem chung của tộc người. Về vật 

tổ của người Bru - Vân Kiều, có nhiều giả thiết: “Huyền thoại đó kể về mối quan 

hệ nguồn gốc của bộ lạc này với một con chó - tổ tiên” [155, tr.38]. G. Vargyas 

(1998) thì tin vào nguồn gốc này (chuyện do Malpuetch được nghe và kể lại - 

khoảng 1920). Nguyễn Xuân Hồng (1984) đã từng nhắc đến chuyện con chó khi 

nói về nguồn gốc người Bru - Vân Kiều trong truyền thuyết. Joaan (1966), Y Thi 

(2007) khẳng định người Bru - Vân Kiều có thực hành nghi lễ đâm trâu. Cùng 

với tục cà răng và xâu tai, đâm trâu là dấu vết của tín ngưỡng tôtem bái con trâu 

làm vật tổ. Trong tất cả truyện cổ đã được xuất bản và cả những chuyện chúng 

tôi được nghe kể khi đi thực tế, không có truyện nào kể về tổ tiên - con chó của 

họ, và cũng không có truyện nào kể về vật tổ là con trâu. Chỉ duy nhất một truyện 

Vì đâu có tục cưa răng [115] có nhắc đến và lý giải về tục cưa răng, còn gọi là cà 

răng, một mấu chốt đơn độc trong dấu vết tôtem trâu mà thôi. Trong khi, cà răng là 

một dấu văn hóa xa xưa khá đậm của người Bru - Vân Kiều. 

Căn cứ vào các yếu tố của truyện thì việc cà răng có liên quan mật thiết với tục 

đi sim; vì vậy, nhiều khả năng có liên kết với nghi lễ trưởng thành của người Bru - 

Vân Kiều. Đó là thời điểm trai gái trong làng độ 13/14 tuổi trở lên được phép ra ngủ 

ở nhà xu, đêm đêm đi chơi suối, chơi trăng, thổi kèn cùng nhau để tâm tình và hẹn 

ước. Vì lời nguyền xa xưa về Amang và Xà - nông [115], trai gái trước khi được phép 

đi sim phải cà mòn răng để không cắn chết nhau. Tuy nhiên, đây có thể được hiểu là 

thử thách dành cho những đứa trẻ, ai vượt qua thì mới được cộng đồng thừa nhận là 

một thành viên chính thức/ thành viên trưởng thành. Khi đó, họ mới có cơ hội đi sim, 

tìm kiếm bạn tình, cưới vợ cưới chồng, sinh đẻ con cái, và duy trì đời sống lâu dài 

hơn. Nếu điều này là đúng, thì lẽ ra, hiện tượng cà răng phải được lặp lại trong truyện 

cổ với tần số tương tự, hoặc xoay quanh tần số của hiện tượng đi sim. Tuy nhiên, trên 

thực tế văn bản thì đi sim xuất hiện trong 13/98 truyện. Như vậy, cà răng đã trở thành 

vệt mờ hay đang dần mất liên kết với tục đi sim/ nghi lễ trưởng thành. 

Trong các định chế tôtem nguyên thủy, nhiều bộ tộc vùng Đông Nam Á đã 

nhận tôtem trâu. Những người theo tôtem chịu sự thôi thúc của năng lượng đồng 

hóa, luôn cố gắng làm cho mình giống với vẻ ngoài của con vật tôtem. Họ cho 

rằng việc giống nhau ở ngoại hình sẽ giúp họ giống tôtem của của họ ở cả năng 
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lực/ ít nhất là thu nhận được năng lượng bên trong của tôtem, năng lượng thiêng 

nguyên thủy. Đặc điểm nhận diện những người theo tôtem trâu là răng mòn và tai 

to. Vào những ngày lễ hội, họ còn đeo sừng để nhấn mạnh mối liên hệ đặc biệt với 

tôtem. Theo tôtem trâu, họ nhất thiết phải có ngày lễ tiếm ngôi tôtem là lễ đâm 

trâu. Trong một năm thực hành nghiêm ngặt việc tôn thờ, kiêng kị với người cha 

tinh thần, cả cộng đồng sẽ được trải qua một ngày đổi ngôi. Trong ngày hôm đó, 

mọi người sẽ tổ chức giết con vật tôtem theo cách thức càng đau đớn càng tốt. Sau 

đấy, họ sẽ uống máu, hóa trang bằng máu và ăn thịt tôtem. Người ta cho rằng, khi 

ấy, toàn bộ năng lượng của tôtem đã chuyển hóa vào từng cá nhân và cả cộng 

đồng. Có một ẩn ức xa mờ hơn trong ngày lễ uống máu, ăn thịt totem, đó là ngày 

của tự do. Người ta được quyền xâm phạm những cấm kị một cách hợp pháp, 

được thả lỏng/ tuột bỏ mọi ràng buộc, định chế. Như vậy, trong truyện cổ, và trong 

đời sống của người Bru - Vân Kiều còn lưu lại dấu chỉ về tục cà răng, hoàn toàn 

có khả năng là mảnh vỡ của tôtem trâu. 

Giả sử vệt mờ của tục cà răng là dấu vết sót lại của tôtem trâu, vấn đề vướng 

mắc ở chỗ, trong truyện cổ của người Bru - Vân Kiều, hoàn toàn không nhắc đến 

tục đâm trâu. Trong khi, các nghiên cứu văn hóa (kể trên) cho rằng họ có lễ đâm 

trâu. Tuy nhiên, chúng tôi thăm hỏi trên thực địa thì họ khẳng định không có nghi lễ 

này. Như vậy, hoặc là họ vốn thực hành tôtem trâu trong quá khứ, nhưng đã lựa chọn 

giả trang tinh thần bằng cách chối bỏ để che màn bí mật về thế giới của mình, không 

bao giờ hé lộ cho người khác. Với sự e ngại, dè chừng thế giới xung quanh, cộng với 

mặc cảm ở trọ xa quê hương, họ không thực hành nghi lễ của mình nữa, để cầu đồng 

và cầu bình yên. Đâm trâu vì lẽ ấy chỉ còn lại trong tâm thức rất xa của tộc người. 

Trường hợp, nếu không là mảnh vỡ sót lại của tôtem trâu thì cà răng có thể là 

hình ảnh nhại tôtem. Đó là sự bắt chước các bộ tộc lân cận nhưng không trọn vẹn. 

Nghĩa là họ chưa từng theo đuổi tôtem trâu, chưa từng giả trang trâu và chưa từng 

thực hành nghi lễ đâm trâu. Tuy nhiên, khi di cư đến vùng đất mới, sống bên cạnh/ 

gần gũi những bộ tộc với tính cách mãnh liệt (như Katu, Taoih), hay các bộ tộc Tây 

Nguyên, chưa dứt hẳn thời kì tranh chấp từ chế độ mẫu hệ sang phụ hệ (như Ê đê, 

Gia rai), họ dần dần bắt chước những người láng giềng. Sự bắt chước ấy mặc dù 

hướng tới mục đích giả trang và cầu đồng, nhưng cũng âm thầm trải qua bộ lọc tính 
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cách, văn hóa, thẩm mỹ của họ. Vậy tại sao người Bru - Vân Kiều đã chọn cà răng 

trong bộ công cụ tôtem? Căn cứ vào cách lựa chọn phản ứng của họ trong những 

hoàn cảnh của đời sống, thấy rằng họ ôn hòa, có phần nhút nhát. Việc vượt qua 

những trở ngại bất thường hầu hết dựa vào sự giúp sức từ thế giới tự nhiên, siêu 

nhiên. Khi lựa chọn một thử thách thực tế cho cộng đồng, họ hướng tới sự kiện ít 

xảy ra va đập, đối mặt và dữ dội. Cà răng là một loại đau đớn ám ảnh, nhưng nó 

diễn ra chậm, trong sự thỏa thuận và chấp nhận. 

Tục cà răng dù là dấu vết của nghi lễ trưởng thành, là mảnh vỡ của tôtem 

trâu hay nhại tôtem trâu thì đó cũng là một giả trang, một sự ra đi trong tâm thức. 

Việc từ bỏ bản thể hay đồng hóa với bản thể khác đều nhằm che giấu thực tại bên 

trong bằng tấm áo bên ngoài. Những dấu vết nhạt nhòa, có khi lẫn vào nhau, gấp 

khúc trong nhau là hình chiếu từ xu hướng tâm lý thích nghi của họ. Mất liên kết 

bền với tôtem (mất tôtem/ không xác định tôtem/ nhại tôtem) là biểu trưng tâm lý 

của kiểu tính cách mềm, ngại va chạm, thích ứng nhanh; cá tính mờ nhạt. 

Mất liên kết với tôtem ở giai đoạn sớm và mất tên gọi dòng họ ở giai đoạn 

muộn là sự xa rời thế giới bản nguyên, là những cuộc ra đi từ bên trong, là hành vi 

giả trang hoàn toàn mang tính tinh thần. Những mảnh vỡ rơi trong tâm thức, mất 

dấu nhau, tạo thành những vệt mờ là hệ quả của những biến cố tâm lý. Trên con 

đường đi tìm mình, cá nhân hay cộng đồng đều rơi vào thách thức đánh mất mình 

để tồn tại, một thức nhận sâu xa nhất về bản thể. Ra đi từ một lựa chọn của lịch sử 

tộc người đã thành một phản xạ. Trong truyện cổ Bru - Vân Kiều, sự ra đi này, 

ngoài vai trò là một hành động chức năng (do đó, phổ biến và lặp lại ở nhiều tộc 

người), còn là ảnh xạ của lịch sử, của chấn thương tâm lý mà tộc người đã trải qua 

khi bị mất quê hương và bị đẩy dần lên vùng núi cao trung Việt ngày nay. Đó là 

nỗi đau riêng, số phận riêng của Bru - Vân Kiều đã khắc đậm thành mặc cảm ra đi 

trong truyện cổ của họ. Cả những chuyến đi bên ngoài và những chuyến đi bên 

trong đều là những lựa chọn giả trang tinh thần. Giả trang là để tạo nên sự tương 

đồng với thế giới xung quanh, hoặc là để bảo vệ sự khác biệt, bảo vệ bản nguyên 

trong thỏa thuận ngầm công khai với thực tại. Đó là sự thích nghi đến cực hạn. Từ 

bỏ mình theo một cách nào đấy để tự vệ. Phản ứng ra đi và số phận tha hương/ tha 

ngã là vòng xoay chưa dừng trên hành trình tộc người của họ. 
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3.2. Nhiễu loạn - sự giằng co giữa thích nghi và đối kháng 

Nhiễu loạn là một thực tại tinh thần (khác với giả trang, hai thực tại song 

song, bên ngoài và bên trong) vừa là gấp khúc và chuyển đổi liên tục trong sự thức 

nhận của con người về các thế giới và quyền năng của các thế giới, vừa là một giai 

đoạn vận hành của tâm lý tự thân khi con người phải đối diện với những biến cố, 

những tranh chấp tinh thần chưa thiết lập được trật tự mới. Đây là diễn biến tiếp 

theo bên trong tấm áo thích nghi bề mặt - sự thích nghi tưởng tượng. Xung đột tâm 

lý bên trong những hoàn cảnh thử thách và lựa chọn gây nên nhiễu loạn tinh thần. 

Việc con người bị nhiễu loạn giữa nhiều chiều không gian thời gian cũng là cơ chế 

tâm lý chung. Từ đây, tùy vào hoàn cảnh sống và xu hướng tinh thần nguyên thủy 

của từng tộc người mà họ lựa chọn cách thức phản ứng, nhằm đạt được mục tiêu tự 

vệ tối thượng, tự vệ cá nhân, tự vệ giống nòi, tự vệ tộc người, và tự vệ loài. 

3.2.1. Những giấc mơ 

Giấc mơ là biểu trưng cho sự tranh chấp và sự bù đắp giữa ý thức và tiềm 

thức. Nó không chỉ là những điều đã từng bị lãng quên, không chỉ là những mong 

mỏi ước vọng mà còn là những vết chạm xưa cũ, còn ở lại mãi trong thẳm sâu tâm 

hồn một ai đó, một thế giới nào đó. Thế giới của chúng ta đã lùi xa vào dĩ vãng, 

khuất phục trước một thế giới nhân tạo của điện và thông tin. Nội dung nhớ về quá 

khứ bằng sự gợi dẫn của một mùi hương, một tình huống, một đồ vật (đó là những 

hiện tượng thuộc về trí nhớ) hay một ý tưởng đột ngột hay dự đoán tương lai cũng 

là một trong các cơ chế của tâm lý (là những tư tưởng mới chưa bao giờ vượt qua 

ngưỡng ý thức). Trả lời cho câu hỏi, vì sao giấc mơ không có ý nghĩa trực tiếp rõ 

ràng, Jung lý giải như sau: Những nội dung và biểu tượng sinh thành từ giấc mơ tồn 

tại dưới dạng “vị đáo” tức là còn phôi thai mà chưa thành hình, khi tiến lại gần ý 

thức (nếu tiến lại được thì ý thức sẽ nhận ra nó, và chúng ta sẽ ý thức được về nó) 

bèn lánh đi. Bởi cái tâm thần của con người có một chức năng là kiểm duyệt, nhằm 

bảo vệ giấc ngủ và bảo vệ chính con người. Vì tiềm thức “sợ” sự kiểm duyệt nên tự 

lánh đi. Bởi vậy cái mà chúng ta lĩnh nhận được từ tiềm thức là những hình ảnh trộn 

lẫn, quanh co. Nhưng tiềm thức lại tự bảo vệ được sự toàn vẹn của nó. Xét đến đời 

sống tộc người, khi được sống yên ổn trong thế giới của mình, họ tư duy hoàn toàn 

bằng biểu tượng theo bản năng. Sau này, khi cần phải giao tiếp, tranh chấp, chung 
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sống với các tộc xung quanh, họ giấu đi những bí mật, bí quyết của tổ tiên bên trong 

những lời nguyền, cấm kỵ, nhằm bảo vệ bộ tộc trước thế giới bên ngoài. Khi đó, cái 

bản năng đã từng chủ trị đời sống trở thành tiềm thức (cái vô thức có thể coi là cái 

di truyền xa xôi mà con người, bộ tộc hiển nhiên mặc định mà không hay biết về sự 

hiện hữu của nó) và ý thức mới được thiết lập, với vai trò bộ lọc trong đời sống rộng 

mở. Truyện cổ là một kiểu kể lại giấc mơ, cung cấp hàng loạt hình ảnh đứt quãng và 

quanh co, chúng ta cần liên tưởng để có thể giải mã. 

Khi hiểm họa bên ngoài mạnh lên, tương ứng như sự kiểm duyệt của tâm thần 

quá mạnh thì tiềm thức sẽ càng co cụm lại, các giấc mơ hay biểu tượng càng trở nên 

mờ tối, khó xác định. Những câu chuyện họ kể với những người khác sẽ có nhiều bí ẩn. 

Đó là những giấc mơ (ngẫu nhiên) được kể lại một cách “sáng tạo”. Bức tranh mà họ 

cung cấp cho chúng ta qua truyện cổ cũng là một mật mã. Khả dĩ nhất chỉ có thể giải 

nó bằng biểu tượng. Từ biểu tượng sẽ lần lại những thành tố tâm lý của tộc người. 

Truyện cổ Bru - Vân Kiều là thế giới của những giấc mơ. Nó mở ra nhiều chiều 

kích khác của đời sống. Có thể xem giấc mơ, trước hết, như chiếc vé thông hành vào 

những chiều không gian khác. Trường hợp một, con người chứng kiến hoặc trải 

nghiệm hai thế giới song hành trong khi tỉnh thức. Chuyện con nai vàng: “Hai mẹ con 

đành nằm ngủ bên bờ khe. Đang khi mơ màng đứa bé nghe thấy tiếng người bàn tán... 

Đứa con vừa hé mắt đã nhìn thấy hai người con trai cầm kèn đi về phía mẹ mình. Đứa 

con vờ ngủ để xem chúng làm gì... Bà mẹ kêu lên một tiếng, làm đứa con giật mình. 

Nó mở mắt ra thì thấy mẹ nó đã đi đâu mất, bèn kêu khóc, chạy dọc bờ đá, chạy ngược 

dòng khe tìm kiếm” [115, tr.137]. Đây không phải kiểu giấc mơ hoạt động trong giấc 

ngủ, mà là một kiểu chuyển đổi thế giới trong khoảnh khắc tỉnh thức. Hai người cầm 

kèn là quỷ họ Nhắc-khô-lô-ề, đến để bắt cóc bà mẹ về làm vợ tướng nhắc. Ngay 

khoảnh khắc hiện tại, chú bé đã chứng kiến sự biến mất của mẹ như thể bà mẹ bị trượt 

từ thế giới hiện hữu trước mắt sang một thế giới vô hình khuất mặt. Trong tư duy cổ 

sơ, con người hoàn toàn tin rằng cả thần linh và muôn cây muôn thú cùng họ 

chung sống trong một thế giới. Việc giao tiếp và liên lạc giữa họ đã diễn ra như 

ngày nay đang hiện diện trong thế giới loài người. Sau đó, các thế giới dần bị 

ngăn cách trong tâm thức con người. Họ cho rằng phải có một phương thức đặc 

biệt hơn thì những thế giới này mới kết nối với nhau được. Trong đó, giấc mơ là 
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một phương tiện. Nó đem đến nhiều chiều kết nối khác nhau, xưa hơn cả, có lẽ là 

sự cho phép con người đi về giữa các thế giới, qua cánh cửa của tâm thức. 

Những giấc mộng giữa lúc tỉnh thức có thể là ước mơ, cũng có thể là trải 

nghiệm giấc mơ. Truyện Tiều Tốc kè kể về chàng trai dũng mãnh, tự nhận sứ mệnh 

bảo vệ núi rừng, ấp ủ mong ước có một ngôi nhà đẹp như nhà A-nha. Khi nhận 

được ống nứa là quà tặng dành cho sự tận tụy của mình, “Anh lật nắp ống nứa ra. 

Chiếc ống nứa bật khỏi tay anh, bay vèo vào không trung. Phút chốc sấm chớp nổi 

lên ầm ầm, trời đất bốn bề mây phủ đen kịt... Chốc sau, trời quang mây tạnh, anh 

thấy mình được ăn mặc đẹp đẽ, đang đi loanh quanh một ngôi nhà to rộng” [118, 

tr.29]. Chàng trai đã vượt qua thử thách của ông già Dàng và hết lòng thực hiện sứ 

mệnh. Việc chuyển hóa không gian và cách thức thực hành đời sống, nếu xem phép 

thuật cũng là một cách thực hành, trở đi trở lại giữa thế giới trần gian và những thế 

giới khác là kênh truyền tin cho phép con người di chuyển trong tâm thức. 

Trường hợp hai, con người di chuyển giữa hai thế giới bằng phương tiện giấc 

mơ. Ngoài hồi ức về thế giới đại đồng, con người, với sự tiếp sức của thế giới siêu 

nhiên có thể đi lại giữa nhiều thế giới bằng chiếc võng giấc mơ. Truyện Anh mù và 

anh gù lưng: “Đúng nửa đêm, một cơn dông nữa lại nổi lên. Cơn gió xoáy mạnh 

đến mức kéo giật cả hai người ra khỏi hốc đá và tung bổng họ lên cao. Một ánh 

chớp chói lòa bổ vào đỉnh núi rung rinh, lại tung hai người trai trẻ lên cao. Họ bị 

mệt nhoài, nằm thiếp đi, thì ông già râu bạc như sương núi lại hiện ra, trao cho hai 

người hai ánh chớp xanh lè. Họ giật mình thức dậy. Trên tay Cloong ta cô giờ đã có 

sẵn một thanh gươm sáng loáng. Tay Mắt xút cũng đang cầm chặt một mũi tên nhọn 

hoắt, cánh tên to bằng hai bàn tay óng ánh bạc” [115, tr.166]. Phép màu có thể hiện 

diện ngay trong thế giới này. Nhưng bản thân phép màu đã đến từ một thế giới 

khác. Trong giấc mơ, hai chàng trai đã đến thế giới Dàng (gặp ông già râu bạc-

Dàng), nhận được ánh chớp (biểu trưng cho vũ khí [18, tr.189]) và tỉnh dậy với 

thanh gươm và mũi tên (có thật) trên tay. Như vậy giấc mơ đã đưa hai chàng đi-về 

giữa hai thế giới (vô hình và hữu hình). 

Trường hợp ba, con người di chuyển giữa hai thế giới trong lúc tỉnh thức. Sự 

chuyển hóa giữa các thế giới diễn ra trong khoảnh khắc con người không giữ được 

sự độc tôn của ý thức, để tâm thức bị lạc trong những chiều không gian khác cũng 
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hoạt động theo cơ chế giấc mơ. Truyện Ta lăn Ta lê: “Cô gái nhìn quanh chẳng thấy 

con trăn đâu cả. Theo hướng tay chỉ của mẹ, cô gái thấy bên gùi có một anh con trai 

đẹp đang đưa mắt liếc nhìn mình... Bà mẹ chỉ thấy ngay con trăn to tướng đã trườn 

ra khỏi gùi, đang vóng cao cổ nhìn về phía mẹ con bà” [118, tr.156]. Đây là một 

tình huống truyền tin giữa các thế giới song hành. Trong khi bà mẹ và các cô chị 

nhìn thấy con trăn mốc thếch thì A-chung (cô út) lại nhìn thấy chàng trai đẹp. Trong 

cùng một thực tại, nhưng con trăn-chàng trai hiện hữu cùng lúc, song hành, hai hình 

hài. Như vậy, đã có một thế giới nơi mà bà mẹ và các cô chị thuộc về đồng hiện 

cùng một thế giới trong đó có A-chung. Con trăn-chàng trai vừa là sự chuyển tiếp 

vừa là ranh giới giữa hai thế giới ấy. Cô út đã di chuyển từ thế giới thực tại (có mẹ 

và các chị) sang thế giới vô hình (trong mắt bà mẹ và các cô chị) của chàng trai. 

Trường hợp bốn, con người mang những nỗi ám ảnh đời thực (lúc tỉnh thức) 

vào cơn mơ trong giấc ngủ. Những chiều không gian lúc này chỉ hoán chuyển trong 

giới hạn tâm thức của con người. Truyện Cha con Tiều Cù tót: “Từ khi sinh thằng 

Cù tót, đêm nào bà cũng chiêm bao thấy nhiều điều dữ. Có hôm bà vừa chợp mắt đã 

thấy một con trăn to từ đâu bò đến dằn đầu lên cánh tay trần của mình. Bà hoảng 

hốt choàng tỉnh dậy thì chẳng thấy trăn đâu, chỉ thấy cái đầu ướt át đầy sài ghẻ của 

đứa con trai gối trên tay mình” [117, tr.147]. Trong tâm thức con người, thế giới 

thực tại sẽ di chuyển sang thế giới thần thoại. Nỗi ám ảnh về hình hài đầy mụn cóc 

và ghẻ lở của Tiều Cù-tót đã hóa thành con trăn trong giấc mơ của bà mẹ. Cùng là 

một ý niệm tinh thần, nhưng ở hai trạng thái tâm thức, hai thế giới khác nhau trong 

tâm hồn bà mẹ, Tiều Cù-tót đã mang hai hình ảnh. Đó là “tư duy kép” trong tâm 

thức con người, “tư duy lí tính (hữu thức) và tư duy thần thoại” [96, tr.157]. 

Giấc mơ là cánh cửa mở vào các không gian-thời gian song hành, là nơi con 

người chịu sốc năng lượng trước các chiều thế giới. Họ rơi vào sự tranh chấp giữa 

hữu thức và vô thức, giữa tỉnh thức và mộng du. Bản thân tâm thức con người vốn 

chứa đựng nhiều chiều thế giới. Tuy nhiên, nó chỉ thừa nhận một thế giới là hiện hữu, 

còn những thế giới khác vẫn chìm sâu trong vô thức hay chập chờn ở vùng tiềm thức, 

chịu số phận giấu mặt. Nó đợi chờ giấc ngủ, hay khi ý thức đi vắng, lập tức trở dậy và 

ngự trị tâm thức của con người. 
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Thế giới giấc mơ trong truyện cổ Bru - Vân Kiều còn là mối nhân duyên 

chưa dứt với những người đã khuất. Không gian gặp gỡ là chốn âm phủ, hay có thể 

ngay ở trần gian. Trong truyện cổ Bru - Vân Kiều, địa phủ, còn có tên là Mường 

Lôộc, được diễn đạt không hoàn toàn đồng nhất về ý nghĩa với các biểu tượng âm 

phủ hay âm ty. Đó không phải là nơi đầy ma quỷ và quái vật như âm phủ, cũng 

không phải là một hạ giới dung thân cả kẻ sống lẫn người chết như âm ty. Trong 

tâm thức Bru - Vân Kiều, Mường Lôộc là lãnh thổ riêng của người chết, nhưng 

không khác gì thế giới người sống, không phải là nơi toàn ma quỷ hành hạ những 

linh hồn đã chết. Trong truyện Vì sao người sống không còn thăm người đã chết 

được nữa: “Từ cửa hang với mắt nhìn vào, anh nhận ra mặt nhiều người quen cũ, 

(nay họ đã chết rồi)... - Đây là xứ Mường Lôộc (âm phủ). Anh vào đây nên tìm cách 

xin vợ về, không nên ăn cơm, uống nước. Đã ăn cơm, uống nước xứ Mường Lôộc 

thì không còn lên mặt đất được nữa. Nói xong người kia mở cửa cho anh vào” [116, 

tr.105-106]. Âm phủ là thế giới của người chết, người sống có thể lui tới thăm viếng 

người thân, người quen nhưng không được ăn cơm, uống nước, nghĩa là không 

được thực hành các hoạt động sinh tồn. 

Truyện Anh Ku Kây: “- Tôi có gặp ông bà ở xứ Mường-Lôộc. Ông bà chỉ 

đường cho tôi đến thăm A-nha đây... Xứ Mường Lôộc làm ăn dễ hơn ở đây. Ông bà 

nhắn A-nha về chơi vài bữa để mang của cải lên cho con cháu” [116, tr.221-222], 

hé mở một nguyên tắc khác, người sống có thể giao du, ở lại, và trao đổi (thực chất 

của hình thức biếu tặng) với người âm phủ. Mặc dù đây là lời bịa đặt của Ku-kây. 

Nhưng thái độ tin tưởng của A-nha có thể đại diện khẳng định có một tâm thức Bru 

- Vân Kiều tin vào sự có mặt của một thế giới khác, thế giới của người chết. 

Truyện Tiều-lu và U-pên đã kết nối thế giới sống và thế giới chết cả qua giấc 

mơ, tức trạng thái tiềm thức và vô thức, cả qua đời sống hiện hữu, tức trạng thái ý 

thức: “Trong mộng Tiều-lu thấy U-pên lại về với mình. U-pên đẩy anh ra, bảo: Bây 

giờ em là người xứ Mường Lôộc, chứ đâu còn được sống với anh một bản, một sàn. 

Anh muốn sống chung với em thì về lấy một sợi tóc dài buộc một cây dao nhọn treo 

lên mái nhà, rồi anh nằm ngã ngay dưới sàn, thẳng hướng mũi dao nhọn đó. Tiều lu 

về nhà làm đúng như lời U-pên. Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm đứt sợi tóc và cây 

dao rơi xuống đâm xuyên qua ngực Tiều lu. Tiều lu đã thành người Mường Lôộc. 
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Anh quyết chí đi tìm gặp U-pên” [119, tr.108-109]. Đây là kênh giao tiếp của giấc 

mơ, của tiềm thức nhớ mong và vô thức gọi dậy một thế giới khác. Ở Mường Lôộc, 

mặc dù nhiều lần đã thấy U pên ngay trước mắt, nhưng Tiều lu đuổi theo mãi vẫn 

không thể nào gặp được: “Anh đã làm chay rửa hồn đâu mà được gặp em? Anh lấy 

bó lửa nung vào chân mẹ, mẹ phải cúng ma rửa hồn cho anh. Đêm đó, Tiều-lu trở 

lại bản, nung lửa vào chân mẹ rồi biến trở về Mường Lộc. Mẹ Tiều-lu lúc đó đang 

giã gạo chợt bị một con rắn hổ từ đâu lao đến cắn vào chân... Cha mẹ Tiều lu liền 

giết trâu, lập bàn thờ làm chay rửa hồn cho con. Hai hôm sau ở xứ Mường Lôộc, 

Tiều-lu gặp được U-pên” [119, tr.109-110]. Tình huống này lại diễn ra ngay trong 

đời sống thường ngày của bà mẹ. Người chết và người sống không gặp mặt được 

nhau, mà phải bằng những tín hiệu tâm linh cùng sự tiếp nhận của người đưa tin/ 

thầy mo thì thông điệp mới được truyền tải xuyên qua hai thế giới. 

Giấc mơ là kênh kết nối, là dẫn truyền giữa thế giới người chết với thế giới 

người sống, với những tình huống thuộc về thời gian đã qua của trần thế, nhưng có 

thể là hiện tại ở thế giới không hiện diện. Trong trạng thái vắng mặt ý thức, tâm 

thức con người thoát khỏi sự kiểm duyệt và tự do trong những chiều không gian. Nó 

có thể lạc mất trong một thế giới nào đấy, cũng có thể ngẫu nhiên lại bước vào 

những thế giới mà hình ảnh về bản thân cùng những người xung quanh được hiện 

diện một cách khác biệt, trong những tiềm năng và ứng xử khác biệt. 

Trong truyện cổ Bru - Vân Kiều, giấc mơ còn là thông điệp từ tương lai. 

Tương lai có thể là một thế giới, khi trượt trên thời gian, con người chỉ là đi từ thế 

giới này sang thế giới khác. Sự kết nối giữa các thế giới gần kề làm con người ảo 

tưởng rằng họ luôn thuộc về một thế giới, cụ thể là một không gian, chỉ có thời gian 

là thay đổi. Khi thời gian đi nhanh, thông qua hình thức giấc mơ, con người trượt 

một mạch từ thực tại hiện hữu đến thế giới xa lạ, người ta tưởng rằng mình đang đi 

qua giấc mơ với những điềm mộng về tương lai. 

Truyện Đôi gạc nai thần kể về chú bé mồ côi với đôi gạc naimà  người bà quá 

cố đã tặng. “Đêm ấy đứa cháu gối đầu trên đôi gạc nai nằm ngủ mơ màng nghe gạc nai 

bảo: Rẫy nhiều rồi, giống cũng nhiều rồi. Anh trĩa xong thì làm ngay tám cái nhà kho 

đựng lúa” [115, tr.108]. Sau đó, chàng trai đã có đúng tám kho lúa đầy. Con người cổ 

sơ tin vào “những tri giác trong giấc mơ có giá trị khách quan không kém gì những tri 
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giác khi ở trong trạng thái thức”, đến nỗi họ phạm lỗi trong giấc mơ cũng chịu phạt vạ 

ở trong thực tại [11, tr.132]. Vì thế, khi nằm mơ và nghe thấy lời căn dặn của đôi gạc 

nai, chàng trai cần phải thi hành như một mệnh lệnh thiêng liêng. 

Giấc mơ với vai trò là một thông điệp từ tương lai còn mang đến điềm mộng 

về mầm sống mới. Điều này rất nhiều lần trùng lặp với tình huống mang thai kì lạ 

trong các truyện Dàng A lịch; Cha con Tiều Cù tót; Piềng-riềng... Những giấc mộng 

và sự thụ thai kì lạ vừa báo trước về sự có mặt, vừa báo trước về sự khác biệt của đứa 

trẻ được sinh ra theo cách khác thường. Giấc mơ có thể đến trong màn giăng huyền 

ảo, trong bất định về nỗi mong chờ, và cũng có thể đến từ sự hiện hữu ở tương lai. 

Truyện Anh Ra xứt: “Đang khi giấc ngủ miên man, bà thấy có một người con gái gọi 

bà bằng mẹ. Bà mừng rỡ mở choàng mắt dậy, vẫn không nhìn thấy gì, nhưng lưng bà 

đau như có ai dần” [115, tr.35]. Sau đó bà có mang và sinh ra một cô con gái. Đối với 

con người hiện đại, đây là một chuyển hóa của ước mơ, nhưng với con người cổ sơ, 

trong đó có người Bru - Vân Kiều trong thực tại huyền thoại của họ, đã “rất quan tâm 

đến việc biết được những ý đồ của các thế lực vô hình” [11, tr.136], thế lực nắm giữ cả 

đời sống và mạng sống của họ. Việc thực tại diễn ra đúng như giấc mơ chỉ dấu khẳng 

định trong tâm thức Bru - Vân Kiều có một thế giới tương lai kết nối với hiện hữu bằng 

quyền lực toàn tri. 

Chính vì nỗi sợ hãi trước các thế lực vô hình, con người tuyệt đối tin theo lời 

tiên tri từ giấc mơ. Chuyện con nai vàng: “Đêm ấy A-nha nằm ngủ mơ thấy một 

ông già: - Này A-nha, mày giết vợ con mày thì mày sẽ không có vợ con nữa đâu. 

Ngày mai mày đuổi vợ con mày vào rừng, rồi bảo đày tớ cầm dao chém chó lấy 

máu về bảo với vợ ngọn mày đấy là máu của vợ gốc và con nó” [115, tr.137]. Sau 

khi báo mộng cho A-nha để cứu mẹ con vợ gốc, ông già lại mang cho chú bé phép 

thuật và sức mạnh. Sau này, khi đi đánh quỷ, vào đường cùng anh đã nhớ ra và xoa 

tay vào bụng xin Dàng biến thành con ruồi để vào nhà bọn nhắc tìm mẹ, xin Dàng 

làm cho bọn nhắc ngủ hết để cứu mẹ, khấn Dàng để nhận được từ trong ấy lời chỉ 

dẫn và sau cùng, anh đã nhận ra con nhắc cái cũng nhờ hỏi phép Dàng trong bụng 

[115]. Như vậy, ông già trong giấc mộng của A-nha với ông già Dàng ban cho chú 

bé phép thuật là một. Đó là biểu tượng của đấng toàn năng, của tạo hóa, thế lực nắm 

trong tay vận mệnh con người. 
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Giấc mơ với sự táo bạo của nó đã mở cửa cho thế giới của tiềm thức và vô 

thức tràn vào tâm linh. Nó đem đến những chiều không gian và thời gian khác biệt. 

Những phép mầu, hay ưu ái đặc biệt của tạo hóa, tưởng là giấc mơ, vẫn hiện hữu 

trong những thế giới vô hình, những thế giới đang song hành cùng thực tại. Khi con 

người giữ được trạng thái an yên bản nguyên của tâm thức, hay trở về tư duy cổ sơ, 

thì phép mầu ấy sẽ vận hành, hiện diện như một quà tặng. Giấc mơ là những điều 

không trọn vẹn, xáo trộn và ghép nối. Nó là sự tranh chấp bên trong tâm thức con 

người, giữa những cái công khai và những điều bí mật. Sư giằng co này hướng tới 

thỏa ước lựa chọn đối kháng hoặc thích nghi. Truyện cổ với rất nhiều giấc mơ của 

người Bru - Vân Kiều là một vận hành tâm lý trên đường chuyển hóa từ sự thích 

nghi tưởng tượng đến thích nghi tự thân. 

3.2.2. Những ma thuật 

Ma thuật là cách tư duy của người hiện đại nhìn về suy tư của người cổ sơ. 

Những hành vi được xem là ma thuật khi nó hàm chứa sự đứt gãy ngữ nghĩa về mặt 

lí tính. Cơ chế đánh tráo, hay đánh mất sự gắn kết, mặc định ban đầu giữa hành vi 

và ý nghĩa của hành vi hoặc là để che đậy bí mật, nhằm bảo vệ một sự thật nào đó 

của mình, hoặc để bẻ ghi, hòa mình vào dòng chảy mới, nhằm đảm bảo sự tồn tại 

của tâm thức, của hiện hữu. “Chúng tôi gặp ma thuật ở tất cả những nơi có yếu tố 

của chuyện tình cờ hay chuyện bất trắc (yếu tố nguy hiểm là hiển nhiên) và trò chơi 

của những xúc cảm dao động giữa hy vọng và sợ hãi” [11, tr.73]. Do đó, ma thuật 

xuất hiện trong tình huống đối kháng (giữa nguy hiểm và tự vệ) với chức năng trợ 

giúp và có mối liên hệ mật thiết với sự may rủi. 

Hành vi ma thuật đặc biệt ám ảnh trong truyện cổ Bru - Vân Kiều là khấn và 

thổi. Nó ám ảnh không vì tần số xuất hiện mà vì sự tín nhiệm tuyệt đối của họ với 

khả năng biểu trưng của hành vi. Những sự kiện chuyển động theo quỹ đạo sức 

mạnh siêu hình của hành vi khấn và thổi chúng tôi chọn trình bày sau đây: hủy diệt, 

tái sinh, hóa kiếp và nghi thức shaman. Từ động cơ đến việc thực hiện hành vi và 

xác định ý nghĩa của hành vi trong tương quan với động cơ ban đầu trong những 

trường hợp này cực kì lỏng lẻo, ngẫu nhiên. Trong loạt may rủi ấy, ma thuật đứng 

về khuynh hướng phù trợ, giúp con người (hoàn toàn về mặt tinh thần) tăng khả 

năng đạt được điều mong muốn. 
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Hủy diệt, tái sinh hay hóa kiếp đều là tín niệm của con người về hiện hữu. 

Trong truyện cổ của người Bru - Vân Kiều, hành vi hủy diệt thực hiện nhằm mục 

đích, hoặc để hiến sinh, hoặc diệt trừ thế lực làm hại. Sinh tồn là cuộc cạnh tranh 

khốc liệt, người Bru - Vân Kiều thấy rằng họ luôn đứng trước hiểm họa nhắc, ma-

lai (quỷ ăn thịt người, cướp bóc và giết chóc dân bản). Trong những cuộc đối đầu 

nguy hiểm, hy vọng đồng hành cùng nỗi sợ hãi, họ khấn Dàng và các thần linh: 

“Đánh được mười ngày mười đêm nữa, anh con trai không những không giết được 

tên nhắc mà bọn nhắc lại sinh ra đông vô vàn. Tay anh sắp rã, đầu anh nghe nặng. 

Anh liền xoa tay lên bụng, khấn: - Dàng ơi! Làm sao chém chết được nhắc? - Con 

đi nhúng da vào núi đá vôi thì giết được chúng... Anh vung lưỡi dao còn bám vôi 

chém lia lịa vào bọn nhắc. Bọn nhắc bị chém mất đầu ngã như sung rụng” (Chuyện 

con nai vàng [115, tr.145]). Nhắc và ma-lai luôn đe dọa tấn công đời sống của họ, 

cuộc chiến đấu bằng sức mạnh không phân thắng bại, người Bru - Vân Kiều trông 

cậy vào may mắn ở việc khấn Dàng. Họ thực hành hủy diệt các thế lực chống lại sự 

sống là hành động tự vệ, vừa kháng cự (đối với nhắc) vừa thỏa hiệp (chấp nhận trao 

đổi - thích nghi với nguyên tắc của Dàng). Nếu đạt được ước nguyện, họ sẽ đền đáp 

thần linh bằng các lễ vật: trâu, bò, lợn, dê, gà. Trường hợp hủy diệt để hiến sinh, 

chúng tôi sẽ trình bày chung với nghi lễ shaman. 

