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MỞ ĐẦU 

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. 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]. 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 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 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 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. Đó là một di chỉ sống, 

mang thông điệp tổ tiên và bí mật tộc người. Tuy nhiên, mỗi tộc 

người lại có một bộ phận ngữ văn dân gian ưu trội, với người Bru - 

Vân Kiều là truyện cổ. Truyện cổ của họ 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, 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. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU TRUYỆN CỔ 

 BRU - VÂN KIỀU NHÌN TỪ TÂM LÝ HỌC TỘC NGƢỜI 

 

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

1.1.1. Công trình của người nước ngoài 

Trước thời kì Đông Dương thuộc Pháp, chưa có tài liệu nào 

của người nước ngoài đề cập đến tộc Bru. Từ thế kỉ XIX, người 

Pháp, sau này là Mĩ đến Đông Dương, từ những khó khăn về địa lí và 

sự cần thiết phải tìm thấy con đường nối liền bờ biển với lưu vực 

sông Mêkông ngang qua lãnh thổ Annam, nhiều nhà thám sát đã đến 

vùng trung Trường Sơn, như Francois Jules Harmand, Malglaive, 

Charles Lemire, Valentin, John và Carolyne Miller. Tuy họ hướng tới 

mục đích quân sự, nhưng kết quả của họ để lại có những tri thức đáng 

quý các phương diện đời sống của người Bru như địa bàn cư trú, 

ngôn ngữ, tâm linh, văn hóa, cấu trúc xã hội... 

Gabor Vargyas trong Người Bru qua một thế kỷ văn học đã cung 

cấp hệ thống thông tin về vấn đề lịch sử nghiên cứu tộc người đáng 

quý. G. Vargyas đã trình bày một cách hệ thống các cuộc thám hiểm ở 

Đông Dương. Phần cuối sách, G. Vargyas đã giới thiệu nhiều tác giả 

với các nghiên cứu và kiến giải về tộc danh Bru, một phần lớn trong đó 

dựa vào các huyền thoại tộc người. Ông còn nhấn mạnh xu hướng 

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

1.1.2. Công trình của người Việt 

Người Bru Vân Kiều được người Việt nhắc đến lần đầu tiên 

trong Ô châu cận lục với tên gọi “nguồn Viên Kiều” [1, tr.26]. 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” [24, tr.127]. 

Sau 1954, ở miền Bắc Việt Nam, trong các nghiên cứu dân tộc 

học, văn hóa học, ngữ văn dân gian bắt đầu xuất hiện nhiều tư liệu liên 

quan/ hay nghiên cứu trực tiếp về người Bru như: Các dân tộc nguồn 

gốc Nam Á ở miền bắc Việt Nam (Vương Hoàng Tuyên, 1963), Các 

dân tộc miền núi bắc Trung bộ (Mạc Đường, 1963), Các dân tộc Môn 
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- Khơme ở miền bắc Việt Nam (Phan Hữu Dật, 1964), Đồng bào các 

sắc tộc thiểu số Việt Nam (nguồn gốc và phong tục) (Nguyễn Trắc Dĩ, 

1972), Mối quan hệ tộc người của các nhóm Bru ở Bình Trị Thiên 

(Ngô Đức Thịnh, 1975), Các dân tộc ít người ở Bình Trị Thiên 

(Nguyễn Quốc Lộc..., 1984), Văn hóa dân gian Bru - Vân Kiều, Chứt ở 

Quảng Bình (tập 1) (Đinh Thanh Dự, 2010. Có nhiều nhà nghiên cứu 

khác cũng đã quan tâm đến các vấn đề của tộc người này như: Khổng 

Diễn, Phan Hữu Dật, Lê Quang Thiêm, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn 

Xuân Hồng, Y Thi... 

Về đề tài và luận án có luận án Ngôn ngữ học Đặc điểm về cấu 

tạo từ và về văn hóa Brũ và Việt (Lý Tùng Hiếu, 2007), 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), luận án Nhân học Chủ đất trong cộng đồng người Ma Coong 

ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Nguyễn Văn Trung, 2014). 