Không phải bao giờ con người cũng thoát khỏi sự truy sát bằng cách khấn 

niệm. Tuy nhiên, họ có thể được cứu sống, được tái sinh bằng ma thuật. Tái sinh là 

một ẩn số trong các huyền thoại. Nó, nhiều khả năng nhất chính là biểu tượng của 

xung năng sống, là khát vọng sống mãnh liệt của con người. Việc lặp lại nguyên tắc: 

bí mật sự sống không nằm trong tay con người nhiều tộc người trên thế giới đã nhấn 

mạnh nhận thức về thế giới tự nhiên. Kể lại một cách thiêng liêng những câu chuyện 

ấy như một sự lỡ lời của các tộc người, trong đó có Bru - Vân Kiều. “Dù là huyền 

thoại, ý tưởng hay sự thật đều là một biểu tượng về sự siêu phàm và về toàn bộ quyền 

năng đối với sự sống chỉ thuộc về Thượng đế” [18, tr.743-744]. 

Có một kiểu ma thuật gắn kết với quá trình hồi sinh là phép thổi. Trong dân 

gian, người Bru - Vân Kiều từ lâu đã nổi tiếng với phương thức thổi lá trị bệnh. 

Điều này đã từng lặp lại trong truyện cổ của họ với năng lực đặc biệt hơn, thổi lá 

ngoài khả năng chữa lành gãy, vỡ xương, còn có khả năng kì diệu là cứu sống, tái 
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sinh thú vật, cây cối, con người. Họ tin rằng bí mật hồi sinh này chưa bao giờ thuộc 

về con người. Bao giờ cũng vậy, các tình huống hồi sinh trong truyện cổ Bru-Vân 

Kiều, con người đều chỉ có thể thực hành và tạo ra điều kì diệu bằng cách bắt chước 

(hay trước) theo sự chỉ dẫn của các loài thú rừng, những sứ giả của thế giới tự 

nhiên: “- Con cù-xoong (do Dàng phái xuống) đi sau thấy thế, đến ôm con cù-xoong 

chết đặt thẳng lên một phiến đá rồi chạy biến vào rừng. Chỉ một lát sau nó lấy về 

một nắm lá lạ, ngồi nhai, thổi vào chỗ bị thương và khắp xác con vật chết. Trong 

nháy mắt con vật chết đã cựa quậy, sống trở lại... Nhìn rõ hết cảnh tượng ấy, Piềng-

riềng gạt nước mắt, đến phiến đá nhặt những chiếc lá lạ xem xét, rồi ù chạy vào 

rừng. Piềng-riềng cũng đã ôm về được một ôm những cành lá lạ ấy. Theo cách của 

cù-xoong, Piêng-riềng nhai lá thổi đều lên thân thể chồng. Người em út sống lại... - 

Chị xua mọi người ra khỏi sàn nhà và đỡ xác đứa trẻ ra. Sau khi đã nắn vuốt cho 

đứa trẻ nằm ngay ngắn trên sạp sàn, chị nhai lá lạ phun lên chỗ đầu vỡ, phun khắp 

thân thể nó. Một lúc sau đứa bé cựa người, khóc thét lên gọi mẹ, gọi cha...” (Piềng-

riềng [116, tr.149-153]); “Hai anh em thấy con chồn cắn con rắn lăn ra chết. Con 

chồn lại gốc cây mà hai anh em đang ngồi trên đó, gặm một miếng vỏ cây lại thổi 

phì phì thì con rắn sống lại... Chăn-tha-khạt ngậm một miếng vỏ cây vào miệng rồi 

thổi cho công chúa. Thổi lần thứ nhất, da dẻ công chúa hồng tươi lại, thổi lần thứ 

hai, công chúa lay động thân mình, thổi lần thứ ba, công chúa sống lại, ngồi dậy 

tươi tỉnh” (Chăn-tha-khạt [35, tr.52]). Thổi được chú thích là “vừa đọc lời khấn vái 

ma Dàng, vừa phun thuốc vào chỗ đau” [116, tr.149]. Thổi ấy chỉ có kết quả khi có 

lá hồi sinh. Nhưng người ta đã không chọn cách vò và chà xát, hay đắp mà là nhai 

và thổi. Điều này có dấu vết của nghi lễ shaman, hay nghi lễ shaman là vết đọng lại 

của ma thuật này. Trong nghi lễ shaman, thầy mo liên tục khấn và thổi như là minh 

chứng cho những cuộc trao đổi và thỏa thuận đạt được với thế giới thần linh. Bắt 

chước tự nhiên, vừa là mong muốn cầu đồng vừa là để thu nhận năng lực siêu việt 

của thế giới tự nhiên, cũng là gửi gắm sự sống trong quyền năng thiêng liêng và bí 

mật của tạo hóa. Dâng hiến sự sống hay tái sinh đều là trải nghiệm dữ dội của họ, 

đều là con đường tìm về cội nguồn, nơi tận cùng đau đớn và hủy diệt đã làm nảy 

sinh một trạng thái đối nghịch - trạng thái sống. 
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Gabor Vargyas xác định shaman ở tộc người Bru là “người duy nhất thực 

hành những nghi lễ tôn giáo hay “một chuyên gia hành lễ tôn giáo bán thời gian” 

của người Bru… mục đích chính của những buổi lễ của mo yao là dâng lên thần 

linh vật tế lễ cùng với rất nhiều rượu như một sự hoán đổi cho những lợi ích vật 

chất” [132, tr.538]. Hủy diệt để hiến sinh ở người Bru - Vân Kiều thực hành trên cả 

động vật và người. Sự hiến tế của họ là sự trao đổi, “đối với người nguyên thủy, 

không có sự tình cờ” [11, tr.61]. Họ tin rằng, thế giới mà họ đang sống vốn thuộc về 

tự nhiên và siêu nhiên, vì vậy, bất cứ hoạt động nào của con người cũng cần thuận 

theo thượng đế, bất cứ sự tiêu phí nào cũng cần xin phép và đáp trả thượng đế một 

cách thỏa đáng. Để có được thỏa thuận này, thầy mo thay mặt gia chủ khấn Dàng, 

thần linh khi dâng lễ: “Đứa con trai đẹp vậy, lại ốm yếu quá. Ba ngày đau một trận 

bảy ngày nóng đầu, ỉa chảy một lần... Trong nhà luôn luôn nghe tiếng khấn vái của 

thầy mo. Lợn gà giết để làm lễ xương chất thành đống” (Nhắc cô-phan [115, 

tr.100]). Dù có khấn hay không việc dâng lễ vẫn được thực hiện, nhưng con người 

sẽ lo lắng vì không biết được ý Dàng. Thông qua khấn - cuộc đối thoại - họ tin rằng 

con người sẽ thuyết phục Dàng đồng ý nhận lễ và ban cho họ điều họ cầu xin. Hành 

vi khấn không xa lạ trong các lễ cúng ở nhiều tộc người khác nhau. Nó xuất phát từ 

ý niệm cổ sơ cho rằng con người có thể giao tiếp với thế giới tự nhiên. Khi trao lễ 

vật cần có lời trao đổi. Đến lúc con người bị mất liên kết với thế giới thần linh, việc 

trao đổi trực tiếp trở nên khó khăn, con người muốn dâng lễ lên thần linh hay Dàng 

đều không thể tự mình thực hành nghi lễ. Họ cần nhờ đến thầy mo như là người giữ 

được năng lực đặc biệt của tổ tiên giúp họ truyền tin, lấy lễ vật đổi một mong ước; 

hay tạ ơn, vì trước đây chưa dâng lễ vật nhưng đã nhận được sự may mắn nào đó. 

Cuộc trao đổi của thầy mo vì thế mà linh thiêng, kì diệu và được tin là ma thuật. 

Điều đặc biệt ở người Bru - Vân Kiều là hành vi khấn thường được thực 

hành song song với hành vi thổi. Người ta có thể chỉ nói đến khấn hoặc thổi nhưng 

trong ý đã bao hàm cả hai: “anh con rể (thầy mo) đi vòng quanh vườn một vòng, gõ 

gõ chiếc a-riêm vào gốc mít, gốc xoài, miệng khấn niệm lầm rầm. Đi hai vòng, ba 

vòng. Chợt anh dừng lại dưới gốc mít, nằm xẹp xuống đất, ngửi, lấy a-riêm moi lên 

một lỗ... - rõ ràng cái chum bạc ở dưới gốc mít” (Thầy mo ngửi [115, tr.238]). Thổi 

còn có khi được gọi là phun nếu người thổi có ngậm rượu, nước hay lá. 
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Chúng ta cần phân biệt việc dâng lễ (hiến sinh con vật và đã giết chết) cho 

các vị thần hay Dàng và việc nộp của lễ cho các thế lực tối (hầu hết là hiến sinh 

người sống) của người Bru - Vân Kiều trong những tình huống bất khả kháng (chưa 

có đủ sức mạnh để tự vệ): “Nhắc pơ-lơ-pụt cai quản cả vùng. Nó ăn thịt người. 

Chúng em là mồi của nó. Đến mùa lúa nó bắt các A-nha quanh vùng nộp con gái. 

Nuôi cho đến mùa mưa, khi nó không đi kiếm ăn xa được, thì ăn thịt con gái. Lũ 

con gái trong vùng đã bị Nhắc ăn hết. Chúng em là con gái A-nha hai bản chịu đem 

nộp mồi cho Nhắc” (Anh mù và anh gù lưng [115, tr.162]); “Chúng em là của lễ dân 

bản nộp cho ma-lai. Lũ ma-lai này quen ăn thịt con gái. Mỗi năm các bản quanh đây 

phải nộp cho nó hai con gái, nó mới để cho bản làng sống yên” (Pí Trỏ, Pí Cula 

[116, tr.266]). Sự phân tách thành hai thế lực siêu hình là biểu hiện của sự phân tách 

tâm thức con người. Khi nộp của lễ cho nhắc, ma-lai, mặc dù cũng là trao đổi, 

nhưng không tự nguyện, thậm chí khổ sở, người ta không có nhu cầu giao tiếp gì, 

nên không cần đến thầy mo, cũng không cần khấn niệm. 

Trong vai người truyền tin, thầy mo của người Bru - Vân Kiều còn thực hành 

chức năng chữa bệnh: “Tiều A-lé ngày một lớn lên, nhưng vẫn ốm yếu oặt oẹo và 

ghẻ lở, mụn nhọt đầy người… Chạy hết các thứ thuốc, ông bà già lại đi mời hết thầy 

mo xa, thầy mo gần, thầy mo lạ, thầy mo quen đến cúng bái, bệnh tình Tiều A-lé 

vẫn không giảm bớt” (Tiều A-lé [116, tr.166-167]; “A-nha đã mời hết thầy mo mười 

bản quanh đây, đã cúng lễ hết trâu đàn, lợn bầy mà con nó cứ chết” (Anh Ra-Xứt 

[115, tr.54]). Thầy mo chữa bệnh bằng cách, hoặc là rước chén linh hồn của người 

bệnh ra khỏi trụ thờ, và trao đổi với thần linh (khấn) để xem vì sao linh hồn không 

khỏe và thổi (vừa khấn vừa thổi) lá thuốc vào chỗ bị đau; hoặc là thương lượng với 

ma (nếu người bệnh bị Dàng quở trách, hay bị ma bắt) về của lễ cần trao đổi để 

người bệnh được khỏe mạnh trở lại. 

Khi thực hành nghi lễ shaman, thầy mo cần dùng nhiều dụng cụ phụ trợ, 

trong đó, a-xeo là một biểu trưng ma thuật đặc biệt. A-xeo có nguồn gốc từ nhiều 

huyền thoại. Truyện Anh mồ côi và người con trời kể về mối tình cà lơ sâu đậm 

giữa anh mồ côi với người con út của Dàng. Nhưng vì là người của hai bộ tộc khác 

nhau nên không thể ở cùng nhau mãi. Khi người con Dàng trở về trời thì để lại cho 

anh mồ côi, tượng trưng của người trần gian, người miền rừng núi hai mẫu tre gọi là 
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a-xeo. Và dặn, khi nào anh mồ côi nhớ bạn hay cần người trời giúp việc gì thì dằn 

a-xeo xuống đất, dằn mãi cho đến khi nào a-xeo rơi một sấp một ngửa tức là người 

trời đã nghe thấy tiếng gọi của người trần gian và sẽ về thăm ngay [119, tr.45]. 

Những huyền thoại khác cũng kể rằng nguồn gốc a-xeo là của người trời cho người 

Bru để làm phương tiện liên lạc. G. Vargyas lý giải rằng người Bru đã thừa nhận sự 

linh thiêng của a-xeo từ đó, và về sau, nó vẫn tiếp tục vai trò liên lạc giữa hai thế 

giới thần và người [132]. Đó là hai thẻ tre, một lõm một lồi dùng để tiên tri lành dữ, 

tốt xấu khi hành lễ. Nguyên tắc thực hành nghi lễ của người Bru là hướng tới cự cân 

bằng. Điềm tốt là khi a-xeo rơi một sấp một ngửa, tức trở về trạng thái ban đầu, 

trạng thái tĩnh, toàn vẹn và tràn đầy quyền năng. Việc họ cố gắng gieo cho đến khi 

a-xeo rơi sấp-ngửa “là một trong những kinh nghiệm mãnh liệt nhất, một trong 

những kinh nghiệm mang lại cho họ cảm giác thống thiết nhất về một sự tiếp xúc 

trực tiếp với các thế lực vô hình vốn nắm giữ trong tay số phận của họ” [11, tr.90]. 

Mục đích của việc tiên tri hay thực hành shaman (thực chất là trợ giúp) là tìm kiếm 

sự an ủi, bình yên, tự trấn an trong cuộc sống nhiều hiểm họa. Shaman “tuy là một 

người nhiễu tâm về mặt khách quan (bệnh lý dị thường) nhưng vẫn là người “bình 

thường tự thân” như đã hoàn toàn thích nghi được, ông ta quy quá trình chẩn đoán 

thành một sự ghi nhận mức độ thích nghi đơn giản” [118, tr.47]. 

Trong truyện cổ, người Bru - Vân Kiều đã tiết lộ bí mật về khả năng hóa kiếp. 

Đây được xem như một phương cách thay hình đổi dạng, mang lại thân thể khác, đời 

sống khác cho con người. Theo đó, họ nhét con người vào hũ, bịt thật kín, để qua 

nhiều ngày đêm, hoặc hũ sẽ tự vỡ tung, hoặc cần sự phù trợ của ma thuật. Khi đó, con 

người sẽ hiện ra với hình hài khác: “Bà già xách từng anh con trai nhét vào một cái 

hũ chật hẹp rồi bịt kín lại. Sau bảy ngày, bảy đêm, hai cái hũ nổ tung và hai anh con 

trai mặt người đẹp đẽ hiện ra” (Pí Trỏ, Pí Cula [116, tr.261]); “Mụ nàng ác khỉ đem 

bốn đứa con trai (mới sinh) của người mẹ đó đi chôn. Một hôm mụ thấy trên mộ của 

bốn đứa trẻ mọc lên bốn tai nấm. Mụ ta nhổ bốn tai nấm đó bỏ vào một cái trình (cái 

hũ) rồi thả xuống khe... Nhà sư xem thấy trong trình có bốn tai nấm mùi thơm lạ lùng. 

Nhà sư bèn thổi thì bốn tai nấm hiện thành bốn người con trai khôi ngô, tuấn tú” (Sự 

tích Chăm pa) [35, tr.43]. Trong hình hài này, họ có thể thực hành các chức năng 

khác, đem họ đến một đời sống khác. Một biến cách của thuật này là đánh gãy xương. 
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Những người nửa người nửa thú, để từ bỏ thân hình thú vật của mình phải chịu đánh 

gãy xương, rồi lại nhét vào hũ để nặn ra hình hài mới: “Bà vớ một chiếc gậy lớn đánh 

gẫy chân hai người trai và nhét vào hai chiếc hũ dài bên đường. Cũng sau bảy ngày, 

bảy đêm hai chiếc hũ nổ bùng và hai người trai khỏe mạnh, có khổ người cân đối, 

chân tay chắc nịch hiện ra” (Pí Trỏ, Pí Cula [116, tr.262]). Đây có thể là dấu vết văn 

hóa mộ vò của các bộ tộc bản địa từng sinh sống ở Lào. Người ta vẫn còn lưu giữ ký 

ức về sự hóa kiếp trong những chiếc hũ kín. Nhân vật đảm nhiệm thực hiện phép hóa 

kiếp là thần linh (bà già là thần mưa gió) thì không khấn niệm khi thực hiện hành 

động. Có lẽ, họ làm theo nguyên tắc đã thỏa thuận chung trong thế giới của các vị 

thần (thế giới Dàng), nên không cần trao đổi. Khi nhân vật đó là người, sự giao tiếp 

giữa hai thế giới cách biệt lại cần đến ma thuật đưa đường (nhà sư thổi). 

Ma thuật là những hành động được người cổ xưa mã hóa trong đó khả năng 

thắng cuộc trong trò may rủi. Họ tin rằng, tất cả năng lực đó đều thuộc về tự nhiên 

và siêu nhiên và họ sẽ theo đuổi đến cùng để “chuyển hướng những nỗi bất hạnh” 

[11, tr.89]. Những biểu trưng ma thuật là liên kết thiêng liêng của con người hướng 

về thế giới đại đồng cổ xưa, là mãnh vỡ của tư duy cổ sơ, khi con người còn sống 

trong thế giới nguyên bản của mình. Khi con người dần cách xa tự nhiên, trải qua 

những đứt gãy không thể níu kéo, sự thông hiểu cũng dần biến mất. Việc giao tiếp 

thông suốt giữa con người với những người bạn khác trong tự nhiên chưa bao giờ 

trở nên khó hiểu như trong đời sống hiện đại. Người Bru - Vân Kiều chọn kết nối 

những phép ma thuật của họ xoay quanh hành vi khấn và thổi là cách họ cố gắng 

giao tiếp (khấn) với thế giới siêu hình bằng linh hồn (thổi là làm cho hơi từ bụng - 

chứa linh hồn - thoát ra để tiếp xúc với cõi vô hình). Ma thuật do đó là lối đi vòng, 

hay một kiểu ra đi nguyên thủy. Cũng như giấc mơ, ra đi này vừa là đi tìm, vừa là 

xu hướng tự vệ, vừa là thích nghi, vừa là đối kháng. Trong suy tư ấy, mọi kết nối 

tinh thần được thiết lập theo nguyên tắc tự nhiên, dựa vào yếu tố may rủi. Con 

người vốn thả mình trong định mệnh và hoàn toàn tự do, luôn cố gắng tha thiết 

hướng về bản nguyên trong sự tranh chấp giữa thích nghi và đối kháng. Có thể, đây 

là căn nguyên đẩy đưa đến số phận của người Bru - Vân Kiều, chọn thích nghi bằng 

những cuộc ra đi. 
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3.3. Quy ƣớc - sự thích nghi tự nguyện 

Trải qua kinh nghiệm giả trang và vượt qua tranh chấp nhiễu loạn tinh thần, 

người Bru - Vân Kiều gửi lại trong truyện cổ những quy ước. Đó là sự ngưng kết, 

quy giản những hình ảnh, mối liên kết đa nghĩa, một bên ngoài chứa đựng rất nhiều 

bên trong. Đó là khi họ đã thật sự lựa chọn được vị trí tồn tại cho mình. Những cuộc 

ra đi trong tinh thần, có lẽ, không giới hạn, và chưa bao giờ dừng lại, nhưng bên 

trong thế giới của những tượng trưng, quy ước thì vùng trắng, phần bù hay sự tự do 

sẽ đủ để họ thản nhiên chấp nhận mình trong thực tại, sự thích nghi tự thân. 

3.3.1. Quy ước từ giao kết 

Có một giao kết ám ảnh trong truyện cổ Bru - Vân Kiều, đó là mối tình cà lơ. 

Kết nghĩa cà lơ là việc hai người không cùng dòng máu nhận nhau là anh em, thề 

nguyện trọn đời cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau chia sẻ mọi phúc 

lành: “phải thương nhau, đói no có nhau, vui buồn có nhau. Một đứa bị rắn cắn, đứa 

kia phải giết rắn, cõng anh em về nhà. Đi rừng gặp con hổ chắn đường, bầy lợn 

rừng ngăn lối hai anh em góp nhau thành một sức mạnh” (Anh mồ côi và người con 

trời) [119, tr.20]. Với người Bru - Vân Kiều, dòng họ hay dòng máu là điều đặc biệt 

thiêng liêng. Khi đã kết nghĩa cà lơ, họ nhận người anh em như “người cùng máu 

mẹ”. Từ giao kết này, người Bru - Vân Kiều đã kết đọng trong truyện cổ quy ước 

nghiêm khắc về trách nhiệm, sự tôn trọng và tự trọng trong tình bạn. 

Khi người Bru - Vân Kiều còn sống trong thế giới huyền thoại, họ tin rằng con 

người không chỉ có tình thân với nhau, mà còn kết nối khăng khít với thế giới tự nhiên và 

thế giới thần linh. Đó là thế giới rộng mở, nhiều hiểm họa nhưng cũng đầy quyến rũ. 

Đứng trước những thử thách, họ đã chọn đón nhận cởi mở và chân thành. Đó là một quy 

ước kết thành từ giao kết cà lơ, tạo nên một vết hằng tâm lý ngày càng sâu đậm, sự thích 

nghi tự nguyện từ tâm thức. Kết nghĩa cà lơ, vì thế, là một giao kết rộng mở. 

Trường hợp một, người kết nghĩa cà lơ với người. Mặc dù rất cẩn trọng với 

các mối quan hệ huyết tộc, làng bản, nhưng người Bru - Vân Kiều vẫn sẵn lòng kết 

nghĩa cà lơ với những người bạn mới. Họ tin chân thành vào lới hứa, lời thề của đối 

phương: “họ dìu nhau ra giữa dòng khe, cúi xuống uống một ngụm nước trong, 

cùng đọc một lời thề: - Chúng tôi kết bạn cà-lơ, có đói cùng đói, có no cùng no, 

không bỏ nhau chết một mình, không rời bỏ nhau lúc gặp con rắn độc, con hổ đói” 
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(Anh mù và anh gù lưng [115, tr.154]). Từ đó, đôi bạn cà lơ cùng nhau làm ăn, trải 

vui buồn, giúp đỡ và bảo vệ nhau. Thế nhưng, con người cũng có lúc kết nghĩa cà lơ 

nhầm với những tên phản trắc: “Bạn ơi! Tôi như con chim rừng rũ buồn bay lượn 

dọc rừng cao, núi thấp, nay được bạn cho trú chân, tôi muốn kết nghĩa cà lơ cùng 

bạn... Người bạn tên Tôn miệng nói hay, nhưng bụng đã có chỗ xấu. Nhiều buổi 

chiều nó lân la chọc ghẹo vợ Ra-xứt... hắn kéo dây ná, đặt mũi tên lên, nheo mắt 

nhắm thật đúng cánh lưng to rộng của Ra-xứt... Ra-xứt chỉ kịp vặn mình nhìn rõ 

người giết mình, kêu lên: - Cà lơ ơi! Cà lơ giết ta à?” (Anh Ra-xứt) [115, tr.45-47]. 

Truyện Hai người xiếu (xiếu cũng có nghĩa là cà lơ) kể về hai chàng trai, một người 

giàu có và một người nghèo đói kết nghĩa cà lơ nhưng kẻ nhà giàu không ở thật 

bụng, có cơm gạo không chia sẻ với người bạn nhà nghèo. Về sau, người xiếu giàu 

có gặp nạn và Dàng đã ngăn trở người nghèo đói cứu giúp. Sự thật là Dàng đã trừng 

phạt người xiếu giàu có vì phản bội lời thề cà lơ. Mặc dù cà lơ là mối nhân duyên 

trọn đời, nhưng nó chỉ được đảm bảo khi nào cả hai bên cùng tôn trọng. Trong sự 

chứng giám và phân xử của Dàng, giao kết này có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. 

Trường hợp hai, người kết nghĩa với thú. Khi sống trong thế giới tự nhiên 

cùng muôn thú, con người có mối giao tình thân thiết với các loài vật. Họ xem thú 

rừng là những người bạn, và cùng kết nghĩa cà lơ. Chuyện con voi hai vòi tám ngà 

kể về anh mồ côi trên đường đi tìm con voi lạ cho A-nha đã gặp gỡ và kết bạn với 

các loài gà, lợn, bò. Khi con người còn sống cùng với muôn thú, muôn cây trong 

một thế giới, cùng nhau sinh tồn thì việc chia sẻ, tâm tình và kết giao cùng nhau 

không có gì xa lạ. Anh mồ côi đã được các con vật dẫn dường đến bản có con voi lạ 

và chỉ cho cách tiếp cận người giữ voi. Sự việc này còn liên quan đến hình thức “ra 

đi nhờ người dẫn đường” là con vật. Đây là dấu vết muộn của truyện cổ trong một 

cộng đồng đã từng xem săn bắt là “lực lượng sản xuất” [107, tr.543]. 

Con người kết nghĩa cà lơ với các loài thú vật, sẽ nhận được sự giúp đỡ của 

chúng, hoặc là chúng dùng sức mạnh và kĩ năng giúp con người thực hiện những 

việc quá sức, hoặc nó trao cho con người sử dụng khả năng của nó khi cần: “Cọp: - 

Anh với tôi là người lớn nhất vùng này, ta kết nghĩa cà lơ với nhau đi. Tầng: - 

Được, Nhưng mày to cao, lúc nào cần, mày cõng tao... Mày chạy nhanh, đi gấp đến 

nhà bà tao lấy lửa về nướng” (Trạng Tầng) [115, tr.221-224]. Ngược lại, khi loài 
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vật kết nghĩa với loài người cũng tập theo thói quen của họ: “Mày làm cà lơ với 

Tầng là phải ăn thịt nướng” (Trạng Tầng) [115, tr.213]. 

Trường hợp ba, không chỉ có con người mới kết nghĩa cà lơ, mà cả loài vật 

cũng làm cà lơ với nhau. Những tình bạn thân thiết giữa các loài khác nhau (xem 

như khác dòng, khác máu) cũng được xem như là lời hứa sẻ chia và chung sức suốt 

đời: “Ngày xưa Gà Vịt là đôi bạn cà lơ rất thân thiết” (Tình nghĩa gà vịt) [119, 

tr.94]. Bằng những khả năng riêng của từng loài, khi kết nghĩa cùng nhau, các loài 

vật giúp đỡ nhau trải qua đời sống, như gà mái giúp vịt ấp trứng nở con. 

Trường hợp bốn, người kết nghĩa với thần linh. Đối với người Bru - Vân 

Kiều, thế giới này rộng lớn hơn thế giới người rất nhiều. Con người không chỉ kết 

nghĩa cà lơ với người, với muôn thú, mà còn có thể kết nghĩa là lơ với con trời, con 

địa phủ. Trong đó, những thế giới thần bí với phép màu siêu nhiên có thể liên lạc 

trực tiếp, trao đổi và giúp đỡ thế giới loài người. Truyện Anh mồ côi và người con 

trời kể về mối tình cà lơ sâu đậm giữa anh mồ côi với người con út của Dàng: “Anh 

mồ côi kéo người trời đi về bản: - Mày thật bụng làm anh em, tao thương, bà cháu 

tao nuôi mày như nuôi người cùng máu mẹ tao” (Anh mồ côi và người con trời) 

[119, tr.20]. Thương người trời ốm yếu, bà cháu anh mồ côi đã chăm lo chu đáo, để 

anh người trời ở nhà và đi rừng kiếm cái ăn về cùng ăn: “ta lại được bà cháu cà lơ 

thương yêu hơn cả chính mình. Cà lơ đã vì ta chiều theo hết mọi ý muốn của ta, ơn 

ấy nhiều như lá rừng, như nước sông. Đền ơn lại, ta đã xin Dàng cho con trẹng đem 

vàng, bạc đến giúp bà cháu hết nghèo, hết khổ” (Anh mồ côi và người con trời) 

[119, tr.44]. Không những thế, người trời còn giúp cà lơ mình có nhà đẹp và cưới 

được vợ. Nhưng vì là người của hai bộ tộc khác nhau nên không thể ở cùng nhau 

mãi. Khi người con Dàng trở về trời thì để lại cho anh mồ côi hai mẫu tre gọi là a-

xeo. Và dặn, khi nào anh mồ côi nhớ bạn hay cần người trời giúp việc gì thì dằn a-

xeo xuống đất, cho đến khi nào a-xeo rơi một sấp một ngửa tức là người trời đã 

nghe thấy tiếng gọi của người trần gian và sẽ về thăm ngay. Thuở xưa, con người 

còn giữ liên lạc với thần linh, với người nhà trời. Trải qua rất nhiều tháng năm, con 

người vì lẽ nào đấy không giữ được mối liên hệ mật thiết nữa, thuật gieo quẻ hay 

shaman như là nỗi nhớ về một quá khứ bình yên luôn có trời và đất tham dự cùng 

cuộc sống. Trật tự của thế giới thần bí cũng từ đó mất đi. 
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Truyện Ai Ca-đeng [115] kể về anh Ca-đeng bị vợ bội bạc và thằng con trai 

A-nha lừa dối, hại đến sắp chết thì Dàng nghe thấy tiếng kêu than, đã sai con trai 

Dàng xuống kết nghĩa cà lơ và cứu Ai Ca-đeng qua khó khăn. Anh con Dàng bằng 

phép thần đã giúp Ca-đeng thắng canh bạc lớn với A-nha, có được rất nhiều bạc. Về 

sau, người con Dàng cho Ca-đeng xem gương thần để biết chuyện về cuộc đời 

mình, giúp Ca-đeng lấy con gái Dàng làm vợ và được Dàng cho nhà cửa, của cải, 

nương rẫy. Tất cả những sự giúp đỡ của người con Dàng, thông qua mối tình cà lơ, 

không còn là sự phù trợ, mà là sự thi hành giao kết thiêng liêng. 

Con vua thủy tề thường không mang hình người như con Dàng, mà hiện thân 

là con tru, hay con cá sấu. Người Bru - Vân Kiều có khi kết nghĩa cà lơ với con tru, 

con của vua nước và được học phép của thần nước: “Con tru gọi: -Anh ơi! Cứu tôi 

với!... - Ta dẫn mày về với nước... Con tru mừng quá sức, cảm ơn anh mồ côi và xin 

kết bạn cà lơ. Rồi mời anh mồ côi về nhà mình (dưới nước)” (Tiều Ca lang) [115, 

tr.117]. Nhờ phép thuật của tru, anh mồ côi có thể đi xuống thế giới dưới nước, biết 

dùng gậy thần và áo choàng để bay lên cõi trời. Sau khi ở chơi cung vua thủy tề, 

trước khi chia tay anh mồ côi, tru dặn: “Khi nào muốn về nhà ta chơi, cà lơ ném 

một hòn đá xuống giữa vực là ta lên đón về” (Tiều Ca-lang) [115, tr.118]. Thế giới 

dưới nước và trên trời mặc dù đều là nơi cư ngụ của thần linh, nhưng cũng có nhiều 

quy ước khác biệt. Chẳng hạn phương tiện đưa tin với người trời là a-xeo còn với 

người dưới nước là hòn đá. Những dấu vết này đều có mặt trong nghi thức shaman 

của người Bru - Vân Kiều. 

Giao kết cà lơ giữa người với thần linh vẫn tiếp tục hiện thân sau cái chết. 

Truyện Cá bống thần kể người em út kết nghĩa cà lơ với cá bống thần (thần dưới 

nước), anh nuôi cá lớn, cá giúp anh có nhiều của cải. Khi bị người anh trai của cà lơ 

hại chết, cá bống vẫn tiếp tục giúp cà lơ mình có cuộc đời no ấm, bằng cách mọc 

thành cây tre, đem về nhiều áo xấn, nồi đồng, bạc nén. Cây tre hóa thân của cá lại bị 

người anh chặt mất, liền hóa ra tro giúp người em bắt thú rừng [115, tr.110-116]. 

Thấy rằng, lời hứa cà lơ là một ước định dài lâu. Nó không chia cắt nhau sau cái 

chết. Chỉ khi nào một trong đôi bên bội tín, thì giao kết mới không còn. 

Đây là kiểu giao kết cà lơ xuất hiện nhiều nhất trong truyện cổ Bru - Vân 

Kiều. Họ tin vào quyền năng của thần linh và sự phù trợ của thần linh dành cho con 
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người qua mối giao tình đặc biệt. Khi người trần kết nghĩa cà lơ với người trời, 

người dưới nước hay các thần linh, hoặc là họ học được cách sử dụng các phép 

thuật của người cà lơ, như biết đi trong nước, biết bay, biết điều khiển phép thuật; 

hoặc là người cà lơ sẽ dùng phép thuật của mình để giúp đỡ bạn có được cuộc sống 

như mong muốn. 

Trường hợp năm, thần linh kết nghĩa với thần linh. Việc con người có thể 

biết được và kể câu chuyện về mối tình cà lơ giữa các vị thần là minh chứng cho 

niềm tin cổ sơ của người Bru - Vân Kiều, con người vốn chung sống với thần linh 

trong cùng một thế giới, hoặc là con người có thể đi lại là sống trong các thế giới 

khác nhau. Có một con chồn mõm nhọn là hóa thân của chàng trai xinh đẹp con 

Dàng, là anh em cà lơ với các thần sấm, thần sét. Khi chịu thử thách của bố vợ, anh 

đã nhờ sự giúp đỡ của các bạn: “- Thần sấm, thần sét bạn cà lơ của ta ơi! Hai bạn 

giúp ta dựng một ngôi nhà đẹp cho gia đình của ta đi. Lời nói vừa dứt, bỗng sấm 

chớp nổi lên đùng đùng... Ở giữa đồi nương đó hiện lên sừng sững một tòa nhà to 

rộng” (Xi piệc nhe nhe) [116, tr.159]. Dù là mối quan hệ nào thì ý nghĩa thiêng liêng 

của mối tình cà lơ cùng không thay đổi. Đã là cà lơ, vì nhau mà hành động, giúp đỡ 

và bảo vệ nhau là nghĩa vụ tự nguyện. 

Trường hợp sáu, mô kết nghĩa với mô. Một giao kết rộng hơn mối tình cà lơ 

giữa hai cá nhân là ước định kết nghĩa giữa hai mô, hai bản. Người ta kết nghĩa cà lơ 

bao giờ cũng mang lại thêm cơ hội cho nhau, và cho chính mình trong đời sống. 

Truyện Mô Oong mô Ang và núi Ta mau Parả kể rằng: “Mô Oong chuyên nghề săn 

bắn, Mô Ang chuyên làm chài lưới... Do hoàn cảnh làm ăn, họ thường gặp nhau, sau 

đó người Xuất của hai mô kết nghĩa cà lơ với nhau, cùng thờ một ma” [119, tr.97]. 

Về sau, người Mô Ang phát hiện được vực khe đá bạc, họ mời người anh em đến 

cùng cúng ma nước và đem số đá quý về chia nhau cùng đi buôn bán, làm ăn. Kết 

nghĩa cà lơ là thề nguyện cùng nhau làm ăn, cùng nhau sinh sống, chia sẻ cùng nhau 

“sang bản cà lơ xin thêm ít gạo, muối” (Nàng bò tót) [116, tr.119]. Cà lơ còn là cùng 

nhau vượt qua khó khăn và cùng nhau chống lại mọi hiểm nguy, đe dọa từ bên ngoài, 

cùng bảo vệ nhau. Có khi, người ta sẵn sàng chia tay nhau để bảo đảm an toàn cho cả 

hai dòng họ, hai bản làng: “Ý vua khác ý Dàng rồi... hai người Xuất đem chia hết của 

cải, vàng bạc cho từng gia đình và cho họ phân ra các ngả dọc hai triền sông Xê-
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băng-hiên dựng nghiệp làm ăn” (Mô Oong mô Ang và núi Ta mau Parả) [119, 

tr.100]. Vì sự tồn vong, vì cuộc sống bình yên và no đủ, họ kết nghĩa cùng nhau. 

Cùng vì sự sống này, họ phải chia tay nhau, nhưng mối tình cà lơ không thay đổi. Họ 

vẫn giữ lời thề, sẽ tìm nhau chia sẻ lộc trời và giúp nhau trong hoạn nạn. 

Kinh nghiệm kết bạn cà lơ là một ám ảnh trong truyện cổ Bru - Vân Kiều, 

tuy nhiên, hoàn toàn không xuất hiện trong tất cả các tình huống ấy sự tham dự của 

người nữ. Khi có mặt con người trong cuộc kết giao, bất kể thế nào, đó đều là nam 

giới. Bru - Vân Kiều là một tộc người theo chế độ phụ quyền, với “sự thống trị” của 

người nam từ gia đình, đến bản làng, đến tâm linh. Điều này vì thế một phần đã 

được khẳng định và diễn giải trong giao kết thiêng liêng bậc nhất của tộc người. 

Nghi thức kết nghĩa cà lơ của người Bru - Vân Kiều theo lệ thường phải có 

“giết gà lấy máu ăn thề với nhau” (Anh Ra-xứt) [115, tr.46]. Tuy nhiên, người ta 

cũng sẵn sàng giản tiện khi không có điều kiện: “Không có gà làm vật cúng ăn thề, 

họ dìu nhau ra giữa dòng khe, cúi xuống uống một ngụm nước trong, cùng đọc một 

lời thề: - Chúng tôi kết bạn cà-lơ, có đói cùng đói, có no cùng no, không bỏ nhau 

chết một mình, không rời bỏ nhau lúc gặp con rắn độc, con hổ đói” (Anh mù và anh 

gù lưng) [115, tr.154]; hoặc là: “bà nội lấy hai sợi gai buộc vào cổ tay hai người để 

làm phép. Hai sợi gai to dài bằng nhau. Hai sợi gai trắng như nhau. Mối nối của sợi 

gai trên mỗi vòng tay từng người được bà nội buộc giống nhau” (Anh mồ côi và 

người con trời) [119, tr.20]. Có khi chỉ là “xin kết bạn cà lơ” (Tiều Ca-lang) [115, 

tr.117]. Như vậy, khi hai người đồng thuận kết bạn cà lơ, phải có một đại diện từ tự 

nhiên làm chứng giám (con gà, nước, sợi gai, không trung) và phải đọc lời thề. Lời 

thề ấy cũng xem như một lời hứa trước thần linh, vì thế có quyền năng tương tự sấm 

truyền. Nội dung lời thề là giao kết giữa hai người bạn. Có lẽ, đây mới là điều 

thiêng liêng nhất trong nghi thức cà lơ. 

Quan trọng hơn nghi thức là lòng tin và sự tôn trọng điều giao kết. Đó là thề 

nguyện trọn đời no đói cùng sẻ chia, vui buồn cùng gánh vác, sống chết cùng có 

nhau. Đó còn là sự tin tưởng tuyệt đối không cần lý lẽ dành cho người bạn: “Người 

khách và Ai Ca-đeng kết nghĩa cà lơ với nhau, nguyện đói no, sống chết có nhau. 

Hai người cùng ăn thề. Đi gần một ngày đường, người khách bảo Ai Ca-đeng quay 

trở về nhà. Nghe theo lời bạn, Ai Ca-đeng trở về nhà không hỏi vì sao” (Ai Ca-
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đeng) [115, tr.68]. Để có lòng tin này, họ đã thực hiện định ước nghiêm cẩn của lời 

thề, xem người bạn như chính mình và tuyệt đối tôn trọng. 

Khi một trong hai người gặp hoạn nạn, hoặc chết đi, người còn lại chỉ muốn 

chịu cùng số phận với cà lơ mình: “Sáng ra hai vợ chồng tìm không thấy anh (bạn 

cà lơ) thì khóc lóc, bỏ ăn, bỏ uống. Ai Ca-đeng ngày đêm mong nhớ bạn và đổ 

xuống ốm. Các lá thuốc trong rừng không có gì chữa khỏi. Ngày đêm anh chỉ kêu 

một câu: - Cà lơ ơi! Đi đâu? Không có cà lơ thì ta chết thôi” (Ai Ca-đeng) [115, 

tr.74]; “Cà lơ ơi! Nay cà lơ chết ta sống làm sao được đây!” (Cá bống thần) [115, 

tr.114]. Trong thế giới mà của cải cũng có vai trò quyết định số phận và vị trí xã hội 

của con người, đặc biệt là người đàn ông, thì mối tình cà lơ vẫn là giá trị không thể 

thay thế, dù có là bao nhiêu bạc vàng đi chăng nữa: “Vàng bạc nhiều mà thiếu cà lơ 

mình sống sao được” (Anh mồ côi và người con trời) [119, tr.45]. 

Kết nghĩa cà lơ là một ám ảnh trong truyện cổ Bru - Vân Kiều. Đó là một 

giao ước và cam kết nghiêm khắc tuyệt đối về trách nhiệm và sự tôn trọng giữa 

những người tham dự. Đặc biệt, lời thề này luôn chịu sự chứng giám của Dàng, hay 

thần linh và được sự bảo trợ thiêng liêng về uy quyền của hiệu lực. Những người cà 

lơ, họ sẵn sàng xả thân vì nhau, sống chết cùng nhau, chấp nhận mọi biến cố hay 

hiểm nguy để bảo vệ nhau. Vậy nên, khi một người vi phạm nguyên tắc giao kết 

này, sẽ chịu sự trừng phạt rất nặng từ tạo hóa. Sự lặp lại và xu hướng cởi mở trong 

tâm lý người Bru - Vân Kiều đã tạo thành quy ước của tộc người. Quy ước xem sự 

kết nối với những người khác, những dòng họ khác, những bản làng khác là nguyên 

tắc tồn vong; quy ước về sự tôn trọng tuyệt đối trách nhiệm và tín nhiệm trong các 

giao kết và quy ước về sự trừng phạt. Với những quy ước này, người Bru - Vân 

Kiều đã thực sự lựa chọn cho mình phương thức ứng xử trước thực tại. Họ chuyển 

toàn bộ cái bản thể vào bên trong và thực hiện quá trình thích nghi tự thân ngay tại 

bên trong đó. Họ đã kiểm soát thành công những nhiễu loạn tinh thần và ẩn đi xu 

hướng tâm lý của mình bằng cách mở lòng với các mối liên hệ trong đời sống. Đó là 

lúc họ thích nghi tận cùng và giữ sự khác biệt tận cùng. Kết nối rộng mở mang lại 

nhiều cơ hội sinh tồn. Thích ứng với sự đổi thay hay những thực tại khác với việc 

hạn chế va chạm (văn hóa và tinh thần; và bạo lực) tạo cho họ khả năng linh hoạt. 

Không còn cần phải giả trang, họ vẫn có thể chung sống bằng và trong những khác 

biệt. Một bên ngoài không đổi đã chứa đựng bên trong đa nghĩa đầy năng động. 
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3.3.2. Quy ước từ ước mơ 

Cùng những quy ước thành hình từ giao kết, truyện cổ Bru - Vân Kiều còn 

có những quy ước xuất phát từ ước mơ. Đó là những quy ước mang sự bù đắp (tính 

chất của ước mơ) làm cân bằng tinh thần tộc người luôn có xu hướng thích nghi 

mạnh mẽ. Ban đầu là ước mơ của một vài cá nhân trong xã hội, được lặp lại ở 

những cá nhân khác có hoàn cảnh tương tự, như là ước mơ đặc ứng, đã dẫn dắt một 

kiểu quy ước được hình thành. Trong truyện cổ Bru - Vân Kiều, hành trình trở 

thành dũng sĩ của người mồ côi hay người khuyết tật, mang bệnh và đội lốt là 

những ám ảnh mang tính bù trừ, hàm ẩn ước mơ. 

Ám ảnh người mồ côi có mặt phổ biến trong truyện dân gian, và cả dân ca của 

nhiều tộc người trên thế giới. Cuộc sống là sự di truyền cả về thể chất và tinh thần, 

cha mẹ là cầu nối cho trẻ con bước vào thế giới. Không có cha mẹ, con đường cuộc 

sống của những đứa trẻ trở nên gian nan tột bực. “Tình mẫu tử là nhân tố phát triển 

tâm thần và vật thể. Hình ảnh người mẹ mãi mãi thiếu vắng sẽ luôn hiện diện để đeo 

bám hoài tâm hồn đứa trẻ mồ côi” [96, tr.184]. Vì thế mà ám ảnh mồ côi là một vết 

nứt lớn trong tâm thức con người. Trong xu hướng cân bằng tinh thần và ý niệm về 

đời sống, con người luôn tin rằng sự thiếu hụt sẽ được bù đắp để đảm bảo một nhất 

thể toàn vẹn. Việc tha thiết mong đợi sự bù đắp dần trở thành những ước mơ, việc 

thực hiện ước mơ lâu dần sẽ tạo ra quy ước. 

Truyện cổ Bru - Vân Kiều mang nỗi day dứt không nguôi về những thân 

phận mồ côi. Đó là những đứa trẻ không có được sự chở che của cha mẹ trong 

những tháng ngày thơ ấu, có khi là mất mẹ: “Một ông già chết vợ, để lại hai đứa con 

gái là Rúroọc và Xađie” (Rúroọc và Xađie) [118, tr.83], “một ông già có tám đứa 

con gái xinh đẹp sống giữa bụng rừng” (Xi piệc nhenhe) [116, tr.154]; có khi là 

không có cha: “Một bà mẹ có mười một người con gái” (Talăn Talê) [116, tr.88]; có 

khi là mất cả cha lẫn mẹ: “Ngày xưa có hai anh em mồ côi” (Cá bống thần) [115, 

tr.110], “Có hai anh em mồ côi sống với nhau không lấy gì làm hòa thuận” (Anh mồ 

côi và con ếch nhỏ) [116, tr.125]. Sự mất mát ấy ít khi kéo các thành viên còn lại 

trong gia đình xích lại bên nhau, yêu thương nhau hơn. Khi mất đi người mẹ, hay cả 

cha và mẹ, mất đi sự an toàn, những đứa trẻ chịu chấn thương tinh thần quá sâu sắc, 

đến nỗi chúng phản ứng cạnh tranh và chống lại nhau để tìm cách tự vệ. 
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Hai anh em mồ côi hay hai chị em mồ côi sống quay lưng với nhau là hoàn 

cảnh quen thuộc trong truyện cổ Bru - Vân Kiều. Người anh thường tranh hết của cải, 

tranh hết những cơ hội sinh tồn còn sót lại của cả người em để tự bảo bọc mình trong 

ảo ảnh an toàn xưa cũ: “Người anh tham lam và cáu kỉnh. Đứa em thật thà và vụng 

dại. Mỗi lần đi làm ăn nơi xa về, anh thường lân la đến sàn nhà em. Đợi cho em đi 

vắng, quơ vét hết của cải đem về góc sàn nhà mình” (Sự tích chim thù thì) [116, 

tr.47]. Người chị (hay những người chị) thường tham lam, vừa xấu người, vừa lười 

biếng, luôn đặt điều vu vạ và bắt nạt, những gì thiệt thòi nhất họ luôn đùn đẩy về 

người em út: “- Việc gì mẹ phải khóc? Nó muốn lấy con trăn thì nó theo con trăn, nhà 

ta được rộng thêm một chỗ, cơm bữa bớt được một nắm, muối ăn hàng ngày bớt được 

một dúm. Việc gì phải thương, phải nhớ?” (Talăn Talê) [116, tr.94]. Sự tranh đoạt 

này không dừng lại ở cái ăn hay của cải, mà những người anh còn sẵn sàng cướp vợ 

em(Piềng-riềng, Niềng T.rê), những người chị luôn muốn cướp chồng em (Rúroọc 

Xađie, Chàng rể Cóc). Rất ít khi, hai chị em hay hai anh em mồ côi sống hòa thuận 

cùng nhau: “Có hai chị em mồ côi sống với nhau rất hòa thuận ở trong một căn nhà 

sàn cô quạnh ở lưng chừng núi” (Xóc Cà tực) [118, tr.186]; “Lúc sáng ngày, khi trưa 

nắng, buổi trời sắp tối nhá nhem, hai chú đề rủ nhau đem ná ra tập bắn” [116, tr.242]. 

Những đứa trẻ mồ côi, mất cả cha lẫn mẹ, thường được bà, hay ông nuôi 

nấng (Nàng bò tót, Anh mồ côi và người con trời; Dàng A-lịc). Khi ông bà cũng 

không còn, dân bản sẽ cùng nuôi dạy đứa trẻ lớn lên (Ai Ta ra Ai Ta rai). Trong khi, 

chàng trai mồ côi lang thang khắp rừng núi lại là một ám ảnh: “Thuở xưa có một 

anh mồ côi sống lang thang trong rừng với chim muông” (Ở hiền gặp lành), “Đứa 

trẻ lang thang kiếm ăn trong rừng” (Anh Ra xứt), “Có một anh mồ côi chuyên nghề 

săn bắn trong rừng rậm” (Tiều Ca lang). Đó là những số phận không giữ được bất 

kỳ mối níu kéo nào với đời sống cộng đồng. Họ là những cánh chim đơn độc, được 

trở về toàn vẹn trong đời sống tự nhiên. Đổi lại, họ cũng phải gánh chịu mọi hiểm 

nguy bên ngoài cộng đồng mình. 

Ám ảnh mồ côi là một trải nghiệm sâu sắc của tộc người. Người mồ côi xuất 

hiện thường xuyên trong truyện cổ với cuộc đời bấp bênh: “ông cháu chẳng có được 

một chiếc nhà sàn, không có một mảnh đất làm nương và họ ở trong một hốc đá cạnh 

bờ khe. Đã cùng cực thế mà A-nha- Xuất bản còn hay gây sự, nhiều lần cho tôi tớ đến 
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đuổi hai nguồi ra khỏi bến nước” (Dàng A-lịc) [119, tr.85]; “Anh mồ côi với bà nội có 

một nương gai khá tốt. Nhờ tước được nhiều vỏ gai, sợi gai ở đó đem đổi gạo, muối 

nên gia đình bà cháu tạm đủ sống qua ngày” (Anh mồ côi và người con trời) [119, 

tr.17]. Không có nơi ăn chốn ngủ, những đứa trẻ này còn vô cớ bị những thế lực giàu 

có uy hiếp: “- Này! Thằng bé không cha, không mẹ kia! Cớ sao mày dám nói láo với cả 

tao? Mày bảo chỗ đó có con gà chui xuống đất, cớ sao tao cho người đào tìm không 

thấy? Mày phải đào, bắt cho được con gà nộp tao. Mày nói dối sẽ bị giết” (Niềng 

Phuôm hom) [119, tr.67]. Nếu A-nha và dân bản đã không có lòng thương, những đứa 

trẻ mồ côi bị xem là gánh nặng của cộng đồng và chịu số phận bị ruồng bỏ: “Hai chú 

bé bị đuổi ra rừng, đi lang thang hết đồi thấp đến đồi cao...” (Chuyện hai anh em mồ 

côi) [115, tr.82]; “- Nó (A-nha) mới sai đầy tớ đóng bè thả tôi trôi theo dòng nước cùng 

lá vàng, củi mục” (Anh mù và anh gù lưng) [115, tr.154]. Cuối cùng, những cô gái mồ 

côi thì bị A-nha bắt về làm vợ ngọn mà không tốn một đồng bỏ của: “Khi đứa cháu gái 

lớn lên thì A-nha lại đến đòi bắt về làm vợ lẽ cho mình” (Dàng A-lịc) [117, tr.124]; các 

chàng trai vì nghèo khổ, không có của bỏ nên không có được vợ: “Ngày ngày Xà-nông 

phải đi chăn trâu, giữ voi cho nhà A-nha. Anh xét thấy phận mình nghèo khổ, lòng 

thầm yêu A-mang thật, nhưng anh làm gì có nồi đồng, vòng bạc, trâu đàn, voi cặp để 

“bỏ của” nhà người” (Vì đâu có tục cưa răng) [115, tr.75]. 

Những thân phận sớm chịu mất mát này, hầu hết sẽ nhận được sự đền đáp từ 

tạo hóa, như là phần bù tương xứng cho những khiếm khuyết. Rất đặc biệt trong 

những con người ấy là nhân vật chàng trai mồ côi trở thành dũng sĩ, cứu giúp dân 

bản vượt qua hoạn nạn. Truyện Hai anh em mồ côi kể về hai chú bé mồ côi mẹ sau 

khi bị dì ghẻ đuổi vào rừng, đã gặp được ông già: “- Già như cây ca cha giữa rừng, 

cây con hãy dựa vào già để tránh cơn giông bão... Hai chú bé được ông già cho ăn 

no đủ, dạy cho cách lẫy cung, bắn ná... - Hai cháu lớn rồi đấy! Hai cháu hãy đi đi! 

Rừng núi đó là nhà”. Về sau, hai anh em đánh thắng con Ca-la-văng cứu con gái A-

nha và đánh thắng nhắc pa-na cứu nhiều người và thú vật đã bị bắt và bị hóa đá từ 

lâu. Vì những đóng góp này, hai anh em được A-nha và dân bản thuận lòng giao cả 

đất đai và bản làng, trở thành người chủ mới (Hai anh em mồ côi) [115, tr.82-98]. 

Tương tự, truyện Ai Ta-ra, Ai Ta-rai kể về Ta-ra và Ta-rai là hai chú bé mồ côi, lại 

bị chóc cà-tực giết mất ông, hoàn toàn không còn người thân, đã được dân bản nuôi 
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lớn, dạy cho bắn ná, phóng lao. “Hai chú bé siêng năng trong khi làm rẫy, phát 

nương bao nhiêu thì cũng hăng hái mê mải tập luyện thân thể bấy nhiêu”. Về sau, 

hai chàng trai khỏe mạnh đã giết chết lũ chóc trả thù cho ông và lấy được rất nhiều 

của cải (của bọn chóc cướp bóc từ các bản làng). Hai anh em đã đem chia cho dân 

bản, anh em còn đang sống khổ cùng mình, đưa mọi người đi tìm đất mới sinh sống 

làm ăn (Ai Ta-ra, Ai Ta-rai) [116, tr.240-247]. 

Hành trình trở thành dũng sĩ của các chàng trai mồ côi là sự nỗ lực đầy quả 

cảm. Việc đối mặt với hoàn cảnh mồ côi và tự sinh tồn đã là sự kiên cường ngoài 

giới hạn. Trở thành dũng sĩ là một bù đắp trong cuộc đời của các chàng trai chịu 

nhiều gian khó, nhưng đó là tự bù đắp. Mặc dù nhận được phần nào sự phù trợ của 

dân bản, hay thế giới siêu nhiên, như là nguyên lý bù trừ toàn vẹn, thì tự thân ý chí 

và nghị lực mạnh mẽ của những chàng trai này đã trở thành quy ước của ước mơ. 

Lần thứ hai, sự bù đắp đến với người mồ côi - dũng sĩ là lúc các chàng trai chiến 

thắng thế lực chống lại sự sống của dân bản, của con người. Chàng mồ côi đã từ giã 

thân phận của một thành viên yếm thế, không có liên kết, không được thừa nhận vị 

trí trong cộng đồng, trở thành người hùng, bằng sức mạnh, tài năng và lòng dũng 

cảm cứu lấy sinh mạng của mọi người. 

Một ước mơ tương đồng với sự chuyển hóa từ trẻ mồ côi thành người hùng 

của tộc người là việc hóa thân từ những người tàn tật, xấu xí, đội lốt thú thành 

người đẹp đẽ, mạnh khỏe và tài năng để cứu giúp, che chở dân làng. Không chỉ bảo 

vệ cuộc sống bình yên cho cộng đồng, mà bằng những đóng góp này, họ còn có thể 

trở thành người bình thường cả về thể chất lẫn tinh thần (định vị được bản thân) 

trong đời sống xã hội. Truyện cổ Bru - Vân Kiều dành nhiều câu chuyện kể về thân 

phận người tàn tật: “lão A-nha gian ác đã đuổi một chú bé mồ côi gù lưng ra khỏi 

bản (đóng bè thả trôi)... - Lão A-nha gian ác ở bản tôi bảo người mù chỉ biết ăn, 

không biết làm nương, làm rẫy. Nó mới sai đầy tớ đóng bè thả tôi trôi theo dòng 

nước” (Anh mù và anh gù lưng) [115, tr.154]; về thân phận của người ghẻ lở, xấu 

xí: “Ca đeng có mang và sinh được đứa con trai xấu xí, èo uột, khóc ngằn ngặt thâu 

đêm suốt sáng” (Truyện Cha con Tiều Cù tót) [117, tr.146]. Đặc biệt, người đội lốt 

các loài thú xuất hiện phổ biến trong truyện cổ nhiều tộc người. Truyện cổ Bru - 

Vân Kiều cũng vậy. 
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Loạt tình huống người đội lốt thú trong truyện cổ Bru - Vân Kiều mang tính 

chất của một thử thách hơn là một tai họa (trường hợp người mồ côi là từ tai họa 

đến thử thách): trong truyện Dàng A lịc: chàng heo đực là con trời, một chàng trai 

khỏe mạnh, vai rộng, ngực nở đội lốt da con heo đực; truyện Nhắc Cô phan: Dàng 

Xà rì đầu thai thành đứa bé con vợ chồng Ca đeng, Dàng Pít cũng vậy, trong hình 

hài một con rùa, về sau hóa thành chàng trai đẹp, to béo, khỏe mạnh; truyện Chàng 

rể Cóc: chàng cóc là chàng trai đẹp, con trời về thử lòng người miền rừng núi; 

truyện Rú rôc Xađie: chàng trai đẹp con Dàng hóa thân trong cây chuối; truyện 

Talăn Talê: Chàng trai con Dàng hiện thân trong cái lốt con trăn; Xi piệc nhenhe: 

con chồn mõm nhọn là hóa thân của chàng trai xinh đẹp, con Dàng, là anh em cà lơ 

với các thần sấm chớp. Đó là hóa thân của các chàng trai, trong hình hài các con 

vật, cá biệt trường hợp chàng hoa chuối, hóa thân trong cỏ cây và chỉ ẩn mình một 

lần duy nhất. Các con vật này, có khi được sinh ra từ sự hoài thai thần kì, có khi tự 

xuất hiện. Họ đến để vượt qua thử thách của bản thân (thường là bị Dàng trách phạt, 

phải xuống trần gian và chịu thử thách), cũng là để thử lòng người miền rừng núi. 

Sau những thử thách này, quà tặng sẽ được dành cho người xứng đáng, và hình phạt 

sẽ thi hành với người mắc lỗi. 

Không chỉ các chàng trai, các cô gái con Dàng cũng được sinh ra trong hình 

hình hài kì lạ: truyện Đốt nhà cháy quan: chiếc ngà voi là nơi cư ngụ của cô gái con 

Dàng, xinh đẹp và thông minh; truyện Niềng Càm: cô gái chết và nhiều lần hóa 

thân, thành hoa hướng dương, thành người, lại thành hoa; truyện Nàng bò tót: cái 

chân bò biến thành cô gái, sau này vì sự xúc phạm tổ tiên, ba mẹ con cô đã lại hóa 

thành bò; truyện Niềng T.rê: cô gái Dàng hóa thân trong cây cọ. Khác với các chàng 

trai, thường hóa thân vào lốt thú vật, những cô gái nhà trời lại chọn nơi cư ngụ trong 

cây cỏ, hay các đồ vật. Đó là những lựa chọn trong trạng thái tĩnh, không hướng tới 

sự di chuyển. Niềm tin vào phép thuật ấy, một phần, đã mất kết nối với nguồn cơn 

xa xưa nhưng vẫn hiện hữu chắc chắn trong đời sống của xã hội phụ quyền. 

Trong xã hội phụ quyền, người nam bao giờ cũng thống trị các nguyên tắc 

giá trị. Có thể dân gian Bru - Vân Kiều đã dành sự tôn thờ cho nam giới bằng cách 

trao vào tay họ những tài năng đặc biệt và sứ mệnh cứu độ sự sống. Vì vậy, dù cũng 

xuất hiện trong các tình huống đội lốt hay hóa thân, nhưng người nữ chỉ thay đổi 
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thân phận hoàn toàn nhờ vào sự phù trợ của siêu nhiên. Ưu ái này giúp nàng có 

được cuộc sống cá nhân no đủ, hạnh phúc hơn, nhưng không thể đem lại lợi ích gì 

cho cộng đồng. Điều này giúp nhấn mạnh một cách đặc biệt quá trình hóa thân của 

những người nam đội lốt thú thành dũng sĩ, người hùng. Đây là phần bù không chỉ 

dành riêng cho số phận cá nhân mà còn dành cho thân phận chung của tộc người. 

Trường hợp một, người bệnh tật hóa thành dũng sĩ: Tiều A-lé từ một người 

bệnh tật, đầy mụn cóc, ghẻ lở, ốm yếu đã trở thành chàng trai to lớn, đẹp đẽ, khỏe 

mạnh giết chết lũ nhắc trả lại bản làng cho A-nha và dầu bầy của ông, người đã 

từng ruồng rẩy, xua đuổi Tiều A-lé và cả cô gái út của A-nha có lòng thương cảm 

anh (Tiều A-lé) [116, tr.166-179]. Tiều A-lé là con Dàng, nhờ được lòng tốt của cô 

gái út mà anh đã hóa giải được thử thách của Dàng trao cho. Với xuất thân thần 

thánh, Tiều A-lé đã cứu dân bản và được A-nha thuận lòng nhận làm con rể. 

Trường hợp hai, người khuyết tật được trả lại hình hài bình thường và trở 

thành dũng sĩ: Anh mù và anh gù lưng bằng lòng thương yêu đã cưu mang nhau qua 

hoạn nạn. Với ý chí mạnh mẽ, Mắt-xút và Cloòng-ta-cô được Dàng trả cho đôi mắt 

sáng và tấm lưng thẳng, được trao cho sức mạnh và cây giáo thần kì. Họ giết chết 

bọn quỷ nhắc pơ-lơ-pụt ăn thịt người, cứu dân bản khỏi nạn nộp mạng con gái hằng 

năm(Anh mù và anh gù lưng) [115, tr.151-170]. Phần quà là đôi mắt sáng, tấm lưng 

thẳng và sức mạnh thần kì mà hai chàng trai nhận được từ Dàng cái giá của lòng 

quả cảm, ý chí kiên cường và nghị lực mạnh mẽ. Người Bru - Vân Kiều tin rằng sự 

nỗ lực vượt qua bản thân đã đem lại cho hai chàng trai những khả năng ngoài giới 

hạn. Nó có thể bù đắp cho cả phần khiếm khuyết bẩm sinh. 

Trường hợp ba, người mang hình thú (đội lốt) hay nửa thú từ giã hóa thân kì 

dị và trở thành dũng sĩ: Chàng Cóc hóa thành chàng trai đẹp, sinh được một đứa con 

trai khỏe mạnh và gan dạ. Hai cha con chàng Cóc đã diệt được nhắc pụt chiếm rừng, 

cướp của, cứu dân bản nơi ngày xưa vợ chàng đã sinh ra ở đó (Chàng rể Cóc) [115, 

tr.182-192]; hai chú bé con của mẹ bò và mẹ hổ vốn mang nửa hình thú, được thần 

mưa, thần gió nuôi dưỡng, rèn luyện trở thành hai chàng trai khỏe mạnh và dũng 

mãnh, nặn lại hình người. Hai chàng trai giết chết vợ chồng ma-lai chuyên ăn thịt 

con gái trong bản, bằng không nó không để bản làng sống yên (Pí Trỏ, pí Cula) 

[116, tr.248-273]. 
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Các chàng trai bệnh tật, đội lốt đã vượt qua giới hạn thân xác tạm thời bằng ý 

chí quả cảm và sự phù trợ. Người cổ sơ vốn sống trong quan niệm “linh hồn bên 

ngoài” [45, tr.1051] nên thành quả họ đạt được mang dấu ấn sâu sắc của năng lực 

tinh thần. Cống hiến tài năng và sức mạnh cho cuộc sống bình yên của cộng đồng 

vừa là sứ mệnh (phạm trù tập thể) vừa là cân bằng tự thân (phạm trù cá nhân). Sự 

cân bằng này là phần bù cho những khiếm khuyết mà họ sở hữu, cũng là phần bù 

cho sự hạn hữu của đời sống (sứ mệnh lâu dài bù cho hiện hữu). 

Người Bru - Vân Kiều qua ước mơ dũng sĩ hóa những chàng trai mồ côi, 

khuyết tật, ốm yếu, đội lốt đã bày tỏ các quy ước: một, ý niệm về nhất thể toàn vẹn; 

hai, tinh thần quyết định; ba, trách nhiệm với cộng đồng tạo nên giá trị cá nhân. 

Ước mơ, trước khi thuộc về cộng đồng, vốn của cá nhân. Khi cá nhân đem chia sẻ 

và cống hiến cuộc đời mình cho , câu chuyện riêng trở thành ước mơ chung, hành 

trình của một người trở thành xu hướng của mọi người. Sự đáp đền dành cho những 

số phận không lành lặn trở thành ý niệm về nhất thể toàn vẹn. Họ tin rằng mọi thứ 

trên đời vốn là một nhất thể toàn vẹn. Vì lí do nào đấy, có thể tạm thời rạn vỡ. 

Nhưng những mảnh ghép luôn tìm về bên nhau, tạo nên sự toàn vẹn ban đầu. Đó 

cũng là nguyên lí phần bù. Tất cả quá trình tìm lại trạng thái ban đầu đó đều do 

năng lực tinh thần dẫn dắt và quyết định. Khi thực hiện sứ mệnh bằng năng lượng 

mãnh liệt của nhất thể, cá nhân sẽ hóa thân vào cộng đồng và lưu lại giá trị của bản 

thân trong tồn tại lâu dài đó. 

Chúng ta có thể nhận thấy sự tương đồng giữa nguyên tắc nhất thể toàn vẹn 

của người Bru - Vân Kiều đã chứng minh trên đây với “hệ thống cung ứng toàn bộ” 

gồm ba sự bắt buộc: “bắt buộc phải tặng quà”, “bắt buộc phải nhận quà” và “bắt 

buộc phải đáp tặng những món quà nhận được” [93, tr.209] mà M.Mauss đưa ra. Sự 

trao - nhận này là lí giải về “cách con người tiến đến sự trao đổi... liên minh và hòa 

hợp” [93, tr.211]. Trong mối liên hệ giữa con người và tạo hóa (hay thế giới tự 

nhiên và siêu nhiên, gồm cả thần linh), thử thách trong nhiều biến thể (nhiệm vụ, tai 

họa) và hành trình vượt qua thử thách là sự đổi trao trong chuỗi tặng - nhận - đáp 

tặng. Thông qua các chuỗi này, con người giữ được liên lạc với thế giới thần linh, 

tạo nên xu hướng tinh thần cởi mở trong việc tiếp xúc với các thế giới bên ngoài tộc 

người. Đó là không gian tự thân, thuộc về linh hồn, diễn ra sự thích nghi tự nguyện. 
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Sự thích nghi tự nguyện là sự thích nghi bên trong, người ta không cần đến 

hóa trang bằng bất cứ hình thức nào để che đậy cái bên trong bằng sự đồng hóa bên 

ngoài. Trải những chấn thương, nỗ lực giả trang để thích nghi và thử mình trong các 

lựa chọn, người Bru - Vân Kiều đã đủ mạnh mẽ để tạo dựng và đạt được những quy 

ước từ giao kết và từ ước mơ. Trong truyện cổ, các quy ước dựa trên nguyên tắc kết 

nối và bù trừ. Tinh thần kết nối mang lại khả năng đón nhận cởi mở và ý niệm bù 

trừ mang lại niềm tin về nhất thể ban đầu. Đó là sự định vị bản thể từ bên trong, sẵn 

sàng chung sống bằng sự khác biệt. 

Tiểu kết chƣơng 3 

Nhiều biểu trưng tâm lý xuất hiện ở truyện cổ Bru - Vân Kiều, những diễn 

giải từ bên trong thế giới của họ, đều có sự lặp lại so với những ý nghĩa phổ quát 

hằng định của nó trong thế giới con người. Điều này một lần nữa khẳng định rằng 

tâm thức con người có những mẫu số chung. Tuy nhiên, cá tính của mỗi tộc người 

được quy định dựa vào sự chọn lựa các yếu tố trong tài sản tinh thần chung và xu 

hướng kết nối các yếu tố ấy. Đồng thời, các biểu trưng (đã quan sát được) đều có 

những diễn giải, những ý nghĩa riêng trong đời sống của nó ở cộng đồng Bru - Vân 

Kiều. Những khác biệt này cũng là dấu chỉ đi tìm tâm lý tộc người. 

Tâm lý của một tộc người là trầm tích văn hóa kết tụ trong vô thức của họ. 

Trải qua chấn thương lịch sử ở giai đoạn sớm trong số phận tộc người, người Bru - 

Vân Kiều đã cứu tồn tại mình bằng những cuộc di cư. Ở vùng đất mới, với điều kiện 

tự nhiên thay đổi, họ dần dịch chuyển văn hóa theo chiều đồng dạng với hoàn cảnh 

mới. Điều đó tạo nên những dấu vết, những biểu trưng vừa là nối kết từ không gian 

cũ, vừa là thích nghi với không gian mới trong tâm lý tộc người. 

Việc khảo sát các biểu trưng trong truyện cổ một tộc người, trong đó có Bru - 

Vân Kiều giúp phần nào nhận diện những vệt đậm, vệt mờ trong tâm thức của họ. 

Có những dấu hiệu rõ nét, có những dấu hiệu rất khó xác định, có những dấu hiệu 

tập trung, có những dấu hiệu tản mác và lan tràn. Tất cả đều chứa những ẩn nghĩa 

riêng. Thông qua sự thích nghi tưởng tượng bằng lối giả trang, người Bru - Vân 

Kiều tiến hành những cuộc ra đi bên ngoài và bên trong để tự vệ trong hoạn nạn. 

Họ ra đi khi chịu áp lực từ thực tại (chiến tranh giành đất đai), nhưng luôn dằn dặt 

nhớ mong và riết róng trở về. Sự che đậy từ bên ngoài tạo ra khoảng không an toàn 
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cho bên trong tự vệ. Giữ được sinh tồn, họ đứng trước sự hoài vọng tha thiết về bản 

thể (sự hoài vọng nguyên thủy của con người), và đặt mình trong lựa chọn đối 

kháng và thích nghi. Sự giằng co trong tâm thức nhiễu loạn luôn diễn ra theo sự thôi 

thúc của tinh thần hòa hợp, xu hướng tâm lý mang tính di truyền tộc người. Cuối 

cùng, họ đã tạo dựng các quy ước từ các tình huống giao kết và ước mơ theo 

nguyên tắc kết nối, tôn trọng và bù trừ, lấy sự thích nghi bên trong, thích nghi tự 

nguyện làm chỉ dấu cho ứng xử tộc người. 

Người Bru - Vân Kiều qua những biểu trưng tâm lý, diễn giải trong truyện 

cổ, đã bộc lộ mình với tâm nguyện và khả năng thích nghi mạnh mẽ. Sẵn sàng cởi 

mở (để che giấu sự cô đơn), hòa hợp để tự vệ, để sinh tồn và để quay về bản 

nguyên. Nhiều tác giả đã khẳng định, người Bru “cực kì yêu hòa bình” (Valentin, 

Khổng Diễn, Gabor), và “chính họ là người đóng góp phần lớn vào sự bị lãng quên 

bản thân mình” [155, tr.70]. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, bằng cách thích nghi đa 

tầng (xin xem mô hình ý tưởng ở Phụ lục 5), người Bru - Vân Kiều đã chuyển cái 

bản thể vào bên trong. Ở chừng mực nào đó, một là, họ đã không tự lãng quên mình 

(cái bản thể tồn tại bằng sự tự dưỡng của tâm thức); hai là, lối ứng xử mềm mỏng đã 

phân biệt họ với những tộc láng giềng hiếu chiến (Tà-ôi, Ka-tu) - sự lãng quên vì 

mờ nhạt này đã tạo nên một ghi nhớ khác. 

Trong xu thế hòa nhập và chung sống ngày nay, sự thích nghi mạnh mẽ của 

người Bru - Vân Kiều sẽ giúp họ tránh được những va chạm, sẽ yên ổn và hòa bình 

như họ mong muốn. Từ xung năng tinh thần nguyên thủy, tồn tại trong vô thức tập 

thể và mang tính di truyền sinh học, họ lựa chọn ứng xử và thích nghi với thế giới 

tự nhiên. Tâm lý bản nguyên là hình ảnh đơn điệu của quá trình này. Trải qua áp lực 

và chấn thương do hoàn cảnh thay đổi, hoạt động tâm lý phức tạp, rối rắm và nhiễu 

loạn, nhưng hoàn tất một cuộc chuyển hóa bao giờ cũng là một dạng tương đồng 

với năng lượng tinh thần xa xưa. Người Bru - Vân Kiều đã chọn xuôi dòng theo con 

nước; tính cách hài hòa, điềm tĩnh, yêu hòa bình và sẵn sàng thích nghi. Lựa chọn 

ghi dấu mình bằng sự nhạt mờ là một trò may rủi, nhưng tự thức nhận về thân phận 

kẻ yếu, tha hương và ở trọ, họ đã đánh cược sinh tồn bằng một vệt mờ lặng im. 
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CHƢƠNG 4 

MỘT GIẢ ĐỊNH VỀ VŨ TRỤ CỦA NGƢỜI BRU - VÂN KIỀU 

TRONG TRUYỆN CỔ 

 

Nhận biết về vũ trụ là để nhận biết và định vị con người, tính người. Nhưng 

trớ trêu thay, con người chưa bao giờ nhận thức được vũ trụ là gì, dù chỉ là chút ít. 

Bất lực này diễn ra cả trong tư duy thần thoại lẫn tư duy khoa học lí tính [96, tr.39-

41]. Logic khoa học dừng lại ở hiểu biết về một vũ trụ tồn tại trừu tượng, không 

(không biết) giới hạn; một phạm vi mênh mông và không ngừng dãn nở. So với 

cuộc rượt đuổi lí tính, tư duy thần thoại đã tin vào một cụ thể hóa biểu trưng cho 

thực tại huyễn tưởng, đó là những giả định về vũ trụ. Người Bru - Vân Kiều, qua 

những chuyện kể của họ ở giai đoạn cổ sơ, một tưởng tượng về vũ trụ được diễn 

giải bằng các lớp mô thức không gian và sự vận hành, thích ứng giữa các không 

gian ấy. Khi “văn hóa là tâm lý được phóng chiếu ra bên ngoài”, nó cũng “là hậu 

quả của việc từng cộng đồng, để tồn tại, phải thích ứng với thiên nhiên bao quanh 

nó” [19, tr.565], việc xác định các không gian thân thể, không gian vũ trụ và mối 

liên kết chính là tri nhận hình chiếu của tâm lý tộc người. 

4.1. Thân thể nhƣ là vũ trụ tại thân 

Thân thể là không gian đầu tiên mà con người trải nghiệm sự sống, là nơi 

đầu tiên con người nhận biết và định vị linh hồn. Trước khi biết đến các dụng cụ và 

kỹ thuật sử dụng dụng cụ, họ đã sử dụng, thao tác và trao truyền kinh nghiệm thân 

thể qua nhiều thế hệ. “Con người, ở khắp nơi và trong mọi thời đại, đã biến thân thể 

của mình thành một sản phẩm của các kỹ thuật và các biểu trưng... đem đến các 

thông tin vô cùng phong phú về những cuộc di dân, những tiếp xúc văn hóa hay 

những vay mượn vào một thời rất xưa” [93, tr.33-35]. Trong tình cảnh việc bảo vệ 

văn hóa của các tộc người ở thời kỳ hội nhập diễn ra như thác lũ tràn đến khắp nơi 

trở nên đầy khó khăn, những điều có vẻ mờ nhạt, ít quan trọng như các kỹ thuật 

thân thể lại dễ dàng thoát khỏi cú va đập của các thế lực lớn. Nó tồn tại và lưu giữ 

văn hóa, và do đó, tâm lý tộc người. Thân thể vì thế chính là không gian thứ nhất, 

không gian tự chủ và tự do. Sự hình dung về cấu trúc thân thể là điểm tựa cho việc 

hình thành ý niệm không gian. Và đồng thời, việc lắng nghe thân thể cùng sự vận 

hành của nó là nền tảng cho tư duy mơ tưởng về vũ trụ. Thân thể con người là một 

tiểu vũ trụ, kiểu vũ trụ tại thân. 
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4.1.1. Nhận diện thân thể 

Tâm thức nguyên thủy hình dung sự sống, hay linh hồn có thể tồn tại bên 

ngoài thân thể [45, tr.1051]. Do đó, con người nhận diện thân thể qua nhiều phương 

diện: một, do chính thân thể nhận diện (phương diện sinh học); hai, do linh hồn nhận 

diện (phương diện tinh thần); ba, do cộng đồng nhận diện (phương diện xã hội). 

Chúng tôi xin không bàn đến phương diện sinh học, mà chỉ quan tâm đến phương 

diện tinh thần và xã hội. Từ phương diện tinh thần, con người cá nhân hiểu biết và 

chủ động vận hành thân thể; từ phương diện xã hội, thân thể đảm đương các vai trò 

khác nhau trong một mô hình thống nhất. 

Truyện cổ Bru - Vân Kiều lưu trữ dấu vết tâm thức về sự thức nhận thân thể 

và vận hành của nó. Từ phương diện tinh thần, con người cá nhân nhận biết và tự 

hào về thân thể, trong sự toàn vẹn: “Cha ta cho ta cái chân để đi khắp rừng núi... 

Cha ta sinh cho ta đôi mắt. Cái gì đẹp ta cứ nhìn. Cha ta sinh ta cái bụng để ăn uống 

và yêu người nào ta yêu. Ta có đôi tay phát núi thành nương, đắp khe thành vũng” 

(Nhắc Cô phan) [115, tr.103-104]. Thân thể, khi nhìn từ phía xã hội, dẫu còn nhiều 

khiếm khuyết, vẫn là thực thể sống vô giá đối với chủ thể sở hữu: “Mình còn mắt, 

còn tay, bạn còn tay, còn đôi chân khỏe. Chúng mình đi đâu chẳng được, làm gì 

chẳng được” (Anh mù và anh gù lưng) [115, tr.154]. Qua thân thể, con người nhận 

diện tồn tại, cảm nhận đời sống. Thân thể là một sự kì diệu xứng đáng được con 

người tôn trọng, yêu quý và tự hào. Có thể nghĩ rằng, thân thể là phần tự nhiên duy 

nhất mà con người được toàn quyền trải nghiệm và vận hành trong sự hiện diện này. 