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. Một 

số tác giả đáng chú ý là Phạm Văn Lợi, Vũ Đình Lợi, 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. 

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

1.2.1. Tình hình sưu tầm 

Một số tác giả nước ngoài đã sưu tầm truyện cổ Bru - Vân 

Kiều như Malpuech (những năm 1920), John và Carolyne Miller 

(1959-1968), Mole (một cha tuyên úy Mỹ ở Việt Nam những năm 

1960), Joaan L. Bchrock (1973), Gabor Vargyas (2010). 

Trong nước, từ năm 1974, truyện cổ Bru - Vân Kiều được Mai 

Văn Tấn sưu tầm và xuất bản: Truyện cổ Vân Kiều, nxb Văn hóa, 

1974; Truyện cổ Vân Kiều, nxb Văn hóa dân tộc, 1978; Prnhia đi học 

khôn, nxb Măng non, 1985; Truyện cổ Vân Kiều, nxb Văn hóa, 1985; 

Con voi thần, nxb Thuận Hóa, 1986; Truyện cổ Vân Kiều, nxb Văn hóa 

thông tin, 2007; Truyện cổ Vân Kiều - Tiều Ca-lang, nxb Lao động, 
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2007; Truyện cổ Vân Kiều - Trạng Tầng, nxb Lao động, 2007. Tập hợp 

từ các tập trên, tổng cộng có 54 truyện. Ngoài ra, truyện cổ Bru - Vân 

Kiều còn được in rải rác trong các Tổng tập, Tuyển tập. 

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. Năm 2016, Bôn Si môn CanaAn 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. 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. Như vậy, tổng số truyện chúng tôi đã tập hợp được là 98. 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu 

Tài liệu 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. 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. 

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 đây là bộ 

phận cổ tích loài vật), và đề nghị một cách hình dung về động lực 

thôi thúc sự hình thành truyện kể dân gian của người Bru - Vân Kiều. 

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. Gabor Vargyas trong “Thẻ bài của người 

lính trên mũ shaman” (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 đã được nghiên cứu ở các mức độ khác nhau, từ những góc 
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nhìn khác nhau. Tuy nhiên, chưa có công trình thật sự đi sâu tìm hiểu 

tâm lý tộc người. 

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

ngƣời 

1.3.1. Một số nội dung tâm lý học tộc người 

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. 

Đóng góp quan trọng của Jung là sự phát hiện vô thức tập thể với 

cơ chế di truyền mang tính sinh học và di truyền văn hóa. 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. Mặt nạ (persona) là ý tưởng 

giải mã những hiện tượng giả trang và cầu đồng của con người. 

Georges 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. 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. 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]. Devereux còn đi tìm cắt nghĩa về khái niệm 

giấc mơ sinh bệnh, tức đi tìm mối liên hệ giữa các giấc mơ và căn 

bệnh, ở đây là bệnh tinh thần. 

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

Dundes (2004) trong Foklore nhìn từ phân tâm học đã giới 
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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. 

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. 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. 

Nguyễn Mạnh Tiến (2014) với Những đỉnh núi du ca, một lối tìm 

về cá tính H’ mông đã ứng dụng lý thuyết tâm lý/ tâm bệnh học 

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. 
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CHƢƠNG 2 

NGƢỜI BRU - VÂN KIỀU VÀ TRUYỆN CỔ 

 

2.1. Ngƣời Bru - Vân Kiều ở Việt Nam 

2.1.1. Lược sử di trú 

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. 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. 

A.G.Haudricurt từng dự đoán: “Từ vùng đất xưa ấy (Lào và Thái 

Lan), người Sộ (Bru) đã có những cuộc di cư vào nhiều thời kỳ khác nhau; 

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. Cuộc di cư vào thế 

kỷ XVIII của các nhóm Bru còn cư trú ở Lào đã được nhiều nhà nghiên 

cứu khẳng định. 