Từ phương diện xã hội, cộng đồng Bru - Vân Kiều định ước xem trọng nhất 

trong thân thể con người là đầu, bụng, lưng; và đề cao mắt, chân và tay. Trước hết là 

những ý nghĩa xã hội mà người Bru - Vân Kiều cấp cho cái đầu. Thứ nhất, cái đầu là 

nơi cư ngụ của linh hồn. Khi con người sắp bị đau ốm, tức bị ma bắt (hay Dàng trách 

phạt), tức phần hồn không khỏe, dấu hiệu họ chỉ ra trước nhất là đau đầu: “Tự nhiên 

vợ Ca-đeng kêu đau đầu và xin về trước... - Anh chỉ đường cho tôi về nhà gấp. Vợ tôi 

vừa bị ốm, tôi phải về xem nó ra sao” (Ai Ca-đeng) [115, tr.72-73]. Thân thể vì linh 

hồn không khỏe mà sẽ đau ốm theo. Cái đầu là nơi đón nhận mọi tín hiệu của sự 

sống, từ yên lành đến ốm đau, bệnh tật. 

Thứ hai, cái đầu nắm giữ mạng sống. Ý nghĩa này xuất hiện phổ biến trong 

các cuộc tranh chấp sinh tử, cái đầu luôn là mục tiêu thứ nhất: “Ta cho anh vào nhà ta 

mà tìm. Nếu có vợ anh thì anh mang về, bằng không, anh để đầu ở lại” (Tiều Ca-
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lang) [115, tr.126]. Khi cái đầu là biểu trưng của năng lượng sống, thì kì lạ thay, 

truyện cổ Bru - Vân Kiều thường xuyên xuất hiện những tạo hình quái vật (chống lại 

sự sống con người) có nhiều đầu. Nhiều đầu tức là năng lượng sống mạnh mẽ, cơ hội 

sống sót cao, “Một nhát dao anh chém đứt một đầu con thú dữ, nhưng ngay chỗ ấy lại 

mọc thêm hai đầu mới” (Chuyện hai anh em mồ côi) [115, tr.88]; “Cloòng-ta-cô lừa 

thế, bổ một nhát chém thật mạnh phang đứt đầu con quỷ. Thật quái lạ. Con quỷ vớ 

ngay lấy chiếc đầu rơi lắp lên cổ. Và có bao nhiêu giọt máu ở đầu nó rơi ra lại biến 

thành bấy nhiêu con quỷ con” (Anh mù và anh gù lưng) [115, tr.168]. Có lẽ, người 

Bru - Vân Kiều đã cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của tự nhiên (mà một phần thể 

hiện qua các thế lực quỷ, nhắc); để tự vệ, họ, thế giới loài người, phải cần đến các thế 

lực phù trợ (phần tự nhiên nghịch đối với quỷ, nhắc): “Bầy thú thấy chủ mình sắp bị 

cháy thiêu, bèn bàn nhau lật đá, nhổ cây ném vào hang dập lửa và khơi thông một 

mạch nước ngầm từ trên đỉnh núi cao cho chảy vào hang. Lửa tắt xèo xèo, anh con 

trai tỉnh dậy vung dao chém chết con Ca-la-văng” (Chuyện hai anh em mồ côi) [115, 

tr.89]; “Mắt-xút thấy vậy liền giương cánh ná, nhằm thẳng ngực pơ-lơ-pụt, bắn phát 

tên đi (mũi tên là của Dàng trao tặng). Mũi tên lao đi kéo theo một chuỗi lửa và cắm 

phập vào giữa ngực con quỷ ác... lăn đùng ra chết” (Anh mù và anh gù lưng) [115, 

tr.168]. Suy cho cùng, họ tư duy nhị nguyên về thế giới, về hai chiều song hành và 

cạnh tranh dữ dội trên cùng quỹ đạo sự sống, trong đó, con người là một yếu tố thuộc 

chỉ về một trong hai. 

Sau những cuộc giao tranh, con người có thể bị mất mạng vì bị cắt mất đầu. 

Tuy nhiên, sự sống có thể hồi sinh khi trả cái đầu về thân xác: “Được thỏ cho biết 

mình đã kiếm được lá thuốc cả bọn đều mừng rỡ, xúm lại nhai lá phun vào cổ anh 

con trai và lắp chiếc đầu vào. Đầu anh con trai liền với cổ... anh con trai ngồi dậy nói 

năng bình thường” (Chuyện hai anh em mồ côi) [115, tr.90]. Tự nhiên lại xuất hiện 

bên cạnh con người với quyền năng nắm giữ và quyết định sự sống. 

Thứ ba, cái đầu là nơi phản chiếu tính cách của người đối diện. Người Bru - 

Vân Kiều cho rằng, cùng là một thực thể, nhưng đối diện với người thiện lành sẽ 

mang hình hài và hóa thân khác, đối diện với người tham ác sẽ hiện diện bằng những 

hóa thân khác. Truyện Cá bống thần kể về hai anh em mồ côi nhưng tính tình trái 

ngược. Có con cá bống thần, hai người đối đãi theo hai cách ngược nhau. Khi người 

anh làm cá chết, cá hiện về mách người em chặt đầu cá đem về chôn (đầu cá hóa thân 

thành cây tre) để nhận được phúc lành. Của cải, áo váy đến từ đó. Cũng trên cây tre 
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đó, hóa thân của đầu cá, người anh lại gọi về toàn những giẻ rách thối tha và sọ người 

[115, tr.110-116]. Dẫu là người hay vật, cái đầu cũng có ý nghĩa đặc biệt với khả 

năng soi chiếu linh hồn và hồi đáp cho tha nhân hình ảnh bên trong của họ. 

Nếu cái đầu là nơi linh hồn cư ngụ, nắm giữ sự sống thì cái bụng là nơi diễn ra 

hành trình cuộc sống. Thứ nhất, cái bụng là nơi đón nhận thức ăn và cảm nhận sự no 

đủ: “Cha ta sinh cho ta cái bụng để ăn uống và yêu người nào ta yêu” (Nhắc Cô phan) 

[115, tr.103]. Đó là lời của Thần Rùa, một người con Dàng, với lòng kiêu hãnh. Bụng 

là nơi bắt đầu của chu trình duy trì sự sống, tiếp nhận, chuyển hóa và hấp thụ năng 

lượng tự nhiên (qua thức ăn) cho thân thể và linh hồn. 

Thứ hai, cái bụng là nơi chứa đựng tình cảm và chuyển hóa cảm xúc: “Suất ở 

không được bụng nó”; “Chuyện mấy lâu xa nhau anh nhớ, anh thương chất đầy một 

bụng” (Nguồn gốc loài người)[115, tr.23-29]. Bên trong cái bụng, mọi hoạt động 

cảm nhận, trạng thái cảm xúc sống cuộc đời đầy màu sắc: “buồn bụng”, “biết 

bụng”, “bằng bụng”, “bụng nó khấp khởi mừng”; “giấu tình vào bụng”, “lấy được 

bụng nhau”, “biết trong bụng có chuyện gì không”; “sao bụng mày dễ quên tình 

quên nghĩa thế” (Anh Ra-xứt) [115, tr.42]. Cái bụng là nơi chứa đựng tính cách, lòng 

tốt của con người: “bụng xấu” “bụng ác”, “bụng tốt”, “thử bụng”. Đó cũng là nơi cư 

trú của lòng chung thủy “bụng anh nghe ai mà quên trời tối”, “cái bụng anh đã khác 

ngày hôm qua”, “bụng chỉ thương một em thôi” (Ai Ca-đeng) [115]. Cái bụng còn 

là nơi chứa chất tâm sự, nỗi khổ, lo lắng, bồn chồn: “nóng giận như có lửa đốt 

bụng”, “bụng con có điều muốn nói”, “bụng lại càng nóng thêm”; là nơi sinh thành 

và nuôi dưỡng ý chí: “đôi chân ta không to nhưng cái bụng ta đã quyết”. 

Thứ ba, cái bụng là nơi cất giấu phép thuật, những khả năng diệu kỳ con 

người có được nhờ sự ưu ái của thần linh: “ngày hôm qua nó cúng ma, ngày nay ma 

vào bụng rồi” (Thầy mo ngửi) [115, tr.233]; “Nói rồi ông già mổ bụng anh con trai 

nhét vào trong ấy một tờ giấy thần, khâu lại và biến mất” (Chuyện con nai vàng) 

[115, tr.141]. Cái bụng dung chứa và che chở mối liên lạc giữa con người với thần 

linh. Cùng những chuyển hóa sinh học, hoạt động bên trong bụng chuyển hóa cả 

tâm linh. Sự an ổn của linh hồn nhờ vào sự cân bằng ấy. 

Như vậy, người Bru - Vân Kiều hình dung cái bụng trung tâm của thân thể 

con người. Nơi ấy, về mặt sinh thể, là nơi cư ngụ của lục phủ ngũ tạng. Một vài 

trường hợp, người ta còn để cho linh hồn (thay vì ở trong đầu) chui vào bụng. Đó là 

thầy mo với linh hồn trong bụng khi thực hiện phép thổi truyền dẫn năng lượng 
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thiêng trong vai trò người đưa tin. Mọi hoạt động sống của con người đều diễn ra ở 

đấy, từ việc ăn uống, đến suy nghĩ, tình cảm, tính cách, đến vui buồn, ý chí và giao 

tiếp với thần linh. Khi con người sống cùng thế giới mà nó vốn thuộc về, cảm nhận 

chân thực về giá trị sống, họ tôn trọng những thỏa ước của tự nhiên và dành cho cái 

bụng vị trí đặc biệt. 

Trong tâm lý, cái gì quan trọng thì cái ấy cần được bảo vệ, người Bru - Vân 

Kiều khi tiết lộ trong truyện cổ của họ vai trò đặc biệt quan trọng của bụng và đầu 

trong đời sống, một cách ẩn ý không chủ động, họ bày tỏ nỗi ám ảnh về việc cái bụng 

và cái đầu của họ bị con ma nó vào trong đó, gây đau đớn. Việc khấn vái thỉnh cầu 

thần linh cũng hướng đến giải thoát cho cái đầu và cái bụng. Khi con ma đi khỏi, linh 

hồn họ không còn bị quấy nhiễu nữa, và thân thể vì thế sẽ khỏe mạnh theo. 

Trong các cuộc hiến tế, bộ lòng và cái đầu luôn là những phẩm vật quan 

trọng. Đối với các con vật nhỏ như gà hay cá, người ta để nguyên con làm đồ lễ, còn 

bộ lòng đem ra nấu chín và để riêng, phải đầy đủ các bộ phận, kèm theo huyết để 

dâng tế như một vật phẩm đặc biệt. Đối với các con vật lớn, người ta sả thịt làm các 

món hấp, nướng, hay để sống thì cái đầu và bộ lòng trở thành biểu trưng cho sự trọn 

vẹn của con vật hiến tế. Sau lễ cúng, bộ đầu lòng được nấu và cả bản cùng ăn. Nếu 

phải dành cho cá nhân, luật tục của họ quy định nghiêm ngặt về người được nhận. 

Người Bru - Vân Kiều, còn đặc biệt xem trọng cánh lưng và xương sống. 

Như là trục nâng của thân thể, xương sống với cánh lưng vừa là yếu điểm vừa là 

điểm yếu của con người. Khung xương và lưng tạo nên một khoang không gian 

chứa ngực và bụng với những bộ phận nắm giữ sự sống. Do đó nó cũng trở thành 

mục tiêu trong các cuộc hủy diệt. Một số trường hợp, thay vì lấy đầu, họ nhằm cánh 

lưng mà bắn, truyện Anh Ra xứt: “nhằm cánh lưng to rộng mà bắn, mũi tên cắm 

xuyên từ lưng sang ngực” [118, tr.44]. Để vô hiệu hóa đối phương, họ dùng đũa 

phép thuật gõ vào lưng; và ngược lại để giải phép thuật này, cũng dùng cây đũa gõ 

vào lưng tượng đá: “Anh con trai thật thà nhặt chiếc que gõ lên lưng súc vật mình. 

Tự nhiên bầy thú đều hóa thành đá, ngồi im phăng phắc... mụ già bay sà đến, giằng 

lấy chiếc que trên tay anh gõ luôn vào lưng anh, anh con trai rùng mình và cũng hóa 

đá”, “Người anh nhặt chiếc que của nhắc chạy lên hang, gõ vào các tượng đá. Anh 

gõ vào tượng đá hình người lại hóa thành người. Tượng đá hình vật lại hóa thành 

vật” (Chuyện hai anh em mồ côi) [115, tr. 95]. 

 



103 
 

 

Khung xương và cánh lưng tạo nên tư thế che chở, trụ cột cho thân thể, cho sự 

sống của sinh mạng. Người Bru - Vân Kiều dùng cánh lưng rộng che chở cho sinh 

mạng, truyện Ở hiền gặp lành: “anh giơ lưng cho chúng nó đánh chứ không cho 

chúng cướp tấm chăn” [118, tr.256]; che chở cho kẻ yếu: “Tiều bị anh mồ côi đánh 

cho gục đầu và sụn cả xương sống” (Tiều Ca lang) [115, tr.132] hay Sự tích con ve 

sầu: “nấp sau lưng mẹ” [115]. Những người thiện lành, khỏe mạnh thường được miêu 

tả với cánh lưng rộng lớn và tảng ngực to. Truyện Hai anh em mồ côi miêu tả vẻ đẹp 

của ông già rừng qua “Bộ ngực chạm chàm xanh che hết cả một khoảng trời” [115]. 

Đó cũng là hình dung về một cánh lưng rộng, đủ sức dung chứa và chở che cho 

những con chim non trước giông bão. 

Tượng trưng cho vẻ đẹp, với họ, cũng là biểu tượng của sức mạnh. Hình ảnh 

gắn với các chàng trai là lưng đeo thanh kiếm, hoặc ống tên, vai mang ná. Không 

chỉ là sức mạnh và vẻ đẹp, sự xuất hiện của họ giữa núi rừng còn là sự hiện diện của 

lòng dũng cảm, ý chí mãnh liệt. Cánh lưng rộng và đẹp trở thành một trong những 

quy ước về sự cống hiến cho đời sống của cộng đồng. Vì vậy mà họ sẵn sàng xem 

người gù, với tấm lưng không lành lặn là gánh nặng của bản làng: truyện Anh mù và 

anh gù lưng kể rằng anh gù lưng bị A-nha đuổi ra khỏi bản, đóng bè thả trôi theo 

dòng nước vì họ không cần người không khỏe mạnh và không có ích [115, tr.151]. 

Khi con người hay vật chết đi, người ta thường để lại bộ xương như là minh chứng 

cho sự hiện diện của họ trước đó. Người Bru - Vân Kiều không có tục để xương 

người chết, mà họ chôn cất thi thể theo lối địa táng trong những quan tài bằng thân 

cây, sau đó thì bỏ hẳn. Họ có thói quen giữ lại xương thú sau khi cúng tế hay ăn thịt 

để minh chứng cho sức mạnh, lòng thành và sự giàu có. Việc nhắc đến sự có mặt dài 

lâu của những bộ xương so với đời sống hạn hữu của sinh mạng là cách mà người ta 

thể hiện lòng bái vọng đời sống và xương là cốt là thiêng liêng. 

Cánh lưng và tảng ngực là biểu trưng của sự sống và sức mạnh. Nó là che 

chở cho sinh mạng của con người, cũng là nơi nương tựa cho những số phận nhỏ 

yếu hơn. Việc xúc phạm đến điều này tạo ra một thứ ám ảnh giết chóc. Người Bru - 

Vân Kiều là cư dân của núi rừng, sống với kỹ năng săn bắt thú. Một trong những 

thói quen và kinh nghiệm đi săn của họ là phóng lao, hay bắn tên cắm xuyên qua 

ngực, hoặc xuyên từ cổ xuống dọc theo sống lưng của con thú: “đuổi theo và phóng 

mũi lao xuyên suốt từ ngực đến cổ nó” (Chuyện con nai vàng) [115, tr.148]. Họ đã 

mang tâm thức về sự sống nơi nào thì sẽ hủy diệt sự sống đúng vào nơi ấy. 
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Người Bru - Vân Kiều đặc biệt tôn thờ đầu, bụng và chân trong sự hoán 

chuyển vai trò nắm giữ và bảo vệ sự sống. Đầu là nơi thiêng liêng chứa đựng linh 

hồn, cất giữ sinh mạng; bụng là nơi diễn ra sinh động tất cả cuộc đời của con người 

và lưng là biểu tượng của sự chở che, an trú; xương là trụ cột, là di ảnh dài lâu về sự 

hiện tồn hữu hạn. Với ý nghĩa này, có thể liên tưởng, trong không gian thân thể 

xương và lưng là cây nối liền vũ trụ, giữa đầu (dương, nắm giữ sự sống) với bụng 

(âm, nhận năng lượng dương và chuyển để duy trì sự sống). Việc cấp cho đầu, bụng 

và lưng-xương sống chuỗi ý nghĩa sinh tồn là minh chứng cho tâm thức hướng về sự 

hài hòa trong tự nhiên của người Bru - Vân Kiều. 

Ngoài cấu trúc sinh tồn, sự sống con người còn được trải nghiệm những điều 

kì diệu qua đôi mắt. Đó là nơi giao tiếp, kết nối, thông tin đến thế giới bên ngoài 

mọi sắc thái đang vận hành trong cái bụng. Khi giận dữ, “mắt long sòng sọc”; “khi 

vui nhấp nháy như sao buổi tối, khi buồn suy nghĩ như sao mai”; khi nhớ thương thì 

“giấu nỗi nhớ thương vào trong ánh mắt”; khi vui mừng, ngạc nhiên “đôi mắt rực 

sáng bàng hoàng”. Qua ánh mắt, thần thái và trí thông minh cũng được biểu lộ “mắt 

to, nhanh như mắt nai”. Nên mắt còn là một tiêu chí của cái đẹp. 

Mắt là nơi biểu lộ tinh thần “mắt của anh nhìn con chim bay quên con chim 

đậu ở vườn nhà”; là nơi giao tiếp và thể hiện sự cảm thông, tâm hồn rộng mở: “hai 

con mắt người già có hai đốm sáng trong như nước suối, có in hình bóng cây xanh”. 

Hành động nhắm mắt để xua nỗi sợ hãi chứng tỏ rằng đôi mắt là nơi mở ra thế giới, 

tất cả tươi đẹp và tất cả hiểm nguy đều nằm ở đấy, khi đôi mắt khép lại, tất cả cuộc 

sống ngoài kia cũng dừng lại trước ngưỡng tâm hồn: “sợ quá, hai anh em nhắm chặt 

mắt lại, cắn môi, nắm chặt hai bàn tay” (Chuyện hai anh em mồ côi) [115, tr.83]. 

Đôi mắt là nơi kết nối và định vị con người với đời sống. Không có đôi mắt, 

cộng đồng sẽ hoài nghi về sự tồn tại độc lập của một người: “Chú bé mù bị A nha đóng 

bè thả trôi sông vì cho rằng chỉ biết ăn mà không thể làm gì” (Anh mù và anh gù lưng) 

[115, tr.154]. Có đôi mắt, không gian có thể mở ra đến vô cùng theo cái nhìn tự do: 

“Cha ta sinh cho ta đôi mắt. Cái gì đẹp ta cứ nhìn” (Nhắc Cô phan) [115, tr.104]. 

Đôi mắt vì thế trở thành một trong những mục tiêu gián tiếp của những thế lực 

chống lại sự sống: bọn người nhà A-nha đóng Ca-đeng vào cây cao để “chim sẽ moi 

mắt” (Ai Ca đeng) [115, tr.65], “Xóc cà tực moi mắt hai người mẹ” (Xóc cà tực) [118, 

tr.192]. Người ta có thể vẫn giữ được sinh mạng khi không còn đôi mắt. Nhưng mọi kết 

nối với thế giới dường như sẽ dừng lại bên ngoài tâm hồn họ, khi đôi mắt không còn. 
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Tay và chân là biểu trưng của sức mạnh, và vì thế, vẻ đẹp. Tay “giương ná”, 

“vác những tảng đá to gần bằng người để tập chạy leo dốc, xuống đồi”, “tập giương 

ná nhiều lần cho tay thêm chắc”, “tập nhảy qua những con khe nhỏ, sau phóng vượt 

được cả những con khe lớn”. Những chú bé mạnh mẽ và dũng cảm rất thường tự rèn 

luyện đôi tay thêm chắc, đôi chân thêm khỏe để bảo vệ cuộc sống của bản làng, che 

chở những người yếu: “Nó thích leo núi cho mạnh đôi chân, nó mê phóng lao cho 

chắc đôi tay”, “Chú bé con mập mạp và lớn nhanh như thổi. Mới qua hai lần đổi rẫy 

chú đã biết vót mũi tên, kéo dây ná… Chú giương ná nhiều lần cho tay thêm chắc… 

Cha chú dạy cho chú phóng lao... Lúc đầu chú mới phóng xa được mười sải tay” 

(Chàng rể cóc) [115, tr.187-189]. 

Đôi chân là biểu trưng của ước vọng tự do, đưa con người đi khắp trong 

không gian, đến những nơi mong ước: “Chân còn muốn đi xa”, “không còn ai ngăn 

nổi đôi chân các cháu đến nơi mình muốn đến” (Hai anh em mồ côi) [115, tr.84], 

“Cha ta cho ta cái chân để đi khắp rừng núi, nơi nào thích ta đến, nơi nào buồn ta 

đi” (Nhắc Cô phan) [115, tr.103]. Và đôi tay sẽ nâng đỡ cuộc sống độc lập của mỗi 

người. Dẫu rằng có chịu thiệt thòi, nhưng còn có đôi tay là còn làm được việc, còn 

tạo ra cái ăn, còn nuôi sống được: “Ta có đôi tay phát núi thành nương, đắp khe 

thành vũng” (Nhắc Cô phan) [115, tr.104], người gù lưng vẫn lạc quan vì “còn có 

đôi bàn tay như con chim có đôi cánh rộng”, “Bấy lâu các cháu sống được nhờ đôi 

bàn tay. Làm ăn cần có đôi bàn tay. Lúc gặp nhắc, phải có thêm tên dài giáo nhọn” 

(Anh mù và anh gù lưng) [115, tr.163]. 

Với họ, đôi mắt, đôi tay và đôi chân vừa là biểu trưng của vẻ đẹp vừa là biểu 

trưng của năng lượng sống và khả năng vận hành thân thể để thích ứng và trải 

nghiệm, vừa là biểu trưng của tinh thần tự do. Con người sẽ hòa nhập vào sự sống 

động của tự nhiên, của thế giới trong những hoạt động tinh thần và những kỹ thuật 

thân thể. Nhận diện thân thể là cách mà linh hồn biết được sự có mặt của thân xác, 

đến cư ngụ và thực hành đời sống trong thân xác ấy. Người Bru - Vân Kiều đã cấp 

cho thân thể một hình ảnh được kết nối từ sự nhận diện của linh hồn đến sự nhận 

diện của cộng đồng. Đó là một tiểu vũ trụ với cấu trúc sinh tồn (đầu, bụng, lưng) và 

năng lượng theo đuổi sự sống (mắt, tay, chân). Qua thân thể, con người trải nghiệm 

đời sống muôn màu sắc. Trong thân thể, họ chạm vào thế giới, giao tiếp và nhập 

cuộc để sinh tồn. Việc tạo dựng ý niệm về mô hình thân thể mình cũng là cách con 

người thể hiện những ý niệm về tự nhiên, về vũ trụ. 
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4.1.2. Kỹ thuật thân thể 

Thân thể dụng cụ đầu tiên và tự nhiên nhất, mà con người sử dụng nó để trải 

nghiệm và tồn tại đời sống. Việc lập ra những kho Tư liệu lưu trữ về các kỹ thuật của 

thân thể, kiểm kê tất cả các khả năng của thân thể con người và các phương pháp học và 

luyện tập được dùng để dựng lên mỗi kỹ thuật, có lẽ sẽ là công trình thực sự mang tính 

quốc tế: Bởi vì trong thế giới không có một nhóm người nào là không đem đến một đóng 

góp độc đáo vào công trình này. Có thể chỉ ra rằng chính con người, ở khắp nơi và trong 

mọi thời đại, đã biến thân thể của mình thành một sản phẩm của các kỹ thuật và các biểu 

trưng của nó với nhiều nhóm kỹ thuật thân thể như: vận động, nghỉ ngơi, chăm sóc sức 

khỏe... Nó còn có thể đem đến các thông tin vô cùng phong phú về những cuộc di dân, 

những tiếp xúc văn hóa hay những vay mượn vào một thời rất xưa, mà những động tác 

có vẻ không quan trọng, được truyền từ thế này sang thế hệ khác, và được chính sự 

không quan trọng của nó bảo vệ (ý tưởng của Marcel Mauss) [93, tr.33-35]. 

Kỹ thuật thân thể được Marcel Maus trình bày lần đầu tiên trong 

Techniques du corps (1934). Đó là “một nghiên cứu về cách mà mỗi xã hội 

bắt cá nhân phải sử dụng thân thể của mình theo một cách nhất định... Chính 

qua sự trung gian của giáo dục về các nhu cầu và các sinh hoạt của thân thể 

mà cấu trúc xã hội ghi dấu ấn của nó trên các cá nhân: Người ta tập luyện cho 

trẻ con... chế ngự các phản xạ..., người ta ức chế/ (vượt qua) những sợ hãi..., 

người ta tuyển chọn những hình phạt và những động tác. Để tìm kiếm cái xã 

hội được phóng lên trên cái cá nhân, cần phải lục lọi vào tận đáy sâu của các 

tập tục và của các cách ứng xử” [93, tr.29]. 

Truyện cổ Bru - Vân Kiều lưu giữ rất nhiều hình ảnh về kỹ thuật thân thể 

của họ. Đó là nhóm các kỹ thuật vận động, nhóm các kỹ thuật nghỉ ngơi và chăm 

sóc sức khỏe, nhóm các kỹ thuật chữa bệnh và ma thuật… cùng sự phân công 

theo giới, theo lứa tuổi, theo thể trạng. Những hình ảnh hồn nhiên và sống động 

về tộc người qua truyện cổ của họ tạo nên một hình dung về thế giới Bru - Vân 

Kiều như là kho tư liệu, lưu giữ ký ức và kỷ niệm, kinh nghiệm tộc người. 

Kỹ thuật vận động là nhóm kỹ thuật đa dạng và phổ biến nhất trong đời sống tộc 

người. Truyện cổ Bru - Vân Kiều cũng thể hiện điều tương tự. Trong truyện, các kỹ 

thuật di chuyển xuất hiện tràn ngập, nó là ảnh thật của đời sống hứng được trên tấm 

màn là câu chuyện. Thoạt đầu những câu chuyện của tộc người được kể ra như là một 

góc đời sống, họ đem vào trong ấy nhịp sống chân thực của mình. Vì thế mà những yếu 

tố bé nhỏ, có vẻ không quan trọng đã có mặt trong truyện, im lặng và kiêu hãnh. 
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Kỹ thuật di chuyển như đi, chạy, cưỡi (voi, ngựa) và bơi lội là nhóm kỹ thuật 

phổ biến nhất trong hoạt động hằng ngày. Người Bru miêu tả đến đầu tiên là dáng 

người và bước đi: “Dáng người uyển chuyển như lá mía trong gió nhẹ sớm mai” 

(Anh Ra - xứt) [115, tr.35]; “Thân cô mềm mại như lá dâu non cạnh bờ khe, chân đi 

nhẹ nhàng như sóc nhảy qua cành” (Vì đâu có tục lệ cưa răng) [118, tr.101]. Họ 

không miêu tả chi tiết các kỹ thuật, song việc nhắc đến các hoạt động trong hoàn 

cảnh cụ thể cũng là cách lưu lại di sản vô giá về kỹ thuật thân thể của tộc người. 

Kỹ thuật giữ thăng bằng và rèn luyện đôi chân dẻo dai khi di chuyển là điều 

được lưu tâm trong thế giới Bru- Vân Kiều. Đây là kinh nghiệm di chuyển thăng 

bằng qua mặt phẳng hẹp: “Nếu anh sa chân, thân mình sẽ rơi xuống núi đá... Anh 

cầm gậy sang tay trái, cầm dao bên tay phải, cả hai tay giang rộng” (Tiều Ca-lang) 

[118, tr.145]. Sống ở vùng đất mới, núi cao xếp chồng với địa hình cheo leo hiểm 

trở, kỹ thuật thăng bằng trở nên thiết thân hơn bao giờ hết. Để có được sự thăng 

bằng vững chãi, họ cần có đôi chân khỏe mạnh dẻo dai. Họ còn dùng ngựa và voi để 

di chuyển qua những đoạn đường xa: “… vừa yên chỗ trên lưng ngựa, quất mạnh 

cho ngựa chạy nhanh” (Nguồn gốc loài người) [118, tr.16]. Gửi mình trên lưng các 

loài vật mặc dù giúp con người di chuyển được những chặng đường xa nhưng 

ngược lại đòi hỏi họ phải nhuần nhuyễn kỹ thuật thăng bằng và kỹ thuật giao tiếp 

với con vật. Là những người bạn tự nhiên, con người và các con vật thông hiểu 

nhau qua các động tác, cử chỉ, ánh mắt và tiếng gọi. 

Kỹ thuật di chuyển lưu giữ trong nó những bằng chứng về địa hình sinh 

sống, và theo đó, là các cách thức, kỹ thuật tìm kiếm thức ăn (kỹ thuật săn bắt thú 

rừng, kỹ thuật bắt cá tôm, kỹ thuật làm nương rẫy, kỹ thuật lấy nước…) của người 

Bru - Vân Kiều. Nó cũng lưu giữ cả những kinh nghiệm sinh tồn của tộc người. 

Dẫu trải qua nhiều lần biến đổi, có khi mất dấu với xa xưa thì họ vẫn còn cơ hội 

tìm lại hình ảnh về cuộc sống và kinh nghiệm quá vãng nhờ vào truyện cổ. 

Săn bắt cũng là nhóm kỹ thuật xuất hiện với tần số dày đặc trong truyện cổ 

Bru - Vân Kiều. Điều đặc biệt quan trọng là họ cực kỳ chú tâm đến việc truyền dạy 

kỹ thuật này cho các thế hệ nhỏ tuổi trong cộng đồng. Chứng tỏ rằng, đây là những 

kỹ thuật sống còn của tộc người, những kỹ thuật cần thiết để đảm bảo sinh tồn. Cơ 

bản nhất trong kỹ thuật săn bắn của người Bru là kỹ thuật sử dụng ná: “Hai anh em 

được dạy cho cách lẫy cung, bắn ná… giương ná lên, đặt mũi tên vào khe ngắm… 

nhặt mũi tên khỏi khe ngắm… đã sắp bật lẫy ná… Hai cháu đã biết được đường bay 
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của mũi tên, đã biết các chỗ nào để cắm mũi tên mình vào đó...” (Chuyện hai anh 

em mồ côi) [118, tr.120], “Chú bé con mập mạp và lớn nhanh như thổi. Mới qua hai 

lần đồi rẫy chú đã biết vót mũi tên, kéo dây ná… Chú giương ná nhiều lần cho tay 

thêm chắc… Cha chú dạy cho chú phóng lao... Lúc đầu chú mới phóng xa được 

mười sải tay” (Chàng rể cóc) [115, tr.187]. Cánh ná với người Bru - Vân Kiều là 

mật hiệu của sự trưởng thành. Một người mang theo mình cánh ná và ống tên chứng 

tỏ sự thừa nhận của cộng đồng về sự trưởng thành của họ. Kỹ thuật bắn ná đòi hỏi 

đôi tay rắn chắc và khéo léo cùng đôi mắt tinh anh và cả óc phán đoán sự di chuyển 

của con mồi. Trong các xã hội có thứ bậc nghiêm ngặt, hình tượng bắn cung tập hợp 

“cả năng lượng nguyên thủy lẫn năng lượng tâm linh” [18, tr.223-225]. 

Kỹ thuật bắt cá tôm, tuy không xuất hiện thường xuyên như kỹ thuật săn bắn, 

nhưng vẫn là một ám ảnh tộc người. Sống dựa theo con nước, cá tôm cua dưới suối, 

khe là nguồn thức ăn khá phổ biến (mặc dù số lượng không nhiều) của người Bru - 

Vân Kiều. Họ gửi vào truyện cổ những kinh nghiệm phong phú: chắn khe bắt cá 

(bằng tay), câu cá (bằng cần), đơm cá (bằng đơm/ trộ, đó) và cả đánh cá (bằng lưới 

chài). Bắt tôm cá với hình ảnh lưu lại trong truyện, đặc biệt là kỹ thuật đan lưới và 

chài lưới có thể là hoài niệm về quê hương cũ ở vùng đất thấp ven sông. 

Đi lấy nước cũng là một kỹ thuật quan trọng của người Bru. Trong tâm thức 

của họ, nước là một ám ảnh. Họ bắt đầu hành trình di cư của mình theo con nước, 

chọn đất lập làng dựa vào con nước và đời sống cũng tìm mình trong nguồn nước. 

Sống giữa núi rừng, nước tuy có đấy nhưng cũng nhiều gian nan và nhiều hiểm 

họa. Người phải đi tìm nước và đem nước về: “Đoàn người gánh nước... Cô nào 

cũng kĩu kít hai bầu đựng nước may bằng da trâu khô. Các cô đều muốn chen 

nhau đi trước” (Tiều Ca-lang) [118, tr.140]; hành động “vác những ống nước dài ở 

suối lên” xuất hiện lặp lại ở nhiều câu chuyện: Đốt nhà cháy quan, Piềng Riềng, 

Tiều A-lé, Ai Tara Ai Tarai… 

Mỗi gia đình Bru - Vân Kiều có một bến nước, thường cách nhà họ ở một 

đoạn đường. Vì vậy họ hằng ngày phải đi mang nước về nhà. Phổ biến nhất là 

dùng ống tre, những nhà giàu hơn thì dùng bầu làm bằng gia trâu để chở nước. 

Ống tre chở nước của họ là loại tre a-ho có lóng dài, chọn cây bánh tẻ, không cụt 

ngọn và chặt vào mùa mưa. Khi chở nước từ khe suối hay bến nước về, họ vác ống 

nghiêng trên vai hoặc đeo trên lưng: “người đàn bà đẹp đang vác những ống nước 

dài ở suối lên” (Đốt nhà cháy quan) [115, tr.200]. Trẻ nhỏ thì thường kéo lê ống 
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nước trên mặt đất. Nước là ngọn nguồn sự sống và sinh sôi nên kỹ thuật lấy nước 

theo đó mà giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong vốn kinh nghiệm tộc người. 

Kỹ thuật đánh lửa cũng được người Bru - Vân Kiều tiết lộ qua những chuyện 

kể: “Tìm dọc bãi khe chú nhặt được hai hòn cuội trắng. Vậy là có lửa rồi đấy... Một 

đống lửa to đã được chú nhen bùng lên vừa cho chú sưởi, vừa để nướng hai con cá” 

(Anh mù và anh gù lưng) [115, tr.152]; “Đánh lửa hai hòn đá vào bùi nhùi. Thằng 

Tầng đốt một đống lửa to” (Trạng Tầng) [115, tr.214]. Họ để lại những chỉ dẫn để 

tạo được ngọn lửa khá chi tiết, từ việc nhận diện những hòn đá có thể đánh lửa, đến 

cách cọ xát hai hòn đá thế nào, đến việc nhóm lên một đống lửa lớn ra sao. Sự xuất 

hiện ám ảnh của lửa trong truyện cổ khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của nó trong đời 

sống tộc người. Lửa mang ý nghĩa khởi sinh và tái sinh trong tâm linh nhân loại, 

riêng người Bru - Vân Kiều giữ lửa trong tâm thức có lẽ còn vì cả sự biết ơn. Khi 

chuyển từ vùng đất thấp lên cư trú ở núi cao, cái lạnh là một thử thách khắc nghiệt. 

Trong điều kiện đó, lửa đã mang đến sự ấm áp, giúp họ vượt qua trở ngại để thích 

nghi. Một lần nữa, lửa từ huyền thoại, được con người thắp lên trong cái lạnh lẽo của 

vũ trụ, lại trở thành năng lượng thiêng trong tâm thức Bru - Vân Kiều. 

Nhóm kỹ thuật vận động với phạm vi rộng lớn của mình đã bao hàm phần 

lớn các kinh nghiệm vận hành thân thể. Nếu kỹ thuật vận động giúp con người vận 

hành đời sống thì các kỹ thuật nghỉ ngơi và chăm sóc cơ thể là nhóm kỹ thuật mang 

đến sự phục hồi nhằm chuẩn bị cho một chu trình vận động mới. Kỹ thuật vận động 

và kỹ thuật nghỉ ngơi luân phiên nhau và đảm bảo cho nhau cùng tạo ra quá trình 

sống không ngừng của cá nhân, của tộc người và của nhân loại. 

Ngủ là nhân tố quan trọng trong nhóm kỹ thuật nghỉ ngơi và chăm sóc cơ 

thể. Giấc ngủ không chỉ là trạm dừng để phục hồi chức năng vận động mà còn là 

nơi diễn ra quá trình tái sinh, thay thế và chuyển hóa nhiều thực thể trong cơ thể 

sống. Người Bru - Vân Kiều trong những truyện cổ của họ đã rất quan tâm đến giấc 

ngủ việc tìm một nơi để ngủ. Lí tưởng nhất vẫn là ngủ nơi “sàn sạch”, như trong 

truyện Anh Ra - xứt, Anh mù và anh gù lưng... Nếu đi lỡ đường, người Bru - Vân 

Kiều xin ngủ khách ở môt nhà nào đó, thường là nhà bà góa: “Chị chọn căn nhà của 

bà già cuối bản làm nơi tạm nghỉ. Bà già cô quả thấy khách là một anh con trai đẹp đã 

đem lòng mến, soạn cả gian ngoài cho khách ở” (Anh Ra - xứt) [118, tr.51]; hay xin 

ngủ nhờ dưới chân sàn cùng các thú vật nuôi nếu thân phận nghèo khó hoặc là người 

lạ từ bản xa: “Có khách đường xa muốn vào ngủ nhờ dưới gác sàn với đày tớ chăn 
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voi, giữ ngựa một đêm” (Chuyện con nai vàng) [118, tr.149]. Những lúc đường xa 

mà không tìm được nhà để xin ngủ nhờ thì họ cũng có kinh nghiệm tìm kiếm những 

chỗ bằng phẳng, mát mẻ, quang sạch và an toàn để ngủ: “Hai mẹ con đành nằm ngủ 

lại bên bờ khe” (Chuyện con nai vàng) [115, tr.137]. Cũng có khi không tìm được nơi 

an toàn, họ còn biết cách tìm các hốc cây trên cao và leo vào đó ngủ: “Cô loay hoay 

tìm kiếm nơi nghỉ đêm. Nằm giữa rừng chuối rậm cô gái sợ con voi đi ngang xéo 

phải. Nằm ở bìa đồi quang, cô lo những ánh sao trời nhìn thấu lòng mình, con mắt 

khó nhắm nổi. Nằm ở ven khe, cô e con rắn, hổ, con gấu ngựa đến uống nước lại 

quấy rầy.” (Rú-roọc Xađie) [118, tr.91]. 

Điều đáng lưu tâm về giấc ngủ của người Bru - Vân Kiều qua những câu 

chuyện của họ là ám ảnh ngủ bên bếp lửa. Niềm mong muốn được ngủ bên bếp lửa 

được nhắc lại một cách “bất thường” trong truyện. Ở hiền Gặp lành: “Biết ý của gà, 

anh mồ côi chọn cho mình một chỗ nằm tử tế, tìm chỗ làm bếp đốt lửa như ở nhà 

mình” [115, tr.221]. Khi bồn chồn âu lo không ngủ được họ cũng sẻ chia cùng bếp 

lửa: “Xà-nông bồi hồi. Anh ngồi dậy khơi bùng to ngọn lửa giữa bếp sàn, lấy kèn ta-

riền ra thổi một mình” (Vì đâu có tục lệ cưa răng) [118, tr.102]. Nếu xem bếp lửa là 

nguồn năng lượng duy trì và minh chứng cho sự sống của con người thì thói quen ngủ 

bên bếp lửa là để đảm bảo cảm nhận về sự sống, khi nào con người còn cảm nhận 

được hơi ấm, khi đó con người biết sự sống còn ở trong thân thể và bên cạnh họ. 

Kỹ thuật chăm sóc trẻ nhỏ là một trong các kỹ thuật thuộc nhóm chăm sóc 

thân thể. Chăm sóc thân thể trước hết là tự chăm sóc bằng các kỹ thuật như ăn uống, 

phục trang, tắm gội… Chăm sóc trẻ nhỏ là chăm sóc không tự thân. Trong đó, 

người lớn tìm kiếm cái ăn để nuôi những đứa trẻ lớn lên, trông giữ và bảo vệ chúng 

khỏi những hiểm họa và dạy cho chúng cách thức tự chăm sóc, tự vệ, trao truyền 

kinh nghiệm vận hành thân thể để trở thành những người trưởng thành và tiếp tục 

sứ mệnh của cộng đồng. Kỹ thuật chăm sóc trẻ nhỏ, vì vậy, có ý nghĩa sinh tồn đối 

với tộc người. 

Những đứa trẻ từ khi còn bé, được cha mẹ, hay người cưu mang chăm lo từ 

cái bú mớm, cái ăn: “Từ ngày đó về sau vợ Ca-đeng ở nhà lo lắng cho con bú, con 

ăn, con ngủ. Anh chồng thì hết làm nương làm rẫy lại xuống khe bắt cá, lên rừng 

bẫy chim, đào củ đem về nuôi vợ, nuôi con” (Piềng Riềng) [118, tr.132]. Vì trẻ nhỏ 

chưa tự chăm sóc, nên sức khỏe và sự sống hoàn toàn phụ thuộc người nuôi dưỡng. 

Nhưng không phải bao giờ người nuôi dưỡng cũng đủ sức để chăm lo đầy đủ cho 
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những đứa trẻ của họ: “Bà già nghèo khó không đủ của nuôi con, nên cô bé gầy yếu, 

đau ốm luôn” (Niềng Càm hay Niềng Độc Khằm) [116, tr.78]. Có khi đứa trẻ “khó 

nuôi”, dù cha mẹ đã cố gắng mọi phương cách nhưng nó vẫn không khỏe mạnh: “Ba 

ngày đau một trận bảy ngày nóng đầu, ỉa chảy một lần. Hai vợ chồng quá thương con, 

tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc chỉ lo cúng lễ cho con lành là được.” (Nhắc Cô-

phan) [115, tr.100]. Để thấy rằng, việc chăm sóc trẻ nhỏ, là một thử thách. Kỹ thuật 

chăm sóc trẻ nhỏ, vì thế, cần được lưu trữ và trao truyền qua các thế hệ, không chỉ là 

kĩ thuật mà còn là kinh nghiệm thích ứng trước đời sống. 

Những đứa trẻ lớn thêm một chút thì được cha mẹ và những người lớn trong 

cộng đồng dạy cách thức rèn luyện sức khỏe, dạy cách kiếm ăn, tự vệ: “Hai chú bé 

được ông già cho ăn no đủ, dạy cho cách lẫy cung, bắn ná” (Chuyện hai anh em mồ 

côi) [115, tr.84]. Lớn thêm chúng sẽ được học cách dựng nhà, cách cư xử theo các 

quy tắc của cộng đồng. Trong truyện Pí trỏ, Pí Cula, bà già đã “nuôi” hai đứa bé “đến 

thì khôn lớn”. Dạy cho chúng “buộc nhà sàn”, có tài “bay” “nhảy” trong rừng trên 

núi, “đúc” cho chúng “khuôn mặt người” “khổ người cân đối, tay chân chắc nịch”, 

dạy cho chúng đạo lý làm người “Muốn thành tài đã khó, nay các cháu muốn có đầu 

người, mặt người càng khó hơn. Các cháu phải quên cái ác, cái xấu của mẹ hổ, mẹ 

bò, phải quên mọi điều xấu đã thấy ở trên trời, dưới đất, bà mới đúc đầu người, mặt 

người cho các cháu được”. Rồi bà dạy “Người đẹp có nhiều người thương, lại có kẻ 

xấu ganh tị, ghen ghét. Người có tài nhảy xa, bay cao, nhưng chỉ có tay trắng không 

đủ mạnh để chống lại kẻ xấu, trừ giết kẻ xấu. trong tay người đẹp, người tài phải có 

thêm cây gươm, phải biết nắm chắc cây ná, phải biết đẩy mũi tên đi trúng đích”. Cuối 

cùng bà già để hai chú bé ra đi [116, tr.248-265]. 

Tương lai sống còn của một tộc người phụ thuộc rất nhiều vào những thế hệ 

nhỏ. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng và rèn luyện, truyền dạy kinh nghiệm cho trẻ nhỏ 

là quá trình thiêng liêng và cần sự góp sức đầy trách nhiệm của những người trưởng 

thành trong tộc. Kỹ thuật chăm sóc trẻ nhỏ vì thế là tài sản vô giá của tộc người. Đó 

là vốn kinh nghiệm chắt chiu từ nhiều thế hệ, là những nỗ lực không ngừng để giúp 

những đứa trẻ còn non nớt vượt qua các chướng ngại, khó khăn đầu tiên trong cuộc 

đời, là sự rèn luyện và thử thách để chúng trưởng thành. 

Biết cách nghỉ ngơi, chăm sóc cơ thể và chăm sóc trẻ nhỏ sẽ giúp cho tộc 

người bảo toàn năng lượng nội tại, đưa họ vào các chu trình vận động mới nhằm vận 

hành và duy trì cuộc sống tươi đẹp đầy thử thách. Người Bru - Vân Kiều lưu lại trong 
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truyện cổ của họ rất nhiều kỹ thuật thuộc nhóm này, ngoài những điều đã trình bày, 

có thể kể đến các tư thế nghỉ, phương thức nghỉ, cách thức phục trang, kỹ thuật giữ 

ấm, kỹ thuật tắm gội… Kể những câu chuyện trước hết là để sẻ chia, truyền tải thông 

tin, kinh nghiệm nên nó lưu lại hình ảnh sống động về đời sống tộc người. Kỹ thuật 

thân thể, từ những hoạt động đầu tiên đến các kinh nghiệm vận động, nghỉ ngơi và 

phục hồi là chất nền trong đời sống nên cũng tự nhiên đi vào những câu chuyện. 

Kỹ thuật thân thể với những động tác quen thuộc, có vẻ ít quan trọng đã lưu 

giữ và bảo vệ dấu vết của đời sống tộc người. Người Bru - Vân Kiều trải qua nhiều 

lần di cư trong lịch sử, đến cư trú vở vùng đất mới với sự thay đổi địa hình, khí hậu, 

cảnh quan đã lựa chọn thích nghi làm phương thức sinh tồn. Kỹ thuật thân thể, với 

các kỹ thuật vận hành, nghỉ ngơi và chăm sóc vừa là sự thích ứng trước hoàn cảnh, 

vừa là hình ảnh của kinh nghiệm xưa cũ, vừa là kết nối lịch sử. Lịch sử ấy vừa là 

lịch sử sinh học, vừa là lịch sử tinh thần, vừa là lịch sử xã hội. 

4.2. Không gian nhƣ là vũ trụ ngoài thân 

Không có sự hiện diện nào là tự thân. Mỗi hiện diện là một chiếc gương, để 

lưu giữ hình ảnh của những hiện diện khác. Nhân loại là những giả thuyết. Tộc Bru 

- Vân Kiều cũng là giả thuyết. Những giả thuyết đầu tiên về tộc người bao giờ cũng 

ẩn mình trong những câu chuyện cổ với màn giăng huyền ảo. Đó là một thế giới đã 

qua, với nhiều đứt gãy. Trên màn ngăn quá khứ, có những hiện diện chồng xếp lên 

nhau, tạo thành ám ảnh. Nơi con người hình dung được hiện diện mình là vướng 

mắc trước nhất và dai dẳng nhất đối với bất kì ai. Nỗ lực diễn giải trở thành lựa 

chọn tổ chức sống. Tùy vào hình ảnh được thiết lập mà không gian gấp nếp, uốn 

cong theo kết cấu năng lượng của nhóm, tộc. Đi tìm trong truyện cổ Bru - Vân Kiều 

những dấu vết không gian là đi tìm một quá trình sống với những biến động đã hoàn 

tất, để hiểu hiện tại và vững lòng đón nhận vị lai. Nếp gấp theo lực hút của cổ mẫu 

nước đã khép vòng không gian xã hội Bru - Vân Kiều, không gian của núi rừng, rẫy 

nương và những ngọn nước. 

4.2.1. Nếp không gian 

Trong những giới hạn, không gian, theo nghĩa rộng nhất, có thể được hiểu là 

nơi chứa đựng tất cả những gì có thể xảy ra, tượng trưng cho trạng thái hỗn mang, 

tượng trưng cho vũ trụ, cho thế giới đã được tổ chức và những tiềm năng [18, 

tr.486]. Đó là một cấu trúc vô biên khép kín có khả năng dãn nở [168, tr.315-340]. 

Thu hẹp đến phạm vi thế giới người, không gian là khoảng xác định chứa đựng loài 
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người (và các sinh vật khác) cùng những hoạt động tự thân và các tương tác với siêu 

nhiên, với tự nhiên, với môi trường, với cộng đồng nhằm tìm kiếm, thiết lập, tổ 

chức và duy trì cuộc sống. 

Mỗi một hiện diện (dù là con đẻ của không - thời gian) với vai trò một cấu 

trúc lực hấp dẫn sẽ làm cho không gian cùng với thời gian bị “uốn cong”, phá vỡ 

cấu hình ban đầu, tạo nên một trật tự mới, phức tạp hơn. Điểm hiện diện nào mang 

năng lượng mạnh mẽ nhất, về sau, trở thành tâm nếp gấp. Khi lực hấp dẫn đủ lớn 

trong một phạm vi không gian nhất định, không gian đó sẽ trở thành hố đen. Nó thu 

hút và cô lập vật chất. Tuy nhiên, từ những năm 1970, S. Hawking đã đưa ra ý 

tưởng khác, rằng thông tin/ hay vật chất, có thể thoát ra khỏi hố đen từ chân trời sự 

kiện. Điều này đem lại một liên tưởng với sự xoay chiều của lí thuyết “trung tâm và 

ngoại vi” trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa. 

Quá trình gấp nếp không gian quy chiếu từ vũ trụ vào tổ chức tự nhiên, từ tổ 

chức tự nhiên vào tổ chức xã hội. Khi xã hội thiết lập được kết cấu tinh thần, kết cấu 

văn hóa sẽ tạo được “lực hấp dẫn” đủ lớn, tạo nên “hố đen”, trong đó, không gian và 

thời gian “uốn cong”, tạo nên quyền lực tự trị. Một dạng điển hình của quyền lực tự 

trị xã hội là sự hình thành các nhóm, tộc. “Xưa kia tộc người nào cũng có một khu 

vực riêng biệt, chưa tiếp xúc lẫn nhau, nên tộc người nào cũng tự xưng mình là trung 

tâm vũ trụ” [19, tr.660]. Mọi hoạt động nhằm tìm kiếm và lựa chọn cách thức tổ chức 

cuộc sống vận hành theo quỹ đạo tâm hấp dẫn của căn cước tộc người. 

Không gian xã hội, theo Claude Lévi - Strauss, là “cách thức những hiện 

tượng xã hội được phân bố trên bản đồ và những sự ràng buộc của sự phân bố đó” 

[23, tr.14]. Mở rộng giới hạn so với quan điểm của Claude Lévi - Strauss, Georger 

Condominas đề nghị định nghĩa “không gian xã hội là cái không gian được xác định 

bởi tập hợp các hệ thống quan hệ đặc trưng cho một nhóm người nào đó” [23, tr.16]. 

Không gian xã hội Bru - Vân Kiều được xác định là quãng cư trú, mà trong 

đó, diễn ra mọi hoạt động tương tác giữa cá nhân với cộng đồng và với tự nhiên. 

Hiện diện Bru - Vân Kiều là một trường năng lượng “rơi” vào “lưới không gian”, 

tạo lực hút, làm uốn cong không gian, và kiến tạo một thế giới Bru - Vân Kiều. Đây 

là liên tưởng có được khi chúng tôi đọc truyện cổ Bru - Vân Kiều trong sự tham 

chiếu của những “mơ mộng vũ trụ”. Một Bru - Vân Kiều hiện diện bằng những câu 

chuyện cổ sống trong không gian nội vi của những cánh rừng và nương mình theo 

con nước. Đó là một Bru - Vân Kiều biệt lập trong niềm mơ những chân trời khác. 
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Con nước như là điểm uốn, tạo nên nền định vị không gian xã hội Bru - Vân 

Kiều. “Những ý nghĩa tượng trưng của nước có thể quy về ba chủ điểm chiếm ưu thế: 

nguồn sống (và cũng chứa đựng nguồn chết), phương tiện thanh tẩy, trung tâm tái sinh. 

Ba chủ đề này thường gặp trong những truyền thuyết cổ xưa nhất và hình thành những 

tổ hợp hình tượng đa dạng nhất và đồng thời cũng chặt chẽ nhất” [18, tr.709]. Như một 

diễn giải đồng dạng với trường hấp dẫn, biểu tượng con nước trong truyện cổ Bru - 

Vân Kiều chiếm giữ năng lực cấu trúc không gian xã hội tộc người. Luận bàn về 

“nguồn gốc”, Thalès, một triết gia Hi Lạp tiền Socrates, đã đề xuất nguyên tố khởi đầu 

và cơ bản của tự nhiên là nước. Nước là nơi khởi đầu, là nguồn duy trì, phái sinh và 

hóa kiếp sự sống [15, tr.174-181]. Triết lí phương Đông cũng dành lòng sùng bái và 

ngưỡng vọng về nguồn nước, xem nước là chứng nhân của cội nguồn (truyện kể về nạn 

hồng thủy), là không gian linh thiêng mang quyền lực thanh tẩy và hóa sinh [113]. 

Theo tư duy dân gian vùng Đông Nam Á, vùng nông nghiệp trồng lúa (chủ yếu là lúa 

nước) và gió mùa, nước là một biểu tượng phồn thực; là yếu tố quyết định, điều phối tổ 

chức và sự ổn định, liên kết, thống nhất trong một cộng đồng. 

Con nước trong truyện cổ Bru - Vân Kiều cùng những biến thể như dòng 

nước, dòng sông, sông xanh, con nước khe, con khe rộng là một ám tượng. Đó là 

lực hút mãnh liệt kết dính mọi yếu tố tạo sinh một không gian xã hội; là điểm 

uốn, làm không gian bắt đầu bị bẻ cong, và dần dần khép vòng, tạo nên một thế 

giới Bru - Vân Kiều. Dòng sông là nơi minh xác tình nghĩa vợ chồng: “Đi thêm 

một ngày nữa vợ chồng lại gặp một con sông rộng. Đang bơi qua giữa dòng, 

người vợ bỗng chới với rồi chìm nghỉm. Anh chồng ngụp lặn tìm xác vợ” (Vì sao 

người sống không còn thăm người chết được nữa) [116, tr.107], không quản xác 

chết phình nước, thối rữa, người chồng vẫn gùi xác vợ đi thêm một ngày nữa thì 

người vợ sống lại. Dòng nước còn là dòng trôi số phận “Có bao nhiêu thức ăn, 

vật dụng trong nhà họ chuyển cả lên bè và đặt Tiều A-lé lên đó, rồi thả cho trôi 

theo dòng nước. May ra có bến thương bến quý nào nhận nuôi nó lớn lên thành 

người” (Tiều A-lé) [115, tr.167]. Con nước cũng là trục kết nối các tổ chức cuộc 

sống “có một A-nha giàu có ở ngay đầu con nước” (Vì đâu có tục lệ cưa răng) 

[115, tr.74], “Người em cùng bầy thú của mình đi mãi một ngày vừa vào một bản 

đầu con nước” (Chuyện hai anh em mồ côi) [115, tr.86]. Dòng nước là dòng trôi 

của khám phá đời sống “Chúng ta đi xuôi dòng khe này chơi một chuyến cho 

vui” (Cá bống thần) [115, tr.112]. 
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Cũng giống như những người sống về phía núi Trường Sơn, tộc Bru - Vân 

Kiều tìm thấy định vị mình từ những dòng sông; và nhận diện nhau qua nguồn nước 

uống. Những dòng sông vắt ngang qua núi, chảy hướng Tây - Đông trở thành dấu 

chỉ không gian tộc người. Bru - Vân Kiều dừng bước miên du giữa đại ngàn Trường 

Sơn, soi mình vào con nước để biết cách tồn sinh. “Aray, Dàng làm hạn hán kéo 

dài, cả xứ huyện Khùa, các khe suối đều cạn sạch nước, chỉ còn cái vực nước miệng 

tròn ở khe Tre và cái vực miệng vuông ở khe Bãi Dinh nước đầy ắp. Tất cả người 

và các loài vật ở xứ Khùa đều đến hai vực nước này ở, ăn, uống mà sống. Đến khi 

có mưa, các khe suối có đầy nước, người mình chia nhau ra đi đến các khe suối ở 

làm ăn” (Sự tích Paca nền và Troong cheng) [35, tr.40]. 

Người Bru - Vân Kiều là cư dân Đông Nam Á, sống ở vùng núi rừng nên chủ 

yếu làm rẫy khô, hoàn toàn dựa vào nguồn mưa tự nhiên. Những dòng nước lớn, mà 

họ gọi là con nước, ngoài quyền năng định vị và tổ chức không gian xã hội, đã đem 

lại cho họ nước uống, thức ăn (tôm, cá): “Đằng này tôi (cá) ở dưới nước. Tôi không 

ngăn đường, phá rẫy gì nó (người). Tôi không nhìn bầu trời chung với nó, mà người 

vẫn bỏ lưới, quăng chài giết chết tôi” (Nguồn gốc loài người) [115, tr.25], “Một 

hôm hai vợ chồng đi chắn khe bắt cá” (Piềng Riềng) [116, tr.131], “ông già lặn lội 

khắp nẻo suối khe kiếm thêm con ốc, con a riềng về nuôi bé” (Tiều A lé) [116, 

tr.166], “Ông cụ Si ruộc có một chỗ đơm cá ở ngọn thác, đầu vực khe” (Mưu ông cụ 

Si ruộc) [116, tr.208]; dẫn đường những chuyến đi: “Vợ chồng Ra-xứt cứ ngược 

nguồn một con khe to đi mãi” [115, tr.45]; đưa họ đi về trên những chặng đường xa: 

“Hai người theo bờ khe, xuôi theo con nước mà đi. Con khe càng chảy về xuôi càng 

được núi hai bên bờ cho thêm nước, được các con suối nối thêm đầu vào, nên con 

khe to mãi ra, rộng mãi ra” (Anh Ra - xứt) [118, tr.48], và bảo vệ đời sống: “như 

dòng nước... vẫn tiếp tục chảy theo chân núi, trong veo, không dừng, mãi mãi bảo 

vệs cho cuộc sống của họ được yên lành” (Truyền thuyết Dakrong) [140, tr.52]. 

Nguồn nước trong thế giới Bru - Vân Kiều vẫn được sống với cuộc đời tự do 

nguyên thủy. Người Bru - Vân Kiều không hề có ý tưởng kiểm soát con nước như 

cư dân trồng lúa nước. Họ sống với nước bằng lòng tôn trọng, yêu quý, giữ gìn và 

xin từ con nước những ân huệ. 

Khi điểm dừng tạo ra vị trí tương đối của tộc so với không - thời gian, thế 

giới quan, như là một hình dung/ lựa chọn sống, trở thành một thành tố của không 

gian xã hội [23]. Có một định mệnh Bru - Vân Kiều đã hiện diện trong cuộc hủy 
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hiệt và sáng tạo vĩ đại của trận lụt càn khôn (Nguồn gốc loài người). Nước đọng lại 

trong tâm hồn tộc người nỗi khiếp sợ ám ảnh dằng dặt và sự quyến rũ mê đắm bất 

tận. Từ đây, theo con nước, người Bru - Vân tìm kiếm, phân định và tạo dựng 

không gian cư trú của các bản làng. 

Mô hình không gian cộng đồng Bru - Vân Kiều hoặc trải dài theo dòng 

nước, hoặc khu trú theo cụm với trục vuông góc với trục dòng nước. Trước là 

phân bố lãnh địa của các bản: “hai A-nha ở hai đầu con nước miền xa cho con trai 

út mình đến thăm” (Thầy mo ngửi) [116, tr.78]; “Một bản ở đầu ngọn nước, có hai 

vợ chồng nghèo” (Niềng Càm hay Niềng Độc Khằm) [115, tr.232]; “Có một A-nha 

giàu có... có một đám rẫy tốt ở cuối con nước” (Chuyện con nai vàng) [115, 

tr.134]; sau là sự phân bố khu vực của các gia đình trong cùng một bản: “cho cái 

chân khỏi lẩn quẩn với khúc khe (con nước) trước nhà” (Xóc Cà-tực) [115, 

tr.176]. Khi đó, không gian sống của mỗi bản, hay mỗi gia đình trong bản hoặc tựa 

theo triền con nước với bến nước riêng: “Một hôm đứa con đi đến một bến nước 

có nhiều lối mòn thì dừng lại... Một cô bé nhỏ từ trên bở khe đi về phía nó... - Ông 

ơi! Không biết con ma nào đưa đẩy, ngọn gió nào mang đến một anh con trai. Anh 

ngồi dưới bến nước của ta” (Con nai vàng) [115, tr.138]; hoặc kéo dài theo trục 

vuông góc với dòng nước, lúc đó, cuối bản là nơi nằm ven con nước (thường là 

con nước nhỏ). Điều này chỉ còn lại những dấu vết rất mờ trong truyện. Khi ghép 

nối ngữ liệu từ truyện Anh Ra - xứt: “Anh không muốn vào bản, bèn đến bến 

nước... Chợt Ra-xứt nhận ra vợ anh đang xách nước ở bến xa” [115, tr.43] với 

truyện Anh mồ côi và người con trời: “Tránh nhà A-nha, người trời cưỡi voi rong 

chơi dọc theo triền khe” [119, tr.28] có thể thấy rằng, ở những bản làng không trải 

dài theo con nước, tức quây quần tập trung (“nhà nhiều như voi đàn đứng quây 

dưới chân đồi”), thì cuối bản và các con khe cách xa nhà của A-nha. 

Bản ở đầu con nước thường là cộng đồng có quyền lực ma thuật: “Ở một bản 

đầu ngọn nước... Chồng tôi học được phép tài lắm” (Thầy mo ngửi) [115, tr.232-

235], “Nghe tin, hai A-nha ở hai đầu con nước miền xa cho con trai út mình đến 

thăm” (hai chàng trai đều có phép thuật) (Niềng Càm hay Niềng Độc-khằm) [116, 

tr.78]; bản ở cuối con nước thường là cộng đồng giàu có với nhiều lợn, nhiều voi, 

nhiều ruộng nương, áo váy: “Vợ Ra-xứt đẹp nhất vùng, loang tin khắp đèo cao, đồi 

thấp và đến tai một A-nha giầu có ở cuối con nước” (Anh Ra-xứt) [115, tr.37]. 
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Trong cấu trúc xã hội của một bản làng Bru - Vân Kiều, người Suất là một 

người già, có thể là người dẫn đường dân bản đến nơi cư trú đầu tiên, đảm nhiệm 

các hoạt động nghi lễ, cúng ma, cúng Dàng, cúng lúa, cầu mưa… [115, tr.6]. Suất 

kute được xem là người chủ đất, “thay mặt cộng đồng quản lý đất đai và giữ gìn luật 

tục” [87, tr.54]. Tuy nhiên, thế giới truyện cổ chỉ để lại những tư liệu ít ỏi về người 

Suất của họ. Nhân vật đặc biệt ấn tượng là A-nha, người có tài, có sức mạnh, có 

quyền thế và giàu có đủ để bảo vệ và che chở dân bản (trong lí tưởng của người Bru 

- Vân Kiều); uy tín, mang quyền năng của Dàng, bao giờ cũng chiếm giữ vị trí đầu 

nguồn so với dân bản. 

Các nghiên cứu văn hóa đã chỉ ra rằng, “làng của người Bru - Vân Kiều bố 

trí theo hình tròn hoặc bầu dục xung quanh một bãi trống làm nơi vui chơi hoặc hội 

họp chung” [82, tr.26], “Có nơi, do địa hình quy định, sự bố trí các ngôi nhà trong 

làng trải dọc theo nguồn nước” [84, tr.122]. Tuy nhiên, khi khảo sát truyện cổ của 

họ, chúng tôi tìm thấy dấu vết của mô hình làng tập trung rất mờ nhạt: “nhà nhiều 

như voi đàn đứng quây dưới chân đồi” (Anh Ra-xứt) [115, tr.43]. Khi tổ chức làng 

theo cụm với trục vuông góc với trục con nước, có thể họ đã xây dựng theo mô hình 

hình tròn hay bầu dục. Tuy nhiên, ngữ liệu truyện cổ không lưu lại điều này. Việc 

xuất hiện bản làng trải dọc theo con nước cùng với bản làng tập trung gợi ý một 

hình dung về độ vênh, về sự chuyển dịch trong tập quán tổ chức làng bản. Ở một 

nghiên cứu khác, Nguyễn Xuân Hồng cho rằng: “Đồng bào Vân Kiều lại chấp nhận 

tình trạng xen cư giữa các dòng họ, giữa các tộc người nhưng không ồ ạt mà phải 

tiến hành từ từ” [63, tr.32]. Trong tương quan với người Tà-ôi và Ka-tu lân cận, chỉ 

“giải thể các gia đình lớn thành các gia đình nhỏ... vẫn cư trú gần nhau” [63, tr.32] thì 

kết cấu làng bản của người Bru - Vân Kiều dễ tan vỡ hơn. Điều này có thể cho phép 

tin rằng, kết cấu vòng tròn hay bầu dục là tổ chức bản làng xa xưa hơn cách sống trải 

theo con nước. Khi di cư từ đồng bằng ven sông và cao nguyên đến rừng núi Trường 

Sơn, địa hình thay đổi, núi cao, đứt gãy, thung lũng ít và nhỏ hẹp thay cho những 

vùng đất bằng phẳng rộng rãi, họ đã phải tháo dỡ bản làng theo mô hình truyền thống 

để sẵn sàng cộng sinh, sống men theo dòng nước. Ngôi nhà của từng gia đình đơn 

lập, sống cạnh bến nước tự mình làm cả kí ức về bản cũ đã từng cư trú  bên dòng 

sông hay con khe. Truyện cổ đã chứng kiến, đồng hành cùng mọi đổi thay và mang 

chứa cả hành trình của tộc người. 
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Khi con nước là dòng trôi mãnh liệt của quyền năng và sự ngưỡng vọng thì 

suối, khe là mạch nguồn lặng lẽ, tưới tắm, nuôi lớn những thảm rừng, những thảo 

mộc, những tâm hồn và những cuộc sống trong thế giới Bru - Vân Kiều. Bằng dòng 

chảy mỏng manh của mình, nó cũng đủ sức cuốn đi những ưu phiền, trăn trở: “đến 

bến nước ngồi nhìn nước mài đá suối cho đỡ buồn” (Anh Ra - xứt) [115, tr.43]. Đứng 

về phía truyện cổ, có thể khẳng định, con nước mang năng lực kiến tạo, cấu trúc và 

nuôi dưỡng không gian xã hội Bru - Vân Kiều; mang sức mạnh ma thuật vừa bảo 

vệ, vừa hủy diệt, vừa tái sinh đời sống. Theo con nước, cộng đồng phân chia, xác 

nhận và tuân thủ quyền lực xã hội. Đó là lõi cấu trúc tinh thần/ văn hóa [10] kéo 

không gian khép vòng và vận hành theo những quy ước tộc người. Người Bru - Vân 

Kiều đã hấp thụ năng lượng nước vào sự sống và chuyển hóa của họ, thôi thúc kiến 

tạo tâm lý yêu chuộng hòa bình và xu hướng thích nghi. 

4.2.2. Một hình dung về vũ trụ 

Khi con nước trở thành điểm uốn, trở thành trục chuyển động của thế giới trong 

truyện cổ Bru - Vân Kiều, sự khép vòng diễn ra với nhiều lớp không gian: rừng như là 

biên giới; núi, đồi, thảm thảo mộc... là vùng đệm cảnh quan và Mường Lùm, Mường 

Lôộc là vùng nhiễu, nơi giao tiếp, trao đổi thông tin với thế giới bên ngoài. Đó là một giả 

định, một hình dung về vũ trụ của người Bru - Vân Kiều lưu lại trong truyện cổ. 

Rừng đại ngàn như là biên khép vòng thế giới Bru - Vân Kiều. Ở rất nhiều nơi, 

rừng tương ứng với điện/ đền thờ. Rừng mang hai mặt huyền bí, nó là “nơi sản sinh 

vừa sự lo lắng, vừa sự bình tâm, sự ức hiếp và lòng thiện cảm, cũng như tất cả những 

biểu hiện mạnh mẽ của sự sống… Với nhà phân tâm học hiện đại, bởi sự tối tăm và 

sự bắt rễ ăn sâu, rừng tượng trưng cho vô thức” [18, tr.786-787]. 

Khi thế giới Bru - Vân Kiều trở thành một cấu trúc tự thân, nơi xa nhất trong 

vùng không gian đó bao giờ cũng là những cánh rừng. Hẳn là, địa hình tự nhiên không 

hề có sự phân bố một cách cơ học, rạch ròi. Vẫn có rừng xen đan trong không gian 

sống/ hay không gian sống xen đan trong rừng [32], từ vùng tâm đến vùng ngoại biên. 

Song truyện cổ Bru - Vân Kiều đã nhấn mạnh một thiết kế tinh thần về không gian, 

trong đó, vùng biên thế giới của họ là rừng. Đi vào rừng là để đi đến một nơi khác, 

ngoài mọi hình dung của tộc người. Không gian tộc người dừng lại tại vùng biên, tại 

rừng, và khép vòng tạo nên một tổ chức bền vững, khu biệt. Tại vùng biên, những dấu 

vết trầm đọng của tinh thần, của văn hóa kết dính chặt chẽ, giữ mình dưới những tầng 

rừng, để bảo vệ thế giới bên trong nó. 
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Nếu con nước chế ngự lòng tôn quý của tộc người thì rừng ám thị quyền 

năng ma thuật. Rừng với những câu chuyện thần bí, những logic đứt gãy, những 

năng lực khác, trở thành thế giới của ma mị và phép thuật. Có những khu rừng ma 

Bru - Vân Kiều là nơi lưu giữ linh hồn con người sau khi chết. Đây là rừng thiêng, 

không một ai trong bản, trong tộc được đến gần và xâm phạm. Có lẽ vì vậy mà cánh 

rừng này cũng hiếm khi xuất hiện trong truyện. Có những khu rừng tiệm cận ngoại 

biên, càng tiệm cận càng chịu sự đứt gãy mạnh mẽ so với đời sống tộc người, vì thế, 

những logic vốn đã bị gấp khúc càng phai mờ đi, tự che phủ lên mình màn sương 

huyền ảo dày đặc. Rừng trở nên bí mật, và trở thành âu lo. Rừng là hình dung về thế 

giới ma lai, thế giới nhắc hiểm nguy và tàn bạo: “Anh đang len lỏi trong một rừng 

tre, lau... vụt một cái, con vật kỳ lạ đó (ma-lai) đã vớ được ngang lưng anh và xách 

bổng lên khỏi mặt đất” (Con voi hai vòi, tám ngà) [115.tr.195]; rừng lại là cõi 

thiêng cho những cuộc hẹn với thần linh, cho con người xin được bắt phép ma, phép 

Dàng: “Một dạo động rừng, chú bé xin cha mẹ cho đi đánh hổ, diệt voi... Ông già 

(Dàng) bay lên ngang tầm với anh con trai, trao cho anh một ống nứa nhẵn bóng: - 

Người trai muốn gì cứ lật ống nứa ra” (Tiều Tốc-kè) [116, tr.42-43]. Rừng là nơi cư 

ngụ của ma thuật, của những bí mật kì diệu thuộc về tự nhiên, mà con người trong 

những liên kết ngẫu nhiên sẽ được chỉ dẫn: “- Con cù-xoong (do Dàng phái xuống) 

đi sau thấy thế, đến ôm con cù-xoong chết đặt thẳng lên một phiến đá rồi chạy biến 

vào rừng. Chỉ một lát sau nó lấy về một nắm lá lạ, ngồi nhai, thổi vào chỗ bị thương 

và khắp xác con vật chết. Trong nháy mắt con vật chết đã cựa quậy, sống trở lại” 

(Piềng-riềng [116, tr.149-153]) . Có thể, những khu rừng xa, ở vùng ngoại vi, ít có 

mối níu buộc, liên đới với đời sống tộc người; nên với họ, những khu rừng ấy xa lạ 

hơn, bí mật hơn, linh thiêng hơn và cũng đáng sợ hơn [32]. Những huyền thoại 

được thêu dệt về vùng biên vì thế đã cuốn hút vào đó tư duy ma thuật và mộng mị. 

Lại có những cánh rừng sống xen cùng bản làng, sống xen cùng những người 

Bru - Vân Kiều, như là nơi trở về, như là nơi nương náu của tộc người trong mọi gian 

nguy. Người ta khổ đau, người ta vào rừng: “Biết chắc mình bị lừa, giận cho người nhà 

bội bạc, Ra-xứt nhằm về phí núi đi lang thàng mải miết. Núi cao rừng thấp, ở đâu Ra-

xứt cũng thấy toàn những điều dối trá” (Anh Ra - xứt) [115, tr.42]; người ta đi lang 

thang, người ta vào rừng: “Niềng-càm sắp quỵ xuống, liền gặp được Ai Ân cũng đang 

đi ngẩn ngơ giữa rừng” (Niềng Càm hay Niềng Độc Khằm) [116, tr.83]; người ta bị 

đuổi/ bị chối bỏ, vào rừng: “Hai chú bé bị đuổi ra rừng” (Hai anh em mồ côi) [115, 
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tr.82]; người ta không có cái ăn, không có củi đun, vào rừng: “để bà cháu ta lên rừng 

kiếm củ” (Anh mồ côi và người con trời) [119, tr.21], “hằng ngày phải đi đào củ mài, 

củ nâu tận trong rừng sâu để nuôi sống” (Đốt nhà cháy quan) [115, tr.192]; để tìm lại 

nhau, họ cũng vào rừng: “Anh con trai mất vợ, đi tìm ngẩn ngơ hết rừng sâu núi cao” 

[115, tr.91]. Mặc dù so với những khu rừng trù phú ở Tây Nguyên, những cánh rừng 

nhỏ, lẫn xen trong không gian cư trú, ở phía Trường Sơn Bắc cằn cỗi hơn, thưa thớt 

hơn, vì thế quang đãng hơn, ít cái ăn hơn, ít mộng mơ hơn, nhưng cũng đủ sức chở che 

định mệnh tộc người. Rừng khép biên với quyền năng cội nguồn và ma thuật mạnh mẽ 

ngăn giữ con người ở lại bên trong thế giới của nó, bảo vệ có, và đe dọa cũng có. Thế 

giới này thuộc về những cánh rừng, nhưng con người đã “ăn rừng” để sống, để lớn lên; 

đã đẩy rừng ra xa, tạo thành vùng biên qua nhiều gấp khúc. 

Sở dĩ cần phải nhấn mạnh cấu trúc không gian tộc người với biên rừng khép 

vòng thế giới Bru - Vân Kiều là để tạo được hình dung về những quãng quang rạng, 

trong đó, có thể tìm thấy những thành tố khác thuộc về không gian xã hội. Đó là 

vùng đệm với những đồi cao, núi thấp, với rẫy nương, vực, lèn, nơi con người miệt 

mài đi tìm kế sinh nhai và đeo đuổi sự sống. 

Địa hình đồi núi là một trong những cảnh quan cơ bản ở Đông Nam Á. “Đối 

với các tộc người còn sống trong giai đoạn tiền công nghiệp thì môi trường (cảnh 

quan) là yếu tố hết sức quan trọng để quyết định nền văn mình của họ” [19, tr.627]. 

Sau nhiều lần di cư, người Bru - Vân Kiều đã dừng lại và tạo dựng thế giới riêng 

trên vùng núi cao xếp chồng Trường Sơn Bắc. Truyện cổ của họ lưu lại hình ảnh 

đồi núi với vai trò quan trọng nhất là nền kiến tạo cảnh quan: “phía trên đồi xa có 

một bản rất nhiều nhà” (chuyện con nai vàng)  [115, tr.148]; “Thần nước sẽ đi chơi 

đầy khe, tràn lên cả đồi thấp, chạy quanh cả chân đồi cao” (Thầy mo ngửi) [115, 

tr.249]; “ông già đưa hai chú ra vùng đồi quang đợi bắn đàn chim bay” (Hai anh em 

mồ côi) [115, tr.84]. Núi đồi ngập tràn thế giới riêng của họ, vừa là sự nâng đỡ, vừa 

tạo nên vùng đệm trong không gian. 

Nếu núi đồi là đất mẹ của những cánh rừng thì rẫy nương là những đứa con 

đã tách lòng rừng để sinh trưởng: “Vợ chồng Ra-xứt ngược nguồn một con khe to đi 

mãi. Gặp rừng rậm... đến bãi khe... nơi xa xăm có nhiều lèn đá... dùng lại dựng trại 

phát nương làm rẫy” (Anh Ra-xứt) [115, tr.45]. Cuộc sống của các tộc du canh đã 

mượn đất của rừng để làm nương rẫy, khi rời đi, họ lại trả đất về rừng [32]. Đất 

chọn làm nương rẫy là rừng thưa trên những sườn đồi, tuyệt nhiên, họ không bao 
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giờ chạm đến rừng già, rừng sâu - vốn thuộc về Dàng (tức thuộc về mọi người): 

“đốt năm ngọn đồi, phát mười đám rẫy”. Rừng với sức mạnh sáng tạo và hủy diệt sẽ 

tự hóa kiếp. Nhưng gương rừng sau này, khi tái sinh, đã phảng phất hương vị của 

tộc người đã từng đi qua nó. Như vậy, vùng đệm là quãng không gian mà con người 

tương đối chủ động trong các hoạt động tương tác với thế giới tự nhiên; là phần sẻ 

chia bao dung của đất, của rừng, của nước, của trời dành cho tộc người đã nương 

nhờ định mệnh mình trong lòng nó. 