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]. 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. 

2.1.2. Tên gọi và thành phần tộc người 

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 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, 
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tr.537], tức Bru - Vân Kiều theo danh mục thành phần các dân tộc Việt 

Nam. 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. 

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. 

2.2. Một số nét văn hóa của ngƣời Bru - Vân Kiều 

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 thú rừng và bắt tôm cá ở suối khe. 

Họs 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. 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. Hút thuốc cũng là một 

tập tục của người Bru - Vân Kiều. 

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]. 

Về trang phục, xa xưa nhất, người Bru - Vân Kiều mặc áo vỏ 

cây. 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. 

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 
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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. 

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. Nhạc cụ của họ 

gồm nhóm gõ, nhóm thổi, nhóm gảy (dây). Nhóm gõ gồm thanh la, 

chiêng và trống. Nhóm thổi gồm kèn a-mang, kèn ta-riềng, khèn khui 

và khèn pi. Nhóm gảy gồm đàn a-chung, đàn pơ-lửa. 

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. Họ tiến hành lễ cưới thứ nhất là lễ tabeng. 

Tuy nhiên, chỉ đến khi nhà trai phải làm lễ cưới lần thứ hai là lễ col 

(khơi) thì linh hồn cô gái mới thực sự thuộc về dòng họ nhà trai. 

Người Bru - Vân Kiều không xem cái chết là sự chia cắt vĩnh 

viễn các thế giới, họ không quá đau buồn, không nhớ thương, và tang 

ma hiếm khi hiện diện trong truyện cổ. Về tâm linh, người Bru - Vân 

Kiều có tục thờ linh hồn của những người đang sống gọi là thờ thần 

bản mệnh. Với ý niệm vạn vật hữu linh, người Bru - Vân Kiều tin và 

thực hiện nghi lễ với nhiều vị thần. 

2.3. Truyện cổ trong ngữ văn dân gian Bru - Vân Kiều 

2.3.1. Vị thế của truyện cổ trong ngữ văn dân gian 

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. Trong 

Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc), tác giả nhận 

xét: “Nói đến văn nghệ dân gian của Bru, phải kể tới kho truyện kể” 

[159, tr.137]. Nguyễn Xuân Hồng đã mô tả: “Truyện cổ 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]. 

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 
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thức, tâm linh và cả những lãng quên vô thức. Với 98 truyện đã tập 

hợp, có thể phân loại dựa vào tiêu chí thể loại như sau: 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; 28 truyền thuyết 

với các nội dung di cư, nguồn gốc các dòng họ, địa danh; 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 và 11 truyện 

cười, đa số là truyện cười kết chuỗi. 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. 

2.3.2. Truyện cổ, một lối vào tâm lý tộc người 

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: “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]. Mỗi thể loại lại 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. Với 

Bru - Vân Kiều, 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. 

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. 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. 
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CHƢƠNG 3 

BIỂU TRƢNG TÂM LÝ THÍCH NGHI 

CỦA NGƢỜI BRU - VÂN KIỀU TRONG TRUYỆN CỔ 

 

3.1. Giả trang - sự thích nghi tƣởng tƣợng 

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. 

Ra đi là lựa chọn của cộng đồng trước những tranh chấp, trước 

những thách thức tồn sinh. 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 sự giả trang. 

Người Bru - Vân Kiều vì buồn gia đình, vì ở phải nơi đất xấu, 

gặp và kết bạn nhầm người xấu, vì theo đuổi tình yêu, họ chọn ra đi. 

Ra đi như là phản xạ tự vệ đã trở thành tâm thức yêu chuộng tự do 

của họ. Ngoài việc ra đi tự thân, truyện cổ Bru - Vân Kiều còn kể 

những hoàn cảnh bị ruồng bỏ, vì phạm tội, vì nghèo, vì tật nguyền. 