Trường nhiễu không gian được xác định là nơi bắt đầu hiện tượng rò rỉ 

năng lượng và thông tin, tức bắt sóng kết nối và những hệ quả của nó. Nếu rừng 

thuộc về thế giới Bru - Vân Kiều thì vùng nhiễu là vùng không gian kế cận ngay 

bên ngoài phạm vi không gian tộc người, tức tiếp giáp ngoài với những khu rừng 

ngoại biên. Trong truyện cổ Bru - Vân Kiều, đây là vùng không gian mờ. Điều này 

liên quan đến vấn đề niên đại của lịch sử cư trú tộc người và niên đại của các 

truyện, cần phải có một nghiên cứu khác triển khai và giải quyết. Tuy nhiên, có 

thể xác định, vùng Mường Lôộc và Mường Lùm (hay Lào Lùm), theo những 

truyện cổ, nằm ngoài không gian Bru - Vân Kiều. Mường Lùm (Lào Lùm) được 

nhắc đến với ý nghĩa khá thống nhất để chỉ vùng đồng bằng là nơi diễn ra sự khu 

biệt Bru - Vân Kiều với tộc người đồng bằng: “Tiếng tăm thầy mo ngửi lại lan mãi 

đến vùng lào Lùm tận cuối con nước tràn bờ. Lái buôn Lào Lùm không tin chuyện 

đó” (Thầy mo ngửi) [115, tr.242]. Những bức xạ văn hóa diễn ra trước hết qua 

hoạt động đi buôn xa: “Ba mùa trăng sau, Tiều-lu đi buôn bán quay về... nghe tin 

U-pên đã chết... Tiều-lu chặt dây choàng sừng cho trâu lại về chuồng nó ở xứ 

Mường Lùm” (Tiều-lu U-pên) [119, tr.108], hay sự xuất hiện của lái buôn ở vùng 

cuối con nước tràn bờ (Thầy mo ngửi) [115, tr.232]. Sự trao đổi hàng hóa như vải 

vóc, váy áo, chiêng ché là những khởi đầu cho quá trình tiếp nhận và tái tạo các 

yếu tố văn hóa giữa tộc Bru - Vân Kiều với thế giới bên ngoài. 

Việc thiết kế một vùng nhiễu khi khảo sát không gian tộc người Bru - Vân 

Kiều, mặc dù còn nhiều vướng mắc (như trường hợp Mường Lôộc - âm phủ và 

Mường Lùm - trần gian, được nhắc đến trong Vì sao người sống không còn thăm 

người chết được nữa: “Đã ăn cơm, uống nước xứ Mường Lôộc thì không còn lên mặt 

đất được nữa... Ta cho vợ mày (đã chết) về Mường Lùm” [116, tr.105] và Anh Ku 

Kây: “Từ xứ ấy tôi đã vượt qua khắp miền Mường Lôộc, Mường Lùm mới tới được 

đây... Ông bà (đã chết) chỉ đường cho tôi đến thăm A-nha đây” [116, tr.221]), nhưng 
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thật cần thiết, để khẳng định sự kết nối của thế giới Bru - Vân Kiều với các cộng đồng 

kề cận, để xác lập mắt xích Bru - Vân Kiều trong mạng lưới tộc người, để thế giới Bru 

- Vân Kiều không đơn độc trên hành trình định mệnh. 

Như vậy, thế giới Bru - Vân Kiều khép vòng trong những cánh rừng nguồn 

cội, vận hành theo quyền năng kiến tạo của con nước là một nếp gấp không gian 

chịu sức hút của căn cước tộc người. Thế giới ấy khép vòng nhưng không cô lập, 

nhờ những bức xạ từ vùng nhiễu không gian. Đi vào những câu chuyện cổ cũng như 

cách đi vào những cánh rừng, kì thú mênh mông, ân huệ nhiều và gian nan cũng 

lắm. Truyện cổ là một chỉ dấu lịch sử và văn hóa tộc người. Khảo sát nếp không 

gian trong truyện cổ Bru - Vân Kiều sẽ góp phần lí giải cách thức lựa chọn tổ chức 

sống của tộc người trong quá khứ. Điểm uốn - con nước; biên khép vòng - rừng và 

vùng đệm núi thấp, đồi cao, rẫy, nương, khe, vực; cùng trường nhiễu Mường Lôộc, 

Mường Lùm đã kết thành thế giới Bru - Vân Kiều trong truyện cổ. Thế giới ấy với 

kết cấu năng lượng sống trung tâm - con nước, chất nền chuyển hóa - địa hình núi 

và rừng là mạch dẫn (tương đương cây nối vũ trụ) có mô hình đồng dạng với mô 

hình thân thể trong tâm thức Bru - Vân Kiều (xin xem Phụ lục 6 về ý tưởng giả định 

mô hình thân thể - mô hình vũ trụ - mô hình xã hội). 

4.3. Nông nghiệp nƣơng rẫy, sự thích nghi của tâm thức thân thể với tâm 

thức vũ trụ 

Các tộc người Đông Nam Á từ xa xưa đến nay có hai loại hình trồng lúa 

chính, đó là lúa nước (trồng trên đồng ruộng) và lúa khô (trồng trên nương rẫy). Ở 

vùng đồng bằng châu thổ, lúa nước độc tôn, ở vùng núi cao xếp lớp, lúa rẫy là định 

mệnh; riêng những vùng núi tròn bao quanh thung lũng, người ta làm ruộng nước ở 

chân núi và rẫy khô ở triền dốc [19, tr.629]. Người Bru - Vân Kiều cũng giống những 

cư dân sống ở núi cao, vốn có truyền thống làm nương rẫy, trồng lúa lốc. Về sau, qua 

các cuộc gặp gỡ, tiếp cận và cả sự giúp đỡ của các điều kiện khác nhau trong đời sống 

hiện đại, họ đã dần chuyển sang làm ruộng nước ở các vùng thung lũng hẹp và ruộng 

bậc thang trên các sườn đồi. Truyện cổ Bru - Vân Kiều vẫn còn kể lại đến nay lối 

canh tác nương rẫy xa xưa của tổ tiên họ, như một ký ức chưa hề mờ phai. 

4.3.1. Luân canh trên nương rẫy 

Sống trên địa hình núi đồi có độ dốc lớn, cũng như các tộc người Trường Sơn - 

Tây Nguyên, người Bru - Vân Kiều không thể làm ruộng nước với phương thức dẫn 

nước vào đồng. Sự biến đổi với hình thức ruộng bậc thang cũng không hoàn toàn hợp 
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lý, khi nước tưới sẽ rửa trôi lớp màu ít ỏi của đất. Vùng sườn đồi ở đây phần lớn là đất 

sỏi, độ nén thấp, vì thế độ bám cũng yếu. Nước ruộng nếu dẫn vào để tưới thì khi tháo 

ra sẽ mang theo cả chất dinh dưỡng. Khi đó cây lúa và hoa màu không phát triển được. 

Những nơi đất cát thì tình hình rửa trôi càng trầm trọng. Đất badan, ngược lại rất giàu 

dinh dưỡng, nhưng độ nén cao nên thoát khí kém, nếu dẫn nước ngập chân lúa lại dễ bị 

úng. Vùng đất này, vì thế chỉ thích ứng với nương rẫy ruộng khô. Đây là lựa chọn thích 

nghi của con người (tiểu vũ trụ) với không gian cảnh quan (đại vũ trụ) mà họ cư ngụ. 

Trên thực tế là ngày nay, các nhóm người Bru sống ở núi rừng Trường Sơn 

không còn nhiều nương rẫy nữa, họ đã chuyển sang trồng lúa nước trong các thửa 

ruộng thung lũng hay ruộng bậc thang hay trồng cây công nghiệp có nhiều giá trị 

kinh tế hơn, nhưng lối canh tác nương rẫy vẫn không thể bị xóa sổ hoàn toàn khỏi 

đời sống của họ. Bởi vì, với cư dân sống ở miền rừng núi, canh tác nương rẫy vẫn là 

phương thức tối ưu trong điều kiện dân số vừa phải. Và rõ ràng, bộ tộc của họ, tổ 

tiên của họ đã nhờ lúa rẫy, bắp rẫy mà duy trì được sự hiện hữu dài lâu. Cho nên, 

trong tâm thức họ, nương rẫy không chỉ là một phương thức mưu sinh mà còn là sự 

chọn lọc (tự nhiên và không tự nhiên) trong di truyền tinh thần của tộc người. 

Trong tư duy “thiểu số cần tiến kịp đa số” [105], ở Việt Nam, một số người 

Pháp trước đây và người Kinh sau này đã nhìn về các tộc người thiểu số, đặc biệt là 

các tộc canh tác nương rẫy và săn bắt, hái lượm, như là những bộ tộc lạc hậu, trì trệ, 

và vì vậy cần được “giúp đỡ”, “khai sáng” để tiến kịp đa số. Trong khi, mỗi tộc 

người với một địa bàn cư trú riêng, địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu và mọi điều kiện 

tự nhiên đều khác nhau thì sẽ trải nghiệm những hoàn cảnh khác nhau, và do đó, 

tích lũy những kinh nghiệm thực hành, những phương thức thích ứng và duy trì đời 

sống khác nhau. Sẽ là rất khó để cư dân sống ở vùng đồi núi làm lúa nước như cư 

dân sống ở vùng đồng bằng. 

Truyện cổ Bru - Vân Kiều kể về không gian của họ với núi đồi, rừng cây, 

con nước, suối khe và nương rẫy. Canh tác nương rẫy là cách mà họ tìm thấy sự 

tương thích giữa không gian tại thân với không gian vũ trụ. Sự xen đan, nối kết nhịp 

nhàng giữa các vùng không gian đã minh chứng ngầm cho mối liên hệ đặc biệt này. 

Sự gắn kết không gian soi chiếu từ sự gắn kết thân thể, con người lắng nghe và thấu 

hiểu không gian của mình. Lựa chọn phương cách thích ứng với hoàn cảnh sống là 

kinh nghiệm tuyệt vời nhất mà con người có được sau hành trình lịch sử đã qua. 
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Địa hình đồi núi vùng Trường Sơn Bắc, nơi cư trú chủ yếu của người Bru - Vân 

Kiều hầu hết là đồi núi với độ cao trung bình trên 1000m, độ dốc khá lớn, núi xếp 

chồng với vùng chuyển tiếp là những thung lũng rất nhỏ và hẹp. Thổ nhưỡng không 

được màu mỡ như vùng Trường Sơn Nam, xứ sở này phân chia làm nhiều mảng đất 

đai khác nhau, đất badan cũng có, đất sỏi cũng lắm và đất cát cũng nhiều. Vì thế mà 

đồng bằng ven biển Bắc Trung bộ hẹp hơn hẳn so với vùng duyên hải Nam Trung bộ. 

Điều này càng gắn chặt họ với lối canh tác nương rẫy, chuyển canh. 

Trong truyện cổ Bru - Vân Kiều, nương rẫy ngoài chức năng quan trọng nhất 

là đem lại lương thực nuôi sống con người, còn góp phần vào cảnh quan chung của 

thế giới tộc người. Với họ, nương rẫy như là một dấu chỉ nhận diện căn cước tộc 

người: “Bản lạ này không có nương rẫy gì” (Pí trỏ Pí Cula) [116, tr.251], nương rẫy 

quyết định nguồn sống: “Hai người về đến đất thì đất không còn. Tất cả đất mềm, 

đá nhỏ đều bị nước cuốn đi về đâu mất. Nhìn đâu cũng thấy toàn đá là đá. Không có 

đất làm nương rẫy thì chết đói mất” (Nguồn gốc loài người) [115, tr.27]. Sự hiện 

hữu và đời sống của họ là hệ quả của rẫy nương, là lúa bắp, hoa màu kết thành từ 

máu thịt của rừng, nước của núi, mưa của trời. Đi đâu xa, họ bằng cách nhìn vào 

nương rẫy mà nhận người quen, người lạ. Đối với họ, nương rẫy đã trở thành một 

mật hiệu nội tộc, im lặng đầy thỏa thuận và thông đồng. 

Canh tác nương rẫy là cách mà người Bru - Vân Kiều được chia sẻ cuộc 

sống từ tự nhiên. Họ buộc phải tôn trọng sự cân bằng như là giữ gìn mối thâm tình 

với người bạn vĩ đại. Để thực hành điều này, chuyển rẫy là một khâu quan trọng. 

“Người theo con nước lên cao mãi, cao mãi, không còn biết đâu là bờ là bến, đâu 

là nương cũ, rẫy mới” (Nguồn gốc loài người) [115, tr.26]. Cư dân nương rẫy, họ 

có nhiều rẫy, nhiều nương, và nhiều nhà: “đẵn cây ở rẫy mới, nhặt củi ở rẫy cũ” 

(Ta-lăn Ta-lê) [116, tr.91]. Tuy nhiên không phải họ cứ trôi mãi trong không gian, 

mà là họ sống, di chuyển trong không gian rộng lớn của họ. Việc chuyển rẫy, 

chuyển nương bắt buộc phải thực hiện khi đất đã bạc màu. Họ không được phép 

làm cạn kiệt đến tận cùng những mảnh đất, mảnh rừng, mảnh rẫy của mình. Họ phải 

biết lúc nào đất của họ cần được nghỉ ngơi để phục hồi sau những mùa đơm hạt. Đó 

là một thỏa thuận với tự nhiên trong mối liên kết dài lâu. 

Nương rẫy thiết thân như là sự sống còn của con người, nên kỹ năng làm 

nương rẫy góp phần quan trọng tạo nên giá trị một cá nhân của cộng đồng: “một cô 

gái đẹp, làm rẫy làm nương rất giỏi” (Ai Ca đeng) [115, tr.71]; “Con út tôi đẹp trai 
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không lém gì Ra Xứt, chặt cây, làm rẫy không biết mỏi tay” (Anh Ra xứt) [118, 

tr.37]. Biết làm nương rẫy là biết làm ra lúa bắp, hoa màu, làm ra sự sống, và đặc 

biệt, phải biết vận hành nhịp nhàng mọi thỏa thuận trước tự nhiên. Điều đó đảm bảo 

cho sự sinh tồn lâu dài của cả tộc. Cá nhân biết cách đối đãi và ứng xử trước tạo hóa 

là thái độ cẩn trọng gìn giữ và duy trì đời sống của cộng đồng tương lai. 

Cuối cùng, người Bru - Vân Kiều đã dùng mùa rẫy làm đơn vị đếm thời gian, 

một trong hai trục vũ trụ của họ. Họ tính tuổi của con người theo mùa rẫy, ghi nhớ 

những sự kiện đặc biệt theo mùa rẫy, đó là thời gian thiêng liêng, thời gian của dành 

dụm, hi vọng và mong chờ, thời gian của no đủ, của sự sống và sinh sôi: “qua mười 

mùa rẫy, Cù tót lớn cao ngang vai ông Ca đeng” (Cha con Tiều Cù tót) [117, tr.147], 

“Mới qua hai lần đổi rẫy, chú đã biết vót mũi tên, kéo dây ná” (Chàng rể Cóc) [115, 

tr.187], “Vợ chồng Ca đeng giàu có, sống với nhau hơn hai mươi mùa rẫy mà không 

có con” (Ai Ca-đeng) [117, tr.145]; “Cha bảo phượng hoàng đợi một mùa rẫy sau rồi 

cưới” (Chuyện hai anh em mồ côi) [115, tr.91], “tính những mùa rẫy đã qua cũng 

không đủ” (Nguồn gốc loài người) [115, tr.21]. Cuộc đời của họ, cuối cùng cũng 

xoay quanh mùa rẫy, niềm vui nỗi buồn cũng từ đấy mà thành, ước mơ và ý chí cũng 

sinh ra từ rẫy. Mở mắt thấy nương rẫy, và không thấy nương rẫy nữa là đã đi trọn 

đường đời. Mùa rẫy trở thành thời gian chảy trong máu, trong tâm linh của họ. 

Nhà địa lý học Pièrre Gourou, chuyên gia lớn về đồng ruộng Đông Dương, đã 

nhấn mạnh trong công trình chủ chốt Sử dụng đất ở Đông Dương thuộc Pháp: “Hệ 

thống làm „rẫy‟ không phải là vụng về; quả thật là nó nhằm thực hiện luân canh trong 

một chu kỳ dài... Hệ thống rẫy không cho phép tập trung mật độ dân cư cao, nhưng 

nó bảo vệ đất vì những mảnh đất không cày xới bị xói mòn nhẹ và ngay từ năm thứ 

hai trên đất đó đã mọc lại một vài bụi cây nhỏ, và vì sự tái sinh của rừng đã ngăn cản 

quá trình đá ong hóa”
 
[174]. Có những vùng đất bazan rộng lớn ở Trường Sơn Nam 

đã gánh chịu quá trình ong hóa vì phơi mình trần trụi trong không khí và mưa nắng. 

Chất màu bị rửa trôi và mất nước làm cho đất khô cằn và vỡ vụn thành đá ong, không 

còn khả năng trồng trọt. Để thấy rằng, những cư dân của núi rừng đã sống rất lâu đời 

ở đấy, họ hiểu được tiếng nói của rừng, của đất và đã đạt được những thỏa thuận 

tuyệt vời cho sự sinh tồn thiêng liêng của thế giới tự nhiên, trong đó có con người. 

Nhiều nhà dân tộc học đã chứng minh rằng nương rẫy chỉ động chạm đến rừng 

dày một cách ngoại lệ, những dãy núi có rừng rậm được coi là nơi cư ngụ của thần 

linh. Jean Boulbet còn đi xa hơn. Ông coi việc duy trì độ che phủ của rừng là một yếu 
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tố cần thiết cho nương rẫy: “Chỉ có thể gọi là nông dân chân chính của rừng những ai 

có thể và biết quản lý tài sản rừng bằng cách duy trì tiềm năng nông nghiệp và sức 

mạnh hồi sinh của nó”
 
[59]. Georges Condominas giải thích rằng những người làm 

nương rẫy không phải là những kẻ du cư, vì chỉ trong trường hợp khủng hoảng, ví 

như chiến tranh hay dịch bệnh, còn thì những cuộc di chuyển chỉ thực hiện trong 

khung cảnh địa phận của làng [24]. Grant Evans cho rằng “Canh tác nương rẫy đã 

được rất nhiều cộng đồng văn hóa khác nhau thực hiện từ rất lâu, và vì vậy trên quan 

điểm lịch sử không nên coi đó là hình thức canh tác thô sơ và lạc hậu, mà nên coi đó 

là hành động khôn ngoan, rất phù hợp với vấn đề làm sao để duy trì việc canh tác 

được bền vững trên những lớp đất rừng kém màu mỡ” [44, tr.204]. Georges 

Condominas cho rằng, “nương rẫy không phải chỉ là một loại hình sản xuất nông 

nghiệp, mà còn là một bộ phận hữu cơ của nền văn minh các tộc người vùng cao cho 

đến tận các khía cạnh tôn giáo và xã hội” [24]. 

Canh tác nương rẫy có thể được xem như quá trình thực hành “thông điệp” từ 

thần linh của cư dân miền rừng núi, trong đó có người Bru - Vân Kiều. Đó là lựa chọn 

bước vào dòng chảy đầy quyền uy và quyến rũ của thế giới tự nhiên, là cách thích ứng 

đặc biệt của họ với môi trường sống. Họ đã tác động cho sự sống sinh thành từ đất, từ 

rừng và gìn giữ cho đất rừng ấy, núi đồi ấy sức sống tràn đầy dài lâu. 

4.3.2. Làm nương rẫy một nghi thức thiêng liêng 

Người Bru - Vân Kiều cũng như nhiều tộc người khác sống ở vùng Trường 

Sơn, đã là những cư dân nương rẫy. Điều này lưu dấu một cách ám ảnh trong đời 

sống ngữ văn dân gian của họ, mà truyện cổ là một vết khắc đậm sâu. Người Bru 

nói đến nương rẫy của họ trong khi kể chuyện như là việc họ hằng ngày họ lên rẫy 

ra nương, không truyện nào là không có. Nương rẫy với họ trở thành điều thiêng 

liêng, niềm kiêu hãnh thầm lặng. “Khắp trên thế giới, nơi nào sản xuất sơ khai, đa 

số trường hợp là hỏa canh... thường bảo lưu vết tích của xã hội nguyên thủy đáng 

lưu ý là vết tích của tôn giáo nguyên thủy” [19, tr.657], như nghi lễ phồn thực, thái 

độ khẩn nguyền với những lễ tiết tác động vào thiên nhiên. Theo Từ Chi, các tộc 

người ở Việt Nam không có tôn giáo nguyên thủy, họ chỉ có tôn giáo nông nghiệp 

với các nghi lễ mang dấu vết ma thuật và phồn thực. 

Làm nông nghiệp nương rẫy cũng như nông nghiệp ruộng nước, thường trải 

qua bốn khâu: chọn giống, đốt rẫy; chọc lỗ, tra hạt; làm cỏ; thu hoạch. Trước hết là 

khâu đốt rẫy. Đốt rẫy là công việc nặng nhọc và quan trọng, thường là do đàn ông 



127 
 

 

thực hiện: “...phát được một đám rẫy to, khi cây đã khô, vợ chồng mang lửa lên đốt 

rẫy. Con trăn bảo vợ dừng lại ở vùng rẫy cũ quang sạch, để riêng một mình nó đến 

đốt vùng rẫy mới” (Talăn Talê) [116, tr.98]. Đó phải là người có sức khỏe và có 

nhiều kinh nghiệm, phải biết chọn được ngày đốt rẫy, biết đoán hướng gió để chọn vị 

trí nhóm lửa sao cho không bị cháy lan ra phần đất mình đã cắm mốc (chơm xay). Vì 

như vậy là xâm phạm đến những rẫy khác xung quanh, hay có thể chạm đến đất 

thiêng. Tội này sẽ bị phạt vạ rất nặng. 

Nếu mảnh rẫy họ đang canh tác có dấu hiệu bạc màu, hoặc đến kỳ đổi rẫy, họ 

phải tìm đất rẫy. Đất được chọn thường là những sườn dốc có độ nghiêng vừa phải, 

làm sao để nước mưa có thể dễ dàng trôi đi nhưng vẫn hạn chế thấp nhất quá trình 

rửa trôi lớp mùn của đất. Tuy nhiên, đất ấy cũng không quá dốc, vì dễ bị sạc lở. Tốt 

nhất là nơi quang rạng, nhiều nắng, nhiều cây bụi và có gần nguồn nước: “đến một 

đỉnh đồi bốn bề quang quẻ, T.ré bảo: - Đất Dàng cho ta ở đây rồi... Theo từng 

đường mây bị vặn xoắn nước tuôn ra ào ào, ướt tràn cả bốn triền núi, chảy thành 

dòng quanh co tạo ra những con suối, con khe đầy ắp nước” (Niềng T.ré) [116, 

tr.183]. Chọn đất rẫy, người ta tuyệt đối không xâm hại đến rừng thiêng, rừng cây 

lớn, rậm rạp, đất Dàng, hay rừng chung của bản làng; càng không được xâm phạm 

đến rừng ma. Trong những trường hợp có dấu báo không lành, như trên vùng đất ấy 

có con chuột, cây bị sét đánh, xác chết của thú rừng thì họ cũng phải bỏ đất đó và đi 

nơi khác. Nếu không có các dấu hiệu trên, đêm đó họ về nằm mộng, nếu thấy máu, 

gà trống, lửa thì đất đó xấu, không canh tác được. Khi nào họ nằm mộng thấy trẻ 

con, sinh nở, tức các dấu hiệu sinh sôi, thì xem là điềm lành và mới yên tâm phát 

rẫy. Mặc dù làm rẫy khô và không cần đến nguồn nước tưới, nhưng người Bru - 

Vân Kiều vẫn tìm đất rẫy cạnh các nguồn khe, suối. Trong tâm thức họ, nước là 

năng lượng thiêng, với quyền năng kiến tạo sự sống. Họ chọn mảnh rẫy gần nguồn 

nước để đất trồng và hạt giống hấp thụ năng lượng thiêng mà sinh sôi nảy nở. 

Khi đã chọn được đất rẫy, đầu tiên họ đốn cây trên bề mặt mà họ dự định 

trồng trọt: “đốn cây phát rẫy”, rồi để cho cây cối mới chặt xuống khô đi dưới nắng 

mặt trời. Sau đó, họ đốt lửa để cỏ và cây bụi cháy rụi thành tro than, làm mùn cho 

thảm gieo trồng sắp tới. Những cành cây không cháy hết thì họ nhặt về làm củi đốt: 

“Xađie lo đi nhặt cành vụn, bẩy cây trên rẫy còn nồng khét hơi cháy”, “Hơi nóng 

của vùng đất rẫy mới đốt cùng với cái nắng lóa vàng thiêu đốt làm Xađie có lúc 

loạng choạng” (Rúroọc Xađie) [116, tr.62]. Những thân cây to thì họ kéo về để dành 
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làm nhà, hay đẽo ra làm các vật dụng như cối, chày, hay đóng cả hàng rào, cột mốc 

cho đám rẫy vừa dọn xong. Khi mảnh rẫy đã sẵn sàng, người ta sẽ bắt đầu gieo hạt. 

Ở một đám rẫy mới, họ thường trỉa bầu, bí đầu tiên: “Hai người nên vợ nên chồng, 

dựng nhà, phát rẫy bên triền khe có bốn mùa gió hát bên bờ lau, chim ca bên rừng 

rậm. Một hôm Xađie trỉa bí” (Rú roọc, Xađie) [116, tr.68]. Người ta cho rằng, các 

loại cây họ bầu bí có bộ rễ rộng và khỏe, nó sẽ giúp giữ đất bề mặt và đất nền tốt 

hơn. Nhớ về câu chuyện suy nguyên Nguồn gốc loài người, loài người sinh ra từ 

quả bầu: “Ngay giữa vùng đất còn cháy sém như da voi, khét nặc đến tức thở ấy 

bỗng mọc lên một cây bầu kì lạ” (Nguồn gốc loài người) [115, tr.30]. Không loại 

trừ khả năng trong tâm thức họ có một vùng mờ kết nối với tổ tiên rất xa xưa là bầu 

bí: Khi dây bí trổ ngọn và bắt đầu bò thì người ta mới trỉa lúa: “- Hạt bí ơi! Ta trỉa 

mày xuống đất. Ta mong mày nảy mầm lên cây. Ta trông mày lớn nhanh thành dây 

bí dài mãi, để mày bò về tận nơi bản cũ quê cha” (Rúroọc Xađie) [116, tr.68]. Việc 

trồng bí bầu khai rẫy là hành động bắt chước tổ tiên. Ma thuật đồng hóa này sẽ 

chuyển hóa năng lượng thiêng từ tổ tiên vào người chủ rẫy và đất rẫy. 

Người Bru - Vân Kiều làm lúa lốc trên rẫy khô theo phương thức chọc lỗ tra 

hạt. Bản thân hành động chọc lỗ bằng ống tre hay cộc gỗ đã mang ý niệm và năng 

lượng phồn thực. Công việc này thường do đàn bà đảm nhiệm: “- Việc chặt cây, 

dọn cành vất vả đã xong, nay đến lúc chọc lỗ, gieo hạt là việc của đàn bà” (Vợ 

chồng Ta-năng) [119, tr.47]. Họ dùng một ống tre ngắn hay một cây gỗ vát nhọn để 

chọc lỗ, tra hạt giống xuống và sau đó lấp lỗ bằng chính dụng cụ ấy, ủi đất từ phía 

miệng lỗ xuống che hạt giống lại: “anh đổ lúa giống vào a-giăng, vót nhọn chiếc cộc 

dùi trao cho vợ... anh sẽ đến đằng kia biên rẫy, chọc trỉa lúa và đi dần mãi lại” (Vợ 

chồng Ta-năng) [119, tr.48]. Đàn ông ít khi tham gia việc gieo hạt. Tuy nhiên, khi 

họ cùng làm với vợ, hay người phụ nữ trong gia đình, thì họ sẽ đi từ phía đối diện, 

để khi hoàn thành thì hai người nam và nữ giáp mặt nhau. Đây là dấu vết của lễ tiết 

trong nghi lễ phồn thực. Người Bru - Vân Kiều có thói quen trộn lẫn hạt giống hoa 

mào gà với hạt lúa giống để gieo trồng. Khi nhìn thấy hoa mào gà nở đỏ rực rỡ, 

người ta biết vụ mùa năm đó được bội thu. Đây có lẽ là hình ảnh đã cải biến của 

nghi lễ trỉa lúa. Trong nghi lễ này, chủ rẫy, hoặc chủ làng sẽ làm nghi thức hiến 

sinh, và lấy thịt (đã phân nhỏ) cùng với máu của người hay con vật (lễ vật) ném 

khắp nơi trên mặt rẫy, với ý nghĩ máu và thịt rơi ở đâu, ở đó bông lúa sẽ trĩu hạt và 

căng mẩy. Người Bru - Vân Kiều đã thực vật hóa phẩm vật của nghi lễ này bằng hạt 

giống hoa mà gà, với đặc điểm tương đồng về màu sắc. 
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Công việc chăm sóc nương rẫy sau khi gieo trồng khá đơn giản, hầu như chỉ 

cần làm cỏ. Người phụ nữ dùng cái a-riêm, một dụng cụ như cái nầm ở miền xuôi, 

để đào nhổ cỏ mọc lấn trong rẫy lúa ngô của họ, và có lẽ, việc này cần làm thường 

xuyên, để đảm bảo cỏ không chiếm hết phần dinh dưỡng trong đất. Họ dành dụm 

đất màu cho cây lúa, cây ngô, cây hoa màu, gai sợi... và cho cả mùa sau. “Ngày 

ngày vợ chồng A Chung địu con lên nương phát cỏ cho lúa, cho ngô” (Ta-lăn Ta-lê) 

[116, tr.100]. Việc quan trọng nhất trong vụ mùa của họ có lẽ là giữ rẫy: “Đến mùa 

lúa chín, bố mẹ bảo Niềng T.rê đi giữ chim ngoài rẫy” (Niềng T.rê) [116, tr.182]. 

Người ta thường dựng một cái chòi giữa rẫy, để ngày ngày ra đây coi sóc, vào vụ 

mùa, họ có thể ở hẳn ngoài này để canh chừng chim thú: “Chẳng mấy chốc, anh mồ 

côi đã đến một rẫy lúa đang độ chín vàng. Cả sườn đồi rực lên một màu nắng thơm 

tho. Chính giữa rẫy có một cái chòi con. Từ đó vọng lại tiếng đuổi chim nghe trong 

như tiếng chim từ qui” (Chuyện con voi hai vòi tám ngà) [116, tr.199]. Những công 

việc này ít mang dấu vết của lễ tiết. Tuy nhiên, riêng cái chòi giữ rẫy có thể là dấu 

vết của nghi lễ phồn thực trong tôn giáo nông nghiệp. 

Ngoài việc bảo vệ cho cây trồng, họ không chăm thúc gì thêm. Kể cả tưới 

nước. Người ta chỉ trông đợi vào nguồn nước ngầm và nước mưa. Vì vậy, mưa vô 

cùng quan trọng. Những năm trời làm hạn hán, người ta sẽ thực hiện nghi lễ cầu 

mưa. Người ta tin rằng, vì con người đã làm trái ý Dàng nên bị trừng phạt. Khi 

thành tâm nhận lỗi và cầu xin thì sẽ được Dàng cho nước. Có khi là do ma quỷ 

quấy phá, ngăn nước về sông. Họ đều phải thực hành nghi lễ cầu mưa và hiến tế 

bằng người sống: “Con quỷ ca-lang đang chất núi chắn khe làm khô nguồn nước, 

làm con người chết khát, lúa khoai chết khô, cỏ cây chết cháy. Quỷ ca lang bắt 

dân bản phải đem con gái, trẻ con đến nộp thịt cho nó. Ngày nào có thịt, nó mở 

khe núi cho nước xuống đủ uống một ngày, sau đó khe núi lại khép kín” (Cha con 

Tiều Cù tót) [117, tr.150]. Nghi lễ hiến tế người sống trong các vụ mùa là ma thuật 

nông nghiệp của nhiều tộc người trên thế giới [45, tr.679-712]. Dấu vết hiến tế 

trinh nữ và trẻ con trong truyện cổ Bru - Vân Kiều không còn giữ lớp ý nghĩa thần 

linh hóa nạn nhân, chỉ còn ý nghĩa của ma thuật trao đổi - không chỉ trao đổi 

những phẩm chất thể xác mà còn trao đổi cả những phẩm chất tinh thần và năng 

lượng thiêng của vật phẩm (trinh nữ, trẻ con). 

Đến kì thu hoạch chính, người ta vui vẻ mang gùi ra rẫy để tuốt lúa đem về. 

Có truyện kể về cây lúa rằng, khi xa xưa, “Dàng cho người Vân Kiều giống lúa tốt, 
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trổ bông, chín hạt to như củ môn. Đến khi thu hoạch, chỉ cần lấy dây bắc nhăng từ 

rẫy về nhà, thế là hạt lúa rủ nhau theo dây về nhà. Một năm được mùa, hạt lúa thi 

nhau về nhà rộn ràng, chó thấy sủa dồ lên, các hạt lúa sợ lồng lên đứt dây, rơi xuống 

trúng vào đá vỡ tan thành từng hạt nhỏ. Từ đó hạt lúa mới nhỏ cho đến nay” (Sự 

tích hạt lúa nhỏ) [35, tr.47]. Và từ đó lúa cũng không tự về nhà nữa. Khi lúa chín 

người ta phải ra rẫy bứt từng hạt bỏ vào gùi mang về. Truyện kể này có thể là nỗi 

nhớ về thời kì trồng trọt xa xưa nhất trong lịch sử loài người, khi ấy họ trồng củ và 

nhiều nhất là củ môn [19, tr.656]. 

Trong khi thu hoạch (thông tin thăm hỏi thực địa), hay đầu mùa tuốt lúa (dấu 

vết trong truyện), họ chọn những bông lúa đẹp nhất, hạt chắc mẩy nhất, để dành tám 

bông, mang về nhà và treo lên cây cột, nơi đặt những chiếc a-ruông thờ hồn sống 

của các thành viên trong gia đình, cũng là kho thóc. Rất quan trọng trong vụ mùa của 

họ là việc đưa lúa vào kho. Nên trước đó, khi trỉa lúa xong, họ phải làm nhà cho lúa: 

“Đêm ấy đứa cháu gối đầu lên gạc nai nằm ngủ mơ màng nghe gạc nai bảo: - Rẫy 

nhiều rồi, giống cũng nhiều rồi. Anh trĩa xong thì làm ngay tám cái nhà kho đựng 

lúa” (Đôi gạc nai thần) [115, tr.108]. Sau khi đưa lúa vào kho, để bảo vệ lúa suốt cả 

năm sau đó, họ thực hiện một nghi lễ, có dấu vết rất mờ của hình ảnh bà Mẹ lúa 

(yiang tro). Đó là bó lúa đã chọn trong mùa gặt. Trong truyện, hình ảnh bó lúa này lại 

hóa thân thành đôi gạc nai: “Họ vào kho thấy toàn là thóc. Nhưng ở góc kho có đôi 

gạc nai hôi thối. Cả tám người vợ tưởng chồng để quên đôi gạc nai hôi thối nên cùng 

nhau đem gạc nai ném xuống vực khe gần đó. Từ khi ném gạc nai đi thì thóc họ ăn 

chóng hết quá” (Đôi gạc nai thần) [115, tr.109]. Gạc nai này lại là hóa thân của 

người bà quá cố. Có thể nghĩ rằng, đôi gạc nai là hiện thân khác của Mẹ lúa. 

Các lễ tiết trong nghi lễ của Mẹ lúa ở người Bru - Vân Kiều không còn hiện 

diện rõ ràng trong truyện cổ, mà ẩn mình trong nhiều đứt gãy: “Lúa rẫy anh mồ côi 

chín sơm hơn lúa ở mọi rẫy khác, nên bị bò tót (vợ anh mồ côi) phá mất nhiều. Mỗi 

lần nấu ăn, chị ta giữ kĩ nắm vung trên nồi, không cho ai sờ tay vào... bà nội liền mở 

vung, lé mắt nhìn vào nồi cơm đang sôi. Sự lạ quá: một nửa nồi đã thành cơm, nửa 

kia còn là một nắm thóc vàng” (Nàng bò tót) [116, tr.122]; “lúc qua vùng rẫy lạ, 

niềng T.ré nhặt mang đi tám bông lúa. Mỗi ngày hai vợ chồng chỉ ăn hết một hạt thóc 

vừa đủ no” (Niềng T.ré) [116, tr.183]. Đây là quyền năng của Mẹ lúa khi vào mùa, 

cắt lúa sớm, những bông lúa đầu tiên, và tự nấu thành cơm. Mẹ sẽ tự tay hoàn thành 

tất cả các khâu để có được cơm từ hạt lúa ngoài rẫy. Đây là dấu vết rời rạc của 

chuỗi nghi lễ hoàn tất vụ mùa rất xa xưa đã bị đứt gãy. 
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Người Bru - Vân Kiều lựa chọn cuộc sống giữa núi rừng với những cộng đồng 

nhỏ, ban đầu là cư trú theo dòng họ (mô), và canh tác nương rẫy. Lối canh tác này kích 

hoạt trong tâm thức họ nguồn năng lượng kết nối với tự nhiên. Đó là mối liên hệ ràng 

buộc linh hoạt. Nương rẫy là cách mà họ trải nghiệm và thể hiện sự thích ứng giữa tâm 

thức không gian thân thể với tâm thức không gian vũ trụ. Với một số dân ổn định thì 

canh tác nương rẫy với kinh nghiệm gieo trồng và cho đất nghỉ ngơi vẫn đem lại 

một cuộc sống bình an, không phải lúc nào cũng no đủ, nhưng cũng không có lúc 

nào phải đói kém. Kinh nghiệm làm nương rẫy, với họ, là nghi thức thiêng liêng, 

với các “nghi lễ nông nghiệp ở cư dân nương rẫy không có vật lễ, nó gắn với vũ trụ 

luận trong thần thoại” [19, tr.663]. Họ hướng tới việc hấp thụ các năng lượng 

thiêng, hay tạo ra năng lượng sinh nở từ các hành vi mang ý niệm phồn thực và 

hoàn tất cuộc chuyển hóa bằng ma thuật trao đổi. “Một nghi lễ nông nghiệp sơ khai 

đến mức không cần có nghi thức tách khỏi hoạt động lao đồng, mà thấm vào quy 

cách, tư thế, động tác lao động. Không có động tác, tư thế, vị trí để thực hiện nghi 

lễ, không đòi hỏi một bài khấn nào cả” [19, tr.460]. 

Người Bru - Vân Kiều đã di cư từ vùng đất thấp đến vùng núi cao Trường 

Sơn với mọi điều kiện, cảnh quan đều thay đổi. Con người, trong tương quan vũ 

trụ, vì thế cũng đổi thay để thích nghi. Cách thế hình dung và nhận diện bản thể, 

nhận diện sự sống được chuyển hóa theo không gian rừng núi và chịu sự thôi thúc 

của năng lượng thiêng cổ mẫu. Thế giới Bru - Vân Kiều khép vòng theo năng 

lượng nước, trong không gian ấy, họ thích nghi bằng cách học hỏi và thực hành 

một kinh nghiệm mới, kinh nghiệm làm nương rẫy thông qua nghi lễ, thông qua sự 

hội nhập tâm linh. 

Tiểu kết chƣơng 4 

Không gian trong nhất thể với thời gian là sự tồn tại và vận hành vũ trụ. 

Trải những cuộc di cư từ đất thấp đến núi cao, sự thay đổi không gian từ một 

choáng ngợp trở thành thách thức đầu tiên phải vượt qua trong cuộc tái sinh. 

Truyện cổ Bru - Vân Kiều, do đó, mang ám ảnh không gian sâu sắc. Đó là nỗi 

ám ảnh không gian tự thân - không gian thân thể và không gian vũ trụ cùng một 

liên kết ẩn giấu giữa hai lớp không gian, là nông nghiệp nương rẫy. Người Bru - 

Vân Kiều không thể không mang những đặc tính hằng định chung của con người, 

nhưng bản thân họ vẫn tạo dựng được một thế giới riêng bằng cá tính, xu hướng 

tinh thần của tộc người. 
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Thân thể là không gian đầu tiên mà con người nhận diện và trải nghiệm sự 

sống. Người Bru - Vân Kiều qua truyện cổ đã nhận diện thân thể trong cấu trúc 

sinh tồn gồm đầu - nơi đón nhận và nắm giữ sự sống, bụng - nơi vận hành sự 

sống và khung xương - lưng là nơi nâng đỡ, che chở sự sống. Để tham dự và 

theo đuổi đời sống, dựa vào cấu trúc sinh tồn, họ dành cho đôi mắt, đôi tay và 

đôi chân năng lực của tự do, sức mạnh và vẻ đẹp. Trong không gian này, họ đã 

trải qua nhiều sự kiện lịch sử, nhiều lần di cư với địa hình cư trú thay đổi từ 

vùng thấp lên vùng cao. Để thích nghi với cảnh quan tự nhiên mới trong cuộc 

sinh tồn, họ vừa kết nối kinh nghiệm cũ và sáng tạo những kinh nghiệm mới. 

Việc vận hành thân thể, như là khám phá và vận hành tự nhiên, với các nhóm kỹ 

thuật vận động, nghỉ ngơi và chăm sóc thân thể lưu dấu văn hóa, và do đó, tâm lý 

tộc người. Họ chú trọng trao truyền kỹ thuật thăng bằng và săn bắn, thói quen 

ngủ bên bếp lửa và kỹ thuật chăm sóc trẻ nhỏ. Những động tác thân thể, có vẻ 

mờ nhạt và ít quan trọng lại có thể tránh được va chạm lớn trong cuộc hội nhập, 

trở thành di sản đóng góp vào kho lưu trữ chung của nhân loại. 

Nhận diện mô hình thân thể là năng lượng tinh thần thôi thúc sự nhận 

diện không gian vũ trụ, với ý niệm đồng hóa, đồng dạng theo mô hình và vận 

động của không gian nội tại. Người Bru - Vân Kiều giả định vũ trụ được kiến 

tạo khép vòng theo năng lượng uốn cong của con nước, trên nền chuyển hóa sự 

sống của núi đồi (biểu trưng cho đất) và mạch dẫn là rừng (biểu trưng cho cây 

nối vũ trụ). Nước với quyền năng khởi tạo sự sống, đem lại thức ăn, nước uống 

và sự thanh tẩy cho muôn loại, trong đó có con người đã trở thành một cổ mẫu. 

Với khả năng thích nghi cao nhất và tiêu biểu nhất, nước trở thành lựa chọn 

ứng xử của người Bru - Vân Kiều. Có thể nghĩ đến hình chiếu vũ trụ từ không 

gian thân thể với cấu trúc tổ chức sống và vùng nhiễu là nơi giao tiếp, kết nối 

với các thế giới khác. Trong cộng đồng Bru - Vân Kiều, mô hình này còn xuất 

hiện ở tổ chức xã hội, khi đón nhận quyền lực đồng thời của người chủ đất 

(suất kute) và của người giàu có, quyền thế (A-nha) với sự kết nối của dân bản 

và cánh cửa của những chàng dũng sĩ. Từ không gian đầu tiên đón nhận sự 

sống, là thân thể, họ đã giả định về những không gian bên ngoài bản thể, không 

gian vũ trụ và không gian xã hội. 

Canh tác nương rẫy là lựa chọn/ định mệnh của những tộc người sống ở 

vùng núi cao xếp lớp. Người Bru - Vân Kiều là những người nông dân không 
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vốn thuộc về nương rẫy, phải trải qua chấn động lớn khi rời bỏ quê hương, họ đã 

du canh trên núi rừng với tâm thức tự do. Vì sinh tồn, họ sẵn sàng vỡ mình, thích 

nghi và nhập cuộc. Nghi lễ nông nghiệp còn để lại dấu vết trong truyện cổ của họ 

rất mờ nhạt, chứa nhiều đứt gãy. Nhưng sự có mặt của những lễ tiết này đã là 

minh chứng cho tâm lý yêu chuộng hòa bình và khả năng thích nghi cực hạn của 

họ. Bởi vì, hội nhập tâm linh là cuộc hội nhập chân thành nhất. 

Người Bru - Vân Kiều sẵn lòng thích nghi để tồn tại. Họ có thể đã đánh 

rơi nhiều nét tính cách cổ xưa của tổ tiên. Nhưng năng lượng và xu hướng tinh 

thần, động lực kích hoạt, thúc đẩy khả năng thích nghi của họ là một di truyền 

tính cách, tâm lý. Họ là những người không sắc sảo, không nhanh nhẹn, linh hoạt 

nhưng hài hòa, điềm tĩnh, yêu hòa bình và sẵn sàng thích nghi. Trong hoàn cảnh 

hội nhập rộng mở, họ không thể tự đặt cách cho mình một vị thế. Họ cứ trôi đi 

như sự tĩnh lặng của nước. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Khảo sát tổng quan về các công trình nghiên cứu dân tộc học, ngôn ngữ 

học, văn hóa học, xã hội học về người Bru - Vân Kiều của các tác giả nước ngoài và 

các tác giả Việt Nam cho thấy, tộc người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam và các nhóm 

Bru ở Đông Nam Á từng là mối bận tâm của lịch sử. Các nhóm Bru từng là cư dân 

của vùng đất thấp, vùng đồng bằng ven sông. Những cuộc xâm lấn đất đai và di cư 

từ phương Bắc của các bộ tộc có tổ chức xã hội trong giai đoạn sớm đã đẩy những 

người bản địa này lên cao nguyên Đông Dương, và lên các dãy Trường Sơn. Các 

nhóm Vân Kiều, Trì, Khùa, Mang-Coong của tộc người Bru - Vân Kiều đã có mặt 

tại Việt Nam ngày nay là hệ quả của những sự kiện ấy. 

Truyện cổ  Bru - Vân Kiều, theo số phận của họ, đã được biết đến từ những năm 

1920, sưu tầm và xuất bản như là tác phẩm ngữ văn dân gian cũng có và khảo sát để giải 

quyết các vấn đề khác như ngôn ngữ, văn hóa, xã hội hay dân tộc học cũng có. Trong quá 

trình thực hiện luận án, chúng tôi khảo sát và tập hợp 98. Trong đó, 24 truyện sưu tầm từ 

nhóm Khùa và 74 truyện còn lại sưu tầm từ nhóm Vân Kiều. Chưa có truyện nào được sưu 

tầm từ nhóm Tri và Mang-Coong. 

Truyện cổ Bru - Vân Kiều đã được Mai Văn Tấn, người sưu tầm và giới thiệu 

nhiều nhất tính đến nay, nghiên cứu với tư cách bộ phận của ngữ văn dân gian tộc người 

và công bố cùng các ấn phẩm truyện. Một vài truyện được phân tích trong những nghiên 

cứu tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa. Một nghiên cứu độc lập dành riêng cho đối tượng này 

từ khu vực ngữ văn dân gian là điều còn bỏ ngỏ. Và chúng tôi đã thực hiện luận án với ý 

định tìm hiểu truyện cổ của họ theo yêu cầu của ngữ văn dân gian tộc người bằng phương 

pháp tâm lý, dựa trên phân tâm học và tâm bệnh học tộc người. 

2. Người Bru - Vân Kiều hiện cư trú mật tập nhất ở vùng núi phía Tây tỉnh 

Quảng Trị, sau đó đến Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế; số ít sống rải rác ở vùng thấp 

gần biển tỉnh Quảng Trị; và một bộ phận ở Đắc Lắc. Khi chuyển cư từ vùng đất thấp 

ven sông lên cao nguyên và miền rừng núi, cảnh quan và điều kiện sống đều thay đổi, 

họ đã thích ứng và sinh thành hình ảnh hiện hữu bằng liên kết giữa kinh nghiệm quá 

khứ với trải nghiệm thực tại. Sẵn sàng tháo dỡ thế giới riêng để sống cận cư hoặc xen 

cư với các tộc láng giềng với tên tự gọi Brũ - người ở phí núi - là dấu vết đầu tiên trong 

tâm thức tha hương, ở trọ và đã lựa chọn thích nghi làm phương thức ứng xử, sinh tồn. 

Những truyện cổ mà chúng tôi có điều kiện tiếp xúc không chỉ là hình ảnh về 

đời sống của người Bru - Vân Kiều trong thế giới hiện tại mà còn là mạch kết nối với 
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quá khứ, với tổ tiên, với thế giới cũ và mang theo trong ấy là cả hành trình lâu dài của 

tộc người. Tập hợp truyện cổ chứa đựng cả kỉ niệm, kinh nghiệm, trải nghiệm và hoài 

vọng của họ. Những nghiên cứu về truyện cổ Bru - Vân Kiều từ các lĩnh vực khác đem 

lại những kết quả tương ứng về mặt tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa. Riêng nghiên cứu 

của Mai Văn Tấn là thuộc về lĩnh vực ngữ văn dân gian, ông nghiên cứu từ góc nhìn xã 

hội học và thi pháp học. Lại có các nghiên cứu về văn hóa, dân tộc học đã đưa đến kết 

luận liên quan đến tâm lý tộc người của họ như G. Vargyas. Chúng tôi nghiên cứu đối 

tượng truyện cổ về mặt ngữ văn, bằng lối tiếp cận từ góc nhìn tâm lý học tộc người. 

Con đường này đã có các tác giả đi qua để nghiên cứu về ngữ văn của các tộc người 

khác, như Đỗ Lai Thúy và Nguyễn Mạnh Tiến. Chúng tôi dựa vào lý thuyết cổ mẫu 

của để nhận diện các xung năng, biểu trưng tinh thần và lý thuyết tâm bệnh học để tìm 

thấy quá trình của những chấn thương, chuyển hóa và sinh thành tâm lý từ sự thôi thúc 

của năng lượng cổ mẫu trong truyện cổ của họ. Dấu vết tâm lý tộc người là một trong 

các tiêu chí nhận diện để chung sống trong tự tôn và tôn trọng. 

3. Khảo sát các biểu trưng tâm lý (xuất phát từ biểu trưng văn hóa) trong truyện 

cổ Bru - Vân Kiều, chúng tôi đi đến giả định về quá trình tâm lý là thể đồng dạng với 

quá trình tộc người. Các tộc người vốn hình thành trong cảnh quan không gian nguyên 

thủy của họ, theo đó, các nhóm Bru mang tâm thức xa xưa của cư dân vùng đất thấp, 

đồng bằng ven sông, với xung năng tinh thần mang tính chất của cổ mẫu nước, mang 

“khuynh hướng hòa tan nhưng thuần nhất, khuynh hướng liên kết và đông tụ” [18, 

tr.710]. Đó là năng lượng duy trì và thôi thúc tâm lý tộc người. 

Từ thế kỷ XIII, lưu vực sông Mê-kông và cao nguyên Đông Dương trở thành 

chiến trường trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ và địa bàn cư trú với các thế lực từ 

phương Bắc. Dưới áp lực sinh tồn, các nhóm Bru đã thực hiện giả trang bằng những 

cuộc ra đi. Họ di cư ngược dòng các con sông đi về đầu nguồn ở vùng rừng núi. Để lại 

quê hương cũ ở vùng đồng bằng thấp, trốn chạy thoát thân để tồn tại trong nạn giặc, họ 

chưa bao giờ rời xa tâm thức quê hương và luôn day dứt hoài vọng trở về. Thế giới Bru 

với tổ chức xã hội cổ sơ đã không chống chọi nổi các liên minh lớn mạnh, đã tan vỡ và 

tán loạn, họ trở thành những kẻ tha hương lâu dài. 

Người Bru - Vân Kiều đã ở lại rừng núi Trường Sơn. Đây là thời kì phóng chiếu 

cuộc tranh chấp bên ngoài vào tâm thức, tạo thành cuộc tranh chấp tinh thần bên trong. 

Trong tình cảnh nhiễu loạn ấy, nhiều hình ảnh tinh thần đã hoạt động theo cơ chế và 

xung năng của cổ mẫu, tạo thành biểu trưng tâm lý, là xu hướng phản ứng và thích ứng 

đồng dạng của các thành viên trong cộng đồng trước cùng hoàn cảnh thực tại. Giấc mơ 
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với chức năng xuyên không gian và thời gian cùng những ma thuật hầu hết có nguồn 

gốc từ các bộ tộc Lào (như là nỗi ám ảnh về quê hương cũ) được thực hành trên vùng 

đất mới là những xung động tâm thần mãnh liệt. Giấc mơ và ma thuật là những yếu tố 

cổ sơ trong truyện cổ của bất kì tộc người nào, nhưng dấu vết của áp lực và chấn 

thương mà mỗi tộc trải qua sẽ chạm khắc vào tâm thức họ những hiện hữu khác biệt. 

Mặc cảm mất quê hương và những kinh nghiệm tưởng tượng sinh thành ở mảnh đất 

mới, địa hình khác, thổ nhưỡng khác, cảnh quan và khí hậu cũng khác, đã làm cho 

trạng thái nhiễu tinh thần của người Bru - Vân Kiều đồng thời diễn ra trong cả hai trạng 

thái đối kháng và thích nghi. 

Thế giới mới của họ đã được tạo dựng từ những cuộc ra đi bên ngoài và bằng 

những cuộc ra đi bên trong. Họ thiết lập các quy ước tinh thần, các thỏa thuận với tạo 

hóa từ những giao kết và ước mơ. Kết nghĩa cà-lơ là một giao kết đặc biệt của người 

Bru - Vân Kiều dựa trên nguyên tắc kết nối, trách nhiệm và tôn trọng. Ước mơ lại hoạt 

động theo nguyên tắc phần bù với ý niệm nhất thể toàn vẹn. Họ tin vào trạng thái bản 

nguyên sẽ trở lại và kích hoạt năng lượng thiêng của tổ tiên từ cổ xưa. Đó là lúc họ 

chuyển cái bản thể vào bên trong, bảo lưu tâm thức nguyên thủy trong hoàn cảnh thực 

tại bằng sự thích nghi tự nguyện, thích nghi từ bên trong. 

Khảo sát và phân tích các biểu trưng tâm lý trong truyện cổ Bru - Vân Kiều, 

chúng tôi hướng đến nhận diện quá trình tâm lý tộc người. Đó là con đường của xung 

năng tinh thần, cái vô thức tập thể, chuyển hóa theo sự thôi thúc của cổ mẫu mang đặc 

tính nước trong lịch sử tộc người, trong những sự kiện, biến động và chấn thương. Họ 

là những người yêu chuộng hòa bình, có khả năng thích nghi mạnh mẽ, có xu hướng 

tâm lý hòa tan nhưng bản thân là một thực thể thuần khiết. 

4. Dựa trên mô hình tâm lý giả định đã đạt được ở chương 3, chúng tôi soi chiếu 

vào ý niệm không gian, một ý niệm ám ảnh trong truyện cổ Bru - Vân Kiều. Trở lại 

hành trình di cư và thay đổi cảnh quan, việc nhận diện thân thể cùng các động tác thân 

thể với sự mờ nhạt và có vẻ không quan trọng đã trở thành hành trang, di sản cổ xưa 

nhất, lâu dài nhất và năng động nhất của tộc người. Người Bru - Vân Kiều đã để lại dấu 

vết tâm thức về cấu trúc sinh tồn trong truyện cổ. Đó là sự thiết lập cấu trúc song hành 

của đầu và bụng trong quá trình đón nhận, nắm bắt, giữ gìn và chuyển hóa sự sống. 

Thực hiện chức năng nối kết và nâng đỡ sự sống là xương sống và cánh lưng, cho phép 

liên tưởng đến cây nối vũ trụ, nơi hoàn tất một chu trình trọn vẹn, với sự tham dự của 

khát vọng tự do, lòng kiêu hãnh được thực hành qua đôi mắt, đôi chân và đôi tay. 

Họ nhận diện thế giới, nhận diện vũ trụ bằng cách đồng hóa đối tượng với chính 
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mình. Không gian vũ trụ của người Bru - Vân Kiều khép vòng trong biên giới những 

cánh rừng với năng lượng kiến tạo của nước và nền chuyển hóa của đất. Biên giới rừng 

còn là mạch kết nối, sinh thành giữa nước và đất. Nước từ trời mang năng lượng dương 

(nóng và động) rơi xuống đất dung hòa với năng lượng âm (lạnh và tĩnh) tạo nên trạng 

thái cân bằng nguyên thủy. Sự sống bắt đầu từ đó mà sinh sôi. Nước chuyển hóa năng 

lượng vào đất, đất chuyển hóa năng lượng vào rừng (kích hoạt rừng), rừng là nơi biểu 

hiện kết quả chu trình sống đã hoàn tất. Giả định không gian vũ trụ của người Bru - 

Vân Kiều là một phóng chiếu của cấu trúc sinh tồn thân thể. 

Trong tổ chức xã hội, họ thừa nhận quyền lực đồng thời của chủ đất (xuất 

kute) và người giàu có, quyền thế (A-nha). Xuất kute là người tìm ra và đưa đường 

cho dân bản đến vùng đất mới, trở thành chủ đất và đảm đương mọi nghi lễ của 

cộng đồng. A-nha là người đã tạo nên thành tựu từ mảnh đất ấy, nghĩa là ông ấy đã 

vận hành và chuyển hóa cuộc sống hợp ý thần linh. Mô hình quyền lực này, có lẽ 

cũng xuất phát từ tâm thức không gian thân thể, không gian đầu tiên của con người, 

với việc thừa hành đồng thời hai nguồn năng lượng thiêng. 

Là những người đã chuyển từ vùng thấp lên vùng núi cao, bằng sự thích nghi 

mạnh mẽ, họ đã thực hành nông nghiệp nương rẫy theo những nghi lễ. Du canh trên 

nương rẫy mang lại cho họ cảm thức thỏa mãn trong tinh thần tự do và níu buộc họ 

một cách thiêng liêng vào các lễ thức. Nương rẫy là sự tương thích giữa không gian, 

kỹ thuật, tồn tại thân thể với không gian, cảnh quan tự nhiên ở vùng núi cao. Cách 

họ thực hành nghi lễ nông nghiệp trên nương rẫy là những dấu vết mờ trong truyện 

cổ, rất có thể là những mảnh vỡ của hệ thống nghi lễ cổ xưa. Giả định về các không 

gian của người Bru - Vân Kiều đều dựa trên nguyên tắc đồng hành của hai nguồn 

năng lượng, chuyển hóa, hoàn tất và kích hoạt trong nhau, hướng về trạng thái bản 

nguyên trong sự hài hòa, cởi mở, yêu hòa bình và sẵn sàng thích nghi. 

Nét tâm lý nổi trội của người Bru - Vân Kiều là thích nghi và yêu chuộng 

hòa bình. Tuy nhiên, không chỉ riêng Bru - Vân Kiều, mà nhiều tộc người, trong 

nhiều giai đoạn lịch sử cũng chọn thích nghi làm phương thức ứng xử. Như người 

Việt khi di cư vào Nam bộ cũng đã thay đổi để thích nghi với cảnh quan, điều kiện 

sống khác biệt. Thích ứng là cội nguồn văn hóa. Những cũng không vì thế mà sự 

thích nghi ở mọi nơi, mọi cộng đồng đều diễn ra giống nhau. Với số phận đặc biệt, 

khả năng thích nghi và những biểu trưng thích nghi của người Bru - Vân Kiều là hồi 

quang của không gian, của hoàn cảnh, của năng lượng thiêng. 

Trong xu thế hội nhập ngày nay, khả năng thích nghi là một thuận lợi. Nhất 
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là trong quốc gia Việt Nam đa tộc người, tính cách hiền hòa, chuộng hòa bình và 

thích nghi tốt như Bru - Vân Kiều là tích cực. Tuy nhiên, tấm huy chương nào cũng 

có mặt trái của nó. Thích nghi với sự cởi mở và dễ thỏa hiệp, nhường nhịn cũng là 

nơi mỗi bản thể tự tước bỏ phần nào cá tính, tự tước bỏ những khác biệt lớn, để xích 

lại gần nhau. Quá trình này sẽ dẫn tới sự tha hóa, đánh mất bản sắc, từ hòa nhập trở 

thành hòa tan. Viễn cảnh này quả không phải là điều chúng ta mong đợi. Trong tình 

cảnh hiện nay, khả năng thích nghi ưu việt nhất mà chúng ta nên hướng tới, có lẽ là 

chấp nhận, tôn trọng mọi khác biệt như những tổng thể (mang tính toàn vẹn) tự vận 

hành và cùng chung sống bên nhau. 

5. Nghiên cứu truyện cổ Bru - Vân Kiều từ góc nhìn tâm lý học tộc người là khảo 

sát một đối tượng quen, thuộc ngữ văn dân gian tộc người, từ một lối vào khác. Truyện 

cổ là nơi lưu trữ hình ảnh bản nguyên, hình ảnh lịch sử, các lớp đời sống, thân phận, văn 

hóa tộc người, và do đó, là tâm lý. Những mảnh vỡ của quá khứ rơi đọng trong tâm thức, 

trong truyện cổ, mặc dù không giữ được nguyên vẹn hình ảnh về thế giới đã mất, nhưng 

vẫn có thể là kết nối, là lối dẫn vào chiều sâu u huyền của tâm lý tộc người. Bằng những 

biểu trưng, những nỗi ám ảnh, những nguyên tắc và quy ước, truyện cổ trình hiện một 

thế giới bí ẩn, mê hoặc và quyến rũ trong tâm thức tộc người. 

Việc xếp chồng các văn bản truyện cổ Bru - Vân Kiều trong quá trình khảo sát 

giúp chúng tôi nhận diện những vệt tâm lý khắc sâu, những dấu tâm lý nhạt nhòa, 

những ám ảnh hiển hiện và những mặc cảm giấu kín trong thế giới tinh thần của họ. 

Với kết quả thống kê ngữ liệu, bằng trực giác và tưởng tượng, chúng tôi giả định mô 

hình của quá trình tâm lý và quy chiếu vào cấu trúc không gian đồng dạng trong ý 

niệm Bru - Vân Kiều. Đó là tâm lý yêu chuộng hòa bình với khả năng thích nghi 

không giới hạn được kích hoạt và vận hành bằng năng lượng của cổ mẫu nước, năng 

lương của sự thuần khiết, có xu hướng đón nhận, dung chứa và hòa tan mọi khác biệt 

bên ngoài bản thể.  

Nghiên cứu truyện cổ Bru - Vân Kiều còn nhiều bỏ ngỏ; nghiên cứu từ tâm lý 

tộc người cũng còn rất nhiều dữ liệu chưa thể khai thác và nhận diện đầy đủ. Trong 

hoàn cảnh hội nhập, khi các tộc người cùng đứng trước thách thức hoặc va đập hoặc tự 

tan biến, người Bru - Vân Kiều với một hành trình nhạt mờ và lặng lẽ đã trải qua, có lẽ 

sẽ tiếp tục thích nghi bằng lựa chọn tan biến vào bên trong. Trong sự hòa trộn ấy, nước 

vẫn là nước, không mùi vị, không màu, dung chứa rất nhiều khách thể. Và vì nước linh 

động, không hình hài, bất định nên nỗ lực, và cũng là cơ hội, tiệm cận cái tất định của 

những người nghiên cứu dành mối bận tâm cho Bru - Vân Kiều vẫn còn luôn rộng mở. 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC TRUYỆN CỔ BRU - VÂN KIỀU 

 

Chúng tôi xây dựng các phụ lục 1, 2, 3 nhằm giới thiệu khái đến người đọc 

về truyện cổ Bru - Vân Kiều với một vài tiêu chí như số lượng truyện, tên truyện, 

xuất xứ, chủ đề, biểu tượng, type và motif. Chúng tôi cho rằng, với các phụ lục này, 

người đọc sẽ đón nhận những vấn đề mà chính văn luận án trình bày được thuận 

tiện hơn. 

Chú thích: 

Ng: nguồn trích dẫn truyện 

1: Joaan L. Bchrock (1973) (Phạm Khắc Hồng dịch), Các nhóm thiểu số ở 

Cộng hòa Việt Nam, Thư viện Viện Dân tộc học, Hà Nội. 

2: Mai Văn Tấn (1974), Truyện cổ Vân Kiều, Nxb Văn hóa, Hà Nội. 

3: Mai Văn Tấn (1978), Truyện cổ Vân Kiều, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

4: Mai Văn Tấn (1985), Prnhia đi học khôn, Nxb Măng non, Tp. Hồ Chí Minh. 

5: Mai Văn Tấn (1985), Truyện cổ Vân Kiều, Nxb Văn hóa, Hà Nội. 

6: Mai Văn Tấn (1986), Con voi thần, Nxb Thuận Hóa, Huế. 

7: Truyện cổ các dân tộc Trường Sơn-Tây Nguyên, tập 2, Nxb Văn học, Hà Nội, 1986. 

8: Văn học dân gian Quảng Trị, Sở văn hóa thông tin Quảng Trị xuất bản, 

Quảng Trị, 1992. 

9: Võ Xuân Trang, Hồ Xuân Long (sưu tầm và biên soạn) (1995), Chàng Cu 

Cây Truyện cổ Bru - Vân Kiều, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 

10: Viện Văn học (2000), Truyện cổ các dân tộc Việt Nam, tập 2, Nxb Đà 

Nẵng, Đà Nẵng. 

11: Thu Hương (biên soạn) (2006), Truyện cổ Vân Kiều, Nxb Văn hóa 

Thông tin, Hà Nội. 

12: Mai Văn Tấn (2007), Truyện cổ Vân Kiều, Nxb Lao động, Hà Nội. 

13: Mai Văn Tấn (2007), Truyện cổ Vân Kiều Tiều Ca-lang, Nxb Lao động, Hà Nội. 

14: Mai Văn Tấn (2007), Truyện cổ Vân Kiều Trạng Tầng, Nxb Lao động, Hà Nội. 
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15: Đinh Thanh Dự (2010), Văn hóa dân gian Bru - Vân Kiều, Chứt ở Quảng 

Bình, tập 1, Nxb Thuận hóa, Huế. 

16: Bôn Simôn Ca Na An, Thâm Rayooq, Mpoaq Chơ (sưu tầm và biên dịch) 

(2016), Truyện cổ Bru - Vân Kiều, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội. 
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T: phân loại truyện 

a: thần thoại 

b: truyền thuyết 

c1: cổ tích loài vật 

c2: cổ tích thần kì 

c3: cổ tích thế sự 

d: truyện cười 

STT Tên truyện Ng T Chủ đề Biểu tượng 

1 Ai Ca - đeng 2 

5 

12 

13 

c2 hôn nhân thanh kiếm 

lửa 

nước 

yang 

2 Ai Tara, Ai Tarai 3 c3 tiêu diệt yêu tinh để trả thù 

và giúp người nghèo khó 

thanh kiếm 

lửa 

cánh ná 

nước 

số tám 

con rắn 

3 Anh Ku Kây 3 

5 

9  

11  

12  

14  

16 

c3 con người mưu trí thắng 

con vật dũng mãnh và 

người tham lam 

nước 

con voi 

cánh ná 

4 Anh mồ côi và con ếch nhỏ 3 c2 ở hiền gặp lành nước 

5 Anh mồ côi và người con trời 6 c2 nợ có vay có trả số tám 

lửa 

nước 

thanh kiếm 

a-xeo 
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STT Tên truyện Ng T Chủ đề Biểu tượng 

6 Anh mù và anh gù lưng 2 

14 

c3 vượt qua thử thách để 

trưởng thành 

thanh kiếm 

thầy mo 

giấc mơ 

lửa 

cánh ná 

nước 

yang 

7 Anh Ra - Xứt  2 

5 

12 

13 

c3 hôn nhân giấc mơ 

thanh kiếm 

thầy mo 

cánh ná 

nước 

con voi 

yang 

8 Bà vàng 6 

8 

b nguồn gốc tục lệ con voi 

nước 

9 Cá bống thần 2 

14 

c3 tham thì thâm nước 

giấc mơ 

con thuồng 

luồng 

cái chết 

10 Cha con Tiều Cù-tót 4 

6 

c2 người khỏe và có tài kì lạ 

đi khắp nơi cứu mọi 

người thoát nạn và giữ 

yên rừng núi 

nước 

giấc mơ 

lửa 

cánh ná 

thanh kiếm 

yang 

11 Chăn Tha Khạt 15 b ra đi và trưởng thành nước 

phép thổi 

con rắn 
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STT Tên truyện Ng T Chủ đề Biểu tượng 

12 Chàng rể Cóc 2 

5  

11  

12 

c2 hôn nhân lửa 

nước 

con cóc 

13 Chặt cây sống, không chặt 

cây chết 

15 d đấu trí nước 

14 Châu Phu Nhà ngửi cau 

băng hư 

15 d đấu trí  phân 

15 Chiêng Miêng chết, Châu 

Phu Nhà cũng chết 

15 d đấu trí cái chết 

16 Chiềng Priềng (Anha và 

Chiang Priang) 

3 

16 

c3 kẻ dối trá, lười biếng và 

độc ác bị dân bản trừng trị 

lửa 

nước 

17 Chuyện con cọp, con rùa 

và chiếc cối giã 

4 c1 đấu trí giữa các loài vật 

và đồ vật 

nước 

18 Chuyện con heo đực 3 

4 

5  

6 

8 

11  

12 

13  

16 

c2 hôn nhân lửa 

nước 

yang 

19 Chuyện con nai vàng 2 

5 

11 

12 

13 

c2 tiêu diệt yêu tinh cứu gia 

đình và bản làng 

lửa 

nước 

yang 

giấc mơ 

20 Chuyện con voi hai vòi, 

tám ngà 

3 

5  

c3 vượt qua thử thách để 

trưởng thành 

lửa 

nước 
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STT Tên truyện Ng T Chủ đề Biểu tượng 

12  

14 

số tám 

con voi 

21 Chuyện hai anh em mồ côi 

(Hai anh em mồ côi và dì 

ghẻ) 

2 

5 

11 

12 

13 

16 

c3 dài ghẻ-con riêng 

trưởng thành bên ngoài 

gia đình 

thanh kiếm 

lửa 

cánh ná 

nước 

yang 

22 Chuyện hồng thủy 1 a huyền thoại tầm nguyên yang 

nước  

lửa 

số tám 

thanh kiếm 

23 Chuyện mu Choa 8.2015 b nguồn gốc dòng họ cát 

24 Chuyện mu Kadớk 8.2015 b nguồn gốc dòng họ quả bầu/bí 

25 Chuyện mu Lang-đoong 8.2015 b nguồn gốc dòng họ cây lúa 

26 Chuyện mu Plăng 8.2015 b nguồn gốc dòng họ rượu 

27 Chuyện mu Taplen bò 2.2015 b nguồn gốc dòng họ con bò 

28 Chuyện mu Taplen ong 8.2015 b nguồn gốc dòng họ con ong 

29 Chuyện mu Taplen súng 8.2015 b nguồn gốc dòng họ  

30 Chuyện mu Xarai  8.2015 b nguồn gốc dòng họ nước 

31 Chuyện mu Xartieng 8.2015 b nguồn gốc dòng họ  

32 Chuyện người mồ côi 8.2015 c3 trưởng thành bên ngoài 

gia đình 

nước 

cánh ná 

33 Con khái, con voi với con rùa 15 c1 nguồn gốc đặc điểm loài vật con voi 

con rùa 

34 Con trâu và cây chuối 8.2015 c1 đặc điểm loài vật con trâu 

cây chuối 

35 Con voi lớn nhất 6 a đi tìm tổ tiên con voi 

nước tiểu 
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STT Tên truyện Ng T Chủ đề Biểu tượng 

số tám 

36 Cù xoong và Rùa 3 c1 đạo sinh tồn của các loài 

vật 

nước 

cái chết 

37 Đi họp trước tiếng gà gáy 15 d đấu trí con gà trống 

38 Đôi gạc nai thần 2 

14 

c2 may rủi và nỗ lực tổ mối 

giấc mơ 

nước 

số tám 

con voi 

39 Đốt nhà cháy quan 2 

14 

d tham thì thâm lửa 

thầy mo 

nước 

số tám 

con voi 

cái chết 

40 Hai anh em 15 d người em hiền lành được 

yang phù trợ, người anh 

tham lam bị trừng trị 

đá 

41 Hai người xiếu 15 d người không tôn trọng 

giao ước cà-lơ (xiếu) bị 

yang trừng trị  

nước 

con trăn 

42 Hang Héc-cu-rá 6 b nguồn gốc địa danh 

nguồn gốc tập quán 

yang 

 

43 Hổ, ốc và cây giáo của 

người Vân Kiều 

6 c1 đấu trí giữa các loài vật nước 

44 Khăm Đeng - Nàng Ay 15 b thi tài tranh vợ vua thủy tề 

shaman 

nước 

45 Lấy chồng Tô lăn 15 c2 hôn nhân nước 

con trăn 
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STT Tên truyện Ng T Chủ đề Biểu tượng 

46 Lính của Châu Phu Nhà 

ngửi cau băng hư 

15 d đấu trí phân 

47 Mô Oong, mô Ang và núi 

Tamau Parả 

6 b nguồn gốc quan hệ xã hội 

nguồn gốc địa danh 

nước 

yang 

48 Mưu ông cụ Si ruộc 3 

7 

c3 con người mưu trí thắng 

con vật dũng mãnh 

lửa 

nước 

cánh ná 

đá 

49 Nàng bò tót 3 

7 

c2 hôn nhân lửa 

cánh ná 

nước 

số tám 

cái bẫy 

50 Người Crâi làm bẫy, thỏ 

giúp nai 

16 c1 sự tương trợ sinh tồn của 

các loài động vật 

cái bẫy 

51 Người Mày và người Lào 

đánh nhau 

15 b nguồn gốc quan hệ xã hội cánh ná 

52 Nguồn gốc loài người 2 

5 

12 

13 

a huyền thoại tầm nguyên quả bầu 

lửa 

nước 

yang 

53 Nguồn gốc người Vân Kiều 2.2015 a huyền thoại tầm nguyên quả bầu 

lửa 

nước 

yang 

chim cu 

54 Nhà sư ăn Créa chó 15 d đấu trí nhà sư 

55 Nhắc Cô phan 2 

14 

c2 người khỏe mạnh được 

phù trợ cứu dân bản thoát 

nạn yêu tinh 

thanh kiếm 

lửa 

thầy mo 
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STT Tên truyện Ng T Chủ đề Biểu tượng 

cánh ná 

nước 

con voi 

yang 

56 Nhà-luông-khăn-khắc đánh 

Giàng 

15 b nguồn gốc hiện tượng tự 

nhiên 

nước 

con cóc 

57 Niềng Càm hay niềng độc khằm 3 

5  

11 

12 

c3 chiến đấu tranh đoạt 

người đẹp 

lửa 

cánh ná 

nước 

con voi 

58 Niềng Phuôm-hom (Anha 

và niềng Phuôm-hom) 

6 

16 

c2 ở hiền gặp lành yang 

con gà trống 

thanh kiếm 

con voi 

giấc mơ 

lửa 

59 Niềng T.Ré 3 

5  

12  

14 

c2 hôn nhân lửa 

nước 

con voi 

yang 

60 Ở hiền gặp lành (Chàng mồ côi) 2 

5  

11  

12  

14 

16 

c3 ở hiền gặp lành lửa 

nước 

61 Ông Chầu Mường 15 b nguồn gốc quan hệ xã hội cánh ná 

62 Pí Trỏ, Pí Cula 3 

5  

12 

14 

c vượt qua thử thách để 

trưởng thành và cứu giúp 

dân bản 

thanh kiếm 

lửa 

cánh ná 

nước 
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STT Tên truyện Ng T Chủ đề Biểu tượng 

63 Piềng riềng 3 

5  

11  

12 

14  

16 

c2 ở hiền gặp lành lửa 

cánh ná 

nước 

số tám 

con voi 

yang 

64 Quan Chầu Mường ngửi 

cau băng hư 

15 d đấu trí phân 

65 Răng nanh lợn rừng 6 c2 nguồn gốc động vật răng nanh 

66 Rúroọc Xađie 3 

5 

12 

c3 hai chị em gái 

hôn nhân 

 

lửa 

nước 

con rắn 

67 Sự tích bãi hầm 8.2015 b nguồn gốc đặc điểm địa 

hình 

con voi 

nước 

68 Sự tích Chăm Pa 15 b vượt qua thử thách để 

trưởng thành 

nước 

nhà sư 

69 Sự tích chim thù thì 3 

5  

12 

13 

c2 hôn nhân 

nguồn gốc động vật 

lửa 

nước 

số tám 

yang 

70 Sự tích con dế mèn và con 

châu chấu 

3 c1 đặc điểm các loài vật thầy mo 

yang 

71 Sự tích con ve sầu 2 

13 

c2 nguồn gốc động vật nước 

đá 

cái chết 

72 Sự tích con voi chúa 2.2015 c2 tình phụ tử con voi 

cây chuối 

73 Sự tích đầm Sùng 8.2015 b nguồn gốc địa danh cái bẫy 

74 Sự tích hạt lúa nhỏ 15 c2 nguồn gốc thực vật hạt lúa 

nương rẫy 
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75 Sự tích hòn đá A da be 15 b nguồn gốc địa danh nước 

trầu cau 

76 Sự tích lèn Ra Giàng 15 b Nguồn gốc địa danh, lí 

giải hiện tượng động trời 

nước 

77 Sự tích Papa nền và 

Troong Chèng 

15 b nguồn gốc địa danh nước 

vuông tròn 

78 Sự tích thần núi Cu Lôông 15 b nguồn gốc địa danh yang 

núi 

79 Talăn Talê (Chuyện con 

trăn) 

3 

5  

11  

12  

13  

16 

c hôn nhân lửa 

nước 

con trăn 

80 Thầy mo ngửi 2 

5  

11  

12  

14  

16 

c3 may rủi lửa 

thầy mo 

nước 

con voi 

con cóc 

81 Tiều Alé 3 

5 

7  

12  

14 

c2 hôn nhân lửa 

thầy mo 

cánh ná 

nước 

con voi 

82 Tiều Ca lang 2 

5 

11 

12 

13 

16 

c2 thi tài (người mồ côi được 

vua thủy tề trả ơn bằng 

cách phù trợ) tranh vợ 

thanh kiếm 

thầy mo 

nước 

số tám 

yang 
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83 Tiều Lu-Upên 6 c2 nguồn gốc vũ trụ cái chết 

con voi 

giấc mơ 

thầy mo 

yang 

84 Tiều Tốc - kè  3 

5 

12 

13 

c2 nguồn gốc động vật lửa 

nước 

con voi 

yang 

85 Tình nghĩa gà vịt 6 

8 

c1 đặc điểm động vật nước 

86 Trạng Tầng 2 

14 

d kẻ nói dối và hại dân bản 

bị trừng trị 

lửa 

cánh ná 

nước 

cái chết 

87 Treo cua đầu nương 10 c3 nguồn gốc tục lệ nương rẫy 

đá 

cây đa 

88 Truyền thuyết Da-Krông 6 b nguồn gốc địa danh con voi 

nước 

89 Vết chém trên hòn đá ở eo 

Xen-phăn 

4 b nguồn gốc địa danh nước 

đá 

90 Vì đâu có tục cưa răng 2 

5 

11 

12 

13 

b nguồn gốc tục lệ nước 

con voi 

91 Vì sao người sống không 

còn đi thăm người chết 

được nữa 

3 

7 

a nguồn gốc thế giới quan lửa 

nước 
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92 Vợ chồng Ta- Năng 6 