Phản ứng ra đi trong khắp các tình huống đời sống truyện cổ 

của người Bru - Vân Kiều nắm giữ vai trò dẫn dường cho tâm thức 

tộc người. Việc rời bỏ không gian, thời gian hiện hữu để đánh cược 

đời sống vào một không gian, thời gian 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. 

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 
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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 tôtem hay nhại tôtem. 

Người Bru - Vân Kiều mang ý thức đặc biệt cẩn trọng và thiêng 

liêng về dòng họ. 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. Dấu vết 

tôtem hiện diện trong truyện với nhiều đứt gãy ngữ nghĩa. 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. 

3.2. Nhiễu loạn - sự giằng co giữa thích nghi và đối kháng 

3.2.1. Những giấc mơ 

Trong truyện cổ Bru - Vân Kiều, giấc mơ, trước hết là chiếc vé 

thông hành vào những chiều không gian khác. Là khi con người chứng 

kiến hoặc trải nghiệm hai thế giới song hành khi tỉnh thức; là khi con 

người di chuyển giữa hai thế giới bằng phương tiện giấc mơ; là khi 

con người di chuyển giữa hai thế giới lúc tỉnh thức; hay khi con 

người mang những nỗi ám ảnh đời thực vào cơn mơ trong giấc ngủ. 

Giấc mơ 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. Giấc mơ là kênh kết nối, là dẫn truyền giữa thế giới người chết 

với thế giới người sống. 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, 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 đi từ thế giới này sang thế giới khác; có thể là điềm mộng 

về mầm sống mới; có thể là lời tiên tri. 

3.2.2. Những ma thuật 
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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. Ma thuật xuất hiện trong tình 

huống đối kháng 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: hủy diệt, tái sinh, hóa kiếp và 

nghi thức shaman. 

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]. 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. 

3.3. Quy ƣớc - sự thích nghi tự nguyện 

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. 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, không chỉ kết các cá nhân 

mà còn kết nối các cộng đồng. 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. 

Kết nghĩa cà lơ là một giao ước và cam kết nghiêm khắc 
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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. 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. Kết nối rộng mở mang lại nhiều cơ hội sinh 

tồn. Không còn cần phải giả trang, họ vẫn có thể chung sống bằng 

và trong những khác biệt. 

3.3.2. Quy ước 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. 

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]. 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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CHƢƠNG 4 

MỘT GIẢ ĐỊNH VỀ VŨ TRỤ CỦA NGƢỜI BRU - VÂN KIỀU 

TRONG TRUYỆN CỔ 

 

4.1. Thân thể nhƣ là vũ trụ tại thân 

4.1.1. Nhận diện thân thể 

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). 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. 

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. 

Con người 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, 

chạm vào thế giới, giao tiếp và nhập cuộc để sinh tồn. 

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. Trong thế giới không có một nhóm 

người nào là không đem đến một đóng góp độc đáo vào kho tư liệu lưu trữ 

các kỹ thuật thân thể. 

Trong truyện cổ Bru - Vân Kiều, kỹ thuật vận động là nhóm kỹ 

thuật đa dạng và phổ biến nhất, gồm kỹ thuật di chuyển, kỹ thuật giữ 

thăng bằng, các kỹ thuật kiếm ăn, kỹ thuật đánh lửa. Kỹ thuật 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 
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diễn ra quá trình tái sinh, thay thế và chuyển nhiều thực thể trong cơ thể 

sống. Kỹ thuật chăm sóc trẻ nhỏ chỉ là một trong các kỹ thuật thuộc nhóm 

chăm sóc cơ thể. Chăm sóc cơ thể trước hết là tự chăm sóc. Chăm sóc trẻ 

nhỏ là chăm sóc không tự thân. 