8 

c3 hôn nhân lửa 

nước 

93 Xipiệc nhenhe 3 c2 hôn nhân thanh kiếm 

lửa 

thầy mo 

nước 

số tám 

con voi 

yang 

a-xeo 

94 Xóc cà tực (Yêu tinh) 2 

5  

11  

12  

13 

16 

c2 con người nhận được sự 

phù trợ của yang chiến 

thắng yêu tinh 

lửa 

nước 

yang 

thanh kiếm 

95 Xu Na Vông 15 b lòng tốt cảm hóa chú bé 

nói dối và phá hại dân 

bản 

rừng 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC TRUYỆN CỔ BRU - VÂN KIỀU 

(theo type và motif) 

STT Tên truyện type motif 

1 Ai Ca - đeng người thật thà được quà cô vợ đẹp lừa dối và mưu hại chồng 

người chồng được yang trợ giúp 

thoát nạn 

tái sinh 

đi sim 

chàng trai có hôn nhân mới hạnh 

phúc 

2 Ai Tara, Ai Tarai dũng sĩ hai anh em 

yêu tinh ăn thịt ông lão 

tiếng trống hiệu 

3 Anh Ku Kây người thông minh âm phủ 

dịch bệnh lạ 

người mồ côi 

lừa trói hổ vào gốc cây 

trao đổi tạm thời quyền làm chủ đất 

với món đồ kì lạ  

4 Anh mồ côi và con 

ếch nhỏ 

ở hiền gặp lành hai anh em mồ côi 

phân chia gia tài 

cà-lơ 

bạn cà-lơ giúp người em đổi được 

nhiều của cải 

5 Anh mồ côi và người 

con trời 

ở hiền gặp lành người mồ côi 

tám anh em trai 

người trời biến mất trong sấm chớp 

cà-lơ 

người trời giúp mồ côi có vợ, có 

nhà, có rẫy nương 

6 Anh mù và anh gù 

lưng 

người xấu xí mà 

dũng cảm 

người mồ côi 

người khuyết tật bị ruồng bỏ 

cà-lơ 

dũng sĩ cứu người đẹp 

hiến sinh 

7 Anh Ra - Xứt  hôn nhân tiền định người mồ côi 

ở rể 

con gái ruột lấy con trai nuôi 

đi buôn xa 

thách cưới 

hiến sinh 

lá hồi sinh 
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đi sim 

8 Bà vàng bà già nhả ra vàng điềm báo 

cô gái ở một mình 

bà già nhả ra vàng 

9 Cá bống thần ở hiền gặp lành hai anh em 

phân chia gia tài 

cà-lơ 

con cá bống lớn nhanh kì lạ 

cá bống bị người anh tham lam hại 

chết 

con cá hóa kiếp 

người em được thú rừng, người anh 

chết 

10 Cha con Tiều Cù-tót dũng sĩ 

người đội lốt 

sinh đẻ thần lì 

người đội lốt xấu xí 

vươn vai trở thành chàng trai cao 

lớn, khỏe mạnh 

yêu tinh làm hạn hán, người và mọi 

vật chết khô 

hiến sinh 

người cha tài ba đẻ con tài ba hơn 

phép thuật 

nhúng gươm vào nước bẩn mới giết 

được con quỷ gấu 

11 Chăn Tha Khạt anh cả - em út hai anh em 

người em ham ăn bị cha mẹ đuổi đi 

lá hồi sinh 

cứu sống các loài vật và được trả ơn 

người đàn bà góa 

đánh thắng giặc bằng ma thuật 

lập công và được cai quản vùng đất 

mới 

12 Chàng rể Cóc người đội lốt người trời đội lốt thú 

thách cưới 

chị cướp chồng em 

vợ chồng em bỏ đi xa 

chàng rể và cháu ngoại tiêu diệt yêu 

tinh, cứu gia đình, dân bản và làm 

chủ đất 

13 Chặt cây sống, không 

chặt cây chết 

truyện trạng mẹo lừa 

trừng trị quan quyền 

14 Châu Phu Nhà ngửi 

cau băng hư 

truyện trạng trừng trị quan quyền 

lừa quan ngửi cứt 



P16 
 

 

STT Tên truyện type motif 

15 Chiêng Miêng chết, 

Châu Phu Nhà cũng 

chết 

truyện trạng trừng trị quan quyền 

xác chết nằm đọc sách 

lừa quan uống thuốc độc 

16 Chiềng Priềng (Anha 

và Chiang Priang) 

nói dối âm phủ 

nhốt kẻ nói dối vào rọ treo lên cành 

cây cao 

17 Chuyện con cọp, con 

rùa và chiếc cối giã 

ba loài vật cuộc thi tài giữa hổ và rùa 

hổ trừng trị rùa 

18 Chuyện con heo đực người đội lốt sinh đẻ thần kì 

người đội lốt thú 

thách cưới 

cô gái út 

con lợn trút lốt và có vợ 

19 Chuyện con nai vàng yêu tinh yêu tinh đội lốt  

đày vợ con vào rừng và giết chó 

tráo máu 

hôn nhân con trai cô-con gái cậu 

chàng trai đi cứu mẹ, cứu cha 

nhúng dao vào núi đá vôi để giết 

được quỷ 

20 Chuyện con voi hai 

vòi, tám ngà 

con vật kì lạ người mồ côi 

đi theo sự dẫn đường của loài vật 

ma lai ăn thịt người 

con vật kì lạ 

21 Chuyện hai anh em 

mồ côi (Hai anh em 

mồ côi và dì ghẻ) 

người mồ côi có kết 

cục tốt đẹp 

người mồ côi 

phân chia gia tài 

nối thân thể bị cắt rời và hồi sinh 

cứu con gái A-nha và làm chủ bản 

22 Chuyện hồng thủy huyền thoại tầm 

nguyên 

sinh đẻ thần kì 

phép thuật gọi mưa, gọi nắng 

người đội lốt thú 

đại hồng thủy 

23 Chuyện mu Choa chuyện dòng họ di cư 

24 Chuyện mu Kadớk chuyện dòng họ đất sụp xuống 

loạn luân 

25 Chuyện mu Lang-

đoong 

chuyện dòng họ di cư 

26 Chuyện mu Plăng chuyện dòng họ di cư 

27 Chuyện mu Taplen 

bò 

chuyện dòng họ di cư 

28 Chuyện mu Taplen 

ong 

chuyện dòng họ di cư 

29 Chuyện mu Taplen chuyện dòng họ di cư 
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STT Tên truyện type motif 

súng 

30 Chuyện mu Xarai  chuyện dòng họ thay đổi dòng họ 

31 Chuyện mu Xartieng chuyện dòng họ  

32 Chuyện người mồ côi người mồ côi anh mồ côi đơn độc 

 

33 Con khái, con voi với 

con rùa 

ba loài vật người lười biếng đi ăn trộm 

người lười bị mất của ăn trộm và 

gặp nạn 

may mắn thoát chết và chăm chỉ 

làm ăn 

34 Con trâu và cây 

chuối 

con trâu con trâu bị choàng sừng 

con trâu húc cây chuối 

35 Con voi lớn nhất người cha thú sinh đẻ thần kỳ 

người mồ côi 

đi tìm người cha thú 

giết con và tự tử 

36 Cù xoong và Rùa con hổ cà-lơ 

hổ trừng trị rùa 

37 Đi họp trước tiếng gà 

gáy 

truyện trạng mẹo lừa đi trước con gà 

trừng trị quan quyền  

38 Đôi gạc nai thần ở hiền gặp lành kéo lê đồ vật trên mặt đất để tìm nơi 

cư trú 

ma thuật 

kho lúa thần kì 

39 Đốt nhà cháy quan kẻ tham lam bị trừng 

trị 

mồ côi 

con ốc thần kì 

sợi dây da trâu thần kì 

người hóa thân trong ngà voi 

mâm cơm dọn sẵn 

quan tham mưu cướp vợ mồ côi 

tìm sữa rắn mai, gấu, bò tót 

lửa cháy làm hiện ra tòa nhà to đẹp 

40 Hai anh em anh cả - em út hai anh em 

lèn đá nhả ra tiền 

lèn đá ngậm tay người 

chó kéo cày 

41 Hai người xiếu người bội bạc cà-lơ 

người bị trăn quấn chết 

42 Hang Héc-cu-rá con trâu hiến sinh 

tổ mối 

choàng sừng và xỏ mũi trâu 

43 Hổ, ốc và cây giáo 

của người Vân Kiều 

người thông minh hổ cậy sức mạnh thua loài ốc 

hổ trả thù 
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STT Tên truyện type motif 

hổ bị người khuất phục 

44 Khăm Đeng - Nàng 

Ay 

chiến đấu giành vợ chiếc nhẫn đính ước 

phép thuật 

con trai vua thủy tề dâng nước đánh 

nhau 

45 Lấy chồng Tô lăn chuyện con trăn người đội lốt thú 

người lấy trăn 

46 Lính của Châu Phu 

Nhà ngửi cau băng 

hư 

truyện trạng trừng trị quan quyền 

lừa quan ngửi cứt 

47 Mô Oong, mô Ang 

và núi Tamau Parả 

liên minh dòng họ cà-lơ 

đổi bạc lấy sành sứ, đá hoa, rìu, 

cuốc 

dẫn nước vào ruộng 

chiêu hàng 

phân chia tài sản và chia nhau đi 

tìm đất mới 

48 Mưu ông cụ Si ruộc người thông minh lừa cọp nhảy xuống vực 

49 Nàng bò tót người hóa thân trong  

đồ vật 

mồ côi 

người hóa thân trong chân bò 

mâm cơm dọn sẵn 

ma thuật 

50 Người Crâi làm bẫy, 

thỏ giúp nai 

con thỏ tinh ranh thỏ dùng trí thông minh cứu bạn 

51 Người Mày và người 

Lào đánh nhau 

cầu thần núi Cu 

Lôông 

đánh tan giặc nhờ khấn yang trợ 

giúp (bằng định ước ma thuật) 

52 Nguồn gốc loài 

người 

huyền thoại tầm 

nguyên 

đại hồng thủy 

ba anh em 

súc gỗ mang hai con mối và vợ 

chồng giun làm ra đất 

53 Nguồn gốc người 

Vân Kiều 

huyền thoại tầm 

nguyên 

chặt chuối làm bè 

xin lửa trời nướng tôm 

đoạn cây mục mang con giun đất 

con chim cu mang hạt giống trong 

diều 

cây đa mọc lên trước nhất 

54 Nhà sư ăn Créa chó nhà sư tham ăn trừng trị nhà sư tham ăn 

lừa sư ăn cứt chó 

55 Nhắc Cô phan dũng sĩ sinh đẻ thần kì 

hiến sinh 

ma thuật 

56 Nhà-luông-khăn-

khắc đánh Giàng 

con cóc khiêu chiến 

với trời 

cóc đánh thắng yang 

hạn hán kéo dài làm người và loài 
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STT Tên truyện type motif 

vật chết hết 

57 Niềng Càm hay niềng 

độc khằm 

chiến đấu giành vợ chiến đấu giành người đẹp 

hiến sinh 

tái sinh từ lửa 

58 Niềng Phuôm-hom 

(Anha và niềng 

Phuôm-hom) 

ở hiền gặp lành người mồ côi 

chiếc lông gà thơm 

đi xuống âm phủ bằng cái võng 

nhét người vào chum để thay hình 

đổi dạng 

từ âm phủ đi lên trần gian bằng 

cách nắm đuôi con kỳ đà 

đi theo sự dẫn đường của loài vật 

nhận ám hiệu từ chiếc nhẫn 

sau trận cháy, căn nhà cũ lụp xụp 

biến thành tòa lâu đài đẹp 

59 Niềng T.Ré người hóa thân trong 

cây cỏ 

người hóa thân trong cây cỏ 

các chị dâu bày kế vu oan cô dâu út 

buông thang cho người lên yang 

phép thuật 

anh cướp vợ em 

tái sinh 

60 Ở hiền gặp lành 

(Chàng mồ côi) 

ở hiền gặp lành người mồ côi 

đi theo con gà trống tìm nơi trú ngụ 

thách cưới 

hiến sinh 

cô gái câm 

con gà tự chết làm lễ vật  

61 Ông Chầu Mường cầu thần núi Cu 

Lôông 

đánh tan giặc nhờ khấn yang trợ 

giúp 

62 Pí Trỏ, Pí Cula dũng sĩ người lấy thú 

thú đẻ ra người nửa thú 

hai anh em 

ma lai ăn thịt người 

hiến sinh 

nhét vào hũ để thay đổi hình dạng 

đánh gãy chân bò, chân hổ để có 

hình người 

phép thuật 

63 Piềng riềng người em út sinh đẻ thần kì 

người em út nhỏ bé mà thông minh 

tái sinh 

anh cướp vợ em 

64 Quan Chầu Mường truyện trạng trừng trị quan quyền 



P20 
 

 

STT Tên truyện type motif 

ngửi cau băng hư lừa quan ngửi cứt 

65 Răng nanh lợn rừng người tham ăn biến 

làm hóa thành con 

vật 

tham ăn biếng làm 

người chết hóa kiếp thành con lợn 

66 Rúroọc Xađie hai chị em (tấm cám) người hóa thân trong cây cỏ 

chim sẻ nhặt gạo 

giỏ gạo thần kì 

chị cướp chồng em 

mổ bụng cá cứu người 

67 Sự tích bãi hầm người bẫy thú làm 

mặt đất lõm xuống 

đất sụp xuống 

68 Sự tích Chăm Pa người bị quỷ bắt mất 

con mới sinh 

(nhại) người sinh ra thú 

người hóa thân trong thực vật 

thổi (thực vật hiện hình người) 

đi làm ăn xa ở vùng đất giàu đẹp 

69 Sự tích chim thù thì anh cả - em út hai anh em trai 

phân chia gia tài 

cây khèn kì lạ 

đi lên yang bằng cách nắm tay thần 

(tiên) 

người anh tham lam bị yang trừng 

trị  

70 Sự tích con dế mèn 

và con châu chấu 

ba con vật chuột bị mèo săn đuổi nên tìm thầy 

mo học cách làm ăn 

71 Sự tích con ve sầu chú bé không vâng 

lời mẹ chết hóa 

thành con vật 

chú bé ko vâng lời mẹ 

chú bé lạc mẹ và gọi đến kiệt sức và 

chết 

72 Sự tích con voi chúa người cha thú đứa con không biết nguồn gốc 

đi tìm người cha thú 

cha thú giết con và mang con đi 

73 Sự tích đầm Sùng người bẫy thú làm 

mặt đất lõm xuống 

đất sụp xuống 

74 Sự tích hạt lúa nhỏ hạt lúa to vỡ thành 

hạt lúa nhỏ 

cóc thắng yang 

hạt lúa chín tự đi về nhà 

hạt lúa to bị rơi vỡ thành hạt lúa 

nhỏ 

75 Sự tích hòn đá A da 

be 

cầu thần đá hiến tế 

76 Sự tích lèn Ra Giàng chiến đấu giành vợ thử thách rể 

kẻ tham ăn bị trừng trị 

động đất trời mưa to gió lớn bản 

làng bị san bằng 

77 Sự tích Papa nền và đi tìm nước hạn hán kéo dài 
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STT Tên truyện type motif 

Troong Chèng 

78 Sự tích thần núi Cu 

Lôông 

cầu thần núi Cu 

Lôông 

hiến tế 

thần phù trợ 

khấn thần núi 

79 Talăn Talê (Chuyện 

con trăn) 

người đội lốt người đội lốt thú 

cô gái út 

người lấy trăn 

con trăn trút lốt 

con trăn bị kẹp chết 

80 Thầy mo ngửi nói dối gặp may kẻ bất tài gặp may 

(nhại) ma thuật 

81 Tiều Alé người đội lốt 

dũng sĩ 

nhặt đứa bé về nuôi làm con 

người đội lốt xấu xí 

đứa bé nhiều tuổi nhưng không đi 

đứng nói năn được 

phép thuật 

gỡ dưới mái lán lấy áo váy, cơm 

gạo 

tiêu diệt yêu tinh cứu dân bản và 

làm chủ vùng đất mới 

82 Tiều Ca lang người mồ côi có kết 

cục tốt đẹp 

mồ côi cứu con vua thủy tề 

cà-lơ 

nhận ám hiệu từ chiếc vòng 

người lấy tiên 

tiên về trời 

người lên trời tìm vợ tiên 

83 Tiều Lu-Upên suy nguyên: mặt 

trăng, mặt trời 

loạn luân (anh em sinh đôi) 

tự tử 

điềm báo 

ma thuật 

linh hồn lấy lửa nung vào chân để 

gọi người sống 

nuốt hết con vào bụng 

bọc đàn con vào chiếc khăn choàng 

mang đi 

84 Tiều Tốc - kè  người đội lốt người đội lốt xấu xí 

chàng trai xấu cứu người đẹp và 

thành vợ chồng 

cô vợ mê người đẹp, chàng trai bỏ 

đi 

cô vợ ăn năn mang con đi theo và 

đoàn tụ 

qua sông trên lưng ba ba 
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STT Tên truyện type motif 

ông già chết vì tham lam và hóa 

thành con tắc kè 

85 Tình nghĩa gà vịt loài vật kết nghĩa loài vật kết nghĩa anh em 

86 Trạng Tầng nói dối nói dối bị ruồng bỏ 

lừa gạt các loài vật trong rừng 

bị giết chết trong hốc cây 

xác chết bị đốt cháy và bay lên mặt trăng 

87 Treo cua đầu nương suy nguyên tục lệ hai anh em 

ma thuật 

khỉ chôn người chết 

88 Truyền thuyết Da-

Krông 

người chết hóa thân 

vào dòng sông 

anh cướp vợ em 

đi theo tiếng đàn 

lời khấn ứng nghiệm (yang phù trợ) 

89 Vết chém trên hòn đá 

ở eo Xen-phăn 

dũng sĩ người có tài rẽ nước, đi trong nước 

thuồng luồng ăn thịt con gái 

đi xa tìm vợ 

90 Vì đâu có tục cưa 

răng 

suy nguyên tục lệ người mồ côi 

tự tử vì tự do 

đi sim 

91 Vì sao người sống 

không còn đi thăm 

người chết được nữa 

vào hang tìm người 

thân đã chết 

người mồ côi góa vợ 

đi theo con lợn xuống âm phủ 

tái sinh 

92 Vợ chồng Ta- Năng người vợ bội bạc người muộn con 

người đàn bà phụ chồng 

bà góa bày mưu bắt trộm 

93 Xipiệc nhenhe người đội lốt người đội lốt thú 

đi sim 

cô gái út 

thách thức 

cà-lơ 

sau cơn giông bão, bỗng hiện ra 

một tòa nhà to rộng 

người trút lốt và có vợ 

người thần về trời 

94 Xóc cà tực (Yêu tinh) yêu tinh hai chị em 

yêu tinh đội lốt 

qua sông trên lưng ba ba 

bị yêu tinh làm mù mắt hai anh em 

giết yêu tinh, trả cha cho mẹ 

95 Xu Na Vông nói dối nói dối bị dân bản đuổi đi 

chú bé lạc mất mẹ 

chú bé được cha con cô gái cứu giúp 

giải cứu mẹ 
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PHỤ LỤC 3 

MỘT SỐ TRUYỆN DUNG LƢỢNG NHỎ 

 

1. Sự tích con khỉ (Mai Văn Tấn, 1978) 

Có hai anh em sống với nhau, anh siêng, em nhác. Anh bảo em đi làm rẫy để 

có lúa ăn, em hỏi: 

- Làm rẫy là làm gì? 

Anh trả lơi: 

- Trước hết phải phát cây con. 

- Gì nữa? 

- Phải chặt hạ cây to. 

- Gì nữa? 

- Phải đốt. 

- Gì nữa? 

- Phải dọn cây, cành cháy dở ra khỏi rẫy. 

- Gì nữa? 

- Phải mang giống ra rẫy. 

- Gì nữa? 

- Phải lấy que xăm lỗ, bỏ hạt lúa xuống lỗ. 

- Gì nữa? 

- Hạt lúa mọc lên với cỏ. 

- Gì nữa? 

- Phải làm cỏ lúa. 

- Gì nữa? 

- Phải rào rẫy lại, kẻo con nai, con hoẵng vào phá. Khi lúa chín phải có người giữ chim. 

- Gì nữa? 

- Lúa chín phải truốt về phơi khô. 

- Gì nữa? 

- Phải giã thóc để có gạo. 

- Gì nữa? 
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- Có gạo phải nấu chín, lúc đó mới ăn. 

Đứa em nghe đến đó thở dài đánh thượt, nói: 

- Làm thế lâu quá, tôi vào rừng có quả ăn ngay. 

Nói rồi đứa em chạy vào rừng ăn quả, ăn sâu, lâu hóa thành khỉ. 

2. Con bọ giác và con ốc (Gabor Vargyas, 2010) 

Ngày xưa có con bọ giác và con ốc thi với nhau để xem ai nhanh hơn. Con 

bọ giác biết bay, nhưng con ốc thì khôn khéo và có nhiều bạn. Con bọ giác bay 

nhiều ngày, mỗi lần hắn ta gọi vọng xuống: - Ốc ơi, anh có đó không? Hắn ta nhận 

được lời đáp lại từ những người bạn của ốc, các con ốc khác ở trên sông. Cuối cùng, 

con bọ giác kiệt sức, ngã xuống và thua cuộc. 

3. Con dơi, con tê tê và con chồn mình thon (Gabor Vargyas, 2010) 

Đứa trẻ mồ côi nhận được một người anh - linh hồn từ trên trời và với sự 

giúp đỡ của người này lấy được một người vợ xinh đẹp và trở nên giàu có. Con dơi, 

con tê tê và con chồn mình thon được một thủ lĩnh ghen tuông từ thế giới linh hồn 

thuê để giết người vợ xinh đẹp của một đứa trẻ mồ côi với phép thuật đen tối. 

Người vợ chết trong một buổi gọi hồn mà ba nhân vật chủ đạo độc ác trên trời tổ 

chức. Tuy nhiên, người anh linh hồn của người chồng đã lên trời, bắt họ từ trong 

nhà của người thủ lĩnh ghen tuông, mang họ về trái đất, ép buộc họ làm lại lễ và làm 

sống lại người vợ. Sau đó, con dơi bị cắt lưỡi, và từ đó nó không thể hát được, răng 

con tê tê bị vỡ, từ đó không thổi được khèn pi, con chồn mình thon có phần vô tội 

thì được trở về nhà. 
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PHỤ LỤC 4 

BẢNG THỐNG KÊ MỘT SỐ BIỂU TƢỢNG, BIỂU TRƢNG  

TRONG TRUYỆN CỔ BRU - VÂN KIỀU 

 

STT Tên truyện đầu  bụng xương nước núi rừng rẫy lốt dũng sĩ hồi sinh ra đi cà lơ mồ côi shaman sim thổi lửa 

1 Ai Ca-đeng  C  c c c c    c c   c  c 

2 Ai Tara, Ai Tarai    c c c c  c  c  c    c 

3 Anh Ku Kây c C c c  c c    c  c    c 

4 Anh mồ côi và con ếch nhỏ  C  c  c c    c c c     

5 Anh mồ côi và người con trời c C c c c c c    c c c c c  c 

6 Anh mù và anh gù lưng c C c c c c c  c  c c c c   c 

7 Anh Ra-Xứt  c C c c c c c   c c c c  c c c 

8 Bà vàng    c              

9 Cá bống thần c C c c   c    c c c     

10 Cha con Tiều Cù-tót c C c c c c c c c  c      c 

11 Chăn Tha Khạt c   c c c c  c c c     c  

12 Chàng rể Cóc c  c c c c c c c  c   c   c 

13 Chặt cây sống, không chặt cây chết c   c              

14 Châu Phu Nhà ngửi cau băng hư           c       

15 Chiêng Miêng chết, Châu Phu Nhà 

cũng chết 

 C                

16 Chiềng Priềng  c C c c c c     c      c 

17 Chuyện con cọp, con rùa và chiếc 

cối giã 

 C c c  c            

18 Chuyện con heo đực c C c c  c c c   c  c  c  c 

19 Chuyện con nai vàng c C c c c c c c c  c    c  c 

20 Chuyện con voi hai vòi, tám ngà c C c c c c c    c  c  c  c 
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21 Chuyện hai anh em mồ côi  c C c c c c c  c c c  c   c c 

22 Chuyện hồng thủy    c c c  c   c      c 

23 Chuyện mu Choa    c       c       

24 Chuyện mu Kadớk    c  c c    c    c  c 

25 Chuyện mu Lang-đoong    c       c       

26 Chuyện mu Plăng    c       c       

27 Chuyện mu Taplen bò  C   c c c    c       

28 Chuyện mu Taplen ong     c c     c       

29 Chuyện mu Taplen súng     c c c    c       

30 Chuyện mu Xarai      c             

31 Chuyện mu Xartieng           c       

32 Chuyện người mồ côi    c  c     c  c     

33 Con bọ giác và con ốc    c              

34 Con dơi, con tê tê và con chồn mình thon           c c c c    

35 Con khái, con voi với con rùa c  c   c     c       

36 Con trâu và cây chuối c     c            

37 Con voi lớn nhất c C c c  c c    c  c c    

38 Cù xoong và Rùa c   c  c      c      

39 Đi họp trước tiếng gà gáy      c c           

40 Đôi gạc nai thần    c c c c    c  c c    

41 Đốt nhà cháy quan  C  c c c c    c  c c   c 

42 Hai anh em             c     

43 Hai người xiếu   c   c     c c      

44 Hang Héc-cu-rá c    c             

45 Hổ, ốc và cây giáo của người Vân Kiều    c c c     c       

46 Khăm Đeng - Nàng Ay    c   c    c   c    

47 Lấy chồng Tô lăn c   c c c c   c c c  c c   

48 Lính của Châu Phu Nhà ngửi cau 

băng hư 

c                 
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49 Mô Oong, mô Ang và núi Tamau Parả    c c  c    c c      

50 Mưu ông cụ Si ruộc c C c c  c           c 

51 Nàng bò tót c C c c  c c c   c  c c   c 

52 Người Crâi làm bẫy, thỏ giúp nai    c  c c         c  

53 Người Mày và người Lào đánh nhau     c             

54 Nguồn gốc loài người  C  c c c c c  c c   c c  c 

55 Nguồn gốc người Vân Kiều    c c c c      c    c 

56 Nhà sư ăn Créa chó                  

57 Nhắc Cô phan c C c c c c c c c  c   c   c 

58 Nhà-luông-khăn-khắc đánh Giàng    c     c  c       

59 Niềng Càm hay niềng độc khằm c C c c c c c  c c c      c 

60 Niềng Phuôm-hom   C c c   c   c c  c c  c c 

61 Niềng T.Ré  C  c c c c c  c c      c 

62 Ở hiền gặp lành    c c  c c    c  c  c  c 

63 Ông Chầu Mường     c             

64 Pí Trỏ, Pí Cula c C c c c c c c c  c     c c 

65 Piềng riềng c C c c c c c   c c     c c 

66 Quan Chầu Mường ngửi cau băng hư           c       

67 Răng nanh lợn rừng  C    c c           

68 Rúroọc Xađie  C  c c c c c  c c  c    c 

69 Sự tích bãi hầm     c c     c  c     

70 Sự tích Chăm Pa    c c c    c c   c  c  

71 Sự tích chim thù thì c   c c c c    c      c 

72 Sự tích con dế mèn và con châu chấu c  c   c c    c   c    

73 Sự tích con khỉ      c c    c       

74 Sự tích con ve sầu    c c c c    c       

75 Sự tích con voi chúa c  c  c c     c  c     

76 Sự tích đầm Sùng     c c     c       

77 Sự tích hạt lúa nhỏ       c    c       
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78 Sự tích hòn đá A da be    c   c    c       

79 Sự tích lèn Ra Giàng    c c      c       

80 Sự tích Papa nền và Troong Chèng    c c      c       

81 Sự tích thần núi Cu Lôông     c             

82 Talăn Talê  c C c c  c c c c  c      c 

83 Thầy mo ngửi c C c c c c c       c  c c 

84 Tiều Alé c C c c c c c c c  c   c   c 

85 Tiều Ca lang c C c c c c c    c c c     

86 Tiều Lu-Upên c C c c c c c    c   c  c c 

87 Tiều Tốc - kè  c C c c c c c  c  c      c 

88 Tình nghĩa gà vịt   c c        c      

89 Trạng Tầng c C  c c c c    c c c   c c 

90 Treo cua đầu nương    c c  c      c     

91 Truyền thuyết Da-Krông c   c c  c    c    c  c 

92 Vết chém trên hòn đá ở eo Xen-phăn c  c c c   c   c       

93 Vì đâu có tục cưa răng c C c c c  c    c  c  c   

94 Vì sao người sống không còn đi 

thăm người chết được nữa 

c C  c c c c   c c  c    c 

95 Vợ chồng Ta- Năng c C c c c c c    c      c 

96 Xipiệc nhenhe  C c c  c c c   c c  c c  c 

97 Xóc cà tực  c  c c c c c  c  c  c c  c c 

98 Xu Na Vông c     c c    c   c    

Tổng 44 40 38 70 55 65 59 15 15 12 75 15 29 21 13 12 40 

biểu tượng/biểu trưng đầu  bụng xương nước núi rừng rẫy lốt dũng sĩ hồi sinh ra đi cà lơ mồ côi shaman sim thổi lửa 

Chú thích: c: có xuất hiện trong truyện
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PHỤ LỤC 5 

 

Mô hình xu hướng tâm lý thích nghi đa tầng của người Bru - Vân Kiều trong 

truyện cổ 

 bên ngoài 

(văn hóa) 

bên trong 

(tâm lý) 

lớp 

thứ 

nhất 

thực tại nguyên thủy  

 văn hóa nguyên thủy 

xung năng tinh thần  

(di truyền mang tính sinh học) 

không gian quê hương cũ 

 đồng bằng ven sông 

     bình nguyên 

 

tính cách nước 

tinh thần tự do 

lớp 

thứ 

hai 

thực tại nguyên thủy thay đổi  

 văn hóa thay đổi 

stress (cơ chế tâm lý tự vệ) 

tranh chấp lãnh thổ (XIII, XVIII) 

 di cư theo dòng nước 

kháng cự yếu ớt -> ra đi (giả trang) 

tranh chấp tinh thần  

(bản thể - tồn tại) 

lớp 

thứ 

ba 

chấn thương bất thường  

 tự vệ không thành công 

thích nghi 

không thể quay về - ở lại quê hương mới 

 không gian núi cao xếp chồng 

     quy ước văn hóa = sự thích nghi 

của con người với không gian mới + sự 

thỏa thuận giữa quá khứ với hiện tại 

 

thích nghi tự nguyện 

quay về bản thể bên trong 
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PHỤ LỤC 6 

 

Mô hình đồng dạng của các cấu trúc không gian trong truyện cổ Bru - Vân Kiều 

 

 

Mô hình không gian thân thể 

 

 

       

Mô hình không gian vũ trụ                        Mô hình không gian tâm thức xã hội 

 

 

 

 

xuất 

 

dân bản 

dũng sĩ 

anha 

đất 

 

rừng 

vùng nhiễu 

nước 

bụng 

 

lưng 
xương sống 

mắt 

đầu 
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PHỤ LỤC 7 

MỘT SỐ DÒNG HỌ CỦA NGƢỜI BRU - VÂN KIỀU 

 

STT Tên dòng họ Ý nghĩa/ kiêng kỵ Nguồn tư liệu 

1 Xôm tên suối Vương Hoàng Tuyên 

(1963) 2 Lang đông tên khe 

3 Xe-rơ tang tên khe 

4 Prongeo tên khe 

5 Rơ-lu tên khe 

6 Blang tên khe 

7 Rơ pô tên khe 

8 Ủ-pây không rõ Vũ Lợi (1987)  

9 Tơ-mua không rõ 

 Xôm không rõ 

10 Klang không rõ 

11 Tơ-rung không rõ 

12 Ta-moi không rõ 

13 Ra-bô không rõ 

14 Adoa tên núi 

15 Huc tên suối 

16 Xa-răng nơi có nhiều tre 

17 Ra-lu tên suối 

18 Xa-mia tên suối 

19 Ô không rõ 

 Lăng-đông không rõ 

20 Xôm-bia không rõ 

 Choa nơi có nhiều cát 

22 Xa-renh không rõ 

23 Song-hương không rõ 

24 Xar-tăng không rõ 

25 Pay không rõ 
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STT Tên dòng họ Ý nghĩa/ kiêng kỵ Nguồn tư liệu 

26 Ba-xông không rõ 

27 Lơ-bui chuyên làm rượu 

28 U-bleng tốt , đẹp 

29 Rơ-boi không rõ 

30 Pri không rõ 

31 Bleng không rõ 

32 Xa-rai vốn là người Pa-cô 

 Xôm không ăn thịt hổ Nguyễn Xuân Hồng 

(1994) 33 Heng thờ con ong vàng 

34 Raboi tên sông 

35 Tabeng thờ con rùa 

36 Apai tên sông 

 Adoa tên núi 

 Xartang nơi có nhiều tre 

37 P-tứp không ăn con cá giống cá trê 

 Húc tên suối 

 Ublêng tốt, đẹp 

38 Pai không ăn thịt chó 

 Ralu tên suối 

 Xamia tên suối 

 Choa nơi có nhiều cát 

 Xôm không ăn thịt hổ Nguyễn Văn Mạnh 

(2001) 39 Bleng thờ con ong vàng 

 Tabêng thờ con rùa 

 Húp không ăn cá trê 

 Pai không ăn thịt chó 

 Xatang không chặt cây tre 

40 Sarây không rõ Y Thi (2007) 

 Ralu không rõ 

 Apai không rõ 
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STT Tên dòng họ Ý nghĩa/ kiêng kỵ Nguồn tư liệu 

41 Ayua không rõ 

42 Tám Blễng không rõ 

43 Sarâng Kachak không rõ 

44 Sarâng Viang không rõ 

45 Tar không rõ 

46 Nuaq Krông không rõ 

 Sartăng không rõ 

47 Raniq không rõ 

48 Sámpu không rõ 

49 Ramưan không rõ 

50 Tanuô không rõ 

51 Kớt không rõ 

52 Ra Hễng không rõ 

53 Parông không rõ 

54 Hôk Tapứn không rõ 

55 Hôk Kók không rõ 

56 Hỗ không rõ 

57 Loar không rõ 

 Choah cát 

 Blăng rượu 

58 Rámboi không rõ 

59 Rapôp không rõ 

 Xôm tên khe 

 Ra-bố không rõ 

 Ta-moi không rõ 

60 Tà-lùng không rõ 

61 Mù-hồ tên núi 

62 Cà-lu tên núi 

63 vil Clưng tên núi 

64 Bang Xriêng tên núi 
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STT Tên dòng họ Ý nghĩa/ kiêng kỵ Nguồn tư liệu 

65 Húc Nghì không rõ 

66 Xaratong phúc đức 

 Choa vùng cát Hồ Thoàng (bản 

Paloang, còn gọi bản 

Đá Ngồi, Xã Hướng 

Hiệp, Huyện Darkrong, 

Quảng Trị) kể (2015) 

 Lang-đoong làm ruộng (nước) 

 Plăng chuyên làm rượu 

 Xarai người gốc Pa-cô 

67 Tablen ong di cư vì bị ong đốt 

68 Tablen súng di cư trong cuộc tấn công bằng súng 

69 Tablen bò di cư theo con bò 

 Xôm tên suối 

70 Xartieng không rõ 

71 Kadớk có nguồn gốc từ trái bí 
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PHỤ LỤC 8 

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại trong các chuyến đi thực tế vào năm 2015 và 

2016 tại Quảng Trị (huyện Darkrong và Hướng Hóa) và Đắc Lắc (huyện Krông Pach). 

 

 

       

Hình 1.               Hình 2. 

 

Góc thờ thần bổn mạng và linh hồn tổ tiên 

               

 

Hình 3 

A-ruồng thờ linh hồn tổ tiên 
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Hình 5. 

Ông Hồ Văn Tình (bản A Vương, xã Tà 

Rụt, huyện Darkrong, Quảng Trị) mô 

phỏng cách sử dụng thanh kiếm trong 

nghi lễ shaman 

Hình 4. 

Thanh kiếm dùng trong  

nghi lễ shaman và lễ cưới 
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Hình 6. 

Ông Hồ Thoàng (bản Paloang, xã 

Hướng Hiệp, huyện Darkrong, 

Quảng Trị) với chiếc mũ shaman 

Hình 7. 

- Nguyên liệu làm mũ 

shaman: sợi (gai hoặc 

cotton), nanh lợn rừng 

- Viên đá thiêng trong 

nghi lễ 
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Hình 8. 

Bàn thờ của shaman 
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Hình 9. 

    

  Hình 10.      Hình 11. 

         

 

 

Hình 9. Padiên đựng xôi/ cơm 

Hình 10. Hai loại tẩu thuốc (nam và nữ) 

Hình 11. A-giăng đựng hạt giống  
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Hình 12. Thanh la và chiêng núm  

Hình 13. Nồi đồng Hình 14. Mâm đồng và hộp thuốc, ống vôi 
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Hình 15. Kèn sim akoaiq 

Hình 16. Dụng cụ chế tạo kèn, tẩu thuốc 
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Hình 18. Cụ bà hút thuốc trong 

chiều mùa đông 

(Chụp tại buôn Jắt, xã Eahiu, 

huyện Krong Pach, tỉnh Đắc Lắc, 

tháng 12.2016) 

Hình 17. Cụ bà búi tóc trong chiều mùa xuân 

(Chụp trên đường đến xã Thuận, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, tháng 2.2015) 
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Hình 20. Ông Hồ Xuân Long 

(Thị trấn Khe Sanh, Quảng Trị) 

Người cung cấp thông tin về địa 

điểm các bản cổ Bru - Vân Kiều 

ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. 

Hình 19. Ông Hồ Thoàng 

(Xã Hướng Hiệp, huyện Darkrong, 

Quảng Trị) 

Người cung cấp những câu chuyện 

dòng họ của người Bru - Vân Kiều ở 

Quảng Trị. 



P43 
 

 

   

                                                                

 

                                                                        

Hình 21. Ông Chuaih Sang 

(Huyện Krông Pach, Đắc Lắc) 

Người cung cấp câu chuyện Nhật 

thực, nguyệt thực và cách thức làm 

tẩu thuốc của người Bru - Vân Kiều 

Hình 22. Shaman Bru 

(Buôn Jắt B, xã Eahiu,  

huyện Krông Pach, Đắc Lắc) 

Người cung cấp một số 

thông tin về nghi thức và 

dụng cụ shaman. 
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Hình 23. Người Bru - Vân Kiều cư trú dọc con nước 

 

 

 

         

       Hình 24. Trẻ nhỏ vui chơi   Hình 25. Sinh hoạt gia đình bên bếp lửa 

 

 

 