Ma thuật là một “kỹ thuật” mang tính tinh thần. Cũng là một kỹ 

thuật thân thể được tổ chức trong não bộ, và có sự vận hành của các động 

tác trực quan. Chữa bệnh có thể được xếp vào nhóm kỹ thuật chăm sóc cơ 

thể. Song vì truyện cổ của người Bru - Vân Kiều kể lại nhiều trường hợp 

chữa bệnh theo phương thức ma thuật nên chúng tôi trình bày kết hợp hai 

kiểu kỹ thuật này. 

4.2. Không gian nhƣ là vũ trụ ngoài thân 

4.2.1. Nếp không gian 

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 [10, tr.486]. 

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/ 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 nhóm, tộc. Hoạt động tìm kiếm và lựa chọn cách thức tổ 

chức cuộc sống vận hành theo quỹ đạo tâm hấp dẫn của căn cước tộc 

người. 

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 gia bắt đầu bị bẻ 

cong, và dần dần khép vòng, tạo nên một thế giới Bru - Vân Kiều. 

Người Bru - Vân Kiều tìm thấy định vị mình từ những dòng sông; 

sống với nước bằng lòng tôn quý. Theo con nước, người Bru - Vân 

tìm kiếm, phân định và tạo dựng không gian cư trú của các bản làng. 

4.2.2. Một hình dung về vũ trụ 

Khi con nước trở thành điểm uốn, trở thành trục chuyển động của 
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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. 

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, bảo vệ thế giới bên trong. 

Vùng đệm với những đồi cao, núi thấp, với rẫy nương, khe 

vực, lèn, suối, nơi con người miệt mài đi tìm kế sinh nhai và đeo đuổi 

sự sống. Nếu núi đồi là đất mẹ của những cánh rừng thì rẫy nương là 

những đứa con đã tách lòng rừng mà khôn lớn. 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. 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. 

Trong truyện cổ Bru - Vân Kiều, trường nhiễu là vùng không 

gian mờ và không rõ ràng. 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 Lộc và Mường Lùm, theo những truyện cổ, nằm 

ngoài không gian Bru - Vân Kiều. Mường 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/ người Kinh. 

4.3. Nông nghiệp nƣơng rẫy, sự thích nghi của tâm thức thân 

thể với tâm thức vũ trụ 

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. Đất badan, rất giàu dinh 
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dưỡng, nhưng độ nén cao nên thoát khí kém, nếu dẫn nước ngập chân 

lúa lại dễ bị úng. Vì thế chỉ thích ứng với nương rẫy ruộng khô. 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. 

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, như là một dấu chỉ 

nhận diện căn cước tộc người. 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. Kỹ 

năng làm nương rẫy góp phần quan trọng tạo nên giá trị một cá nhân 

của cộng đồng. Họ còn dùng mùa rẫy làm đơn vị đếm thời gian, một 

trong hai trục vũ trụ của họ. 

4.3.2. Làm nương rẫy một nghi thức thiêng liêng 

Người Bru - Vân Kiều kể về nương rẫy trong những câu 

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. 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. Mỗi khâu đều được thực hành 

bằng những kinh nghiệm thiêng liêng và dựa vào năng lượng ma 

thuật nhận được từ thế giới tự nhiên. 

Các lễ tiết trong nghi lễ của Mẹ lúa ở người Bru - Vân Kiều 

không còn hiện diện rõ ràng trong truyện cổ. Một vài dấu vết có thể 

tri nhận được 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. 

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. 
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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. 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 phía 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 tiếp cận 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 quá khứ, với tổ tiên, với thế giới cũ và mang theo trong 
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ấy là cả hành trình 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. 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, nhưng 

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, 
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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 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 
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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 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 và người giàu có, quyền thế. 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 
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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 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. 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 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, là chấp nhận, tôn trọng mọi 

khác biệt như những tổng thể (mang tính toàn vẹn) tự vận hành và 

cùng chung sống. 

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 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 quá khứ rơi đọng trong tâm thức, trong truyện cổ, mặc dù 

không giữ nguyên vẹn hình ảnh về thế giới đã mất, nhưng vẫn có thể là 
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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. 

 


